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Resumo 

 

A utilização de materiais reciclados toma maior importância com o desenvolvimento do sector da 

construção. Estudos que visem valorizar a sua utilização são de extrema importância para com-

bater a descrença nas suas capacidades e aumentar o investimento no seu tratamento. 

O objetivo desta investigação é avaliar o efeito da substituição de agregados finos naturais por 

agregados finos reciclados de betão na resistência ao corte, bem como a influência de super-

plastificantes no o seu desempenho. 

A campanha envolveu a produção de três grupos de betões, um por cada tipo de adjuvante (sem 

adjuvante, com superplastificante de médio desemprenho e com superplastificante de alto de-

sempenho) dentro dos quais foram produzidas quatro composições apenas variando a taxa de 

incorporação de agregados reciclados (0, 25, 50 e 100%). 

O ensaio de resistência ao corte foi realizado pelo método push-off com armadura transversal. 

Este, foi acompanhado de ensaios de resistência à compressão, módulo de elasticidade e ener-

gia de fratura por wedge splitting test. 

O ensaio push-off foi modelado recorrendo ao software Atena 2D tendo-se obtido resultados 

satisfatórios quanto aos resultados de pico obtidos. 

De um modo geral, os betões com agregados reciclados apresentaram resultados inferiores aos 

correspondentes betões de referência. Verifica-se uma redução no desempenho dos superplas-

tificantes com o aumento da incorporação de reciclados. No entanto, para taxas de 25% de subs-

tituição acompanhadas de superplastificantes de alto desempenho, obteve-se betões com resul-

tados muito superiores aos betões sem adjuvante. 

 

Palavras-chave: agregados reciclados finos, betão, resistência ao corte, push-off, energia de 

fratura, wedge splitting test, superplastificantes. 
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Abstract 

 

The use of recycled materials gains importance with the growth of the construction sector. Studies 

aimed at enhancing their use are extremely important to tackle the lack of confidence in their 

properties and increase investment in their processing and use. 

The objective of this research is to evaluate the effect of the replacement of fine natural aggre-

gates with fine recycled concrete aggregates, as well as the influence of superplasticizers in the 

shear resistance. 

The experimental campaign involved the production of three families of concrete, one for each 

type of admixture (without admixtures, with medium-performance superplasticizer and with high-

performance superplasticizer) and within each group four mixes were produced changing the in-

corporation ratio of recycled aggregates (0%, 25%, 50% and 100%). 

The push-off tests were used to test to determine the shear strength. Furthermore, compression 

strength and modulus of elasticity were analyzed, as well as fracture energy tests by wedge split-

ting. 

Using the Atena 2D software, the push-off test was modeled, and satisfactory results were ob-

tained with respect to the peak results. 

In most cases, concrete with recycle aggregates presented lower results than the corresponding 

reference concrete. Reduction in the performance of superplasticizers was found as the replace-

ment ratio increased. However, at 25% of replacement ratio with high performance superplasti-

cizer, much higher results than for concrete without admixture were found. 

 

Keywords: fine recycled aggregates, concrete, shear strength, push-off, fracture energy, wedge 

splitting test, superplasticizer. 
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Acrónimos 

AF Agregados finos 

AFN Agregados finos naturais 

AFR Agregados finos reciclados 

AFRB Agregados finos reciclados de betão 

AG Agregados grossos 

AGN Agregados grossos naturais 

AGR Agregados grossos reciclados 

AGRB Agregados grossos reciclados de betão 

AN Agregados naturais 

BAFRB Betão com agregados finos reciclados de betão 

BAGRB Betão com agregados grossos reciclados de betão 

BAR Betão com agregados reciclados 

BO Betão de origem 

BR Betão de referência 

CFRP Carbon fiber reinforced polymer 

CMOD  Crack mouth opening displacement 

FRC Fiber reinforced concrete 

ITZ Interfacial transition zone (interface pasta / agregado) 

RC Reinforced concrete 

RCD Resíduos de construção de demolição 

SFRC Steel fiber-reinforced concrete 

SP Superplastificantes 
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1. Introdução 

1.1. Considerações iniciais 

Num comunicado da Comissão Europeia, é referido que a construção e utilização de edifícios na 

Europa é responsável por metade da utilização dos recursos naturais e energéticos e um terço 

da água consumida. É ainda responsável por 25 a 30% da quantidade total de resíduos produzi-

dos, em volume. Todos estes fatores acarretam pressões ambientais significativas (European 

Commission, 2014). Na Europa, estima-se que esse valor seja de 100 milhões de toneladas. 

Sendo que, também em Portugal, este setor é responsável por uma grande percentagem de 

resíduos produzidos (APA, 2017). 

Em 2015, foram produzidos, na União Europeia, 2524 milhões de toneladas de agregados onde 

apenas 7,7% são agregados reciclados. Olhando para Portugal, observa-se que, dos 31 milhões 

de toneladas de agregados produzidos, nenhuns são reciclados (UEPG, 2015). Segundo de Brito 

(2005), a abundância de agregados naturais em países como Portugal tem “permitido” ignorar 

esta problemática. 

A consciencialização internacional sobre este tema levou a que a Comissão Europeia criasse um 

protocolo com base nas diretivas indicadas no comunicado acima referido, com o objetivo de 

combater a falta de confiança na qualidade dos resíduos de construção e demolição (RCD) e 

estimular o investimento (European Commission, 2016). 

Em Portugal, através do decreto-lei n.º 46 /2008, de 12 de março, alterado pelo decreto-lei n.º 

73/2011, de 17 de junho, inicia-se a aplicação de medidas legislativas e normativas que visam o 

tratamento, armazenamento, recolha, transporte e valorização dos RCD. 

A utilização de agregados reciclados para produção de betão é uma possível solução para tornar 

a construção num processo que reduza as pressões ambientais causadas pela indústria. Fa-

zendo a substituição dos agregados naturais por betão reciclado, reduzir-se-ia a utilização dos 

mesmos e o impacte ambiental causado pela sua exploração. Por outro lado, a criação de aterros 

para resíduos de construção e demolição também diminuiria. O despejo ilegal de RCD é um 

problema existente que a promoção do uso desses resíduos poderia combater. 

Investigações como a que se pretende desenvolver na presente dissertação são importantes, 

não só para o conhecimento das capacidades funcionais dos materiais reciclados, mas também 

para a consciencialização da necessidade ambiental e económica em os utilizar. 

1.2. Objetivos da dissertação 

A presente dissertação tem o objetivo de aprofundar o conhecimento no domínio da utilização 

de RCD, mais especificamente na forma como estes contribuem para a resistência ao corte. 

Pretende-se avaliar as características mecânicas de betões constituídos com diferentes taxas de 

incorporação de agregados finos reciclados de betão, pela sua comparação com um betão de 

referência, no qual se utiliza apenas agregados primários. Pretende-se, ainda, avaliar a influência 

da introdução de superplastificantes no desempenho mecânico desses betões. 
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Para esta campanha experimental, foram definidas três taxas de substituição. Como valor limite, 

utilizou-se 100% de incorporação de agregados finos reciclados nas composições e definiu-se 

como taxas intermédias, 25 e 50%. Assim, foram criados três grupos de betões, um sem adju-

vante, um com superplastificante de médio desempenho e outro com superplastificante de alto 

desempenho. Em cada um destes grupos, produziu-se quatro composições de betões, uma de 

referência e três com agregados finos reciclados, com taxas de 25, 50 e 100% de substituição, 

em volume. Para que as composições sejam comparáveis, foi mantida a curva granulométrica, 

utilizadas as mesmas dosagens de cimento e adjuvante e a mesma trabalhabilidade. Os ensaios 

utilizados para avaliar o desempenho mecânico dos betões foram: 

 resistência à compressão em cubos de 150 mm de aresta; 

 módulo de elasticidade em cilindros de 150 mm de diâmetro; 

 wedge splitting test em cubos de 150 mm de aresta; 

 push-off em prismas de 150 x 300 x 560 mm3. 

1.3. Estrutura e organização do trabalho 

A organização da presente dissertação é feita em 6 capítulos: 

 capítulo 1 - Introdução: contextualização da dissertação, justificando a sua pertinência 

e introduzindo os objetivos que se pretende alcançar; 

 capítulo 2 - Estado da arte: levantamento e análise de investigações que abordem o 

tema da dissertação; 

 capítulo 3 - Campanha experimental: descrição da campanha experimental e o seu 

planeamento, assim como do processo de obtenção dos AFRB e do cálculo das compo-

sições do betão, e definição dos ensaios a realizar; 

 capítulo 4 - Análise de resultados: apresentação, tratamento e análise dos resultados 

obtidos através dos ensaios apresentados no capítulo 3; 

 capítulo 5 - Modelação numérica: elaboração de um modelo numérico do ensaio push-

off e análise dos resultados obtidos comparando-os com os resultados experimentais; 

 capítulo 6 - Conclusões: apresentação das conclusões da dissertação e propostas de 

desenvolvimentos futuros. 
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2. Estado da Arte 

2.1. Introdução 

O presente capítulo visa abordar estudos feitos sobre a influência dos agregados reciclados no 

betão, com especial ênfase na rotura por corte de elementos de betão. 

Para tal, é feita uma breve abordagem à temática do corte, seguida da caracterização dos agre-

gados reciclados e das suas valências, concluindo com uma revisão bibliográfica dos ensaios 

escolhidos para avaliar o tema. 

Teve-se em especial atenção os agregados finos reciclados provenientes de betão, apresen-

tando e comparando resultados de outras companhas experimentais. Pretende-se, também, es-

tudar a influência de superplastificantes nesses betões. 

2.2. Estudo da temática do corte em elementos de betão armado 

O efeito do corte nas estruturas de betão é algo de difícil caracterização por si só. É um tema 

que tem vindo a ser estudado por diversos investigadores. O fato de envolver diferentes variáveis 

torna difícil prever com rigor a rotura ao corte do betão. A resistência do betão, a dimensão e 

relação vão de corte / espessura da viga, o tipo de agregado, a presença de esforços axiais e a 

percentagem de armadura longitudinal são alguns dos fatores que afetam a resistência ao corte 

e tornam o seu estudo complexo (Nilson et al., 1997). 

Na sua tese de doutoramento, Bogas (2011) refere que na maioria dos elementos estruturais, 

nomeadamente vigas e lajes, as tensões desenvolvidas na rotura ao corte são bastante inferiores 

à resistência ao corte direto do betão (“corte puro”). Por outras palavras, o mecanismo de rotura 

implica a combinação de outras ações que justificam a não ocorrência de um estado “puro” de 

corte, nomeadamente as tensões de tração diagonais que resultam da combinação de tensões 

de corte e tensões longitudinais de flexão.  

O estudo do corte direto, como o que se pretende fazer nesta investigação, torna-se apropriado 

quando se tenciona avaliar partes de uma estrutura mais propensas à rotura por corte, como por 

exemplo zonas de descontinuidade. Estas zonas caracterizam-se por uma mudança abrupta da 

distribuição de tensões, como no caso de uma consola curta, secção com uma carga pontual ou 

uma mudança brusca de secção de uma viga. Estas são suscetíveis ao aparecimento de fendas 

ou podem, eventualmente, já as conter devido, por exemplo, à retração do betão (Rahal, 2010). 

No caso de se considerar apenas betão simples, surgem as tensões de rotura do betão à com-

pressão e à tração, bem como o atrito entre agregados posteriormente à fissuração, como fatores 

relevantes da resistência à rotura por corte. 

Walraven (1980), na sua tese de doutoramento, define o atrito entre agregados como o efeito 

causado pelos agregados localizados à superfície das faces de corte e que restringe o desliza-

mento entre as mesmas. Geralmente, a rigidez dos agregados é maior que a da argamassa e a 

superfície de contacto entre os dois é uma zona frágil. Assim, a fissuração ocorre através da 

argamassa e em torno dos agregados criando protuberâncias em cada superfície de corte. 
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Aquando da ocorrência de deslizamento entre as superficiais devido às tensões de corte, os agre-

gados em relevo oferecem resistência, sendo esta tanto maior quando menor for a largura da fis-

sura. Uma maior largura de fissura leva a menos pontos de contacto entre as superfícies de corte. 

Na Figura 2.1, representa-se o que ocorre durante a fissuração. Walraven (1980) considera que 

apenas os agregados com dimensão superior a 0,25 mm são relevantes para este efeito. 

 

Figura 2.1 - Estrutura geralmente observada no plano de corte (adaptado de Walraven, 1980) 

Adicionalmente, no caso da utilização de betão convencional, um varão, quando solicitado per-

pendicularmente ao seu eixo, mobiliza resistência às tensões de corte no que é chamado efeito 

de ferrolho. A força resultante deste é influenciada pela resistência à tração do betão, e como 

tal, a sua ação pode depender do tipo de betão (Dehn, 2000). 

Bogas (2011) refere Nilson et al. (1997), afirmando que as armaduras transversais não têm qual-

quer efeito na formação inicial das fendas, contribuindo apenas para a resistência no período 

subsequente ao desenvolvimento das destas. 

2.3. Propriedades dos agregados reciclados de betão 

Os agregados reciclados (AR) de betão provêm da demolição de elementos de betão. São cons-

tituídos por material pétreo - os agregados naturais (AN) do betão de origem - e por argamassa 

aderida - a argamassa utilizada no betão de origem que permaneceu ligada ao AN no processo 

de trituração (Figura 2.2). Esta constituição heterogénea leva a que por vezes tenham compor-

tamentos e características diferentes das dos AN. 

2.3.1. Forma das partículas 

A forma das partículas é influenciada pelo método utilizado na produção dos agregados recicla-

dos. A trituração do betão leva a que os AR tenham uma forma mais achatada e angulosa do 

que os AN o que poderá ter efeitos negativos na trabalhabilidade do betão (Hansen, 1992). 

Coutinho & Gonçalves (1997) também referem a influência da forma das partículas na trabalha-

bilidade do betão, bem como na compacidade, ângulo de atrito interno e na quantidade de água 

necessária para a amassadura. 

Leite (2001), na sua tese de doutoramento, estudou em pormenor as zonas de interação 

pasta / agregado (interfacial transition zone, ITZ) através de microscopia eletrónica de varredura. 

A autora observou que nos AN não há qualquer tipo de ligação entre a superfície do agregado e 

a pasta contrariamente ao que acontece nos AFR em que dificilmente se diferencia um compo-

nente do outro. Nestes últimos, a zona de transição está interligada por produtos de hidratação, 
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o que diminui o tamanho e dimensão das fissuras que ainda se podem formar, mas que, no seu 

conjunto, prejudicam muito menos a resistência do betão reciclado. 

 

Figura 2.2 - Morfologia dos agregados reciclados de betão 

Também com o objetivo de comparar os AN com os AFRB a nível microscópico, Solyman (2005), 

através de uma análise com microscópio eletrónico de varrimento, verificou que os AFRB (Figura 

2.4) possuem, em geral, uma superfície mais áspera quando comparada com a dos AN (Figura 

2.3). Refere, no entanto, que a forma mais achatada dos AFR depende do modo de processa-

mento dos materiais demolidos. 

 

Figura 2.3 - Imagem microscópica da areia ro-
lada (fotografia com 0,145 mm de largura) 

(adaptado de Solyman, 2005) 

 

Figura 2.4 - Imagem microscópica do AFR (fo-
tografia com 0,145 mm de largura) (adaptado 

de Solyman, 2005) 

Utilizando a mesma tecnologia, Evangelista (2014), na sua tese de doutoramento, fez análises aos 

agregados. Em concordância com os autores já referidos também constatou a maior irregularidade 

e angulosidade das partículas de AFR quando comparadas com as suas congéneres naturais. 

2.3.2. Absorção de água 

Devido à porosidade do AR consequente da argamassa aderida, estes absorvem uma quantidade 

de água substancial que não fica disponível para a hidratação do cimento e trabalhabilidade do betão. 

A maior absorção de água pelo agregado obriga a um aumento da relação água / cimento apa-

rente, o que implica consequências prejudiciais para as características mecânicas e de durabili-

dade do betão endurecido. A porosidade dos agregados está diretamente associada à sua ab-

sorção de água (de Brito, 2005). 

Diversos autores comprovaram a elevada absorção dos agregados reciclados, assim, tornou-se 
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importante aferir a evolução temporal desse processo. Leite (2001), através de da utilização de 

uma balança hidrostática, verificou que os agregados reciclados atingiram 50% do seu potencial 

de absorção nos primeiros 4 minutos, sendo que o resultado para a absorção ao fim de 24 h era 

de 8,6%. O efeito da absorção de água geralmente não é considerado nos AN pois o processo 

dá-se de forma mais lenta devido à muito baixa porosidade. 

Ferreira (2007), utilizando o mesmo processo de Leite (2001), obteve uma capacidade de absor-

ção de 5,8% para agregados grossos reciclados de betão. Este valor inferior pode justificar-se 

pelo fato de os AGRB possuírem uma superfície específica menor do que a dos finos. No entanto, 

aos 5 minutos de ensaio, tinham atingido cerca de 90% do seu potencial de absorção. 

Evangelista (2007, 2014) e Pereira et al. (2012) chegaram a conclusões similares aos autores 

anteriores, tendo atingido valores de absorção ao fim de 24h de 13,1%, 10,43 % e 10,9%, res-

petivamente. 

2.3.3. Massa volúmica e baridade 

A massa volúmica de um agregado é definida como a relação entre a massa das partículas e o 

seu volume, e a baridade como a massa por unidade de voluma aparente de um conjunto de 

agregados (Coutinho, 1988). 

Assim, é fácil inferir que uma maior porosidade dos agregados reciclados face aos seus congé-

neres naturais leva a massa volúmica e baridade mais baixas (Hansen, 1992). É expectável que 

este efeito seja mais intenso nos AFRB devido ao aumento do teor de argamassa aderida nas 

granulometrias menores e à sua maior angulosidade (de Brito, 2005). 

Leite (2001) avaliou a massa volúmica de agregados reciclados tendo obtido uma redução de 

4% relativamente aos agregados naturais, redução que atingiu 21% na baridade. 

Tabela 2.1 - Resultados dos ensaios de massa volúmica e baridade 

 
Evangelista, 

2007 
Evangelista, 

2014 
Pereira et al., 2012 Cartuxo et al., 2015 

AFN AFR AFN AFR AFN AFR AFN AFR 
Massa volúmica do 

material impermeável 
(kg/m3) 

2597 2555 2620 2530 
2600 / 
2620 

2570 2685 2742 

Massa volúmica das 
partículas secas 

(kg/m3) 
2544 1913 2550 2000 

2590 / 
2610 

2010 2670 2298 

Massa volúmica das 
partículas saturas 

com superfície seca 
(kg/m3) 

2564 2165 2580 2210 
2600 / 
2620 

2230 2676 2460 

Baridade (kg/m3) 1517 1234 
1475 / 
1556 

1330 
1510 / 
1555 

1280 1583 / 1542 1393 

Nas suas conclusões, Evangelista (2007) refere que os AFRB possuem o pior desempenho nos 

ensaios efetuados devido à sua porosidade muito elevada. Na Tabela 2.1, observa-se que a 

massa volúmica do material impermeável é praticamente igual nos AFN e AFRB, ao contrário do 

que sucede nas restantes massas volúmicas. No que toca à baridade, o valor baixa claramente 
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para os AFRB devido à sua maior porosidade e geometria angulosa que promove mais espaços 

entre agregados. 

Na mesma tabela encontra-se os valores correspondentes às investigações de Evangelista 

(2014), Pereira et al. (2012) e Cartuxo et al. (2015), que apresentam resultados similares, exceto 

na massa volúmica do material impermeável deste último, em que se verifica um aumento rela-

tivamente aos AN. O autor justifica este facto com a possibilidade de imprecisão do ensaio utili-

zado. 

2.4. Propriedades dos betões com agregados finos reciclados de betão 

No presente capítulo, apresenta-se alguns resultados decorrentes de investigações nas quais 

foram utilizados agregados reciclados de betão como substituição de agregados naturais. Pre-

tende-se entender a influência destes nas características do betão, prestando especial atenção 

à substituição dos agregados finos. 

2.4.1. Trabalhabilidade 

A trabalhabilidade de um betão é um conceito complexo que diz respeito a um conjunto de pro-

priedades físicas, como o ângulo interno, a coesão dos constituintes, a viscosidade, a massa 

volúmica, e segregação e a exsudação. Deste modo, a trabalhabilidade condiciona de tal forma 

o desemprenho do betão, mesmo após a presa, que não é de todo aceitável a comparação de 

betões com trabalhabilidade muito diferente (Coutinho, 1988; de Brito, 2005). 

Durante a sua campanha experimental, Solyman (2005) estudou a trabalhabilidade dos betões, 

com base no ensaio de espalhamento. Este observou que à medida que se aumentava o teor de 

AFRB, diminuía o espalhamento, o que era expectável. O autor explica que a utilização de AFRB 

aumenta o atrito entre as partículas de agregado e, logo, a consistência dos betões. 

Segundo Nixon (1978), o principal impacte da utilização de AFRB é a redução da trabalhabili-

dade, considerando que se mantém a relação a/c. 

Evangelista e de Brito (2005) necessitaram de aumentar a relação a/c em 0,04, passando de 

0,41 para 0,45 para que betões com 100%de AFRB pudessem manter a trabalhabilidade dos 

betões de referência.  

De igual forma, Pereira et al. (2012), na sua investigação com AFRB, precisaram de aumentar a 

relação a/c dos betões de modo a ter abaixamentos do cone de Abrams dentro dos limites defi-

nidos. Os betões sem plastificantes não denotaram uma influência da incorporação de AFRB na 

relação a/c efetiva ainda que, para uma taxa de substituição de 100%, o abaixamento verificado 

se situe próximo do limite inferior definido pelos autores. Este fato deve-se, possivelmente, ao 

aumento de atrito entre as partículas como indicado por Solyman (2005). 

De maneira a manter a trabalhabilidade dentro da medida definida, também Evangelista (2014) 

necessitou de aumentar a relação a/c aparente com o aumento da taxa de substituição de AFRB 

passando de uma relação a/c de 0,53 no betão sem reciclados para 0,56 no betão com 100% de 

finos reciclados. 
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A perda de trabalhabilidade poderá ser compensada pela adição de água à mistura ou pela pré-

saturação, defendendo Ferreira (2007) que a compensação por adição de água é preferível. O 

recurso a superplastificantes é uma técnica bastante eficaz de compensação de perda de traba-

lhabilidade, permitindo o recurso a uma adição menor de água de compensação, aumentando 

assim a resistência mecânica do betão produzido (Pacheco, 2014). 

2.4.2. Massa volúmica 

A massa volúmica é uma propriedade do betão obtida mediante uma ponderação das massas 

volúmicas de cada material que o constitui, sendo maior ou menor quanto maiores ou menores 

forem as massas volúmicas dos materiais que o constituem. Deste modo, é expectável que a 

massa volúmica dos BARB seja inferior à dos BR, tendo em conta que a massa volúmica dos 

ARB é menor do que a dos AR, e que esta variação seja proporcional ao aumento da taxa de 

incorporação dos AR, como comprovou Evangelista (2014). 

Segundo de Brito (2005), o grau de compactação é também um fator preponderante nesta pro-

priedade. 

Na Figura 2.5 comprova-se que existe uma perda gradual da massa volúmica com o aumento 

da incorporação de AFR. Tal é devido à menor densidade dos AFR, que diminui o valor global 

desta grandeza, como referido por diversos autores (Evangelista, 2007, 2014; García-González 

et al., 2017; Khatib, 2005; Kou & Poon, 2009). 

 

Figura 2.5 - Influência da taxa de incorporação de AFR na massa volúmica do betão 

2.4.3. Resistência à compressão 

Apesar de a influência de ARB ser tida como prejudicial no desemprenho mecânico dos betões, 

de Brito (2005) indica que a substituição de AN por AR, mantendo a curva granulométrica dos 

agregados e a trabalhabilidade do betão, pode conduzir a resistências semelhantes às dos BR 

correspondentes. Evangelista e de Brito (2007) indicam o limite de 30% de incorporação de AFR 

para que a resistência à compressão não seja afetada. 

Como apresentado na Figura 2.6, tanto Evangelista e de Brito (2007) como Evangelista (2014) 

obtiveram resultados para os betões com AFR similares ao do betão de referência. Referem 
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como explicação o fato de o material reciclado conter cimento hidratado e por hidratar, o que 

eleva a quantidade de cimento no betão (Katz, 2003). 

No entanto, a tendência decrescente expectável nestes betões também se comprova nas res-

tantes investigações indicadas na Figura 2.6. Nixon (1978) aponta o aumento da relação a/c para 

correção da trabalhabilidade dos BAFRB como fator principal para esta redução.  

Yaprak et al. (2011) observaram um decréscimo de 44,1 para 28,5 MPa entre o BR e o betão 

com 100% de AFR. Citando Poon et al. (2004), referem que a interface pasta / agregado dos 

BAFRB apresenta maior porosidade e capacidade de absorção de água e, no decorrer do pro-

cesso de vibração, a água absorvida pelos AFRB na amassadura é transmitida para a matriz 

cimentícia, o que provoca uma maior relação a/c e ligações mais fracas entre os agregados e a 

matriz de cimento, o que pode explicar a reduzida resistência dos BAFRB. 

 

Figura 2.6 - Influência da taxa de incorporação de AFR na resistência à compressão do betão 

2.4.4. Módulo de elasticidade 

Evangelista e de Brito (2007) obtiveram uma redução no módulo de elasticidade que acompanha 

o aumento da taxa de incorporação de AFR. Verificaram que, para o betão com 30% de AFR, a 

redução não foi muito elevada, mas que fazendo a substituição total dos AFN pelos AFR, esta 

torna-se significativa (Figura 2.7). O módulo de elasticidade do betão é essencialmente influenciado 

pela rigidez da pasta de cimento e dos agregados, assim como pelas ligações entre estes dois 

elementos, e ainda pela sua organização (Coutinho, 1988). Assim, os autores referem que para 

pequenas taxas de incorporação, é possível que a rigidez do conjunto não seja muito influenciada. 

Nas suas investigações, Khatib (2005), Pereira et al. (2012) e Evangelista (2014), também com-

provaram o decréscimo do módulo de elasticidade com o aumento da taxa de incorporação de 

AFR obtendo reduções de 18,7%, 13,2% e 15,9%, respetivamente, para o betão com 100% de 

AFR (Figura 2.7). 

2.5. Energia de fratura por wedge splitting test (WST) 

A energia de fratura é a que é necessário fornecer a um material para este abrir uma fenda. O 

conhecimento deste parâmetro é importante para poder modelar com precisão elementos de 
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betão nos quais seja importante a contribuição do atrito entre superfícies de fratura, bem como 

o efeito de ferrolho e a capacidade de corte do material. (Dehn, 2004) 

 

Figura 2.7 - Influência da taxa de incorporação de AFR no módulo de elasticidade 

Diversos tipos de ensaios permitem calcular a energia de fratura. O seu valor é obtido pelo quo-

ciente entre o trabalho de fratura - área abaixo da curva “força de separação (splitting force, Fsp) 

- abertura da fissura (crack mouth opening displacement, CMOD)” - e a área da superfície de 

fratura. Uma curva típica de fratura em betão simples assemelha-se à apresentada na Figura 

2.8. Esta caracteriza-se por uma fase de acumulação de energia (1) até atingir a tensão de tração 

máxima no betão. Neste instante dá-se o início da fissuração e a libertação repentina de grande 

parte da energia acumulada (2). A transição entre as fases 1 e 2 depende da ductilidade do 

material. Esta pode ser menos abrupta no caso de um material menos frágil e libertar a energia 

mais lentamente. Após este momento decorre a fase 3 que representa a propagação da fissura 

até à rotura total do provete. 

Brühwiler e Wittmann (1990) escreveram um artigo onde comparam o ensaio de flexão a três 

pontos (three point bending test, TPBT), o compact tension test (CTT), o ensaio de tração uniaxial 

(uniaxial tensile test, UTT) e o WST. 

Sendo o principal objetivo validar o WST - referido pela primeira vez por Linsbauer e Tschegg 

(1986) - os autores concluíram que, no que concerne aos resultados da energia de fratura, os 

vários tipos de ensaios tiveram valores idênticos para o mesmo tipo de betão e tamanho de 

ligação. Os autores referem ainda, que, devido às pequenas deformações para as quais a rotura 

do betão ocorre, rotura frágil, e à elevada rigidez dos provetes comparativamente à rigidez do 

equipamento de teste, estes ensaios são difíceis de concretizar. 

No entanto, o WST apresenta vantagens relativamente aos outros ensaios. Devido à geometria 

e instrumentação do ensaio, os provetes são mais fáceis de produzir e manusear (encontram-se 

na Figura 2.9 esboços representativos dos ensaios). Apresentam, também, uma maior área de 

fratura comparativamente ao seu peso e consomem menos quantidade de material do que os 

provetes para o TPBT. Quanto à rigidez, o fato de a força vertical aplicada ser dispersada num 

ângulo de 90º devido à cunha e aos rolamentos nos quais atua, a força aplicada no provete para 
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o fraturar é superior à vertical, o que aumenta virtualmente a rigidez do equipamento relativa-

mente ao provete. 

 

Figura 2.8 - Curva típica para o cálculo da energia de fratura, Gf 

 

Figura 2.9 - Modelos representativos dos ensaios de fratura: a) TPBT; b) CTT; c) WST 

Outros autores desenvolveram investigações nas quais comparam os métodos de ensaio referi-

dos e defendem o WST como solução fácil e mais prática por ser um provete pequeno, que não 

precisa de equipamento muito sofisticado para ser testado e apresenta resultados fiáveis. 

(Löfgren, 2004; Löfgren et al., 2005, 2008; Østergaard e Olesen, 2004) 

Habitualmente utilizado para analisar composições de betão reforçado com fibras e estudar o 

seu efeito na propagação de fissuras, nesta investigação, o WST, tem como objetivo avaliar de 

que forma os AFRB influenciam a fissuração comparativamente aos AN. 

Não havendo investigações até à data nas quais os agregados naturais foram substituídos por 

agregados finos reciclados de betão para ensaios WST, apresenta-se de seguida duas campa-

nhas experimentais de betão simples, uma das quais envolveu agregados grossos reciclados de 

betão. Apresenta-se ainda uma campanha experimental que envolveu AFRB, utilizando, no en-

tanto, ensaios TPBT para calcular a energia de fratura. 

2.5.1. Campanhas experimentais analisadas 

Pease et al. (2007) pretenderam avaliar de que modo a dimensão dos agregados e a relação 

água / cimento afetam a fissuração. Desenvolveram seis composições de betão apresentadas 
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na Tabela 2.2. Para todas elas foram realizados ensaios WST de forma a estudar a transferência 

de tensões pela fissura. 

Tabela 2.2 - Composições utilizadas por Pease et al. (2007) 

Composição a/c Descrição Dmáx (mm) 

A 0,42 Betão com agregado grande 16 

B 0,42 Betão com agregado pequeno 8 

C 0,42 Argamassa 4 

E 0,34 Pasta 0 

G 0,50 Betão com agregado grande 16 

H 0,30 Betão com agregado grande 16 

A capacidade de os agregados transmitirem tensões através das fissuras pode ser quantificada 

pela largura máxima da mesma. A máxima abertura conseguida pela pasta foi de 0,02 mm en-

quanto pela composição A foi de 0,27 mm (Figura 2.10). O aumento da transmissão de tensões 

e da abertura deve-se ao maior atrito entre agregados de ambas as faces da fissura, sendo que 

quando maior a dimensão dos agregados maiores os resultados. Os autores observaram um 

claro aumento na energia de fratura passando de 13 J/m2 na composição E para 166 J/m2 na 

composição A. Quanto à influência da relação a/c, os autores observaram um aumento de 24% 

da energia de fratura quando a reduziram de 0,50 para 0,30 (Figura 2.11). 

  
Figura 2.10 - Efeito do tamanho do agregado 

(Pease et al., 2007) 
Figura 2.11 - Efeito da relação a/c (Pease et al., 

2007) 

García-González et al. (2017) desenvolveram uma campanha experimental que envolveu a subs-

tituição dos AN por AGRB e a influência de superplastificantes (SP) na composição do betão. 

Produziram 12 tipos de composições diferentes nas quais fizeram variar a taxa de substituição 

de AFRB (0, 20, 50 ou 100%) e a presença ou não de SP (sem adjuvante, com SP de médio 

desempenho - Sikament 400 Plus - ou com SP de alto desempenho - SikaPlast 898). Foram 

ensaiados, pelo WST, quatro provetes de cada composição. Os SP presentes nesta campanha 

foram os mesmos que foram utilizados na presente campanha experimental, sendo referidos 

como SP1 (Sikament 400 Plus) e SP2 (SikaPlast 898). 

Os autores observaram que o aumento da percentagem de agregados reciclados tem um efeito 

negativo na energia de fratura, tendo havido uma redução de 25,5% no betão sem adjuvantes, 

8,9% no betão com SP1 e 31,9% no betão com SP2 (Tabela 2.3). 
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Tabela 2.3 - Energia de fratura (García-González et al., 2017) 

 C0 C20 C50 
C10

0 
C0-
NP 

C20-
NP 

C50-
NP 

C100-
NP 

C0-
SP 

C20-
SP 

C50-
SP 

C100-
SP 

Gf 
(N/m) 

99,6 
± 8,6 

91,3 
± 7,1 

89,7 
± 8,4 

74,2 
± 4,3 

102,0 
± 5,6 

103,5 
± 7,6 

93,5 
± 9,4 

92,9 
± 6,0 

177,1 
± 2,8 

189,5 
± 12,3 

131,1 
± 9,2 

120,6 
± 16,8 

No entanto, os adjuvantes podem ter um efeito positivo. Para 20% de substituição de agregados 

ocorreu um aumento de 1,5% para o betão com SP1 e 7% para o betão com SP2, apesar da 

redução da tensão de compressão (Tabela 2.9). Os autores justificam esse aumento com o fato 

de o superplastificante originar uma melhor ITZ que aumenta a tensão de tração do betão. Para 

percentagem de substituição superiores a 20% o mesmo já não se verifica, uma vez que a tensão 

de compressão diminui significativamente bem como a de tração e por conseguinte a capacidade 

de absorção de energia do betão também baixa. 

Evangelista (2014) realizou ensaios TPBT para calcular a energia de fratura de betões com in-

corporação de AFRB. Como se pode ver na Tabela 2.4, houve um aumento de 7,8% da energia 

de fratura aos 28 dias entre o betão de referência, BR, e o betão com 100% de substituição de 

AN por AFRB, B100R. Este aumento também se verificou para os 120 dias, sendo de 24%. 

O autor justifica o aumento da energia dissipada com a melhoria de desempenho da interface 

pasta / agregado dos AFR relativamente aos AN, que leva a uma maior dispersão das microfis-

suras pela pasta. 

Tabela 2.4 - Energia de fratura, Gf (N/m) (Evangelista, 2014) 

  BR B10R B30R B50R B100R 
28 dias 92,6 92,7 95,2 100,8 99,8 

120 dias 95,8 103,5 111,5 114,0 118,8 

Conclui ainda que existe uma clara tendência de aumento da deformação máxima da rotura dos 

BAFR, comparativamente aos BAFN e que os resultados objetivos estarão diretamente ligados 

à presença de cinzas volantes nos AFR, materiais de reatividade pozolânica, que melhoram a 

ITZ, fazendo com que ocorra menos nucleação das microfissuras nessa zona especialmente 

frágil dos betões convencionais, e aumentando a dispersão dessa mesma micro fissuração pela 

pasta (Evangelista, 2014). 

2.6. Resistência ao corte por ensaio push-off 

É consensual que uma boa forma de reproduzir o corte direto é através do ensaio push-off. Este 

consiste na aplicação de uma carga axial que irá produzir um esforço de corte puro. O efeito é 

conseguido devido a construção de um provete em S que privilegia a criação de um plano de 

corte na zona central do provete. Assim, tem sido este o tipo de ensaio escolhido por diversos 

autores. Porém, não estando normalizado, as suas especificações variam de investigador para 

investigador. Encontra-se na Figura 2.12 o modelo geral do ensaio push-off e na Tabela 2.5 

apresenta-se vários exemplos de geometrias usadas até agora para este tipo de ensaio.
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Figura 2.12 - Provete genérico para o ensaio 
push-off 

Tabela 2.5 - Dimensões do provete para o 
ensaio push-off nas diferentes campanhas 

estudadas 

Investigações 
Dimensões (mm) 

A A' L E 

Barragán et al. 
(2006) 

260 60 150 150 

Evangelista (2014) 260 70 150 150 

Koda et al. (2010) 
600 250 450 70 

1200 450 800 150 
Jayaprakash et al. 

(2009) 
700 340 300 150 

Echegaray-Oviedo 
et al. (2013, 2014) 

670 260 400 120 

Rahal and Al-Kha-
leefi (2012) 

540 250 250 125 

Xiao et al. (2012, 
2016) 

600 300 400 150 

Entende-se, na maioria das vezes, que este tipo de ensaios tem sido realizado com o objetivo 

de encontrar formas de melhorar a resistência ao corte, estudando a influência da incorporação 

de uma armadura transversal comparativamente à não existência dessa armadura e posterior-

mente à variação da quantidade e/ou do diâmetro da armadura (Barragán et al., 2006; 

Jayaprakash et al., 2009; Rahal e Al-Khaleefi, 2012; Xiao et al., 2012). Outra solução passa 

também pela inclusão de fibras de aço ou de polímeros de fibras de carbono no betão, variando 

neste caso a percentagem de fibras, ou a colagem de lâminas de polímeros de fibras de carbono 

reforçado (CFRP) em torno do elemento em análise (Echegaray-Oviedo et al., 2014; 

Jayaprakash et al., 2009; Koda et al., 2010). 

O estudo da influência dos agregados reciclados, especialmente com objetivo de validar os seus 

resultados comparativamente a betão apenas com agregados naturais, é um ramo menos abran-

gido, sendo esse o âmbito da presente campanha. 

Apresenta-se de seguidas algumas destas campanhas experimentais. 

2.6.1. Campanhas experimentais analisadas 

Inúmeros autores investigaram a rotura por corte utilizando testes push-off, comparando diferen-

tes tipos de misturas de betão bem como a utilização ou não de diferentes tipos de reforço. Neste 

capitulo serão analisados, em especial, autores cujo trabalho envolveu a utilização de reforços 

nos provetes e/ou betão com agregados reciclados de betão. 

Barragán et al. (2006) desenvolveram uma campanha experimental na qual moldaram provetes 

para ensaios push-off com as dimensões referidas na Tabela 2.5 Estes provetes eram constituídos 

em betão simples, tendo variado a classe de resistência do betão (30 e 70 MPa) e a quantidade de 

fibras de aço utilizadas (0, 20 e 40 kg/m3). Os provetes foram cortados de uma viga que os autores 

testaram à flexão, garantindo que o troço utilizado para o ensaio push-off não tinha sido afetado 
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pelo ensaio anterior. As fibras de aço têm a função de ajudar a resistir ao corte e permitir estudar 

de que forma o esforço de corte pode ser transmitido posteriormente à abertura das fissuras. 

Uma vez que a rotura por corte é frágil, o objetivo foi estudar a ductilidade e rigidez do material 

através de testes simples como este para obter parâmetros que podem ser incluídos no cálculo 

estrutural e prever corretamente o seu comportamento em situações onde o corte é condicionante. 

Os autores referem que a criação deste tipo de provetes em S com duas aberturas, permitindo a 

criação de um plano de corte, apresenta resultados mais representativos da ação do corte direto 

comparativamente a testes já realizados sem aberturas e com dois planos de corte. A criação 

destas aberturas deve ser feita por corte através de equipamento indicado para corte de betão, 

após a cura do mesmo. O facto de se moldar as aberturas na cofragem pode levar a uma distri-

buição irregular de fibras devido ao efeito de parede. 

Barragán et al. (2006) menciona o problema de que o mecanismo de rotura pode ser por afasta-

mento das superfícies de corte provocado por tração perpendicular ao plano de corte e não efe-

tivamente por corte. Porém, Barr (1987) refere que os esforços de tração são de uma ordem 

inferior aos esforços de corte, levando a que, quando as fibras restringirem o afastamento das 

superfícies de corte, a rotura se dará por corte. 

Após a execução dos ensaios, os autores constataram que o modo de rotura do betão sem fibras 

teve um comportamento diferente comparativamente ao betão no qual foram incluídas fibras na 

mistura. No primeiro, a primeira fissura ocorreu a 20 mm do plano de corte pretendido, começando 

na abertura, sendo causada por tensões de tração. Pelo contrário, nos provetes com fibras, a fis-

sura desenvolve-se no centro do provete, ligando as aberturas pelo plano de corte pretendido. Esta 

fissura deve-se a uma rotura por corte, resultando das interações das tensões de tração e com-

pressão no plano de corte. Os autores justificam este fenómeno com o facto de as fibras limitarem 

a abertura devido às tensões de tração, permitindo que a rotura ocorra por corte. 

Barragán et al. (2006) concluíram que a incorporação de fibras no betão leva a uma melhor 

integridade aquando do colapso provocado por corte. Após a primeira fissura, o arrancamento e 

o atrito entre agregados provoca um efeito de confinamento que leva a um aumento da força de 

corte. Na Figura 2.13 este aumento é observado após o ponto “A” indicado pelo autor. 

Posteriormente a ser atingido a força máxima de corte, a existência de arrancamento e o efeito 

de ferrolho das fibras promovem uma transferência de forças residuais. Também se observa na 

Figura 2.13 que o betão sem reforço teve uma rotura frágil comparativamente ao tipo de rotura 

já indicado para os betões com reforço. Os resultados apresentados na Figura 2.13 mostram que 

a presença de fibras melhora a resistência ao corte do elemento de betão. 

Utilizando a geometria de Barragán et al. (2006) e betão simples, Evangelista (2014), na sua tese de 

doutoramento, incluiu no seu vasto estudo sobre o comportamento de betão com agregados finos 

reciclados ensaios push-off, nos quais fez variar a percentagem de AFR na composição do betão 

utilizando taxas de substituição de 10, 30, 50 e 100%, comparando com um betão de controlo exclu-

sivamente produzido com agregados naturais. Foram ensaiados provetes aos 28 e aos 120 dias. 
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Evangelista (2014) observou que a fissura formada apresentava uma superfície quase plana que 

atravessava os agregados grossos naturais. Para além desta fissura, em alguns provetes tam-

bém se formaram fissuras transversais de flexão, justificadas com uma possível excentricidade 

da carga de faca aplicada associada ao campo de tensões elevado que se cria na zona de con-

tinuidade. Verificou também que, quanto maior a taxa de substituição dos AFR, menor a resis-

tência ao corte do provete, algo que já era esperado devido às características dos agregados 

reciclados. Na Figura 2.14, optou-se por apresentar apenas os resultados dos provetes ensaia-

dos aos 28 dias de forma a comparar betões com a mesma idade. 

 

Figura 2.13 - Relação entre o deslocamento vertical e a tensão de corte no betão C70 (Barrragán et 
al., 2006) 

Koda et al. (2010) e Jayaprakash et al. (2009) desenvolveram campanhas experimentais nas quais 

realizaram ensaios push-off com a integração de lâminas de CRFP ligadas externamente ao betão. 

No estudo desenvolvido por Koda et al. (2010), pretendeu-se investigar a deformação a ocorrer 

no plano de corte. Com esse fim, foram usados raios-X para observar a zona de corte e as 

fissuras que se originam no interior do provete, bem como estudar o efeito de lâminas de CFRP 

no controlo das deformações por corte. Foram fabricados provetes com dimensões diferentes, 

referidas na Tabela 2.5, sendo que os mais pequenos foram utilizados para fazer a análise com 

raios-X e os de maior dimensão para testar o efeito das lâminas de CFRP, variando a quantidade 

de camadas aplicadas. 

Os raios-X permitiram ver o desenvolvimento das fraturas internas no provete sobre as quais se 

assumia a existência e assim confirmar o processo que leva à rotura do provete antes sequer de 

aparecer a fratura predominante visível externamente. Os autores referem Mattock e Hawkins 

(1972) quando dizem que a abertura de fendas influencia o mecanismo de transmissão de cargas 

em elementos de betão armado, justificando assim a importância de conhecer o processo de for-

mação das fendas. Este método de raios-X pressupõe a injeção no betão de um meio de contraste. 
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Figura 2.14 - Resultados do ensaio push-off de Barragán et al. (2006) e Evangelista (2014) 

Koda et al. (2010) observaram que as lâminas de CFRP permitem atingir valores de carga supe-

riores. O efeito das lâminas prende-se principalmente com a resistência às tensões de tração no 

sentido perpendicular à fratura e, como seria de esperar, mais lâminas oferecem mais resistên-

cia. Os provetes de maior dimensão apresentaram valores de 4,44 MPa para fissuração do be-

tão, sendo que o provete que apenas tinha armadura interna a cruzar o plano de corte atingiu 

5,18 MPa na rotura, e o provete que dispunha também de lâminas de CFRP atingiu 8,14 MPa. 

Quanto aos provetes de menor dimensão os resultados não são claros, sendo apresentados em 

ordem à tensão de cedência à compressão, a qual não é indicado no artigo. 

Nos raios-X também são visíveis os estribos utilizados e a mobilização do efeito de ferrolho. No 

entanto, nesta investigação não foram retiradas conclusões quanto à sua influência. 

Jayaprakash et al. (2009) tomaram os estribos também como um critério variável, possibilitando o 

estudo da sua influência. Na sua campanha, produziram 6 provetes, com 3 diferentes taxas de 

armadura a atravessar o plano de corte (2, 4 ou 6 estribos). Foram criadas duas séries, uma con-

tendo os provetes onde apenas variava o número de estribos (P1, P2 e P3) e outra na qual, além 

da variação de estribos, foi colada nas superfícies laterais uma lâmina de CFRP atravessando o 

plano de corte para que as fibras formassem um ângulo de 90º com o mesmo. Os provetes desta 

campanha tinham extensómetros nos estribos que cruzavam o plano de corte bem como demecs 

de forma a controlar a abertura da fissura. Aquando do ensaio, o provete foi colocado num suporte 

com rolamentos permitindo o deslocamento horizontal tanto do topo como da base. 

Os resultados apresentados na Figura 2.15 mostram claramente que a colocação do reforço 

externo de CFRP aumenta a capacidade resistente do provete. No entanto, a sua contribuição 

reduz-se bastante com o aumento do número de estribos, permitindo no caso dos provetes com 

dois estribos a atravessar o plano de corte suportar mais 54% da carga enquanto no caso com 

seis estribos a melhoria foi apenas de 7%. Não obstante, a rotura do provete deu-se por desco-

lamento e rotura da lâmina de CFRP posterior à cedência dos estribos. 
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Figura 2.15 - Resultados do ensaio push-off de Jayaprakash et al. (2009) 

Echegaray-Oviedo et al. (2014, 2013) desenvolveram dois estudos tendo por base a análise da 

transferência do corte em elementos de betão armado, recorrendo ao ensaio push-off. Contrari-

amente a outras investigações que permitiam o deslocamento horizontal dos provetes, como a 

de Jayaprakash et al. (2009), não impediram a abertura livre da fissura. Em ambas as suas cam-

panhas, este deslocamento foi controlado através da utilização de uma estrutura de confina-

mento. A estrutura consiste em duas placas metálicas de cada lado do provete ligadas por quatro 

barras de aço, como representado na Figura 2.16. 

O objetivo de controlar a dimensão da fissura é controlar a rotura por tração perpendicular ao 

plano de corte, privilegiando a rotura por corte. 

O estudo de 2013 envolveu 4 provetes, 3 com fibras e 1 com estribos como forma de transferên-

cia da força de corte. O provete com estribos foi o que apresentou melhores resultados, atingindo 

valores de 6 MPa na tensão de corte, tendo os provetes com fibras obtido valores entre 1 e 

2 MPa. Pelo pequeno número de provetes, este estudo não se torna muito representativo. Po-

rém, os autores referem que o principal objetivo era apurar o estudo do corte por ensaios push-

off utilizando a estrutura de confinamento. Conseguiram assim entender a melhor forma de criar 

a fratura inicial e estudar o posicionamento do provete para os ensaios. 

No seguimento desse estudo, os mesmos autores desenvolveram, em 2014, um mais completo 

com 20 provetes. As variáveis incluídas foram a dimensão máxima dos agregados (12 ou 

20 mm), a tensão de rotura à compressão (30 ou 50 MPa), o tipo de reforço (betão simples sem 

reforço, fibras de aço ou estribos) e a abertura da fissura inicial (0 ou 1 mm). A disposição do 

provete foi a mesma do que na campanha anterior, como representado na Figura 2.16. 

Um aspeto importante observado nos diferentes provetes ensaiados é a influência dos estribos 

em betões com diferente resistência. Os autores comprovaram que o aumento da resistência à 

compressão prejudica a mobilização dos estribos. No provete com betão com tensão de rotura 

de 50 MPa, a rotura dá-se por corte do aço sem haver esmagamento do betão circundante ao 

estribo. O estribo atinge a cedência por corte, enquanto no betão com 30 MPa de resistência, 
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ocorre esmagamento do betão em torno do estribo permitindo mobilização do efeito de ferrolho. 

No entanto, este facto não resulta num melhoramento da resistência dos provetes. Observa-se 

na Figura 2.17 que os provetes que mostraram maior resistência são os que tiveram uma aber-

tura inicial nula, o que revela a capacidade resistente mobilizada pelo atrito entre agregados e o 

efeito de ferrolho. 

 

Figura 2.16 - Representação da estrutura metálica de confinamento (adaptado de Echegaray-Ovi-
edo, 2013) 

Devido ao elevado número de variáveis desta campanha sem existir um número suficiente de 

provetes de forma a correlacionar variações de apenas uma variável, apresenta-se, na Figura 

2.17, os resultados relativos aos provetes de betão simples e de betão com reforço por estribos, 

independentemente de abertura da fissura inicial permitida, da tensão de rotura à compressão, 

e da dimensão máximo dos agregados. 

 

Figura 2.17 - Resultados do ensaio push-off de Echegaray-Oviedo et al. (2014) 

Rahal e Al-Khaleefi (2012) desenvolveram uma campanha experimental na qual testaram quatro 

provetes push-off. Dois com uma mistura de betão convencional e outros dois nos quais foi feita 
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uma substituição a 100% dos agregados grossos por agregados grossos reciclados de betão. 

Dentro do mesmo tipo de betão fizeram variar os estribos utilizados, tendo um provete varões de 

6 mm e o outro varões de 8 mm. A análise dos provetes foi feita tendo em atenção o apareci-

mento da primeira fissura, a cedência das armaduras, a tensão última e a tensão residual. 

Os dados referentes aos quatro provetes são apresentados na Tabela 2.6. 

Tabela 2.6 - Resultados do ensaio push-off de Rahal e Al-Khaleefi (2012) 

Provete Estribos % de AGR 
Tensão (MPa) 

Fissuração Cedência da armadura Última Residual 

NA6 2φ6 0 5,44 5,25 5,55 2,00 
NA8 2φ8 0 7,55 7,55 7,94 3,90 
RA6 2φ6 100 5,20 5,40 5,63 1,63 
RA8 2φ8 100 5,00 7,33 7,54 4,00 

Com estes dados observaram que a resistência última dos provetes era atingida pouco depois 

de se dar a cedência das armaduras. Após esse momento, a resistência diminuía consideravel-

mente até estabilizar numa tensão, na qual o provete apresenta deformações elevadas, mas 

ainda resiste a alguma força de corte. Referem, ainda, que as diferenças entre os provetes com 

agregados naturais ou reciclados são relativamente pequenas. 

Na investigação sobre o uso de agregados reciclados de betão, Xiao et al. (2016, 2012) desen-

volveram duas campanhas experimentais que se complementam, nas quais realizaram ensaios 

push-off com betão convencional e betão com agregados grossos reciclados de betão. 

A primeira campanha compreendeu a produção de 32 provetes para o ensaio push-off. As di-

mensões dos mesmos são indicadas na Tabela 2.5. Foram produzidas oito diferentes composi-

ções de betão nas quais se fez variar a taxa de substituição dos agregados naturais por AGRB, 

bem como a dosagem de cimento. A quantidade de reforço transversal ao plano de fissuração 

também variou, havendo provetes com 2, 3 ou 4 estribos com diâmetro de 8 mm. Os provetes 

foram instrumentados com extensómetros nos estribos e LVDTs acoplados à superfície junto do 

plano de fissuração de forma a medir o deslocamento horizontal e vertical. 

Xiao et al. (2012) observaram que o processo de rotura era semelhante entre todos os provetes, 

sendo composto por uma fase inicial de comportamento elástico linear ao qual se precedia uma 

fase não linear representativa do início da propagação de micro fendas até atingir a tensão última, 

para a qual se dava a fissuração completa do plano de corte, começando a reduzir a capacidade 

resistente do provete devido à perda do átrio entre agregados, até atingir um patamar de tensão 

residual no qual se encontram apenas os estribos em cedência a resistir ao corte. 

No entanto, em termos de carga última, betões com uma taxa de substituição de AN por AGRB 

superior a 30%, apresentaram uma redução significativa estabilizando em 85% da carga última 

dos betões com AN para valores de substituição superiores a 50%. Os autores justificam esta 
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redução com o fato de aumentar a presença de argamassa aderida nos agregados, proveniente 

do material reciclado. 

Quanto à variação do número de estribos, os autores observaram aumentos na carga última de 

40 a 140% quando no mesmo betão passaram de 2 para 4 estribos, conseguindo assim atingir 

valores mais elevados para o mesmo valor de deslocamento vertical. 

Para a segunda campanha, Xiao et al. (2016) utilizaram a mesma geometria para o provete, a 

mesma instrumentação e fixaram o número de estribos em 4. Foram produzidos 38 provetes de 

7 diferentes composições de betão nas quais se fez variar a taxa de substituição dos agregados 

naturais por AGRB, bem como a dosagem de cimento. Nesta campanha o principal objetivo foi 

avaliar as diferenças na transferência das tensões de corte entre provetes push-off provenientes 

de uma única betonagem e provetes de junta fria com superfície lisa no plano de corte. Estes 

últimos com o objetivo de simular a ligação de betões com idades diferentes. 

O processo de rotura foi semelhante ao descrito na primeira campanha, bem como o facto de o 

aumento da quantidade de material reciclado diminuir a resistência ao corte do betão, igualmente 

justificado pela menor resistência da interface agregado-argamassa devido à presença de arga-

massada aderida proveniente do betão reciclado. 

Tomando em conjunto os dados adquiridos pelas duas campanhas experimentais de Xiao et al. 

(2016, 2012) obtém-se dados de 60 provetes push-off, se se considerar apenas os provetes com 

4 estribos produzidos na primeira campanha. Assim, como observado pelos autores, a tensão 

última de corte obtida nos provetes não fissurados da segunda campanha foi de 7 a 9 MPa en-

quanto a dos provetes de junta fria com superfície lisa foi de 2 a 6 MPa. Já nos provetes da 

primeira campanha, que foram todos pré-fissurados, a tensão obtida foi de 6 a 8 MPa. Constata-

se, assim, que o atrito entre agregados proveniente do contacto entre as superfícies da fissura 

tem um impacte considerável na resistência ao corte.  

Como se pode concluir, não existem muitas investigações que utilizaram o ensaio push-off para 

estudar a transmissão de tensões de corte em betão com agregados reciclados de betão, e ne-

nhuma em que a substituição dos agregados naturais fosse feita com agregados finos reciclados 

de betão, contando também com a presença de reforço transversal, como se pretende na presente 

campanha experimental. 

2.6.2. Pré-fissuração 

Na realização deste tipo de ensaio, diversos autores consideraram pertinente a criação de uma 

ranhura no plano de corte com o intuito de direcionar a fratura para aquele plano. Alguns desses 

autores, adicionalmente a esta ranhura, aplicaram uma carga de faca no seu plano de forma a 

fraturar o provete segundo o plano de corte. (Echegaray-Oviedo et al., 2014, 2013; Jayaprakash 

et al., 2009; Sells et al., 2013; Xiao et al., 2012) 

O fato de se fazer a fratura inicial ao longo do plano de corte vai reduzir a capacidade de trans-

missão de corte e aumentar o deslizamento, segundo Hofbeck et al. (1969). 
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Mattock e Hawkins (1972) efetuaram um estudo bastante referido na comunidade cientifica, no 

qual evidenciam a importância de criar a fissura no plano de corte previamente ao ensaio push-

off. Numa estrutura, podem surgir fissuras semelhantes devidas a razões que não o corte, como 

por exemplo devido a tensões de tração causadas pela retração do betão ou deformações de-

correntes das variações de temperatura. A presença da fissura intencionalmente criada tende a 

que, quando o provete é carregado, ocorra deslizamento no plano de corte e, devido ao atrito 

gerado entre superfícies, a fissura seja forçada a abrir o que provoca tração nos estribos. Esta 

tração é equilibrada com compressão que ocorre entre as superfícies da fissura o que, por sua 

vez, aumenta a força de atrito e assim gera resistência à cedência do provete por corte. Os 

autores referem ainda que o movimento relativo entre superfícies da fissura também provoca 

tensão de corte nos estribos. A resistência dos estribos a esta tensão é o chamado efeito de 

ferrolho, que também contribui para a resistência ao corte. 

O efeito de restrição da abertura da fissura também pode ser conseguido por lâminas de CFRP 

como as usadas por Jayaprakash et al. (2009). 

Echegaray-Oviedo et al. (2014, 2013) também optaram por este processo. De forma a criar um 

plano de fragilidade, foi feita uma abertura com 10 mm de profundidade em cada lado do provete 

onde posteriormente foi aplicada a carga de faca criando a fissura. 

Sells et al. (2013) defendem que é necessária a pré-fissuração para atingir uma interface de corte 

puro, caso contrário, ocorrem elevadas concentrações de tensão de tração nos extremos das 

aberturas antes de haver fissuração (Barragán et al., 2006). 

2.7. Superplastificantes 

Os superplastificantes (SP) são adjuvantes - substâncias utilizadas em percentagem inferior a 5% 

da massa do cimento com o objetivo de modificar as características dos betões e argamassas - 

capazes de conferir ao betão o aumento da tensão de rotura, a possibilidade de diminuição da 

dosagem de cimento mantendo a resistência e a trabalhabilidade, o aumento da trabalhabilidade 

para as mesmas dosagens de água e cimento e a diminuição da permeabilidade (Coutinho, 1988). 

Nas diversas investigações com BAR, é usual compensar a perda de trabalhabilidade do AR com 

o aumento de água de amassadura ou com a introdução de SP. 

Mehta e Monteiro (2006) referem que estas substâncias são formadas por longas cadeias de 

moléculas tensioactivas, com elevado peso molecular e com um grande número de grupos po-

larizados. Quando entram em contacto com o cimento e com as partículas mais finas dos agre-

gados, estas moléculas impõem uma forte carga negativa nas partículas do mesmo, o que dimi-

nui a tensão superficial da água à volta destas partículas, causando uma dispersão das mesmas 

e um aumento de fluidez na mistura. Além do mecanismo de repulsão electroestática próprio de 

qualquer SP, originam uma série de repulsões estéricas que aumentam significativamente sua a 

eficácia. Este mecanismo consiste na criação de curtas barreiras físicas entre as partículas de 

cimento em que uma das pontas do polímero é absorvida na superfície do grão de cimento, 
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estando a outra responsável por impedir que as partículas de cimento cheguem a um nível de 

proximidade em que as forças de atração de van der Waals se tornam efetivas (Figura 2.18). 

a) b) c) 

Figura 2.18 - a) Absorção superficial dos polímeros que constituem os SP; b) mecanismo de re-
pulsão electrostática; c) mecanismo de repulsão estérica (adaptado de Mehta e Monteiro, 2006) 

Como indicado em §2.5.1, na presente campanha foram utilizados como SP de médio desem-

penho o Sikament 400 Plus (SP1), e de alto desempenho o SikaPlast 898 (SP2). Trata-se o 

primeiro de um superplastificante de base polimérica e com mecanismo de atuação à base de 

repulsões electroestáticas, e o segundo tem como base uma combinação de policarboxilatos 

cujo mecanismo de atuação consiste em repulsões electroestáticas e estéricas. 

Pereira et al. (2012), Cartuxo et al. (2015) e García-González et al. (2017), nas suas investiga-

ções com AFR, estudaram a incorporação de superplastificantes (SP1 e SP2) nos betões, os 

quais mostraram melhorias comparativamente aos betões com a mesma composição sem su-

perplastificantes. No entanto, verificaram que, com o aumento da taxa de incorporação de AFR, 

o efeito de melhoria dos superplastificantes diminui, especialmente para o SP1. Pereira et al. 

(2012) obteve uma redução da melhoria da resistência à compressão de 44,4% para 27,1% entre 

o betão sem AFR para o betão com 100% de substituição dos AFN por AFR. Já para o SP2, 

essa redução não se verifica, apresentando melhorias na ordem de 70% para todos os betões 

(Tabela 2.7). 

Tabela 2.7 - Resistência à compressão aos 28 dias (Pereira et al., 2012) 

Adju-
vante 

BR B10 B30 B50 B100 
fcm 

(MPa) 
ΔSP 
(%)  

fcm 
(MPa) 

ΔSP 
(%)   

fcm 
(MPa) 

 ΔSP 
(%)  

fcm 
(MPa) 

ΔSP 
(%)  

fcm 
(MPa) 

ΔSP 
(%)   

Sem 30,4 0 32,8 0 30,8 0 29,7 0 29,5 0 

SP1 43,9 44,4 45,3 38,1 42,8 39,0 40,1 35,0 37,5 27,1 

SP2 52,6 73,0 53,6 63,4 54,5 76,9 52,7 77,4 51,4 74,2 

Tabela 2.8 - Resistência à compressão aos 28 dias (Cartuxo et al., 2015) 

Adju-
vante 

BR B10 B30 B50 B100 
fcm 

(MPa) 
ΔSP 
(%)   

fcm 
(MPa) 

 ΔSP 
(%)  

fcm 
(MPa) 

 ΔSP 
(%)  

fcm 
(MPa) 

ΔSP 
(%)   

fcm 
(MPa) 

ΔSP 
(%)   

Sem 49,4 0 51,2 0 47,2 0 43,5 0 41,2 0 

SP1 66,8 35,3 63,9 24,8 61,7 30,6 58,7 34,9 47,4 15,0 

SP2 80,6 63,3 77,4 51,3 71,7 51,9 69,3 59,2 64,7 57,1 

O efeito dos SP para Cartuxo et al. (2015) foi semelhante ao de Pereira et al. (2012), (Tabela 2.8). 

No entanto, para García-González (2017) houve reduções substanciais dos efeitos dos SP para os 
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dois tipos utilizados, sendo observada uma redução da melhoria do SP1 de 29,7% para 23,8%, e 

no SP2 de 45,4% para 32,8%, entre o betão sem AFR e o betão com 100% de AFR (Tabela 2.9). 

Tabela 2.9 - Resistência à compressão aos 28 dias (García-González, 2017) 

Adju-
vante 

BR B20 B50 B100 

fcm 
(MPa) 

ΔSP 
(%)   

fcm 
(MPa) 

ΔSP 
(%)   

fcm 
(MPa) 

 ΔSP 
(%)  

fcm 
(MPa) 

ΔSP 
(%)   

Sem 51,5 0 49,3 0 49,0 0 47,5 0 

SP1 66,8 29,7 64,8 31,4 63,2 29,0 58,8 23,8 

SP2 74,9 45,4 73,0 48,1 69,0 40,8 63,1 32,8 

2.8. Conclusões 

É expectável que a forma mais alongada e angulosa dos AFRB tenha impacto na forma como os 

betões, com eles compostos, se comportam. O aumento do atrito na pasta influenciará as condi-

ções de trabalhabilidade do betão. A maior superfície específica destes agregados juntamente com 

a sua maior absorção de água comparativamente aos AN levará à necessidade de compensar a 

água absorvida para que não se verifiquem resultados de abaixamento inferiores aos pretendidos. 

Os valores inferiores de massa volúmica e baridade, consequentes da existência de argamassa 

aderida aos AN, resultam em betões com rigidez inferior, o que terá implicações nas proprieda-

des do betão endurecido. 

Uma possível solução a estes condicionamentos é a introdução de SP na composição do betão. 

Ao reduzir a relação a/c, reduz-se a porosidade do betão, e consequentemente aumenta-se a 

rigidez. É expectável que, devido a estas variações nas propriedades, se observem melhorias 

no desempenho dos provetes. 

Quanto à energia de fratura, a opinião sobre a influência dos ARB é divergente. Evangelista 

(2014) obteve resultados que mostram o aumento da energia de fratura com o aumento de agre-

gados finos reciclados, justificando a subida com a presença de cinzas volantes nos AFR. En-

quanto, García-González et al. (2017), com o aumento de agregados grossos reciclados na com-

posição do betões, obtiveram resultados com tendência decrescente da energia de fratura. Estes 

verificaram que a adição de SP melhora substancialmente as características do betão, aumen-

tado a energia de fratura, por originar uma melhor ITZ que aumenta a tensão de tração do betão. 

No que toca ao ensaio push-off com reforço transversal, apenas foram realizados ensaios com 

a substituição dos agregados grossos naturais por agregados grossos reciclados, deixando a 

influência dos agregados finos reciclados por estudar. Segundo Xiao et al. (2016, 2012) o pro-

cesso de rotura no betão com AGRB é semelhante ao do betão sem AGRB, mas apresenta 

valores inferiores de carga última, que os autores justificam com a presença de argamassa ade-

rida proveniente do material reciclado. 
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3. Campanha experimental 

3.1. Introdução 

No presente capítulo, define-se os ensaios a realizar, de acordo com as respetivas normas, de modo 

a avaliar a influência da taxa de substituição de AFP por AFRB, no desempenho mecânico BAFRB. 

Sendo assim, são estudadas estas propriedades para quatro taxas de substituição de AFP por 

AFRB (0%, 25%, 50% e 100%) dentro de três grupos que se diferenciam pela existência ou não 

de superplastificantes. Aos diferentes grupos de betão será dada a seguinte denominação: 

 0 - betão produzido sem recurso a qualquer superplastificante; 

 1 - betão produzido com recurso a um superplastificante de médio desempenho; 

 2 - betão produzido com recurso a um superplastificante de alto desempenho. 

Para cada grupo de betão (i) apresentado em cima, as taxas de substituição são indicadas da 

seguinte forma: 

 BRi - 0% de substituição (BR); 

 Bi,25 - 25% de substituição (BAFRB); 

 Bi,50 - 50% de substituição (BAFRB); 

 Bi,100 - 100% de substituição (BAFRB). 

3.2. Planeamento da campanha experimental 

São apresentadas de seguida as diversas fases da campanha. 

3.2.1. Primeira fase - obtenção dos materiais 

Nesta primeira fase, pretendeu-se determinar e recolher todos os materiais necessários à cam-

panha experimental. 

No que diz respeito aos AFRB, estes foram produzidos por trituração de um betão de origem 

(BO) cedido pela empresa de betão pronto UNIBETÃO. Quanto aos agregados naturais (AN), 

grossos (brita 2 e brita 1) e finos (areia grossa e areia fina), foram fornecidos pela empresa CASA 

GALO (rocha calcária de pedreira) e SOARVAMIL (areia recolhida na bacia sedimentar do Tejo-

Sado), respetivamente. 

Tanto os AFN como os AFRB foram secos em estufa a 100ºC e armazenados em contentores 

estanques de forma a evitar contaminação ou saturação dos mesmos. Os AFRB foram ainda 

divididos por granulometria. 

A empresa SECIL providenciou o ligante utilizado, cimento Portland CEM II - A/L 42,5 R, certifi-

cado segundo a NP EN 197-1, idêntico ao utilizado no BO. 

3.2.2. Segunda fase - caracterização dos agregados 

Esta fase consistiu na caracterização de todos os agregados a utilizar, sejam estes primários ou 

reciclados. Os ensaios realizados, e as respetivas normas, foram os seguintes: 

 agregados grossos primários 

o análise granulométrica - NP EN 933-1 (2000) e NP EN 933-2 (1999); 
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o determinação da massa volúmica e absorção de água - NP EN 1097-6 (2000); 

o determinação da massa volúmica aparente - NP EN 1097-3 (2000); 

 agregados finos primários e reciclados 

o análise granulométrica - NP EN 933-1 (2000) e NP EN 933-2 (1999); 

o determinação da massa volúmica e absorção de água - NP EN 1097-6 (2000); 

o determinação da massa volúmica aparente - NP EN 1097-3 (2000); 

o análise do teor de humidade - NP EN 1097-5 (2002). 

3.2.3. Terceira fase - definição dos betões 

Na terceira fase, pretende-se acertar a composição de cada um dos betões e caracterizar os mes-

mos quanto às suas características no estado fresco. Assim, foram realizados os seguintes testes: 

 abaixamento (cone de Abrams) - NP EN 12350-2 (2002); 

 massa volúmica - NP EN 12350-6 (2002). 

Ainda nesta fase, inclui-se o seguinte teste, a fazer ao betão de origem endurecido: 

 resistência à compressão aos 28 dias - NP EN 12390-3 (2009). 

3.2.4. Quarta fase - ensaio dos betões 

A última fase da campanha experimental destina-se à caracterização mecânica dos diferentes 

tipos de betões, no âmbito desta investigação. Os ensaios realizados aos betões no estado en-

durecido são: 

 resistência à compressão aos 7 e aos 28 dias - NP EN 12390-3 (2003); 

 módulo de elasticidade - LNEC E 397 (1993); 

 energia de fratura por wedge splitting test (WST) - NT BUILD 551 (2005); 

 resistência ao corte por ensaio push-off (PO). 

3.3. Produção e tratamento dos agregados reciclados de betão 

Os AFRB a utilizar nesta campanha experimental foram produzidos através da trituração de be-

tão exclusivamente produzido para este efeito, referindo-se o mesmo como “betão de origem”. 

Com base nos estudos realizados por Pereira et al. (2012) e Cartuxo et al. (2015), tem-se uma 

previsão da granulometria dos agregados britados a partir do betão produzido nas suas investi-

gações para o mesmo fim. Tendo garantido que aquando da trituração, se utilizou a mesma 

configuração da britadeira e pretendendo-se que o betão de origem utilizado neste estudo seja 

igual ou o mais semelhante possível ao destes autores, pode-se utilizar os valores por eles obti-

dos de forma a prever a quantidade de betão a encomendar. 

Segundo os mesmos autores, de forma a obter a maior percentagem possível de agregados 

finos provenientes da britagem deve-se colocar o número máximo de chapas minimizando assim 

o espaço entre as maxilas da britadeira. 

Os cálculos feitos para a determinação da quantidade a encomendar foram baseados na curva 

obtida por Cartuxo et al. (2015) e são apresentados no Anexo A. 
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O betão cedido possuía as seguintes características: 

 classe de resistência: C30/37; 

 classe de exposição ambiental: X0; 

 teor de cloretos: CL 0,40; 

 dimensão máximo dos agregados: 22 mm; 

 classe de consistência: S2. 

Foram moldados 1,5 m3 de betão pronto “in situ” no Laboratório de Construção do Departamento 

de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico. Foi preparada uma 

cofragem de madeira (Figura 3.1) com uma membrana plástica na face inferior, que se estendeu 

para a face superior após a betonagem de modo a manter as condições de humidade adequadas 

(Figura 3.2). 

A cofragem foi dividida de forma a criar vigas estreitas que possibilitassem a fácil divisão do 

betão em blocos posterior à cura do betão (Figura 3.3). Seguidamente os blocos foram armaze-

nados em paletes de madeira até serem britados (Figura 3.4). 

  

Figura 3.3 - Divisão das vigas do BO em blocos Figura 3.4 - Armazenamento dos blocos de BO 

A trituração do material foi feita utilizando uma britadeira de maxilas (Figura 3.5), na qual foi 

usada uma espessura de chapas de 70 mm. Posteriormente foi calculada a quantidade real de 

material britado a utilizar, comparando análises granulométricas a provetes do BO desta investi-

gação, com a curva de referência de Faury apresentada em §3.5.2.10. Utilizando esta mesma 

curva, e comparando com as curvas granulométricas dos provetes do BO britado, pretende-se 

determinar qual a fração condicionante. 

Por análise da Figura 3.6, constata-se que a parte da curva que corresponde ao material fino segue 

um caminho similar à curva de referência. Deve-se agora determinar a fração condicionante. 

  

Figura 3.1 - Preparação da cofragem para o BO Figura 3.2 - Cobertura do betão após a betonagem 
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a) b) 

Figura 3.5 - a) Britadeira de maxilas; b) Pormenor das maxilas onde se introduz o betão 

 

Figura 3.6 - Curvas granulométricas dos provetes de BO 

Através da Tabela 3.1, conclui-se que a fração que passa a malha de 0,5 mm é a mais condici-

onante. Por motivos de segurança, optou-se por utilizar o valor referente ao provete 1 ao invés 

de utilizar o valor que se obteria pela média das três curvas granulométricas. 

Tabela 3.1 - Valores para a determinação da fração condicionante de AF 

Abertura 
da malha 

(mm) 

Material passado (%) %(P1) / 
%Faury 

%(P2) / 
%Faury 

%(P3) / 
%Faury Faury P1 P2 P3 

4 44,9 48,5 51,6 50,3 1,08 1,15 1,12 

2 33,8 34,9 35,7 34,8 1,03 1,06 1,03 

1 24,1 23,3 24,1 23,3 0,97 1,00 0,97 

0,5 15,7 14,5 14,8 14,9 0,92 0,94 0,95 

0,25 8,4 8,1 11,8 11,3 0,96 1,40 1,35 

0,125 2,0 3,7 3,9 4,6 1,81 1,91 2,27 

0,0625 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 

Através dos ensaios de peneiração das amostras britadas, obteve-se uma produção de finos da 

ordem de 50% do material britado. Assim, considera-se que a eficiência da britadeira é de 0,5. 
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Dos valores obtidos em §3.5.2, conclui-se que a quantidade de agregados finos nas amassadu-

ras a realizar compreende 33,9% do betão. Sendo assim, 0,641 m3 será o volume total necessá-

rio de agregados finos para esta campanha experimental. 

Utilizando a expressão (3.1), obtém-se que a quantidade de betão de origem necessária para 

produzir AFRB suficientes para esta campanha experimental é 0,51 m3, contrariamente aos 

0,99 m3 obtidos utilizando a curva de Cartuxo et al. (2015): 

 

BO×min
%(ARB)

%(Faury)
×Ef. Brit = B∅×%AF×%AFRB 

BO×0,92×0,5 = 1,57×0,339×
0,25 + 0,50 + 1

4
 

BO = 0,51 m  

(3.1) 

Onde, 

 BO - betão de origem; 

 𝐦𝐢𝐧
%(𝑨𝑹𝑩)

%(𝑭𝒂𝒖𝒓𝒚)
 - valor mínimo da relação apresentada na Tabela 3.1; 

 BØ - betão total necessário contabilizando os coeficientes de segurança; 

 %AF - percentagem total de agregados finos no betão; 

 %ARFB - percentagem de substituição dos AF por AFRB; 

 Ef.Brit - eficiência da britadeira de maxilas. 

Para além dos blocos britados, foram betonados 8 cubos para ensaiar, de modo a determinar a 

resistência à compressão do BO. Os resultados individuais dos cubos encontram-se no Anexo B, 

sendo que a resistência à compressão característica obtida foi de 33,8 MPa, localizando o betão 

na classe de resistência C25/30. Este valor não está de acordo com os dados fornecidos pela 

empresa, mas não é expectável que esta diferença influencie as restantes fases da campanha 

experimental (Nixon, 1978). 

3.4. Ensaios de caracterização dos agregados 

De seguida, apresenta-se os ensaios de caracterização realizados aos agregados. Torna-se im-

portante o conhecimento destas características dos materiais, pois possuem uma relevância evi-

dente nas propriedades dos betões onde são utilizados. 

3.4.1. Análise granulométrica 

3.4.1.1. Objetivo do ensaio 

A análise granulométrica permite determinar a dimensão das partículas sólidas de um material e 

a frequência com que ocorrem num dado intervalo de tamanho de partículas. Torna-se funda-

mental na formulação e maximização da compacidade do betão. 

O ensaio foi realizado de acordo com a norma NP EN 933-1 (2000). Associada a esta norma, 

encontra-se a NP EN 933-2 (1999), onde são especificadas as dimensões nominais das abertu-

ras, formato da tela de arame e chapas perfuradas dos peneiros de ensaio. 
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3.4.1.2. Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a realização do ensaio são: 

 estufa ventilada à temperatura de 110 ± 5 ºC; 

 peneiros de ensaio; 

 agitador de peneiros; 

 balança de precisão de ±0,1% da massa a determinar. 

3.4.1.3. Procedimento do ensaio 

O procedimento seguido foi: 

 secar o provete em estufa ventilada a 110 ± 5 ºC até se atingir massa constante (provetes 

de ~3 kg); 

 colocar diretamente o provete de ensaio na coluna de peneiros, corretamente ordena-

dos, com fundo e tampa, e proceder à peneiração; 

 retirar cada peneiro individualmente e pesar o material retido no peneiro de maior dimen-

são e registar a sua massa como R1; 

 repetir o ponto anterior para cada peneiro e registar as massas das diferentes frações 

como R2, R3, …, Rn. 

3.4.1.4. Resultados 

Ao se determinar a massa retida em cada peneiro, através da expressão (3.2), é possível calcular 

as percentagens acumuladas e assim, traçar a curva granulométrica do material: 

 %𝑅 =
𝑅

𝑀
 ×100 (3.2) 

Onde, 

 %Rn - percentagem de material retido no peneiro i; 

 Rn - massa retida no peneiro i (g); 

 Mtotal - massa total da amostra seca (g). 

Para os AFRB, este ensaio foi realizado apenas com o intuito de conhecer a curva granulométrica 

à saída da britadeira, visto que posteriormente todo o material foi separado por frações de forma 

a ajustar as quantidades à curva de referência de Faury (§3.5.2). 

3.4.2. Massa volúmica e absorção de água 

3.4.2.1. Objetivo do ensaio 

Este ensaio tem como objetivo determinar a massa volúmica das partículas e a absorção de 

água. A massa volúmica dos betões é a ponderação das massas volúmicas dos seus constituin-

tes, tornando-se assim indispensável conhecer este valor. 

Quanto à absorção de água, é expectável que os valores para os AN sejam desprezáveis. No 

entanto, a elevada capacidade de absorção característica dos AR torna o conhecimento deste 

valor bastante importante, já que pode alterar significativamente a água de amassadura dos be-

tões e comprometer as suas propriedades. 
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Este ensaio foi realizado segundo a norma NP EN 1097-6 (2000). No entanto, o ensaio por esta 

norma só permite conhecer a absorção de água do material ao fim das 24h de ensaio. Assim, 

com o objetivo e conhecer a absorção de água ao longo do tempo por parte dos AFRB também 

se utilizou o método apresentado por Rodrigues et al. (2013), que envolve a utilização de uma 

balança hidrostática. 

3.4.2.2. Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a realização dos ensaios são: 

 estufa ventilada à temperatura de 110 ± 5 ºC; 

 picnómetro; 

 água destilada; 

 balança de precisão de ±0,1% da massa a determinar; 

 cone troncocónico e pilão; 

 balança hidrostática; 

 sódio hexametafosfato; 

 peneiro de malha quadrada com abertura 0,063 mm, e tabuleiro de fundo do conjunto de 

peneiros; 

 balança de precisão de ±0,1% da massa a determinar. 

3.4.2.3. Procedimento do ensaio 

O procedimento seguido para o ensaio segundo NP EN 1097-6 (2000), foi: 

 secar o provete em estufa ventilada a 110 ± 5 ºC até se atingir massa constante (provetes 

de ~1,5 kg para AF e ~3 kg para AG); 

 emergir o provete no picnómetro; 

 eliminar o ar ocluído, fazendo agitar e rodar o picnómetro em posição inclinada; 

 após 24 ± 0,5 h voltar a eliminar o ar ocluído, fazendo agitar e rodar o picnómetro em 

posição inclinada; 

 fazer transbordar o picnómetro por adição de água, não permitindo a entrada de ar; 

 secar o exterior do picnómetro, pesá-lo e registar a sua massa como M2; 

 remover o agregado da água, no caso dos AF, decantar a maior parte da água e esvaziar 

o picnómetro sobre um tabuleiro; 

 encher o picnómetro apenas com água, pesar e registar a sua massa como M3; 

 para os agregados grossos: 

o secar superfície das partículas com um pano absorvente; 

 para os agregados finos: 

o espalhar o provete molhado sobre a base do tabuleiro, deixando-o exposto a 

uma corrente de ar que permita a evaporação da humidade superficial; 

o remexer o provete em intervalos frequentes; 

o colocar o molde troncocónico de metal com a maior abertura virada para baixo, 

sobre a base do tabuleiro; 
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o encher o molde com parte do provete e apiloar a superfície com 25 pancadas 

sobre a abertura superior do molde; 

o levantar o molde, verificando se o provete mantém a forma troncocónica; em 

caso afirmativo, continuar o processo de secagem, até que o agregado se de-

forme com a retirada do molde; 

 pesar o provete saturado com superfície seca e registar a sua massa como M1; 

 secar o provete em estufa ventilada a 110 ± 5 ºC até se atingir massa constante; 

 pesar o provete seco em estufa e registar a sua massa como M4. 

O procedimento seguido para o método apresentado por Rodrigues et al. (2013), foi: 

 secar o provete em estufa ventilada a 110 ± 5 ºC até se atingir massa constante (provetes 

de ~1,5 kg); 

 após secagem, retira-se a amostra do forno e regista-se a sua massa (Mseca); 

 coloca-se a amostra no tabuleiro de fundo do conjunto de peneiros, misturando com a 

solução de sódio hexametafosfato (com concentração de 1 g/L); 

 inicia-se a contagem do tempo no cronómetro; 

 após colocar o peneiro de abertura 0,063 mm como tampa, pousa-se o conjunto na ba-

lança hidrostática, no interior do tanque; 

 regista-se a massa após o valor estar estabilizado (M0); 

 regista-se a variação da massa do conjunto ao longo de 24 h, registando-se o valor a cada 

2 minutos nos primeiros 10 minutos, a cada 5 minutos nos 20 minutos seguintes, a cada 10 

minutos nos 30 minutos seguintes, a cada 15 minutos na hora seguinte, a cada hora nas 9 

horas seguintes e o valor da massa final após 24 horas do instante inicial (M24); o conjunto 

dos peneiros deve ser agitado regularmente para permitir a libertação de bolhas de ar; 

 retira-se o conjunto do tanque, remove-se todas as partículas dos agregados do interior 

dos peneiros e coloca-se estes últimos no interior do tanque; regista-se a sua massa (Meq). 

3.4.2.4. Resultados 

Para o ensaio segundo NP EN 1097-6 (2000), as massas volúmicas das partículas resultam das 

expressões (3.3), (3.4) e (3.5): 

 𝜌 =
𝑀

[𝑀 −  (𝑀 − 𝑀 )]/𝜌
 (3.3) 

 𝜌 =
𝑀

[𝑀 −  (𝑀 − 𝑀 )]/𝜌
 (3.4) 

 𝜌 =
𝑀

[𝑀 −  (𝑀 − 𝑀 )]/𝜌
 (3.5) 

Onde, 

 ρa - massa volúmica do material impermeável das partículas (kg/dm3); 

 ρrd - massa volúmica das partículas secas em estufa (kg/dm3); 

 ρssd - massa volúmica das partículas saturadas com superfície seca (kg/dm3); 

 ρw - massa volúmica da água (kg/dm3). 
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A absorção de água, em percentagem de massa seca, após imersão durante 24h é determinada 

pela expressão (3.6): 

 𝑊𝐴 =
𝑀 − 𝑀

𝑀
 ×100 (3.6) 

Para o método apresentado por Rodrigues et al. (2013), a massa do provete e a absorção de 

água é medida segundo as expressões (3.7), (3.8) e (3.9): 

 𝑀 = 𝑀 −  𝑀  (3.7) 

 𝑀 = 𝑀 −  𝑀  (3.8) 

 𝑊𝐴 =
𝑀 −  𝑀

𝑀
 ×100 (3.9) 

Através da expressão (3.10) é possível saber a absorção de água em qualquer instante: 

 𝑊𝐴 =
𝑀 − 𝑀

𝑀
 ×100 (3.10) 

Onde, 

 Mt - massa hidrostática do provete no instante t (g). 

3.4.3. Massa volúmica aparente 

3.4.3.1. Objetivo do ensaio 

A massa volúmica aparente, ou baridade, diferencia-se da massa volúmica real por ter em conta 

os vazios ocupados pelo ar entre as partículas de agregado. Este ensaio foi realizado segundo 

a norma NP EN 1097-3 (2000). 

3.4.3.2. Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a realização do ensaio são: 

 estufa ventilada à temperatura de 110 ± 5 ºC; 

 balança de precisão de ±0,1% da massa a determinar; 

 varão metálico; 

 contentor cilíndrico estaque em aço inoxidável, de volume variável em função da máxima 

dimensão dos agregados a ensaiar. 

3.4.3.3. Procedimento do ensaio 

O procedimento seguido foi: 

 secar o provete em estufa ventilada a 110 ± 5 ºC até se atingir massa constante (utilizar 

3 provetes por agregado que permitam que cada amostra tenha uma massa compreen-

dida entre 120 e 150% da massa requerida para encher o recipiente de ensaio; 

 pesar o recipiente vazio e limpo e registar a sua massa como M1; 

 encher o recipiente sem compactar, até transbordar; 

 utilizar o varão de aço para remover o material excedente e nivelar a superfície sem 

compactar o agregado; 

 registar a massa do conjunto como M2. 
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3.4.3.4. Resultados 

A massa volúmica aparente é calculada segundo a expressão (3.11): 

 𝜌 =
𝑀 −  𝑀

𝑉
 (3.11) 

Onde, 

 ρi - massa volúmica aparente do agregado (kg/dm3); 

 V - volume do recipiente de ensaio (dm3). 

3.4.4. Teor de humidade 

3.4.4.1. Objetivo do ensaio 

É importante para os agregados reciclados a determinação do seu teor de água. No entanto, 

todos os agregados a utilizar nesta campanha experimental foram secos e armazenados em 

contentores estanques. Assim, espera-se que os AR, tal como acontece nos AN, tenham teores 

de humidade perto de 0%. Este ensaio foi realizado segundo a norma NP EN 1097-5 (2002). 

3.4.4.2. Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a realização do ensaio são: 

 estufa ventilada à temperatura de 110 ± 5 ºC; 

 balança de precisão de ±0,1% da massa a determinar; 

3.4.4.3. Procedimento do ensaio 

O procedimento seguido foi: 

 pesar o provete e registar a sua massa como M1; 

 secar o provete em estufa ventilada a 110 ± 5 ºC até se atingir massa constante; 

 pesar o provete e registar a sua massa como M2. 

3.4.4.4. Resultados 

O valor do teor de humidade (w), em percentagem, é dado pela expressão (3.25): 

 w(%) =
𝑀 − 𝑀

𝑀
×100 (3.12) 

3.5. Formulação e produção dos betões 

3.5.1. Definição dos ensaios 

Começa-se por definir os ensaios a ser realizados, encontrando-se estes na Dos valores 

presentes na Tabela 3.3, ao se dividir pelas 12 diferentes amassaduras, pode-se retirar que o 

volume total por amassadura será de 94,8 L, ao qual se deve acrescentar coeficientes de segu-

rança, estando estes discriminados na Tabela 3.4. 

Tabela 3.2, para uma amassadura de betão. Na Tabela 3.3, encontra-se o número total de pro-

vetes a realizar correspondente à totalidade das 12 diferentes amassaduras de betão compre-

endidas na presente investigação, bem como o volume total de betão necessário. 
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Dos valores presentes na Tabela 3.3, ao se dividir pelas 12 diferentes amassaduras, pode-se 

retirar que o volume total por amassadura será de 94,8 L, ao qual se deve acrescentar coefici-

entes de segurança, estando estes discriminados na Tabela 3.4. 

Tabela 3.2 - Número de provetes e suas dimensões por amassadura de betão 

Ensaio 
Idade 
(dias) 

N.º de 
provetes 

Forma 
Dimensões 

(mm) 

Resistência à compressão 
7 2 

Cúbica 150x150x150 
28 5 

Módulo de elasticidade 28 2 Cilíndrica Ф150x300 

Wedge splitting test 28 3 Cúbica 150x150x150 
Push-off 28 2 Prismática 560x300x150 

 

Tabela 3.3 - Número total de provetes a realizar e respectivo volume de betão 

Ensaio 
N.º de 

provetes 
Volume uni-

tário (m3) 
N.º de pro-
vetes total 

Volume 
total (m3) 

Resistência à compressão 7 0,0034 84 0,2835 

Módulo de elasticidade 2 0,0053 24 0,1272 

Wedge splitting test 3 0,0034 36 0,1215 

Push-off 2 0,0252 24 0,7560 
  Total 192 1,1370 

 

Tabela 3.4 - Volume de betão por amassadura 

Volume de betão 
mínimo por amas-

sadura (m3) 

Coeficientes de segurança Volume de betão ne-
cessário por amas-

sadura (m3) 
Perdas na be-

tonagem 
Betonagens 

falhadas 

0,0948 1,15 1,20 0,1308 

 

3.5.2. Formulação do betão de referência 

Tendo em conta anteriores investigações que seguem a linha do presente estudo, escolheu-se 

determinar as formulações dos betões através da curva de referência de Faury. Este processo 

implica uma primeira definição das seguintes características para o BR0, com base na norma 

NP EN 206-1 (2005): 

 classe de resistência: C25/30; 

 classe de consistência: S3 (100 a 150 mm); 

 classe de exposição: XC3; 

 ligante: CEM II / A-L 42,5 R; 

 água da amassadura: água potável da rede de abastecimento pública; 

 local de fabrico: Laboratório de Construção do Departamento de Engenharia Civil, Ar-

quitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico; 

 adjuvantes: nenhum; 

 adições: nenhuma. 
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3.5.2.1. Valor médio da tensão de rotura à compressão (fcm) 

Para uma classe de exposição XC3, a classe de resistência mínima indicada pela especificação 

LNEC E 464 (2007) é de C30/37. No entanto, adotou-se uma classe inferior pois a classe indi-

cada implicaria o uso de uma dosagem de cimento acima do normal para obter a resistência 

desejada visto não se pretender que o betão de referência contenha adições. 

Ao se definir a classe de resistência (C25/30), o valor médio da resistência à compressão é 

calculado através da expressão (3.13): 

 f = f + λ ∗ S  (3.13) 

Sendo, 

 fcm - valor média de resistência à compressão (MPa); 

 fck - valor característico de resistência à compressão (MPa); 

 λ - parâmetro estatístico que depende do número de amostras; 

 Sn - desvio padrão (MPa). 

Nepomuceno (1999) apresenta o valor do desvio padrão em função do modo de medição dos 

componentes e do grau de controlo da produção de betão, seguindo o critério presente na Tabela 

3.5. Segundo o mesmo autor, para um número elevado de amostras, o valor de λ tende para 1,64. 

Tabela 3.5 - Desvios padrão em função do grau de controlo da produção (Nepomuceno, 1999) 

Medição dos componentes Grau de controlo da pro-
dução 

Desvio padrão 
(MPa) Cimento Agregados 

Peso (servomeca-
nismo) 

Peso (servomeca-
nismo) 

Fraco 5,6 

Normal 4,6 

Bom 3,6 

Peso Peso 

Fraco 6,5 

Normal 5,4 

Bom 4,4 

Peso Volume 

Fraco 7,2 

Normal 6,0 

Bom 4,7 

Volume Volume 

Fraco 7,6 

Normal 6,5 

Bom 5,2 

Assim, o valor médio da resistência à compressão é o apresentado na expressão (3.14): 

 f = 25 + 1,64 ∗ 4,4 = 32,2 MPa (3.14) 

3.5.2.2. Máxima dimensão do agregado (Dmáx) 

A definição da dimensão máxima do agregado é essencial na caracterização da curva granulo-

métrica e deve-se ter em conta a não ocorrência do efeito de parede, que consiste na deslocação 
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das partículas finas para as paredes do molde. Este efeito leva à alteração da compacidade do 

betão o que condiciona a resistência ao empobrecer a massa do interior. 

Segundo Faury, este efeito pode ser desprezado se a dimensão máxima do agregado respeitar 

a expressão (3.15): 

 
D á ≤

4

3
×R (mm) (3.15) 

Onde R simboliza o raio médio do molde (quociente entre o volume a preencher de betão e a 

superfície da parede confinante do betão). 

Considerando os ensaios envolvidos na presente investigação, calcula-se o raio médio do molde 

e, por sua vez, a dimensão máxima do agregado. Analisando os dados apresentados na Tabela 

3.6, constata-se que os ensaios em que se utiliza cubos com 15 cm de aresta são os ensaios 

com o raio médio condicionante, 33,3 mm. 

Com base nos agregados de Cartuxo et al. (2015), os quais têm como dimensão máxima 

22,4 mm, optou-se por este valor para a presente investigação, estando assim abaixo do limite 

calculado. 

Tabela 3.6 - Dmáx admissível para cada ensaio 

Ensaio Forma 
Dimensões 

(mm) 
Volume 

(m3) 

Superfície 
confinante 

(m2) 

R 
(mm) 

Dmáx 
(mm) 

Resistência à compressão Cúbica 150x150x150 0,0034 0,1350 25,0 33,3 

Módulo de elasticidade Cilíndrica Ф150x300 0,0053 0,1767 30,0 40,0 

Wedge splitting test Cúbica 150x150x150 0,0034 0,1350 25,0 33,3 

Push-off Prismática 560x300x150 0,0252 0,4260 59,2 78,9 

3.5.2.3. Dosagem de cimento (C) 

Por Faury não indicar uma forma de obter estes valores, inicialmente optou-se por utilizar a fór-

mula de Bolomey que permite que o valor da dosagem de cimento seja retirado diretamente da 

Tabela 3.7, tendo em conta a resistência pretendida para o betão. 

Tabela 3.7 - Dosagem de cimento pela fórmula de Bolomey (kg/m3) 

Classe do 
cimento 

Classe de resistência do betão 

C15/20 C20/25 C25/30 C30/37 C45/55 

32,5 320 360 400 440 510 

42,5 280 310 350 380 440 

52,5 250 280 310 340 390 

Com base na Tabela 3.7, retira-se que a dosagem de cimento para a classe de resistência 

C25/30 e a classe de cimento 42,5 é 350 kg/m3, valor superior ao mínimo indicado pela especi-

ficação LNEC E 464 (2007). 
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No entanto, após feita a primeira betonagem, obteve-se valores demasiado elevados na tensão 

de rotura do betão, 54 MPa. Este fator influencia os restantes ensaios e não está em concordân-

cia com a classe de betão pretendida. Optou-se por utilizar a dosagem mínima indicada na es-

pecificação referida no parágrafo anterior, de 280 kg/m3. 

3.5.2.4. Volume de vazios (Vv) 

Como referido por Nepomuceno (1999), o volume de vazios pode ser estimado em função da 

dimensão máxima do agregado. Através da Tabela 3.8, apresentada na norma 613 do ACI (Ame-

rican Concrete Institute) e não estando presente o valor adotado, pode-se extrapolar diretamente 

o valor cujo resultado é indicado na expressão (3.16). 

Tabela 3.8 - Volume de vazios em função da máxima dimensão dos agregados (ACI) 

Dmáx (mm) Volume de vazios (Vv) (l/m3) 

9,5 30 

12,7 25 

19,1 20 

25,5 15 

38,1 10 

50,8 5 

76,2 3 

152,4 2 

 

 V (22,4 mm) = 20 −
(22,4 − 19,1)

(25,5 − 19,1)
×(20 − 15) = 17,42 l/m  (3.16) 

3.5.2.5. Índice de vazios (Iv) 

O índice de vazio representa o volume de água e ar existente num betão. Este valor pode ser 

determinado pela expressão (3.17) proposta por Faury: 

 I =
K

D á

+
K′

R
D

− 0,75
 (3.17) 

Onde, 

 K e K’ - parâmetros que dependem da natureza dos agregados, da trabalhabilidade pre-

tendida e dos meios de colocação utilizados, conforme a Tabela 3.9; 

 R - raio médio do molde que contém o betão (mm); 

 D - máxima dimensão do agregado (mm). 

Para a relação R/D, pode-se assumir que é igual 1, visto Dmáx ser inferior a 25,4 mm 

(Nepomuceno, 1999). 

Para a classe de consistência S3 e de acordo com a natureza dos agregados (areias roladas e 

agregados grossos britados), obtém-se da Tabela A.8 os valores de K=0,37 e K’=0,003. 
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Destes valores, resulta o índice de vazios apresentado na expressão (3.18): 

 I =
0,37

√22,4
+

0,003

1 − 0,75
= 0,211 m /m = 211 l/m  (3.18) 

Tabela 3.9 - Valores dos parâmetros K e K' para determinação do índice de vazios (Coutinho, 1988) 

Trabalhabili-
dade 

Meios de colo-
cação 

K 

K' 
Natureza dos agregados 

Areia rolada Areia e agre-
gados gros-
sos britados 

Agregados gros-
sos rolados 

Agregados gros-
sos britados 

Terra húmida 
Vibração muito 
potente e possí-
vel compressão 

≤ 0,24 ≤ 0,25 ≤ 0,27 0,002 

Seca Vibração potente 0,25 a 0,27 0,26 a 0,28 0,28 a 0,30 0,003 

Plástica Vibração média 0,26 a 0,28 0,28 a 0,30 0,30 a 0,34 0,003 

Mole Apiloamento 0,34 a 0,36 0,36 a 0,38 0,38 a 0,4 0,003 

Fluida Sem nada ≥ 0,36 ≥ 0,38 ≥ 0,38 0,004 

3.5.2.6. Dosagem de água na amassadura (A) e relação água / cimento (a/c) 

Subtraindo ao índice de vazios, volume total de material não sólido, o volume de vazios, volume 

de ar no interior do betão, obtém-se a quantidade de água na amassadura. Ao substituir os va-

lores obtidos na expressão (3.19), resulta a dosagem apresentada na expressão (3.20): 

 A = I − V  (3.19) 

Sendo, 

 A - dosagem de água na amassadura (l/m3); 

 Iv - índice de vazios (l/m3); 

 Vv - volume de vazios (l/m3). 

 A = 211 − 17,4 = 193,6 l/m  (3.20) 

Após a obtenção deste parâmetro, e já tendo definido a dosagem de cimento, pode-se estabele-

cer a relação a/c através da expressão (3.21): 

 a/c =
dosagem de água (l/m )

dosagem de cimento (Kg/m )
=

193,26

280
= 0,69 L/kg (3.21) 

3.5.2.7. Volume das partículas de cimento (Vc) 

O volume de partículas de cimento que ocupam 1 m3 de betão é dado pela expressão (3.22) 

 V =
C

δ
 (3.22) 

Onde, 

 C - dosagem de cimento (kg/m3 de betão); 
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 𝛅𝐜 - massa volúmica do cimento (3050 kg/m3). 

Assim, na expressão (3.23), tem-se o volume ocupado pelo cimento por metro cúbico de betão: 

 V =
280

3050
= 0,092 m /m  (3.23) 

3.5.2.8. Volume das partículas sólidas (Vs) 

O volume das partículas sólidas corresponde aos volumes ocupados pelo cimento e pelos agre-

gados. Ao subtrair a um metro cúbico de betão o valor do índice de vazios, obtém-se o volume 

de partículas sólidas por metro cúbico de betão, como indicado na expressão (3.24). 

 V = 1 − I = 1 − 0.211 = 0.789 m /m  (3.24) 

3.5.2.9. Percentagem do volume de cimento relativamente ao volume sólido 

total (C%) 

A percentagem de cimento relativa ao volume total de partículas sólidas é dada pela expressão (3.25): 

 C% =
V

V
×100 =

0,092

0,789
×100 = 11,7% (3.25) 

3.5.2.10. Curva de referência de Faury 

Tendo sido escolhido o método de Faury para o cálculo da composição de betão, recorre-se à curva 

de referência do mesmo para a determinação da percentagem de material retida em cada peneiro, 

de modo a conhecer a composição granulométrica que oferece a melhor compacidade da mistura. 

A curva de referência de Faury é constituída por dois segmentos de reta que são representados 

num referencial cujas abcissas representam as dimensões das aberturas dos peneiros, com es-

cala proporcional à sua raiz quinta, e cujas ordenadas correspondem à percentagem de material 

que passa em cada peneiro. 

Os limites mínimo e máximo do eixo das abcissas, são a dimensão mínima das partículas de cimento, 

0,0065 mm, e a maior dimensão do agregado mais grosso da mistura, Dmáx, respetivamente. 

Assim, os três pontos que definem a curva de referência de Faury são os seguintes: 

 Ponto 1: 

o abcissa: 0,0065 mm 

o ordenada: 0,0% 

 Ponto 2: 

o abcissa: á =
,

≈ 11,2 mm 

o ordenada: A + 17× D á +
,

= 30 + 17× √22,4 +
,

= 69,66% 

Onde, 

 A e B - parâmetros que dependem da natureza do agregados, do meio de colocação e 

da consistência do betão, indicados na Tabela 3.10. 
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 Ponto 3: 

o abcissa: 22,4 mm 

o ordenada: 100% 

Tabela 3.10 - Valores dos parâmetros A e B (Coutinho, 1988) 

Trabalhabili-
dade 

Meios de colo-
cação 

A 

B 
Natureza dos agregados 

Areia rolada Areia e agre-
gados gros-
sos britados 

Agregados gros-
sos rolados 

Agregados gros-
sos britados 

Terra húmida 
Vibração muito 
potente e possí-
vel compressão 

≤ 18 ≤ 19 ≤ 20 1 

Seca Vibração potente 20 a 21 21 a 22 22 a 23 1 a 1,5 

Plástica Vibração média 21 a 22 23 a 24 25 a 26 1,5 

Mole Apiloamento 28 30 32 2 

Fluida Sem nada 32 34 38 2 

Com base nestes pontos, e através da dedução da percentagem de cimento, é possível deter-

minar a curva de referência de Faury sem cimento. (Tabela 3.11 e Figura 3.7). 

Tabela 3.11 - Pontos da curva de Faury 

Malha 
(mm) 

Material passado 

Curva de Faury com 
cimento 

Cimento reduzido da curva 
de Faury 

Restabelecimento 
para 100% 

0,0065 0,00% -11,66% -13,19% 

11,2 69,66% 58,00% 65,66% 

22,4 100% 88,34% 100,00% 

 

 

Figura 3.7 - Curva de referência de Faury com e sem cimento 
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3.5.2.11. Composição do betão de referência, BR0 

Recorrendo à curva de referência de Faury calculada, pode-se determinar as quantidades dos 

diferentes componentes do betão de referência. 

Na Tabela 3.12, encontra-se discriminada a percentagem de material passado em cada peneiro 

segundo a curva de Faury sem cimento. 

Tabela 3.12 - Percentagem de material passado segundo a curva de Faury sem cimento 

Abertura da malha (mm) Material passado (%) 

22,4 100,00 

16 82,73 

11,2 65,66 

8 59,03 

5,6 52,48 

4 46,71 

2 35,99 

1 26,66 

0,5 18,53 

0,25 11,45 

0,125 5,30 

0,0625 0,00 

A partir desde momento o cálculo da proporção de cada tipo de agregado para a obtenção da curva 

granulométrica real é um processo gráfico, e como qualquer processo deste género, não é exato. 

Assim, foi utilizado o software Sikacomp 2.5 para a obter. Para além dos dados definidos ao longo 

de §3.5.2 ainda é necessário indicar ao software a massa volúmica dos agregados bem como as 

suas curvas granulométricas, de acordo com o descrito em §3.4.2 e §3.4.1, respetivamente. 

Na Figura 3.8, são apresentadas as curvas granulométricas dos agregados que foram introduzi-

das no software, bem como a curva de referência obtida pelo método de Faury e a curva real, 

que resulta do ajuste das proporções dos agregados à curva de maior compacidade. 

 

Figura 3.8 - Curvas granulométricas obtidas pela execução do software Sikacomp 2.5 
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Como se pode verificar, existe uma boa aproximação da curva real à curva de referência de 

Faury, pelo que se pode esperar obter betões com elevada compacidade. 

Assim, como indicado na Tabela 3.13, obtém-se o volume de cada AN a utilizar por volume de 

agregados indicado pelo software Sikacomp 2.5. 

Tabela 3.13 - Composição da mistura granulométrica 

Agregados 
Massa volú-
mica (kg/m3) 

Proporção em rela-
ção ao volume de 

agregados 

Volume ocupado 
em 1 m3 de betão 

(m3) 

Massa em 
1 m3 de 

betão (kg) 
Areia fina 2600 0,14 0,01 254 

Areia grossa 2590 0,35 0,25 633 
Brita 1 2670 0,13 0,09 246 
Brita 2 2670 0,38 0,26 703 

Na Tabela 3.14, apresenta-se a constituição final do betão de referência, BR0. 

Tabela 3.14 - Constituição de 1 m3 de betão de referência, BR0 

Constituintes Valor 

Relação a/c 0,69 

Cimento (kg) 280 

Areia fina (kg) 254 

Areia grossa (kg) 633 

Brita 1 (kg) 246 

Brita 2 (kg) 703 

Água (l) 193,6 

Total (kg) 2334,6 

3.5.3. Formulação dos betões com agregados finos reciclados de be-

tão, BAFRB 

Para a formulação dos betões com AFRB, considerou-se mais correta a substituição por volume. 

Seguindo a curva de Faury (Tabela 3.12) e através da expressão (3.26), obtém-se a percentagem 

de material retido em cada intervalo de peneiros: 

 % retido peneiro i = %m − %m  (3.26) 

Sendo, 

 %mi e %mi-1 - percentagem de material passado no peneiro i e i-1 respetivamente. 

Usando esta percentagem de material retido, a expressão (3.27) permite obter o volume retido: 

 V =
% retido peneiro i×V

100
 (3.27) 

Onde, 

 Vi - volume retido no peneiro i; 

 Va - volume total de agregados. 
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Tendo o volume de agregado por fração basta fazer a substituição de AFN por AFRB de acordo 

com a taxa de substituição desejada. Sendo que a massa volúmica dos reciclados é menor do 

que a dos naturais, os valores da massa a utilizar serão diferentes, sendo necessário conhece-

los para fins de pesagem, bastando para isso multiplicar pela massa volúmica correspondente. 

3.5.4. Compensação da absorção de água dos AFRB 

Na formulação dos BAFRB é necessário ter em conta a absorção de água dos AFRB descrita 

em §2.3.2. O facto de esta ser bastante superior à dos AFN influencia a quantidade de água que 

é preciso incluir na composição de forma a garantir a trabalhabilidade desejada da mistura. 

Torna-se assim importante definir a diferença entre a relação a/cefetiva e a relação a/caparente. 

A relação a/cefetiva diz respeito apenas à água disponível para hidratar o cimento e os agregados, 

bem como para manter a viscosidade necessária do betão. O seu valor é fornecido pelo quoci-

ente entre a água disponível e a quantidade de cimento a incorporar. É expectável que o maior 

atrito do BAFRB, tendo em conta a forma mais angulosa e alongada das partículas dos AFRB, 

leve a um aumento da necessidade de água livre na mistura para se manter a trabalhabilidade, 

levando ao aumento da relação a/cefetiva. 

Por outro lado, a relação a/caparente engloba também a água correspondente à absorção dos AFRB, 

que ao contrário dos AFN, não é desprezável. Deste modo, no caso dos BR, a relação a/cefetiva da 

amassadura será aproximadamente igual à sua relação a/caparente, sendo que, no caso dos BAFRB, 

a segunda terá de ser necessariamente superior à primeira. Para averiguar o valor da relação a/ca-

parente, é necessário estudar a absorção de água dos AFRB, de modo a conhecer a quantidade de 

água a adicionar durante o processo de betonagem. O valor da relação a/caparente é obtido pelo 

quociente entre a quantidade total de água adicionada e a quantidade de cimento utilizada. 

Segundo descrito em §3.4.2, foi utlizado o método descrito por Rodrigues et al. (2013) para co-

nhecer a evolução da absorção de água ao longo do tempo por parte dos AFRB. 

Considerando um período de betonagem de 10 minutos, a água de compensação necessária 

para precaver a utilização dos AFRB, será 70,1% da capacidade total de absorção de água por 

parte dos agregados de 7,2%. Optou-se por adicionar esta água durante o processo de amassa-

dura contrariamente à possibilidade de pré-saturação dos AFRB. Tendo em conta que os agre-

gados foram secos antes de serem armazenados, o seu teor de humidade encontra-se perto de 

0%, como indicado em §3.4.4. Caso contrário, a água já incluída nos agregados teria de ser 

descontada à água a compensar. 

A quantidade de água a adicionar é então obtida pela expressão (3.28). 

 Água compensação = (𝑡𝑥 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 á𝑔𝑢𝑎)  × %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜  × 𝑀  (3.28) 

3.5.5. Betões de referência com superplastificantes 

Como referido em §3.1, foram definidos três grupos de betão. Em dois foram empregues adju-

vantes com a finalidade de diminuir a quantidade de água utilizada, e consequentemente, as 

relações a/c obtidas. 
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Na presente campanha experimental, foram usadas dois adjuvantes que diferem entre si pela 

natureza e desempenho: 

 Sikament 400 Plus - SP de médio desempenho, proveniente de uma mistura de polímeros 

orgânicos e aditivos (Figura 3.9); 

 SikaPlast 898 - SP de alto desempenho, que tem como base uma combinação de poli-

carboxilatos modificados em solução aquosa (Figura 3.10). 

  
Figura 3.9 - SP de médio desempenho, SP1 Figura 3.10 - SP de alto desempenho, SP2 

O adjuvante foi adicionado na proporção de 1% da massa de cimento, valor este que se encontra 

no intervalo aconselhado pelo fabricante dos produtos. 

Não havendo muita informação relativa à capacidade redutora de água dos adjuvantes, foram re-

alizadas betonagens de teste, com base nas relações a/cefetiva obtidas por Pereira et al. (2012)  e 

Cartuxo et al. (2015), de modo a quantificar a referida redução de água. Define-se assim as rela-

ções a/cefetiva dos betões de referência com superplastificantes, BR1 e BR2. A alteração destas terá 

consequências ao nível da composição dos betões, elevando o volume de partículas sólidas, que 

por sua vez altera o efeito do cimento na curva de referência e muda o seu traçado, aumentando, 

por fim, a quantidade de agregados. Tal efeito foi ignorado para que todas as composições possu-

íssem a mesma curva de mistura real e a mesma dosagem de cimento, pelo que, por fixar essas 

variáveis, as composições obtidas quando utilizados adjuvantes não possuem a máxima compaci-

dade. 

No entanto, é necessário manter o volume de amassadura. Através da expressão (3.29) retira-

se o volume de agregados para a nova relação a/cefectiva: 

 𝑉 = 1 − C × a/c −  𝑉 −  𝑉  (3.29) 

3.5.6. Produção dos betões 

A produção dos betões contempla o processo de amassadura e, quando necessário, o acerto da 

sua relação a/c. 

O processo de amassadura empregue baseou-se nos métodos utilizados por Pereira et al. (2012) 

e Cartuxo et al. (2015), porque têm em conta, por um lado, a incorporação de AFRB e, por outro, 

a utilização de SP. 
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O processo inicia-se com a pesagem dos constituintes do betão. Após molhar e escorrer a beto-

neira, colocou-se os agregados finos naturais e/ou reciclados com uma quantidade de água cor-

respondente a 2/3 do previsto para a amassadura e à água a ser absorvida pelos AFRB. Ao fim 

de 4 minutos, adicionou-se o cimento e, quando a pasta se tornou homogénea, colocou-se os 

agregados grossos, processo que durou cerca de 2 minutos. Por fim, adicionou-se o restante 1/3 

de água de amassadura misturada com o adjuvante a aplicar e deixou-se homogeneizar a mis-

tura durante 5 minutos. O processo tem duração de 10 minutos após os quais a trabalhabilidade 

do betão é avaliada através do ensaio de abaixamento, descrito em §3.6.1. Se, após a este 

ensaio, o betão apresentar um abaixamento que não se encontra dentro do intervalo especificado 

(caso seja inferior, já que, se for superior é necessário fazer uma nova amassadura), procede-

se a um acerto da relação a/c, com adição de água à amassadura. 

Esse aumento impõe uma redução do volume de partículas sólidas. Não sendo possível proceder 

à redução do volume de agregados após a amassadura, opta-se por acertar os restantes cons-

tituintes do betão, aumentando o volume total da mistura. Após o ajuste dos constituintes, volta-

se a misturar o betão numa duração não superior a 3 minutos. 

Uma vez terminado o processo de mistura, a amassadura é colocada nos respetivos moldes previa-

mente oleados com óleo descofrante. Posteriormente, é vibrada com recurso a um vibrador mecâ-

nico, e depois de devidamente compactada, a superfície do betão é regularizada com uma talocha. 

Nesta fase também é feito o ensaio de massa volúmica no estado fresco descrito em §3.6.1. Passa-

das 24 ± 4h, os provetes são desmoldados e dá-se início à sua cura em câmara húmida. 

3.5.7. Composição final dos betões 

Apresenta-se, na Tabela 3.15, a composição, o abaixamento obtido e a massa volúmica no es-

tado fresco, obtido para cada família de betão que se produziu. 

3.6. Ensaios ao betão no estado fresco 

A caracterização do betão no estado fresco constitui uma fundamental ferramenta de controlo da 

produção dos betões, já que esta tem um impacto significativo no desempenho dos mesmos em 

estado endurecido. 

3.6.1. Abaixamento (cone de Abrams) 

3.6.1.1. Objetivo do ensaio 

Com o ensaio de abaixamento, utilizando o cone de Abrams, pretende-se avaliar a trabalhabili-

dade do betão. Este ensaio é realizado segundo a norma NP EN 12350-2 (2002). 

3.6.1.2. Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a realização do ensaio são: 

 Molde metálico com forma troncocónica, com pelo menos 1,5 mm de espessura e com 

diâmetro interno de base topo, de 200 ± 2 mm e 100 ± 2 mm, respetivamente, e uma 

altura de 300 ± 2 mm; 

 varão de compactação; 

 funil de guarda que permita ser acoplado ao topo do molde troncocónico; 
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 régua com precisão maior ou igual a 5 mm; 

 superfície não absorvente, rígida, plana, sobre o qual é colocado o molde; 

 colher de pedreiro. 

3.6.1.3. Procedimento do ensaio 

O procedimento seguido foi: 

 humedecer todo o equipamento e colocar o molde na superfície horizontal; 

 encher o molde em três camadas, cada uma aproximadamente com 1/3 da altura do 

molde, procurando fixar o molde contra a superfície; 

 após o enchimento de cada camada, compactar com 25 pancadas distribuídas sobre a 

secção transversal de cada camada, com o auxilio do varão de compactação; 

 rasar a superfície e betão através de movimentos de rolamento com o varão de compac-

tação e alisá-la com o auxilio da colher de pedreiro; 

 remover o excesso de betão da superfície; 

 retirar o molde subindo-o na vertical, através de um movimento firme, sem transmitir 

movimentos laterais ou torsionais; 

 após a remoção do molde, medir e registar o abaixamento (h), medindo a diferença entre 

a altura do molde e o ponto mais alto do betão deformado (Figura 3.11). 

3.6.1.4. Resultados 

O resultado do ensaio é considerado válido quando se obtém um abaixamento verdadeiro (Figura 

3.12), com o betão substancialmente simétrico e intacto. Caso o abaixamento seja deformado 

(Figura 3.13), deve recolher-se outra amostra e repetir o ensaio. 

   
Figura 3.11 - Medição do abaixamento 

(adaptado de NP EN 12350-2, 2002) 

Figura 3.12 - Abaixamento 
verdadeiro (adaptado de 

NP EN 12350-2, 2002) 

Figura 3.13 - Abaixamento 
deformado (adaptado de 

NP EN 12350-2, 2002) 

3.6.1. Massa volúmica 

3.6.1.1. Objetivo do ensaio 

A quantificação da massa volúmica do betão no estado fresco permite fazer um controlo de pro-

dução sobre os BAFRB, sendo expectável que está diminua com o aumento da taxa de incorpo-

ração de AFRB. O ensaio foi realizado segundo a norma NP EN 12350-6 (2002). 

3.6.1.2. Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a realização do ensaio são: 

 recipiente metálico estanque, de volume não inferior a 5 l, rígido e resistente à pasta de 

cimento, com a face interna lisa e com bordo superior com acabamento plano; 

 dispositivo de compactação do betão (agulha vibratória); 
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Tabela 3.15 - Composição final de 1 m3 de todos os betões produzidos 

  BR0 B0,25 B0,50 B0,100 BR1 B1,25 B1,50 B1,100 BR2 B2,25 B2,50 B2,100 

Taxa de incorporação 0% 25% 50% 100% 0% 25% 50% 100% 0% 25% 50% 100% 

Cimento (kg) 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Água (l) 179 189 198 211 165 175 184 204 140 149 162 185 

Relação a/cef 0,64 0,64 0,65 0,66 0,59 0,59 0,60 0,62 0,50 0,50 0,51 0,53 

Relação a/cap 0,64 0,67 0,71 0,75 0,59 0,62 0,66 0,73 0,50 0,54 0,58 0,66 

AFRB (kg) 0,0 184 368 735 0,0 191 382 765 0,0 195 389 779 

F
ra

ç
õ

e
s 

d
e 

A
F

R
B

 (
kg

) 

2 - 4 0,0 20,5 40,9 81,9 0,0 21,3 42,6 85,1 0,0 21,7 43,4 86,8 

1 - 2 0,0 49,6 99,3 198,6 0,0 51,6 103,3 206,6 0,0 52,6 105,3 210,5 

0,5 - 1 0,0 57,6 115,2 230,4 0,0 59,9 119,8 239,7 0,0 61,1 122,1 244,3 

0,25 - 0,5 0,0 42,8 85,6 171,3 0,0 44,5 89,1 178,2 0,0 45,4 90,8 181, 

0,125 - 0,25 0,0 11,4 22,7 45,5 0,0 11,8 23,7 47,3 0,0 12,1 24,1 48,2 

0,063 - 0,125 0,0 1,9 3,8 7,6 0,0 2,0 3,9 7,9 0,0 2,0 4,0 8,0 

Areia fina (kg) 254 190 127 0,0 264 198 132 0,0 269 202 135 0,0 

Areia grossa (kg) 634 475 317 0,0 659 494 329 0,0 672 504 336 0,0 

Brita 1 (kg) 246 246 246 246 256 256 256 256 261 261 261 261 

Brita 2 (kg) 704 704 704 704 732 732 732 732 746 746 746 746 

Superplastificante (kg) 0 0 0 0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Massa volúmica no estado fresco (kg/m3) 2391 2385 2349 2258 2390 2378 2363 2291 2446 2379 2359 2286 

Abaixamento (mm) 129 132 139 115 110 127 118 105 115 131 125 106 
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 balança de precisão de ±0,1% da massa a determinar. 

 talocha. 

3.6.1.3. Procedimento do ensaio 

O procedimento seguido foi: 

 pesar o recipiente vazio e registar a sua massa como M1; 

 encher o recipiente com a amostra recolhida, em duas camas, procedendo à compacta-

ção de cada uma delas; 

 posteriormente à compactação a camada superior deve ser nivelada com o auxílio da 

talocha ao nível da parte superior do recipiente; 

 pesar o conjunto do recipiente com a amostra e registar a sua massa como M2. 

3.6.1.4. Resultados 

A massa volúmica do betão no estado fresco, é calculado pela expressão (3.30). 

 D =
𝑀 − 𝑀

𝑉
 (3.30) 

Onde, 

 D - massa volúmica do betão no estado fresco (kg/m3); 

 V - volume do recipiente de ensaio (m3). 

3.7. Ensaios ao betão no estado endurecido 

Pretende-se, no presente capítulo, descrever os ensaios realizados ao betão no estado endure-

cido. É o estudo destes ensaios que permite caracterizar o desempenho mecânico do betão no 

âmbito desta investigação. 

3.7.1. Resistência à compressão 

3.7.1.1. Objetivo do ensaio 

Com este ensaio pretende-se determinar a capacidade resistente dos betões quando comprimi-

dos com uma tensão uniforme. Este ensaio realiza-se segundo a norma NP EN 12390-3 (2003), 

tendo como base para a execução do provete as normas NP EN 12390-1 (2003) e 

NP EN 12390-2 (2003). 

3.7.1.2. Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a realização do ensaio são: 

 prensa hidráulica de quatro colunas, com velocidade de carregamento ajustável; 

 data logger, acoplado à prensa hidráulica; 

 balança de precisão de ±0,1% da massa a determinar. 

3.7.1.3. Procedimento do ensaio 

O procedimento seguido foi: 

 retirar o provete do ambiente de cura; 

 remover o excesso de humidade e/ou sujidade do provete; 

 pesar e registar a massa do provete; 
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 limpar as superfícies da máquina de ensaio; 

 colocar o provete numa posição centrada relativamente à plataforma inferior da prensa (a 

face de acabamento não deverá estar em contacto com nenhuma superfície da prensa); 

 definir a velocidade de carga de 13,5 kN/s; 

 registar a carga máxima como F. 

3.7.1.4. Resultados 

A resistência à compressão de cada provete é dada pela expressão (3.31): 

 𝑓 =
𝐹

𝐴
 (3.31) 

Onde, 

 fc - tensão de compressão máxima do provete (MPa); 

 Ac - área da secção transversal do provete na qual a força foi aplicada (mm2). 

3.7.2. Módulo de elasticidade 

3.7.2.1. Objetivo do ensaio 

O ensaio para a determinação do módulo de elasticidade permite conhecer a deformabilidade do 

betão, relacionando as tensões com as deformações. Na presente investigação, calculou-se o 

módulo de elasticidade secante após um número especificado de ciclos de carga e para uma 

tensão de 1/3 da resistência à compressão, calculada de acordo com o descrito em §3.7.1. 

Este ensaio foi realizado segundo a especificação do LNEC E 397 (1993). 

3.7.2.2. Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a realização do ensaio são: 

 máquina universal de ensaio da marca INSTRON, modelo 1343, com 250 kN de capaci-

dade de carga e 100 mm de curso; 

 data logger Spider 8 da marca HBM; 

 defletómetros elétricos; 

 estrutura de suporte para o provete onde são acoplados os defletómetros. 

3.7.2.3. Procedimento do ensaio 

O procedimento seguido foi: 

 retirar o provete do ambiente de cura; 

 retificar as bases do provete cilíndrico até que as superfícies se tornem lisas e paralelas; 

 montar a estrutura de suporte dos defletómetros no provete; 

 conectar os defletómetros ao data logger; 

 colocar o provete na máquina, centrado; 

 colocar a máquina em modo de compressão; 

 aplicação de uma carga inicial entre 0,5 e 1 MPa; 

 leitura das extensões, ε1 e ε2, verificando a condição da diferença entre ambas ser inferior 

a 10% (se verificado, continua-se com procedimento, caso contrário ajusta-se a posição 

do provete e repete-se); 
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 aumentar a carga a uma velocidade constante de 0,5 ± 0,1 MPa/s, até 1/3 do valor da 

tensão de compressão; 

 leitura das extensões, ε1 e ε2, verificando novamente a condição da diferença entre ambas 

ser inferior a 10% (se verificado, continua-se com procedimento, caso contrário ajusta-se 

a posição do provete e repete-se); 

 repetir o ciclo de carga até que a diferença entre as extensões (|ε1 - ε2|) entre dois ciclos 

consecutivos não exceda 10-5. 

3.7.2.4. Resultados 

O módulo de elasticidade de cada provete é dado pela expressão(3.32): 

 𝐸 =
𝜎 − 𝜎

𝜀 , − 𝜀 ,

×10  (3.32) 

Onde, 

 Ec - módulo de elasticidade (GPa); 

 σ1 - tensão máxima aplicada (MPa); 

 σ2 - tensão inicial (MPa); 

 ε1,n - extensão para a tensão σ1 medida no n-ésimo ciclo de carga; 

 ε2,n - extensão para a tensão σ2 medida no n-ésimo ciclo de carga. 

3.7.3. Energia de fratura por wedge splitting test (WST) 

3.7.3.1. Objetivo do ensaio 

O wedge splitting test é um ensaio que permite determinar a energia de fratura do betão. O ensaio 

consiste na separação de um provete cúbico de betão por compressão de uma cunha, numa aber-

tura previamente moldada. A cunha, atuando sobre rolamentos permite que se desenvolva uma 

força horizontal, e que o provete tenha uma rotura por tração através da propagação de uma fissura 

(Figura 3.14). O ensaio foi realizado segundo a norma norueguesa NT BUILD 511 (2005) que o 

define como um ensaio para avaliar o comportamento de fratura de betão com fibras. No entanto, 

também pode ser aplicado em betão simples (García-González et al., 2017). 

3.7.3.2. Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a realização do ensaio são: 

 máquina universal de ensaio da marca INSTRON, modelo 1343, com 250 kN de capaci-

dade de carga e 100 mm de curso; 

 data logger Spider 8 da HBM; 

 defletómetro de abertura (Figura 3.15); 

 equipamento de ensaio segundo a norma NT BUILD 511 (2005), que consiste em dois 

mecanismos metálicos de aplicação de carga com rolamentos que são acopladas ao 

provete, sobre as quais atua uma cunha metálica (Figura 3.21); 

 máquina de corte de betão. 
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3.7.3.3. Preparação dos provetes 

Segundo a norma indicada, este ensaio pode ser feito em cubos com 150 mm de aresta. No en-

tanto, por ser necessário criar negativos é preciso utilizar cofragens que se possa desmontar ao 

contrário dos moldes utilizados para fazer os cubos a ensaio à compressão. Foram feitos 3 cubos 

para cada tipo de betão a ensaiar, e as cofragens utilizadas são apresentadas na Figura 3.16. 

  
Figura 3.14 - Princípio de aplicação da carga 

(adaptado de NT BUILD 511, 2005) 
Figura 3.15 - Defletómetro de abertura 

No fundo do provete foi colocado um prisma de poliestireno extrudido (roofmate) de secção 

30x22 mm2 para criar o apoio onde o mecanismo de duas peças metálicas irá aplicar a força que 

provoca a fissura. De maneira a guiar a fissura, e como indicado por García-González et al. 

(2017), também foram colocados, na lateral do molde, dois negativos feitos através de cantonei-

ras de PVC (Figura 3.17). Devido a todos estes condicionantes, a superfície de betonagem será 

a base no provete durante o ensaio, assim, torna-se necessário retificar a base para reparar 

qualquer irregularidade. 

Passadas 24 ± 4 h da betonagem, os provetes são desmoldados e colocados em cura húmida 

durante 28 dias. 

  
Figura 3.16 - Moldes metálicos para o WST 

Figura 3.17 - Material para realizar os negati-
vos (cantoneiras e roofmate) 

3.7.3.4. Procedimento do ensaio 

O procedimento seguido foi: 

 retirar o provete do ambiente de cura; 

 pesar e registar a massa do provete; 
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 realizar o entalhe central do provete recorrendo à maquina de corte de betão com disco 

apropriado (Figura 3.18); o corte é feito até meia altura do provete (Figura 3.19); 

 colocar o provete na máquina de ensaio, com o equipamento de ensaio (Figura 3.20), 

de forma a que o apoio linear esteja centrado com a cunha e o provete; 

 colocar o defletómetro, que permite calcular o CMOD, e o mecanismo de segurança em 

U para evitar que o provete caia da máquina após a rotura (Figura 3.22); 

 aplicar um carregamento inicial de 50 N, de forma a garantir o total encosto do equipa-

mento ao provete; 

 dar início ao ensaio, utilizando um carregamento constante a uma velocidade de 

0,005 mm/s e uma frequência de leitura de 10 Hz; 

 após a rotura, medir a altura e largura da superfície de rotura. 

  
Figura 3.18 - Provete para WST a ser cortado Figura 3.19 - Entalhe no provete WST 

 

Figura 3.20 - Equipamento para o wedge splitting test: a) adaptador rotulado para suporte da cu-
nha, b) cunha, c) mecanismo de aplicação de carga com rolamentos, d) mecanismo de segurança 

em U, e) apoio linear 

3.7.3.5. Resultados 

Segundo a distribuição de forças apresentada na Figura 3.14, calcula-se a força de separação 

pela expressão (3.33): 

 𝐹 =
𝐹

2 ×tan (∝)
 (3.33) 

Onde, 

 FV - força vertical (kN); 
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 Fsp - força de separação (kN); 

 α - ângulo entre a cunha e força vertical. 

  
Figura 3.21 - Esquema da preparação do WST 

(adaptado de NT BUILD 511, 2005) 
Figura 3.22 - Provete pronto a ensaiar 

Consequentemente, como referido em §2.5, o trabalho de fratura (Wf) é calculado pela área re-

sultante do gráfico entre o valor obtido pela expressão (3.33) e o CMOD medido pelo defletóme-

tro. Pela expressão (3.34), rapidamente se chega à energia de fratura pelo quociente entre o 

trabalho de fratura e a área da superfície de fratura: 

 𝐺 =
𝑊

𝐴
 (3.34) 

Onde, 

 Gf - energia de fratura (kN/mm); 

 Wf - trabalho de fratura (kN); 

 Asp - área da superfície de fratura (kN); 

3.7.4. Resistência ao corte por ensaio push-off 

3.7.4.1. Objetivo do ensaio 

O ensaio push-off é um tipo de ensaio, não normalizado, que permite a análise do corte direto. 

A geometria do provete promove a rotura por um plano central de fratura (plano de corte), possi-

bilitando a avaliação do atrito entre superfícies de fratura e o impacto do reforço transversal. 

3.7.4.2. Primeira abordagem ao ensaio 

Numa primeira fase da presente campanha experimental, tomou-se a geometria utilizada por 

Jayaprakash et al. (2009) na construção dos provetes de ensaio. Foi feita a amassadura corres-

pondente ao BR0, com uma dosagem de cimento de 350 kg/m3, o que resultou em dois provetes 

para ensaio push-off com as dimensões indicadas em Tabela 2.5. Como referido em §3.5.2.3, 

esta amassadura obteve valores de tensão máxima de compressão na ordem de 54 MPa. 

Aquando da realização do ensaio, verificou-se que o equipamento, tendo uma carga máxima de 

250 kN, não tinha capacidade para que o provete atingisse a rotura. Decidiu-se que a melhor 
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solução seria: reduzir a dosagem de cimento para 280 kg/m3, produzindo um betão mais fraco; 

reduzir a área do plano de corte de 46240 mm2 (340x136 mm2) para 27200 mm2 (200x136 mm2); 

e ainda, reduzir o reforço transversal, passando de 3 estribos para 2. 

Quanto à instrumentação de medição dos deslocamentos relativos entre faces do plano de corte, 

nesta fase foram usados demecs fixados ao provete de cada lado do plano de corte com a distri-

buição apresentada na Figura 3.23. Esta opção requereu que o ensaio fosse interrompido várias 

vezes de forma a fazer medições com um defletómetro (Figura 3.24). Nos ensaios seguintes, com 

a nova geometria e composição dos provetes, foi utilizado o vídeo-extensómetro (VExt) apresen-

tado em §3.7.4.3. Este oferece uma forma de aquisição de dados muito mais rápida e precisa. 

  
Figura 3.23 - Distribuição dos demecs para 

medição dos deslocamentos 
Figura 3.24 - Defletómetro 

3.7.4.3. Equipamentos 

Os equipamentos necessários para a realização do ensaio são: 

 máquina universal de ensaio da marca INSTRON, modelo 1343, com 250 kN de capaci-

dade de carga e 100 mm de curso; 

 aparelho rotulado de forma garantir apenas esfoço axial; 

 data logger; 

 vídeo-extensómetro, VExt (câmara de filmar de alta resolução da marca Sony, modelo 

XCG 5005E, com uma objetiva da marca Fujinon-Fujifilm, modelo HF50SA-1, de aber-

tura F1.8 e distância focal de 50 mm) (Figura 3.25); 

 software desenvolvido em LabView preparado para a leitura dos dados recolhidos pelo 

vídeo-extensómetro; 

 tripé; 

 foco de iluminação; 

 alvos para o vídeo-extensómetro desenhados no provete com uma caneta preta sobre 

um fundo branco pintado no provete de forma a criar contraste (Figura 3.26); 

 stencil para a correta colocação dos alvos. 

3.7.4.4. Preparação dos provetes 

O provete para o ensaio push-off consiste num prisma com dois entalhes que lhe dão uma forma 

semelhante a um “S”, ou dois “L’s”, com um invertido e sobreposto ao outro (Figura 2.12). 
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Figura 3.25 - Vídeo-extensómetro Figura 3.26 - Alvos desenhados no provete 

Cada provete é composto pelo betão da composição a ensaiar e por armadura de aço 

A500NR/SD, fornecido pela empresa CHAGAS, e ensaiada segundo a norma 

NP EN 10002-1 (1990). Oito varões de Φ10 mm em forma de “L” constituem o que se passará a 

referir como armadura longitudinal. A estes juntam-se seis estribos de Φ6 mm, dois dos quais 

utilizados como reforço transversal a atravessar o plano de corte, e os restantes quatro como 

reforço às consolas formadas pelo “L”. Um recobrimento de 20 mm é conseguido pela utilização 

de espaçadores borboleta (Figura 3.27). Na Figura 3.30 é possível observar a disposição das 

armaduras, encontrando-se no Anexo C um esquema com as respetivas cotas. Os resultados 

dos ensaios de tração sobre a armadura encontram-se no Anexo D. 

De forma a construir o provete com a geometria referida, foi feita uma cofragem com contrapla-

cado marítimo de 21 mm de espessura. Para poder reutilizar a cofragem utilizada na primeira 

abordagem ao ensaio, a única dimensão que variou foi a altura do provete, sendo esta reduzida 

em 140 mm, bem com das armaduras longitudinais que sofreram um corte da mesma dimensão. 

A disposição da cofragem e dimensões do provete encontra-se detalhada no Anexo C. 

Tal como no WST foram utilizadas cantoneiras de PVC (Figura 3.17) para criar um entalhe ao 

longo do plano de corte de forma a guiar a fratura por redução da secção do mesmo. Tendo sido 

o provete betonado numa posição horizontal, uma das cantoneiras foi colada ao fundo da cofra-

gem (Figura 3.28), enquanto a outra era colocada após a betonagem, na sua superfície e apara-

fusada à cofragem (Figura 3.31). 

Passadas 24 ± 4 h da betonagem, os provetes são desmoldados e colocados em cura húmida 

durante 28 dias. 

O processo de pré-fissuração referido em §2.6.2, apesar de uma prática comum, não foi adotado 

na presente investigação. 

3.7.4.5. Procedimento do ensaio 

O procedimento seguido foi: 

 retirar o provete do ambiente de cura; 

 pintar o centro do provete de branco de forma a desenhar os alvos com o auxílio do 

stencil (Figura 3.32); 
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 colocar o provete na máquina de ensaio com auxílio da ponte rolante com os apoios 

estreitos devidamente colocados que simulam o efeito de uma carga de faca a exercer 

esforço axial no provete segundo o plano de corte (Figura 3.34); 

 colocar o foco de iluminação a apontar para o provete de modo a que o VExt capte uma 

imagem sem sombras e colocar o VExt a apontar para o provete de forma que englobe 

todo os alvos, com atenção ao nivelamento horizontal do tripé (Figura 3.35); 

   
Figura 3.27 - Espaçador borboleta 

de 20 mm 
Figura 3.28 - Cofragem com a 
cantoneira colocada no fundo 

Figura 3.29 - Entalhe no 
provete devido à canto-

neira 

 
Figura 3.30 - Cofragem com ar-

madura colocada 
Figura 3.31 - Provetes após betonagem com a cantoneira su-

perior colocada 

 

Figura 3.32 - Provetes pintados e com os al-
vos desenhados 

Figura 3.33 - Distribuição dos alvos para o VExt 
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 no software LabView identificar todos os pontos a seguir e definir a frequência de leitura 

em 2 Hz; 

 aplicar um carregamento inicial de 50 N, de forma a garantir o total encosto do equipa-

mento ao provete; 

 dar início ao ensaio, utilizando um carregamento constante a uma velocidade de 0,005 mm/s; 

 terminar o ensaio quando as superfícies dos entalhes que formam o “S”, encostarem. 

3.7.4.1. Resultados 

A distribuição dos alvos no provete foi feita de acordo com a Figura 3.33. Optou-se por fazer duas 

colunas de alvos de cada lado do plano de fratura pois os pontos mais perto do plano poderiam 

saltar devido à rotura do betão, como se veio a verificar. Dos dados recolhidos pelo VExt obtém-se 

uma tabela que contém as posições de todos os pontos ao longo do ensaio. O procedimento con-

sistiu na transformação dos 10 ou menos alvos (quando pontos das colunas centrais eram perdi-

dos) de cada lado do plano de fratura, num só ponto representativo desse lado situado no centro 

do respetivo “L”. Fazendo as diferenças relativas entre cada um foi possível determinar os deslo-

camentos relativos e totais, horizontais e verticais do provete. O lado do provete ao qual é aplicado 

o deslocamento será indicado como “L” móvel, sendo o outro lado o “L” fixo. 

  
a) b) 

Figura 3.34 - a) Apoio superior e rótula, b) apoio inferior 

 

  

Figura 3.35 - Disposição do ensaio push-off (foco de iluminação e VExt a apontar para o provete) 
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4. Análise de resultados 

4.1. Introdução 

No presente capítulo, pretende-se apresentar e discutir os resultados obtidos decorrentes dos 

ensaios referidos em §3. 

4.2. Ensaios de caracterização dos agregados 

4.2.1. Análise granulométrica 

Os resultados da análise granulométrica, realizada na presente campanha experimental aos 

agregados naturais (Figura 3.8) e reciclados (Figura 3.6), encontram-se em §3, por terem sido 

necessários para a determinação das composições de betão a estudar. Como referido, por se 

pretender que a composição apresente a máxima compacidade e para uniformizar a distribuição 

granulométrica das amassaduras, os agregados finos reciclados foram separados por frações. 

4.2.2. Massa volúmica, absorção de água e massa volúmica aparente 

Para a determinação das massas volúmicas e absorção de água dos AFRB, relembra-se que a 

amostra foi constituída segundo a curva granulométrica de maior compacidade, enquanto os AN 

foram ensaiados individualmente. Na Tabela 4.1, apresenta-se os resultados obtidos. 

Tabela 4.1 - Resultados obtidos para a massa volúmica, absorção de água e massa volúmica aparente 

 Areia fina Areia grossa Brita 1 Brita 2 AFR 
Massa volúmica do material im-

permeável (kg/m3) 
2637 2645 2824 2730 2535 

Massa volúmica das partículas 
secas (kg/m3) 

2611 2600 2751 2682 2143 

Massa volúmica das partículas sa-
turadas com superfície seca (kg/m3) 

2650 2613 2775 2713 2298 

Massa volúmica aparente (kg/m3) 1630 1685 1386 1374 1162 
Absorção de água (%) 0,32 0,37 0,96 1,09 7,2 

Observa-se que os AFR apresentam uma massa volúmica inferior aos AFN, como era expectá-

vel. Este resultado deve-se à presença da argamassada aderida ao material pétreo que reduz a 

massa volúmica da partícula. Quanto ao valor relativamente elevado da absorção de água, é 

inferior aos valores indicados em §2.3.2, mas bastante superior ao dos AFN. 

Como indicado em §3.4.2.1, seguiu-se o procedimento de Rodrigues et al. (2013) para conhecer 

a evolução da absorção de água ao longo do tempo. Concluiu-se que, ao fim de 10 minutos, os 

AFRB, já tinham absorvido 70,1% da sua capacidade total de absorção. Tal observação foi refe-

rida em §3.5.4 e descritos os cuidados a ter com essa propriedade. 

4.2.3. Teor de humidade 

Devido à elevada capacidade de absorção de água por parte dos AFR, é expectável que estes já 

contenham parte da sua significativa capacidade máxima de absorção. É importante conhecer este 

valor de forma a subtrai-lo à água de compensação que se adiciona segundo indicado em §3.5.4. 

Na presente investigação, optou-se por secar os agregados antes de os armazenar, obtendo valores 

desprezáveis de teor de humidade de 0,15%, tal como acontece nos agregados naturais. 
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4.3. Ensaios ao betão no estado fresco 

4.3.1. Abaixamento (cone de Abrams) 

Os resultados do ensaio de abaixamento, utilizado para caracterizar a trabalhabilidade do betão, são 

apresentados na Tabela 3.15. Através das betonagens de teste realizadas, observou-se que os AFR 

diminuíam a trabalhabilidade do betão, pelo que foi necessário proceder a uma correta introdução da 

água de compensação e do ajuste das composições, de modo a obter valores de abaixamento dentro 

do intervalo estipulado. Quanto aos betões com SP, atingiu-se relações a/c tanto menores quanto 

maior a capacidade redutora de água do adjuvante. A redução da quantidade de água nas composi-

ções foi compensada pelo aumento da quantidade de agregados como indicado em §3.5.5. 

4.3.2. Massa volúmica 

Os resultados do ensaio da massa volúmica do betão no estado fresco são apresentados na 

Tabela 3.15. 

Tal como nas campanhas apresentadas em §2.4.2, a massa volúmica tem uma tendência de-

crescente com o aumento da taxa de incorporação de agregados reciclados. Estas apresentam 

uma redução para 95 a 98% da massa volúmica do betão de referência, valores que são seme-

lhantes aos apresentados nesta investigação (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 - Relação entre a massa volúmica no estado fresco dos BAFR e dos BR 

4.4. Ensaios ao betão no estado endurecido 

4.4.1. Resistência à compressão 

Os valores médios de resistência à compressão (fcm) de cubos com 150 mm de aresta, realizados 

aos 7 e 28 dias de idade encontram-se na Tabela 4.2 e na Tabela 4.3, respetivamente, estando 

os valores individuais presentes no Anexo E. Nas tabelas, apresenta-se a variação verificada em 

função da taxa de incorporação de AFRB (ΔAFRB), fixando o adjuvante utilizado, e da variação 

verificada em função do tipo de SP utilizado (ΔSP), para cada taxa de incorporação. 

Para os betões de referência BR0, BR1 e BR2 foram obtidas resistências à compressão aos 28 

dias de 43,5, 55,4 e 60,8 MPa, com desvios padrões de 1,6, 1,3 e 1,7 MPa, respetivamente. 

Destes valores se depreende que o BR0 pertence à classe de resistência C30/37, superior à 

prevista aquando da formulação do betão, e que os BR1 e BR2 se enquadram nas classes de 

resistência de C40/50 e C45/55, respetivamente. 
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Tabela 4.2 - Resultados obtidos do ensaio de resistência à compressão aos 7 dias 

i 
BRi Bi,25 Bi,50 Bi,100 

fcm 7 
(MPa) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

fcm 7 
(MPa) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

fcm 7 
(MPa) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

fcm 7 
(MPa) 

ΔAFRB 
(%) 

 ΔSP 
(%) 

0 31,0 0,0 0,0 31,5 1,8 0,0 28,4 -8,5 0,0 30,1 -2,9 0,0 

1 44,1 0,0 42,3 42,4 -3,8 34,5 39,7 -10,0 39,9 31,7 -28,0 5,4 

2 50,4 0,0 62,8 49,4 -2,0 56,6 45,4 -10,0 60,0 35,9 -28,8 19,4 

Tabela 4.3 - Resultados obtidos do ensaio de resistência à compressão aos 28 dias 

i 
BRi Bi,25 Bi,50 Bi,100 

fcm 28 
(MPa) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

fcm 28 
(MPa) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

fcm 28 
(MPa) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

fcm 28 
(MPa) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

0 43,5 0,0 0,0 39,7 -8,7 0,0 40,5 -6,8 0,0 39,1 -10,0 0,0 

1 55,4 0,0 27,5 52,3 -5,6 31,8 50,3 -9,3 24,1 41,4 -25,3 5,8 

2 60,8 0,0 39,8 59,2 -2,6 49,0 50,1 -17,6 23,7 41,4 -31,8 5,9 

Observa-se reduções da resistência à compressão aos 28 dias, nas composições com 100% de 

AFRB, até 10, 25,3 e 31,8% para os betões sem adjuvante, com SP1 e com SP2, respetivamente 

(Tabela 4.3Tabela 4.3 - Resultados obtidos do ensaio de resistência à compressão aos 28 dias). 

As três composições apresentam um valor final muito semelhante, evidenciando o efeito negativo 

da incorporação de AFRB na eficácia dos SP. 

No betão sem adjuvante, a redução de 10% está de acordo com os resultados obtidos por 

García-González et al. (2017) e Kou & Poon (2009). A melhoria da incorporação de SP no betão 

é evidente como verificado na Tabela 4.3, e em concordância com os resultados obtidos por 

Pereira et al. (2012), Cartuxo et al. (2015) e García-González et al. (2017). No entanto, observa-

se uma perda de 25,3 e 31,8% na eficácia dos SP entre os betões de referência e os correspon-

dentes betões com 100% AFRB. Tal decréscimo justifica-se com o facto de a ITZ dos BAFRB 

apresentar maior porosidade e capacidade de absorção de água, o que provoca uma maior re-

lação a/c e ligações mais fracas entre os agregados e a matriz de cimento (Poon et al., 2004). 

  
a) b) 

Figura 4.2 - Resistência à compressão aos: a) 7 dias; b) 28 dias 
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Nixon (1978) refere que a redução da resistência à compressão dos BAR está relacionada com o 

aumento da relação a/c para a correção da trabalhabilidade. Na Figura 4.3, verifica-se que, para 

valores menores de relação a/c, se obteve melhores resultados de resistência à compressão, cor-

respondendo estes, às composições sem AFR ou com 25% de taxa de incorporação, sendo que 

os valores mais baixos de fcm se referem às composições com 100% de incorporação de AFR. 

Nestas composições, apesar da baixa relação a/c, para valores elevados de taxa de incorporação, 

a resistência à compressão do betão também baixa. 

 

Figura 4.3 - Relação entre a resistência à compressão e a relação a/c efetiva por taxa de incorpora-
ção de AFRB 

4.4.2. Módulo de elasticidade 

Os valores médios de módulo de elasticidade (E), realizados aos 28 dias de idade, encontram-se na 

Tabela 4.4, estando os valores individuais presentes no Anexo F. Nas tabelas, apresenta-se a varia-

ção verificada em função da taxa de incorporação de AFRB (ΔAFRB), fixando o adjuvante utilizado, e a 

variação verificada em função do tipo de SP utilizado (ΔSP), para cada taxa de incorporação. 

Tabela 4.4 - Resultados obtidos do ensaio do módulo de elasticidade 

i 
BRi Bi,25 Bi,50 Bi,100 

E 
(GPa) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

E 
(GPa) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

E 
(GPa) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

E 
(GPa) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

0 43,46 0,0 0,0 45,09 3,8 0,0 42,60 -2,0 0,0 39,33 -9,5 0,0 

1 45,13 0,0 3,8 43,65 -3,3 -3,2 41,69 -7,6 -2,1 40,44 -10,4 2,8 

2 50,36 0,0 15,9 48,39 -3,9 7,3 43,17 -14,3 1,3 39,04 -22,5 -0,7 

Observa-se reduções de 9,5, 10,4 e 22,5% para os betões com 100% de taxa de incorporação 

sem SP, com SP1 e com SP2, respetivamente, em comparação com os seus betões de referên-

cia, valores que estão próximos das reduções entre 13 e 19% apresentadas em §2.4.4. Para os 

betões com 50 e 100% de taxa de incorporação, observa-se que se obteve resultados semelhan-

tes nos três grupos de betões para o módulo de elasticidade (Figura 4.4). Este facto evidencia o 

efeito negativo da incorporação de agregados reciclados que, devido à sua menor massa volú-

mica e rigidez, torna o betão mais deformável. 
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Quando relacionado com a resistência à compressão (Figura 4.6), o módulo de elasticidade apre-

senta um aumento que acompanha o aumento da resistência à compressão. No entanto, no 

betão sem adjuvante, esse aumento não apresenta uma tendência tão evidente. Observa-se que 

o B0,25 apresentou um valor de módulo de elasticidade superior ao do betão de referência cor-

respondente, sendo a única composição que não acompanha a tendência. Obteve-se uma cor-

relação (R2) de 0,7863 ao tomar todos os betões produzidos, não sendo este um valor indicativo 

de uma estreita relação entre o modulo de elasticidade e a resistência à compressão, mas ainda 

assim satifatório, permitindo afirmar que tal relação existe. 

  
Figura 4.4 - Influência dos AFRB no módulo de 

elasticidade 
Figura 4.5 - Relação entre o módulo de elasti-

cidade dos BAFR e dos BR 

 

Figura 4.6 - Relação entre o módulo de elasticidade e a resistência à compressão dos BAFR 

4.4.3. Energia de fratura por wedge splitting test (WST) 

Os valores de energia de fratura, obtidos pelos ensaios realizados, são apresentados na Tabela 

4.5. Devido à pouca resistência do betão à tração, a sensibilidade do provete às cargas aplicadas 

é muito elevada e, assim, os valores de Fsp são bastante reduzidos, encontrando-se entre 3,5 e 

5,5 kN, como se observa na Figura 4.8, tornando este ensaio especialmente propenso a disper-

sões consideráveis dos resultados. 
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Nem sempre foi possível obter os dados dos três provetes feitos por composição de betão. Por 

vezes o defletómetro de abertura (Figura 3.15) não registou devidamente os dados e por duas 

vezes os provetes romperam durante o encosto da cunha de carga, devido à falta de sensibilidade 

da prensa hidráulica. Duas composições de betão, B1,50 e BR2, apresentam um coeficiente de 

variação superior a 15%, consequente dos valores bastante díspares dos provetes analisados. 

Os valores obtidos para a energia de fratura encontram-se dento da gama de valores obtidos por 

Evangelista (2014) e García-González et al. (2017), que foram apresentados em §2.5. No en-

tanto, as melhorias observadas em ambas as investigações não se refletem no presente estudo, 

quando se compara os betões compostos com AFR com os respetivos betões de referência. 

Tabela 4.5 - Resultados individuais da energia de fratura, Gf 

Betão 
Provete 

Média (N/m) 
Desvio padrão 

(N/m) 
CV (%) 

1 2 3 

BR0 - 93,38 104,79 99,08 8,07 8,15 

B0,25 69,79 69,82 - 69,80 0,02 0,03 

B0,50 77,17 - 86,59 81,88 6,66 8,13 

B0,100 - 76,83 - 76,83 0,00 0,00 

BR1 104,90 120,92 105,49 110,44 9,08 8,22 

B1,25 98,47 - 81,45 89,96 12,03 13,38 

B1,50 - 59,13 81,61 70,37 15,90 22,59 

B1,100 68,85 81,92 72,33 74,37 6,77 9,10 

BR2 104,65 140,78 113,58 119,67 18,82 15,73 

B2,25 117,87 117,89 130,13 121,97 7,07 5,80 

B2,50 - 74,09 91,49 82,79 12,30 14,86 

B2,100 79,45 92,02 89,67 87,05 6,68 7,68 

  

Figura 4.7 - Influência dos AFRB na energia de 
fratura, Gf 

Figura 4.8 - Influência dos AFRB na força de 
separação, Fsp 

A Figura 4.9 representa de que modo a resistência à compressão influencia a energia de fratura. 

Obteve-se uma correlação de 0,6184, o que revela que existe uma ligeira relação, mas não é 

muito satisfatória. Este valor reduzido, devido à variabilidade dos resultados, pode justificar-se 

0

20

40

60

80

100

120

0% 20% 40% 60% 80% 100%

G
f 

(N
/m

)

Taxa de incorporação de AFR

Sem SP SP1 SP2

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

F
sp

 (
kN

)

Taxa de incorporação de AFR

Sem SP SP1 SP2



 

65 

pela elevada suscetibilidade do processo de rotura por tração, ao arranjo das partículas nos vá-

rios provetes e às diferentes resistências à tração dos constituintes do betão. 

 

Figura 4.9 - Relação entre o módulo de elasticidade e a resistência à compressão dos BAFR 

Na Tabela 4.6, apresenta-se a variação verificada em função da taxa de incorporação de AFRB 

(ΔAFRB), fixando o adjuvante utilizado, e da variação verificada em função do tipo de SP utilizado 

(ΔSP), para cada taxa de incorporação. Os resultados revelam que a substituição completa dos 

AF tem resultados negativos na energia de fratura, tendo havido uma redução de 22,5, 32,7 e 

27,3% para o betão sem SP, com SP1 e com SP2, relativamente aos seus betões de referência. 

Tabela 4.6 - Resultados obtidos para a energia de fratura 

i 
Bri Bi,25 Bi,50 Bi,100 

Gf 
(N/m) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

Gf 
(N/m) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

Gf 
(N/m) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

Gf 
(N/m) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

0 99,1 0,0 0,0 69,8 -29,6 0,0 81,9 -17,4 0,0 76,8 -22,5 0,0 

1 110,4 0,0 11,5 89,9 -18,5 28,9 70,4 -36,3 -14,1 74,4 -32,7 -3,2 

2 119,7 0,0 20,8 121,9 1,9 74,7 82,8 -30,8 1,1 87,1 -27,3 13,3 

Observa-se uma melhoria de 1,9% no B2,25 comparativamente ao BR2 (Tabela 4.6). No entanto, 

tal não se confirma no betão sem SP nem no com SP1, verificando-se um decréscimo da energia 

de fratura de 29,6% e 18,5%, respetivamente, quando comparados com os betões de referência. 

Para os betões com 50 e 100% de taxa de incorporação de AFR, os resultados obtidos dentro de 

cada família são semelhantes, existindo um aumento da energia de fratura com a adição do SP2. A 

redução de água e aumento do volume de partículas consequente da introdução de SP na mistura 

será a causa de tal aumento fazendo valer a forma mais angulosa dos AFR na resistência à abertura 

da fissura, devido ao aumento de atrito entre o agregado e a pasta (García-González et al., 2017). 

Nas Figura 4.10, 4.11 e 4.12, apresenta-se as curvas que relacionam a força de separação com 

a abertura da fissura, a partir das quais é possível calcular a energia de fratura de acordo com o 

indicado em §3.7.3. Estas descrevem o caminho expectável referido na Figura 2.8. 
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Figura 4.10 - Curvas "força de separação-abertura da fissura" dos betões sem SP 

 

Figura 4.11 - Curvas "força de separação-abertura da fissura" dos betões com SP1 

 

Figura 4.12 - Curvas "força de separação-abertura da fissura" dos betões com SP2 

Os valores apresentados na Figura 4.8 são os obtidos no pico da curva entre a fase 1 e 2. Neste 

pico, dá-se o início da fissuração e a maior libertação de energia evidenciada pela fase 2. De 
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seguida, a fissura propaga-se no sentido descendente (Figura 4.13), apresentando maiores des-

locamentos e menor dissipação de energia (fase 3) até à rotura do provete (Figura 4.14). 

  
Figura 4.13 - Propagação da fissura (fase 3) Figura 4.14 - Provete após rotura 

4.4.4. Resistência ao corte por ensaio push-off 

Os valores da força vertical máxima aplicada nos provetes para o ensaio push-off, bem como as 

respetivas tensões de corte médias, encontram-se na Tabela 4.7. A tensão de corte obtém-se 

pelo quociente entre a força vertical máxima obtida e a área de corte dos provetes (27200 mm2). 

Não se apresenta o resultado do provete 1 da composição BR2, porque o limite de carga (250 kN) 

da máquina de ensaio foi atingido, não tendo havido rotura do provete. 

Na Tabela 4.8 apresenta-se a variação verificada em função da taxa de incorporação de AFRB 

(ΔAFRB), fixando o adjuvante utilizado, e da variação verificada em função do tipo de SP utilizado 

(ΔSP), para cada taxa de incorporação. Pelos resultados apresentados (Tabela 4.8 e Figura 4.15) 

para os betões sem SP, observa-se que a substituição de AFN por AFRB não tem um grande 

impacte na resistência do corte dos provetes. A variação de resultados relativamente ao betão 

de referência situa-se entre +5,42% e -2,68%. 

Tabela 4.7 - Resultados individuais do ensaio de resistência ao corte 

Betão 
Provete 

Média (kN) 
Desvio pa-
drão (kN) 

CV (%) 
Tensão de 

corte, τ (MPa) 1 2 

BR0 191,9 183,2 183,2 4,39 2,40 6,7 

B0,25 190,7 195,6 193,1 2,48 1,28 7,1 

B0,50 195,6 177,4 186,5 9,11 4,88 6,9 

B0,100 176,2 180,4 178,3 2,12 1,19 6,6 

BR1 226,4 223,9 225,2 1,27 0,57 8,3 

B1,25 204,9 206,1 205,5 0,60 0,29 7,6 

B1,50 212,9 206,8 209,9 3,09 1,47 7,7 

B1,100 178,1 192,3 185,2 7,12 3,84 6,8 

BR2 - 239,7 239,7 - - 8,8 

B2,25 235,7 242,1 238,9 3,20 1,34 8,8 

B2,50 224,8 240,6 232,7 7,89 3,39 8,6 

B2,100 194,4 206,8 200,6 6,21 3,09 7,4 
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Tabela 4.8 - Resultados obtidos do ensaio push-off 

i 
BRi Bi,25 Bi,50 Bi,100 

Fv 
(kN) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

Fv 
(kN) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

Fv 
(kN) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

Fv 
(kN) 

ΔAFRB 
(%) 

ΔSP 
(%) 

0 183,2 0,00 0,00 193,1 5,42 0,00 186,5 1,78 0,00 178,3 -2,68 0,00 

1 225,2 0,00 22,90 205,5 -8,75 6,38 209,9 -6,78 12,57 185,2 -17,74 3,88 

2 239,7 0,00 30,85 238,9 -0,33 23,71 232,7 -2,92 24,81 200,6 -16,31 12,53 

 

Figura 4.15 - Influência dos AFRB na tensão de corte, τ 

Para os betões com SP, já é possível observar diferenças consideráveis entre os betões de 

referência e os respetivos betões com 100% de incorporação de AFRB. O betão com SP1 apre-

senta um decréscimo de 17,74% e o betão com SP2 um decréscimo de 16,31%. 

Sendo que os aumentos de resistência nos betões de referência comparativamente ao betão 

sem SP se devem ao uso do adjuvante, a redução da resistência nas composições com incor-

poração de AFRB deve-se ao facto de estes reduzirem a resistência da argamassa apesar de o 

SP aumentar a resistência da pasta cimentícia. Este efeito observa-se na resistência à compres-

são que apresenta valores 27,5 e 39,8% superiores ao betão de referência sem SP no betão de 

referência com SP1 e SP2, respetivamente. 

 

Figura 4.16 - Relação entre a tensão de corte e a resistência à compressão dos BAFR 
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Estando esta relacionada com a capacidade de resistência ao corte com uma correlação de 

0,8276 (Figura 4.16), a contribuição do betão para valores elevados de resistência torna-se mais 

evidente, em relação à contribuição da armadura que se mantém constante em todos os prove-

tes. Sendo que a resistência ao corte resulta de uma combinação entre estes dois fatores. 

O processo de rotura dos provetes foi semelhante em todos os exemplares. Apresenta-se de 

seguida os aspetos característicos da rotura utilizando como exemplo 1 provete (BR0-PO-1) de 

entre os 24 ensaiados de forma a simplificar a observação dos mesmos. Os gráficos correspon-

des a todos os provetes encontram-se no Anexo G. Tal como nas investigações de Xiao et al. 

(2016, 2012), a presença de agregados reciclados não influencia o processo de rotura. 

Na Figura 4.17, representa-se o desenvolvimento do deslocamento vertical absoluto do “L” móvel 

e o deslocamento vertical relativo ao “L” fixo do provete, relativamente à força aplicada. A única 

diferença entre as curvas é a inclinação do troço inicial que representa o encurtamento do betão 

por aplicação da carga de compressão. Observa-se que até ao pico, momento a partir do qual o 

provete está completamente fissurado e se comporta como duas peças de betão ligadas por 

estribos, o provete encurta ~1,5 mm, valor que se repete em todos os outros provetes. 

 

Figura 4.17 - Deslocamento vertical do BR0-PO-1 

Tal como Barragán et al. (2006) observaram, antes de atingir a carga máxima, há uma quebra 

na carga aplicada que se deve ao início da fissuração (ponto “A” na Figura 4.17). 

Após este ponto, observa-se uma diminuição da rigidez do provete representada pela maior in-

clinação da linha. Existe também um ganho de carga que se deve à mobilização do atrito entre 

agregados consequente do confinamento promovido pelos estribos, o que revela a capacidade 

resistente mobilizada por estes efeitos (Echegaray-Oviedo et al., 2014). 

O ponto de carga máxima é atingido quando se acumula o máximo de energia elástica que, por 

sua vez, se dissipa com a falha do atrito entre agregados, devido ao arrancamento e ao aumento 

da extensão dos estribos, que reduz gradualmente a interação de fricção entre ambas as super-

fícies de corte. 
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Observou-se que a referida quebra (ponto “A”) foi atingida a 80% da carga máxima, em média, 

com um coeficiente de variação de 4,85%. 

Após atingir a carga máxima, verifica-se uma descida abrupta na força, mas que não se proces-

sou de igual forma em todos os provetes. Nos provetes sem SP, houve uma descida acentuada 

inicial que transita para a zona horizontal da curva de uma forma suave (Figura 4.17). Este facto 

também se constata para os betões com SP1 e SP2 com 100% de taxa de incorporação de 

agregados reciclados. Existe uma perda gradual do atrito entre agregados devido à separação 

das superfícies de corte. Para os restantes betões, a rotura processa-se de uma forma mais 

agressiva e audível, tendo a queda sido repentina devido à maior energia acumulado no plano 

de corte. Estes betões caracterizam-se por terem como resultados de tensão máxima de corte 

valores superiores a 7,5 MPa, consequência de uma maior tensão de compressão (superior a 

50 MPa). Betões com uma maior capacidade resistente apresentam roturas mais frágeis devido 

à incapacidade de dissipar a energia acumulada. 

Seguidamente, o efeito de ferrolho dos estribos promove a transferência de forças residuais, que 

para todos os provetes se mantém em torno de 90 kN. (Anexo G). Era esperado que este valor 

fosse similar em todos os provetes visto terem a mesma armadura. No entanto, observa-se que, 

por vezes, houve rotura de um ou dois estribos, o que se reflete na curva com uma quebra re-

pentina na fase horizontal. Como se observa no Anexo D, um de entre os três varões com Φ6 mm 

(varões que atravessem o plano de corte) apresenta metade da capacidade de extensão dos 

restantes. Não sendo diretamente relacionável, visto ser um ensaio à tração e os varões estarem 

a sofrer corte durante o ensaio push-off, este fator pode justificar a rotura dos estribos antecipada 

pois o efeito de ferrolho também envolve a extensão do varão. 

Rahal & Al-Khaleefi (2012) referem que a resistência última dos provetes é atingida pouco depois 

de se dar a cedência das armaduras. Após esse momento, a resistência diminui consideravel-

mente até estabilizar numa tensão, na qual o provete apresenta deformações elevadas, mas 

ainda resiste a alguma força de corte. Xiao et al. (2012) referem o mesmo processo de rotura até 

à estabilização numa tensão residual suportada apenas pela armadura. O percurso ascendente 

que se observa no fim da curva na Figura 4.17 deve-se ao encosto dos “L’s” (Figura 4.19). 

  
Figura 4.18 - Plano de corte no início do ensaio 

push-off 
Figura 4.19 - Plano de corte no fim do ensaio 

push-off 
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Na Figura 4.20, representa-se, os dados relativos ao mesmo provete comparando a evolução da 

abertura com o deslocamento vertical relativo (deslocamento diferencial entre “L’s”) e o desloca-

mento absoluto (deslocamento do “L” móvel). A diferença entre as duas curvas é de ~1,5 mm, 

sendo este valor, tal como na Figura 4.17, o valor do encurtamento do betão antes da rotura. 

Como se observa pela curva laranja, a partir da rotura (deslocamento vertical relativo > 0), há 

um constante aumento da abertura. 

 

Figura 4.20 - Abertura da fissura do BR0-PO-1 

Nas Figura 4.21, 4.22 e 4.23 apresenta-se provetes do ensaio PO nas várias fases. 

Figura 4.21 - Provete de PO no 
início do ensaio 

Figura 4.22 - Provete de PO no 
fim do ensaio 

Figura 4.23 - Provete de PO 
com rotura de dois estribos 

4.5. Conclusões 

Na utilização de agregados reciclados de betão, a primeira conclusão é a redução na massa 

volúmica do material quando comparado com agregados primários, devendo-se à argamassa 

aderida de menor massa volúmica. A redução desta propriedade é principalmente visível na 

massa volúmica do material seco, já que a água presente nos AFRB devido à sua elevada poro-
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sidade deixa de ser contabilizada. Este efeito propaga-se para a massa volúmica de betão pro-

duzidos com estes mesmos agregados, observando-se reduções para 93 a 96% nas composi-

ções com 100% de taxa de incorporação de AFRB, relativamente às composições de referência. 

Devido à sua porosidade, a capacidade de absorção de água dos AFRB é substancialmente 

superior à dos AN, tendo absorvido 7,2% às 24 h, sendo que 70,1% dessa taxa é absorvida nos 

primeiros 10 minutos. 

No que toca à resistência à compressão, os betões com incorporação de AFRB apresentaram 

resultados inferiores comparativamente aos betões produzidos apenas com agregados naturais. 

Os três grupos de composições (sem SP, SP1 e SP2) apresentam um valor para a composição 

com 100% de AFRB muito semelhante, evidenciando o efeito negativo da sua incorporação na 

eficácia dos SP. Nos betões de referência, observou-se uma melhoria de 27,5 e 39,8% para as 

composições com SP1 e SP2, respetivamente. 

Quanto ao módulo de elasticidade, observou-se que, quanto maior a resistência à compressão, 

maior o seu valor, sendo que, independentemente do uso de adjuvante, os resultados para as 

composições com 100% de AFRB apresentam valores semelhantes. Estas apresentaram redu-

ções de 9,5, 10,4 e 22,5% relativamente aos respetivos betões de referência. Estas perdas po-

dem estar relacionadas com a menor rigidez dos AFRB e, consequentemente, maior deformação 

para o mesmo nível de tensão, em relação aos AN. 

Nos resultados do wedge splitting test, observou-se que uma substituição total dos agregados 

finos naturais por reciclados reduz a capacidade de absorção de energia elástica do betão, tendo 

havido uma redução de 22,5, 32,7 e 27,3% para o betão sem SP, com SP1 e com SP2, respeti-

vamente, quando comparados com os seus betões de referência. No entanto, os restantes re-

sultados não apresentam uma tendência clara. Para o B0,25, houve uma redução de 29,6% 

relativamente ao betão de referência, resultando num valor 7% inferior ao observado no B0,100. 

Nas composições com adjuvantes, também se observou uma tendência contrária à esperada, 

visto os resultados melhorarem para as composições com 100% de substituição comparativa-

mente às composições com 50%. Como referido, um arranjo de partículas menos favorável, con-

sequente da angulosidade dos AR, pode influenciar substancialmente os resultados num ensaio 

dependente da resistência à tração dos seus constituintes. 

Quanto ao ensaio de resistência ao corte, observou-se uma variação pequena entre os betões 

em que não se utilizou adjuvante. Já nos betões com SP1 e SP2, houve um aumento na resis-

tência ao corte nos betões de referência de 22,9 e 30,85%, respetivamente, comparando com o 

betão de referência sem SP. Este aumento de resistência estará relacionado com o aumento da 

resistência à compressão do betão. Acompanhando o decréscimo observado nas resistências à 

compressão, também as tensões máximas obtidas no ensaio push-off baixaram com a incorpo-

ração de AFR. 

Apesar das reduções na resistência referidas, os betões com SP2 apresentam resultados sempre 

superiores aos betões com SP1 e estes, por sua vez, resultados superiores aos betões sem SP. 
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5. Modelação numérica 

5.1. Introdução 

Neste capítulo apresenta-se a modelação do ensaio push-off em elementos finitos, desenvolvido 

no software Atena 2D, com o objetivo de compreender melhor o processo de rotura do provete e 

a contribuição do betão e da armadura para a resistência ao corte. 

Considerando as características mecânicas estudadas das 12 composições de betões produzi-

das, pretende-se analisar a distribuição de tensões, especialmente, no plano de corte, e relaci-

oná-las com os resultados obtidos na vertente experimental. 

5.2. Construção do modelo numérico 

5.2.1. Modelação 

Para a construção de um modelo numérico em elementos finitos, optou-se pela utilização do 

software Atena 2D. Este, tem como vantagem estar especificamente desenhado para a análise 

de betão armado e de processos de fratura e cedência de armaduras. Com base em relações 

constitutivas, o software, calcula todas as propriedades do betão através da resistência à com-

pressão, continuando a permitir a alteração das restantes propriedades para uma modelação 

mais precisa. 

Nesta fase da construção do modelo numérico define-se todas as características relativas ao 

provete que permitam replicar o ensaio experimental. 

5.2.1.1. Definição da geometria do modelo 

No software Atena 2D, na definição da geometria do modelo começa por se indicar as coorde-

nadas dos vértices do provete que posteriormente são unidas por linhas (Figura 5.1). Sendo um 

modelo 2D é necessário atribuir uma espessura à peça, 150 mm. Duas peças foram adicionadas 

no topo e na base do provete, representativas das peças de aço utilizadas na instrumentação do 

ensaio experimental (Figura 5.3). 

 
Figura 5.1 - Modelo de elementos finitos 

 
Figura 5.2 - Corte no plano de fratura e ponto 

de monitorização para o deslocamento vertical 

 
Figura 5.3 - Peça de aço e ponto de monitoriza-

ção para a carga aplicada 



 

74 

Quantos às armaduras, foram definidas consoante as armaduras utilizadas, sendo necessário 

definir que cada linha corresponde a dois varões. 

5.2.1.2. Definição das características dos materiais 

Após a definição geométrica do provete é necessário indicar as propriedades dos materiais a 

atribuir a cada elemento. O betão foi definido consoante os ensaios experimentais realizados, 

tendo sido atribuídas as características correspondes a cada uma das 12 composições produzi-

das (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 - Propriedades do betão 

Betão BR0 B0,25 B0,50 B0,100 BR1 B1,25 B1,50 B1,100 BR2 B2,25 B2,50 B2,100 

fcm 
(MPa) 

43,5 39,7 40,5 39,1 55,4 52,3 50,3 41,4 60,8 59,2 50,1 41,4 

E (GPa) 43,46 45,09 42,6 39,33 45,13 43,65 41,69 40,44 50,36 48,39 43,17 39,04 

Gf 
(N/m) 

99,08 69,8 81,88 76,83 110,44 89,96 70,37 74,37 119,67 121,97 82,79 87,05 

As placas de aço utilizadas no apoio do provete (Figura 5.3) e as armaduras foram definidas com 

as características apresentadas na Tabela 5.2 

Tabela 5.2 - Propriedades dos aços 

 σy (MPa) E (GPa) 
Placas de aço - 210 

Armaduras 550 210 

5.2.1.3. Definição das ações 

As condições de apoio são definidas como ações, tendo os deslocamentos sido bloqueados na 

direção vertical e horizontal na placa de aço superior, e bloqueados na direção horizontal na 

chapa de aço inferior. 

A aplicação da carga foi feita por imposição de um deslocamento de 0,05 mm por iteração de 

cálculo, sendo que se definiram 200 passos por ensaio, correspondentes a um deslocamento 

total de 10 mm. 

5.2.1.4. Definição da malha de elementos finitos 

Para o cálculo computacional de elementos finitos é importante definir uma malha que seja sufi-

cientemente fina para permitir analisar os fenómenos em estudo, mas não tão complexa que 

torne o cálculo computacional inviável. Para este modelo optou-se por uma malha com elemen-

tos de 10 mm. Malhas mais pequenas resultaram em resultados similares, tendo sido esta a 

escolhida de forma a agilizar o processo. 

5.2.2. Simulação e pós-processamento 

Posteriormente à construção do modelo e definição das ações, o processamento do modelo faz-

se incrementalmente, com alteração físicas e geométricas que correspondem à condição do mo-

delo (em termos de tensões e extensões dos materiais, incluindo fissuração do betão e cedência 

das armaduras) na iteração em questão. Foram colocados dois pontos de monitorização no pro-

vete, estando estes representados a cor-de-rosa nas Figura 5.1, Figura 5.2 e Figura 5.3. O ponto 
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colocado na base do provete monitoriza as reações do provete ao deslocamento imposto, en-

quanto o ponto colocado no centro do provete monitoriza o deslocamento vertical do “L” móvel, 

permitindo adquirir os dados para a construção da curva força-deslocamento. 

Foi ainda definido um corte no plano de fratura do provete (Figura 5.2). Este possibilita a visuali-

zação dos dados que forem requeridos, ao longo dessa linha, durante o pós-processamento. 

5.3. Apresentação e análise de resultados 

Os resultados apresentados na Tabela 5.3 indicam que, para a carga de pico do provete, o mo-

delo construído simula de forma bastante precisa os resultados experimentais, apresentado va-

riações percentuais muito reduzidas. 

Tabela 5.3 - Força máxima experimental e do software Atena 2D (kN) 

Betão Experimental (kN) Atena 2D (kN) Δ% 

BR0 183,2 194,0 5,90 

B0,25 193,1 181,5 6,01 

B0,50 186,5 184,4 1,13 

B0,100 178,3 179,0 0,39 

BR1 225,2 228,8 1,60 

B1,25 205,5 217,8 5,99 

B1,50 209,9 210,4 0,24 

B1,100 185,2 186,8 0,86 

BR2 239,7 235,0 1,96 

B2,25 238,9 240,4 0,63 

B2,50 232,7 212,0 8,90 

B2,100 200,6 187,5 6,53 

De forma a comparar a curva obtida pelo modelo numérico com as curvas experimentais, apre-

senta-se os resultados relativos à composição de referência dos betões com SP1. As curvas 

correspondentes às restantes composições encontram-se no Anexo H. 

 
Figura 5.4 - Comparação entre a curva força-deslocamento do 

modelo e do ensaio experimental do BR0 
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Na Figura 5.4 observa-se que a curva modelada acompanha quase de forma perfeita a fase 

elástica do ensaio experimental, até atingir a força máxima. No entanto, a quebra visível a 80% 

da carga máxima nas curvas experimentais, referida em §4.4.4, não é observada na curva do 

modelo. A partir deste ponto constata-se uma redução da rigidez do provete, pela redução do 

declive da curva, que é acompanhada pela curva do modelo apesar de não apresentar a referida 

quebra. 

Através do corte referido em §5.2.2, é possível conhecer as tensões no betão no plano de corte 

e, assim, compara-las com as tensões medidas nas armaduras. As Figura 5.5 Figura 5.6 revelam 

que a influência da armadura transversal ao plano de fratura inicia-se mais cedo, sendo possível 

observar que a curva apresenta um maior declive depois do efeito do betão romper por tração 

perto dos 0,1 mm de deslocamento vertical. Esta não seria a situação esperada, pensando-se 

que o betão teria uma contribuição maior para a resistência até à carga de pico. 

  
Figura 5.5 -Evolução da tensão na armadura 

no plano de corte do BR1 
Figura 5.6 -Evolução da tensão no betão na 
zona da armadura no plano de corte do BR1 

5.4. Conclusões 

A realização de um modelo de elementos finitos permite análises mais detalhadas no estudo das 

características do betão. O modelo construído para a presente investigação revelou que a parte 

elástica do ensaio fica bem definida pela sua utilização. Fato que se observa também nas res-

tantes composições apresentadas no Anexo H. No entanto, a zona pós-pico não acompanha 

devidamente os resultados experimentais devido ao resultado da fratura que das características 

de cada provete.  

A não existência da quebra a 80% da carga máxima pode-se justificar pelo software não apre-

sentar modo II de rotura (rotura por corte), o que obriga os elementos apenas a romper por tração 

(modo I) quando atingem a carga máxima. 

Quanto às cargas máximas, observaram-se diferenças máximas de 8,9% entre o valor modelado 

e o valor experimental. Pode-se concluir que até à rotura, o modelo permite simular, com elevada 

semelhança, o ensaio experimental.  
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6. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

6.1. Considerações finais 

Apesar de estagnações de mercado ou pequenas tendências decrescentes que vão existindo 

pontualmente em partes do mundo, globalmente o mercado da construção está em crescimento. 

Em CIC (2017), refere-se que, depois de um crescimento de 2,4% em 2016, o mercado global 

de construção irá crescer a uma média de 2,8% por ano, esperando-se crescimentos de 3% até 

2021. O aumento deste mercado implica, obviamente, uso de mais recursos. O uso de materiais 

reciclados é um passo lógico para garantir a sustentabilidade do setor. 

A emissão de decretos-lei em Portugal e a criação de especificações do LNEC para a construção 

com agregados reciclados que têm vindo a ser feitas são passos importantes para a adoção de 

uma cultura de reciclagem e reutilização dos RCD por parte das companhias portuguesas. No 

entanto, para que a utilização destes materiais como agregados de betões seja mais abrangente, 

é necessário conhecer melhor as suas propriedades e os efeitos que produzem na sua integra-

ção em betões. 

Espera-se com este trabalho ter contribuído para o melhor o conhecimento acerca da utilização de 

AFRB e o conhecimento das eventuais potencialidades como agregados em betões estruturais. 

6.2. Conclusões 

A revisão bibliográfica apresentada em §2 revelou que, apesar de existirem vastos estudos sobre 

o efeito dos agregados reciclados de betão em ensaios mecânicos normalizados e habitualmente 

utilizados, o mesmo não se reflete nos ensaios de wedge splitting test e push-off, não existindo 

investigações que visem a utilização de agregados finos reciclados de betão. 

No que concerne às propriedades destes agregados, destaca-se que a principal diferença, 

quando comparados com os agregados naturais habitualmente utilizados, é a argamassa aderida 

ao material pétreo. Esta, por ter uma massa volúmica inferior e elevada porosidade, confere uma 

massa volúmica do conjunto inferior à dos agregados naturais, bem como uma elevada absorção 

de água devido à porosidade, e uma forma mais angulosa. 

Verificou-se que os AFRB apresentam uma massa volúmica 18% inferior à dos AFN. O mesmo 

se verificou na baridade, onde a redução é superior, 29%, pois depende também da forma das 

partículas. 

Nos AFRB, observou-se uma absorção de água de 7,2% às 24 h, tendo-se feito as compensa-

ções necessárias para manter o nível de trabalhabilidade pretendido. 

Com este trabalho, pretendeu-se aprofundar o conhecimento sobre o comportamento do betão 

quando sujeito a corte direito utilizando um método com uma utilização reduzida no campo dos betões 

com incorporação de agregados reciclados de betão, o ensaio push-off com armadura transversal. 

A realização deste ensaio acompanhou alguns ensaios de caracterização mecânica dos betões 

a produzir. De forma geral, os betões com a incorporação de AFRB obtiveram resultados inferi-

ores aos betões compostos apenas por AN. Esta redução na capacidade resistente justifica-se 
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pelo aumento da relação a/c, que resulta, não só, da necessidade de compensar a absorção de 

água dos agregados reciclados, mas também de compensar a redução da trabalhabilidade de-

vido à geometria mais angulosa dos mesmos. Além deste fator, uma fraca ITZ por parte dos 

AFRB devido à argamassa aderida reduz a capacidade resistente da argamassa. 

Começando pelo ensaio de resistência à compressão, registou-se valores de 43,5, 55,4 e 

60,8 MPa para os betões de referência sem adjuvante, com SP1 e com SP2, respetivamente. 

Os valores mais baixos ocorreram quando a taxa de incorporação de finos foi de 100%, com o 

betão sem adjuvante a perder 10% da capacidade resistente e os betões com SP1 e com SP2 a 

baixarem 25,3 e 31,8%, respetivamente. Claramente, a eficácia dos superplastificantes é redu-

zida com o aumento da taxa de incorporação de agregados finos. No entanto, verifica-se que, 

para os betões com apenas 25% de AFRB, a redução não foi muito significativa, apresentando 

uma quebra de 5,6 e 2,6% para os betões com SP1 e com SP2, respetivamente. 

Quanto ao módulo de elasticidade, nos betões de referência, os resultados revelam que, quanto 

maior a resistência à compressão, maior o módulo de elasticidade, ou seja, maior resistência à 

deformação. Estes registaram 43,5, 45,1 e 50,4 GPa para os betões sem adjuvante, com SP1 e 

com SP2, respetivamente. Esta característica é reduzida entre 9,5 e 22,5%, em todos os grupos, 

para as composições com 100% de incorporação de AFR, refletindo a menor rigidez dos agregados 

reciclados. Nos betões com 50 e 100% de incorporação de AFR, os valores entre os três grupos 

são semelhantes, não se observando uma melhoria dos resultados devido aos superplastificantes. 

Para o cálculo da energia de fratura, foi utilizado um método chamado wedge splitting test, rea-

lizado segundo uma norma Nordtest. Este tem sido um tipo de teste recorrentemente utilizado 

para o estudo da energia de fratura de betões compostos com CFRP. 

Como referido na análise bibliográfica, a rotura frágil do betão e a elevada rigidez do provete 

comparativamente ao equipamento de teste, torna o ensaio difícil de realizar. Como resultado, 

dois provetes romperam durante o encosto da máquina por ser difícil controlar o deslocamento 

na proximidade do provete na preparação do ensaio. Apesar das dificuldades, este ensaio apre-

senta vantagens relativamente a outros ensaios para o cálculo da energia de fratura, especial-

mente no que toca à geometria. Trata-se de um provete que apresenta uma área de fratura 

superior em relação ao seu peso e, por ser um provete pequeno, o efeito do peso próprio não é 

relevante, além de que se utiliza menos material. 

Tal como nos restantes ensaios, a utilização de superplastificantes melhora as capacidades re-

sistentes dos betões de referência comparativamente à composição sem adjuvantes, registando-

se valores de 99,1, 110,4 e 119,7 N/m para os betões sem adjuvantes, com SP1 e com SP2, 

respetivamente. Já as composições com 50 e 100% apresentam valores muito semelhantes en-

tre os grupos e inferiores ao BR0, confirmando a perda de eficácia dos SP para valores elevados 

de taxa de incorporação de finos devido ao aumento da relação a/c e ao aumento da quantidade 

de material com uma ITZ mais fraca. Por se tratar de um processo de rotura por tração, bastante 

suscetível ao arranjo das partículas e irregularidades na matriz cimentícia, este ensaio apresenta 

uma grande variabilidade nos seus resultados tendo havido uma composição a atingir 22% de 
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coeficiente de variação. 

Quanto ao ensaio push-off, houve valores de carga última muito próximos do limite da máquina de 

ensaio utilizada. Uma solução para este problema passaria por reduzir o número de estribos. A 

colocação de estribos é importante pois, para além do efeito de ferrolho e resistência ao corte que 

fornecem, provocam no provete uma força de confinamento que permite que o atrito entre superfí-

cies do plano de rotura se desenvolva e também contribua para a resistência do provete. Por outro 

lado, também se poderia reduzir a área do plano de corte, mas esta solução é menos recomendável 

pois os efeitos de parede decorrentes da betonagem tornar-se-iam mais evidentes. 

Concordando com a análise bibliográfica feita, a geometria deste provete apresenta resultados 

mais representativos da ação do corte direto, não havendo influência de flexão na rotura. 

Neste ensaio, foram registados melhores resultados para as misturas com superplastificantes, 

sendo tanto melhor quanto melhor o SP utilizando para todas a taxas de incorporação de AFRB. 

Ocorreram tensões de corte de 6,7, 8,3 e 8,8 MPa para os betões de referência sem adjuvante, 

com SP1 e com SP2, respetivamente, sendo que este valor teve uma redução elevada nos be-

tões com SP e 100% de incorporação de AFRB, registando uma quebra de 18 e 16% nas com-

posições com SP1 e SP2, respetivamente. Nas composições com SP2 e 25% e 50%, obteve-se 

resultados muito semelhantes aos do seu betão de referência e superiores em 22% aos do betão 

de referência sem adjuvantes. Estes resultados indicam que a utilização de agregados reciclados 

que prevejam a utilização de SP atingirá capacidades resistentes superiores a um betão apenas 

constituído por agregados naturais. 

A construção do modelo numérico permitiu retirar algumas conclusões relativamente ao ensaio 

push-off, nomeadamente a elevada influência da armadura na resistência do provete e a rotura 

do betão mais cedo que o expectável. Quanto ao modelo, este apresenta resultados bastante 

próximos dos resultados experimentais para a cargas máximas do ensaio, tendo uma diferença 

máxima de 8,9% de entre os 12 betões produzidos. A fase elástica do ensaio é representada de 

forma similar ao experimental, no entanto não se observa a quebra na curva que se dá a 80% 

da carga máxima. 

De um modo geral, o betão composto por agregados finos reciclados, apresenta um desempenho 

inferior ao betão composto apenas por agregados naturais. No entanto, para percentagens bai-

xas de incorporação de AFR, o uso de superplastificantes e a redução da relação água / cimento 

podem resolver este problema e permitir produzir betões com melhores capacidades mecânicas. 

6.3. Propostas de desenvolvimentos futuros 

A investigação realizada permitiu conhecer o efeito de AFRB e de superplastificantes na resis-

tência ao corte de betão armado. De modo a aprofundar o conhecimento na área, com base em 

obstáculos encontrados e restrições tomadas na presente campanha, existem algumas suges-

tões para futuros projetos. 
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Quanto ao ensaio WST, sugere-se: 

 aumentar o número de provetes, para um número mínimo de 5; 

 realizar ensaios com AGRB ou com outros materiais que não betão, como cerâmicos, 

agregados de betões leves ou borracha. 

Relativamente ao ensaio push-off, sugere-se: 

 aumentar o número de provetes, para um número mínimo de 3; 

 reduzir a armadura que atravessa o plano de corte de forma a avaliar o efeito do confi-

namento; 

 fazer o ensaio com um dos apoios liberto na direção transversal para que apenas a ar-

madura restrinja a abertura da fissura; 

 realizar ensaios com AGRB ou com outros materiais que não betão, como cerâmicos, 

agregados de betões leves ou borracha; 

 colocar extensómetros nas armaduras transversais; 

 avaliar a resistência ao fogo de BAFRB em situações sujeitas a rotura por corte; 

 acrescentar ensaios de tração por compressão diametral se se tiver como objetivo uma 

modelação numérica do ensaio; 

 Modelação 3D do ensaio. 
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Anexo A - Cálculo da quantidade de BO a encomendar 

 

Utilizando a curva de referência de Faury em §3.5.2.10 e comparando com a curva granulomé-

trica dos agregados britados por Cartuxo (2013), determinou-se qual a fração condicionante. 

Pela análise das curvas granulométricas seguintes, constatou-se que grande parte da curva gra-

nulométrica dos agregados britados se encontra abaixo da curva de Faury. 

 

Figura A.1 - Curva granulométrica dos agregados britados por Cartuxo (2013) 

Através da Tabela A.1, concluiu-se que a fração que passa a malha de 0,25 mm é a condicionante. 

Tabela A.1 - Valores para a determinação da fração condicionante de AF 

Abertura da malha (mm) 
Material passado (%) 

%(ARB) / %(Faury) 
Faury ARB (Cartuxo, 2013) 

4 44,9 36,0 0,80 

2 33,8 22,7 0,67 

1 24,1 14,9 0,62 

0,5 15,7 7,4 0,47 

0,25 8,4 3,5 0,42 

0,125 2,0 1,3 0,64 

0,0625 -3,5 0,4 -0,11 

 

Utilizando a expressão (A.1), obteve-se que a quantidade de betão de origem necessária era de 

0,99 m3. No entanto, optou-se por encomendar 1,5 m3 pois os agregados restantes poderiam ser 

utilizados noutras investigações. 
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II 

 

BO×min
%(ARB)

%(Faury)
×Ef. Brit = B∅×%AF×%AFRB 

BO×0,42×0,6 = 1,89×0,302×
0,25 + 0,50 + 1

4
 

BO = 0,99 m  

(A.1) 

Onde, 

 BO - quantidade de betão de origem; 

 𝐦𝐢𝐧
%(𝑨𝑹𝑩)

%(𝑭𝒂𝒖𝒓𝒚)
 - valor mínimo da relação apresentada na Tabela 3.1; 

 BØ - betão total necessário contabilizando os coeficientes de segurança; 

 %AF - percentagem total de agregados finos no betão; 

 %ARFB - percentagem de substituição dos AF por AFRB; 

 Ef.Brit - eficiência da britadeira de maxilas. 
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Anexo B - Resultados do ensaio de resistência à compressão do BO 

 

Tabela B.1 - Resultados do ensaio de resistência à compressão do BO 

Cubo Massa (kg) Força (kN) fcm (MPa) 

1 8,023 765,1 34,004 

2 8,038 779,1 34,627 

3 8,137 799,2 35,520 

4 8,000 778,5 34,600 

5 8,053 775,4 34,462 

6 8,068 798,6 35,493 

7 8,008 777,8 34,569 

8 8,091 767,5 34,111 

Média 34,673 

Desvio padrão 0,53 

CV (%) 1,53 

 

O valor característico de resistência à compressão do BO é dado pela seguinte expressão: 

 
f = f − λ × S  

f = 33,8 MPa 
(B.1)  

Sendo, 

 fcm - valor média de resistência à compressão (MPa); 

 fck - valor característico de resistência à compressão (MPa); 

 λ - parâmetro estatístico que depende do número de amostras; 

 Sn - desvio padrão (MPa) 

Assim, trata-se de um betão C25/30. 

Como referido em §3.3.3, Nepomuceno (1999) refere que, para um número elevado de amostras, 

o valor de λ tende para 1,64. Apesar da reduzida amostra, adota-se este valor por simplificação. 
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Anexo C - Disposição da cofragem e armaduras para o ensaio 

push-off 

 
Figura C.1 - Representação esquemática da cofragem e das armaduras para o ensaio push-off 
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Anexo D - Resultados do ensaio de tração do aço das armaduras para 

o ensaio push-off 

 

Foram ensaiados três varões representativos de cada diâmetro. 

 

Figura D.1 - Curvas tensão-extensão do aço utilizado para as armaduras do ensaio push-off 

O comportamento até à cedência do aço foi similar em todos os varões. No entanto, um dos 

varões com Φ6 mm atingiu a sua carga última com aproximadamente metade da extensão má-

xima dos outros dois. No que concerne aos valores de tensões de cedência e de rotura, estes 

são similares. 

Tabela D.1 - Resultados do ensaio de tração para cada provete de aço 

  
Tensão de ce-
dência (MPa) 

Extensão de 
cedência (m/m) 

Tensão de 
rotura (MPa) 

Extensão de 
rotura (m/m) 

Varões de 
Φ6 mm 

D6_P1 589,7 0,0064 730,7 0,079 
D6_P2 651,3 0,0061 735,6 0,031 
D6_P3 576,8 0,0052 711,2 0,069 
Média 614,1 0,0059 725,8 0,059 
Desvio 
padrão 

37,3 0,0005 10,5 0,0207 

CV (%) 6,07 8,64 1,45 34,66 

Varões de 
Φ10 mm 

D10_P1 519,4 0,0061 665,4 0,096 
D10_P2 534,1 0,0068 675,5 0,090 
D10_P3 515,9 0,0054 665,1 0,099 
Média 523,1 0,0061 668,7 0,095 
Desvio 
padrão 

7,9 0,0006 4,8 0,0037 

CV (%) 1,51 9,37 0,72 3,94 
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Anexo E - Resultados do ensaio de resistência à compressão 
Tabela E.1 - Resistência à compressão do BR0 Tabela E.2 - Resistência à compressão do B0,25 

BR0 

7 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 8128,2 2408,4 698,4 31,0 

2 8011,6 2373,8 695,6 30,9 

Média 8069,9 2391,1 697,0 31,0 

Desvio-padrão 58,3 17,3 1,4 0,1 

CV (%) 0,7 0,7 0,2 0,2 

28 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 8139,4 2411,7 1039,2 46,2 

2 8047,0 2384,3 994,4 44,2 

3 8105,2 2401,5 963,8 42,8 

4 7982,9 2365,3 935,7 41,6 

5 8111,9 2403,5 957,5 42,6 

Média 8077,3 2393,3 978,1 43,5 

Desvio-padrão 55,9 16,6 35,9 1,6 

CV (%) 0,7 0,7 3,7 3,7 
 

B0,25 

7 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 8022,5 2377,0 690,0 30,7 

2 8057,5 2387,4 729,6 32,4 

Média 8040,0 2382,2 709,8 31,5 

Desvio-padrão 17,5 5,2 19,8 0,9 

CV (%) 0,2 0,2 2,8 2,8 

28 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 7996,9 2369,4 938,4 41,7 

2 7935,5 2351,2 848,5 37,7 

3 8071,1 2391,4 878,5 39,0 

4 7968,2 2360,9 906,7 40,3 

5 8072,3 2391,8 895,4 39,8 

Média 8008,8 2373,0 893,5 39,7 

Desvio-padrão 54,9 16,3 29,8 1,3 

CV (%) 0,7 0,7 3,3 3,3 
 

Tabela E.3 - Resistência à compressão do B0,50 Tabela E.4 - Resistência à compressão do B0,100 
B0,50 

7 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 7946,0 2354,4 643,1 28,6 

2 7838,7 2322,6 632,9 28,1 

Média 7892,3 2338,5 638,0 28,4 

Desvio-padrão 53,6 15,9 5,1 0,2 

CV (%) 0,7 0,7 0,8 0,8 

28 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 
1 7940,2 2352,7 926,8 41,2 

2 7906,2 2342,6 917,4 40,8 

3 7892,9 2338,6 883,1 39,3 

4 7746,2 2295,2 917,7 40,8 

5* 7923,0 2347,6 801,5 35,6 

Média 7871,4 2332,3 911,2 40,5 

Desvio-padrão 74,3 22,0 16,7 0,7 

CV (%) 0,9 0,9 1,8 1,8 

*o valor identificado não foi considerado pois afasta-se muito dos 
demais 

B0,100 

7 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 7652,8 2267,5 684,5 30,4 

2 7726,2 2289,2 669,1 29,7 

Média 7689,5 2278,4 676,8 30,1 

Desvio-padrão 36,7 10,9 7,7 0,3 

CV (%) 0,5 0,5 1,1 1,1 

28 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 
1 7681,9 2276,1 851,8 37,9 

2 7559,8 2239,9 908,4 40,4 

3 7634,5 2262,1 882,3 39,2 

4 7589,4 2248,7 872,4 38,8 

5 7703,6 2282,5 887,7 39,5 

Média 7633,8 2261,9 880,5 39,1 

Desvio-padrão 54,1 16,0 18,6 0,8 

CV (%) 0,7 0,7 2,1 2,1 
 

Tabela E.5 - Resistência à compressão do BR1 Tabela E.6 - Resistência à compressão do B1,25 
BR1 

7 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 
1 8063,3 2389,1 966,2 42,9 

2 8106,0 2401,8 1017,2 45,2 

Média 8084,6 2395,4 991,7 44,1 

Desvio-padrão 21,4 6,3 25,5 1,1 

CV (%) 0,3 0,3 2,6 2,6 

28 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 8136,6 2410,8 1217,8 54,1 

2 8092,0 2397,6 1218,2 54,1 

3 8091,6 2397,5 1252,1 55,6 

4 8274,3 2451,6 1296,7 57,6 

5 8100,7 2400,2 1250,1 55,6 

Média 8139,0 2411,6 1247,0 55,4 

Desvio-padrão 69,6 20,6 28,9 1,3 

CV (%) 0,9 0,9 2,3 2,3 
 

B1,25 

7 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 
1 7994,8 2368,8 967,5 43,0 

2 8034,7 2380,7 941,5 41,8 

Média 8014,8 2374,7 954,5 42,4 

Desvio-padrão 19,9 5,9 13,0 0,6 

CV (%) 0,2 0,2 1,4 1,4 

28 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 8029,4 2379,1 1207,9 53,7 

2 7961,1 2358,8 1133,7 50,4 

3 7960,7 2358,7 1137,5 50,6 

4 8029,1 2379,0 1231,2 54,7 

5 7942,5 2353,3 1176,2 52,3 

Média 7984,5 2365,8 1177,3 52,3 

Desvio-padrão 37,1 11,0 38,3 1,7 

CV (%) 0,5 0,5 3,3 3,3 
 



 

X 

Tabela E.7 - Resistência à compressão do B1,50 Tabela E.8 - Resistência à compressão do B1,100 
B1,50 

7 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 7945,3 2354,1 879,6 39,1 

2 7977,5 2363,7 905,1 40,2 

Média 7961,4 2358,9 892,4 39,7 

Desvio-padrão 16,1 4,8 12,8 0,6 

CV (%) 0,2 0,2 1,4 1,4 

28 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 7975,4 2363,1 1129,6 50,2 

2 7973,6 2362,5 1158,8 51,5 

3 8012,1 2374,0 1131,6 50,3 

4 7744,5 2294,7 1092,7 48,6 

5 8006,1 2372,2 1142,2 50,8 

Média 7942,3 2348,6 1131,0 50,3 

Desvio-padrão 106,1 31,4 23,5 1,0 

CV (%) 1,3 1,3 2,1 2,1 
 

B1,100 

7 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 7810,0 2314,1 698,7 31,1 

2 7806,9 2313,2 728,6 32,4 

Média 7808,5 2313,6 713,7 31,7 

Desvio-padrão 1,6 0,5 14,9 0,7 

CV (%) 0,0 0,0 2,1 2,1 

28 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 7733,4 2291,4 1036,3 46,1 

2 7750,9 2296,6 991,3 44,1 

3 7731,5 2290,8 861,8 38,3 

4 7790,3 2308,2 838,2 37,3 

5* 7839,8 2322,9 ? ? 

Média 7769,2 2302,0 931,9 41,4 

Desvio-padrão 41,1 12,2 83,9 3,7 

CV (%) 0,5 0,5 9,0 9,0 

*o valor identificado não é conhecido por falha da máquina 

Tabela E.9 - Resistência à compressão do BR2 Tabela E.10 - Resistência à compressão do B2,25 
BR2 

7 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 8174,2 2422,0 1171,7 52,1 

2 8193,9 2427,8 1097,5 48,8 

Média 8184,0 2424,9 1134,6 50,4 

Desvio-padrão 9,9 2,9 37,1 1,6 

CV (%) 0,1 0,1 3,3 3,3 

28 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 8247,1 2443,6 1415,8 62,9 

2 8265,5 2449,0 1390,4 61,8 

3 8125,9 2407,7 1301,2 57,8 

4 8248,3 2443,9 1367,4 60,8 

5 8225,0 2437,0 1360,6 60,5 

Média 8222,3 2436,2 1367,1 60,8 

Desvio-padrão 49,9 14,8 38,2 1,7 

CV (%) 0,6 0,6 2,8 2,8 
 

B2,25 

7 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 8145,2 2413,4 1095,5 48,7 

2 8081,1 2394,4 1127,7 50,1 

Média 8113,1 2403,9 1111,6 49,4 

Desvio-padrão 32,0 9,5 16,1 0,7 

CV (%) 0,4 0,4 1,4 1,4 

28 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 

1 8167,6 2420,0 1308,1 58,1 

2 8135,8 2410,6 1341,2 59,6 

3 7931,0 2349,9 1362,9 60,6 

4 8070,2 2391,2 1356,4 60,3 

5 8074,4 2392,4 1286,9 57,2 

Média 8075,8 2392,8 1331,1 59,2 

Desvio-padrão 81,3 24,1 29,1 1,3 

CV (%) 1,0 1,0 2,2 2,2 
 

Tabela E.11 - Resistência à compressão do B2,50 Tabela E.12 - Resistência à compressão do B2,100 
B2,50 

7 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 
1 7881,7 2335,3 1026,3 45,6 

2 7993,0 2368,3 1015,1 45,1 

Média 7937,3 2351,8 1020,7 45,4 

Desvio-padrão 55,7 16,5 5,6 0,2 

CV (%) 0,7 0,7 0,5 0,5 

28 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 
1 7964,7 2359,9 1144,4 50,9 

2 7909,4 2343,5 1088,5 48,4 

3* 7988,4 2366,9 ? ? 

4 8011,3 2373,7 1163,5 51,7 

5 7922,5 2347,4 1111,3 49,4 

Média 7959,2 2361,0 1126,9 50,1 

Desvio-padrão 37,9 11,2 31,8 1,4 

CV (%) 0,5 0,5 2,8 2,8 

*o valor identificado não é conhecido por falha da máquina 

B2,100 

7 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 
1 7532,0 2231,7 773,5 34,4 

2 7621,5 2258,2 842,8 37,5 

Média 7576,7 2244,9 808,1 35,9 

Desvio-padrão 44,8 13,3 34,7 1,5 

CV (%) 0,6 0,6 4,3 4,3 

28 dias 

Compressão Mi ρi Fi σi 
1 7783,4 2306,2 937,0 41,6 

2 7672,8 2273,4 943,3 41,9 

3 7729,0 2290,1 937,5 41,7 

4 7623,0 2258,7 905,5 40,2 

5 7736,3 2292,2 938,2 41,7 

Média 7708,9 2284,1 932,3 41,4 

Desvio-padrão 55,5 16,4 13,6 0,6 

CV (%) 0,7 0,7 1,5 1,5 
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Anexo F - Resultados do ensaio do módulo de elasticidade 

 

Tabela F.1 - Módulo de elasticidade dos betões sem SP 

Módulo de elasticidade BR0 B0,25 B0,50 B0,100 

1 43,42 44,10 41,59 39,75 

2 43,51 46,09 43,61 38,91 

Média (GPa) 43,46 45,09 42,60 39,33 

Desvio padrão (GPa) 0,04 1,00 1,01 0,42 

CV (%) 0,10 2,21 2,37 1,07 

 

Tabela F.2 - Módulo de elasticidade dos betões com SP1 

Módulo de elasticidade BR1 B1,25 B1,50 B1,100 

1 43,96 42,72 42,06 40,55 

2 46,30 44,58 41,33 40,34 

Média (GPa) 45,13 43,65 41,69 40,44 

Desvio padrão (GPa) 1,17 0,93 0,36 0,10 

CV (%) 2,59 2,13 0,87 0,26 

 

Tabela F.3 - Módulo de elasticidade dos betões com SP2 

Módulo de elasticidade BR2 B2,25 B2,50 B2,100 

1 49,71 49,02 43,30 38,31 

2 51,02 47,76 43,03 39,77 

Média (GPa) 50,36 48,39 43,17 39,04 

Desvio padrão (GPa) 0,66 0,63 0,13 0,73 

CV (%) 1,30 1,30 0,30 1,86 
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Anexo G - Curvas resultantes do ensaio push-off 

 

Figura G.1 - Deslocamento vertical relativo dos betões sem adjuvante 

 

Figura G.2 - Deslocamento vertical relativo dos betões com SP1 

 

Figura G.3 - Deslocamento vertical relativo dos betões com SP2 
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Figura G.4 - Abertura da fissura dos betões sem adjuvante 

 

Figura G.5 - Abertura da fissura dos betões com SP1 

 

Figura G.6 - Abertura da fissura dos betões com SP2 
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Anexo H - Curvas resultantes da modelação numérica do ensaio 

push-off 

 

  
Figura H.1 - Comparação entre a curva 

força-deslocamento do modelo e do en-
saio experimental do BR0 

Figura H.2 - Comparação entre a curva 
força-deslocamento do modelo e do en-

saio experimental do B0,25 
 

  
Figura H.3 - Comparação entre a curva 

força-deslocamento do modelo e do en-
saio experimental do B0,50 

Figura H.4 - Comparação entre a curva 
força-deslocamento do modelo e do en-

saio experimental do B0,100 
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Figura H.5 - Comparação entre a curva 

força-deslocamento do modelo e do en-
saio experimental do BR1 

Figura H.6 - Comparação entre a curva 
força-deslocamento do modelo e do en-

saio experimental do B1,25 
 

  
Figura H.7 - Comparação entre a curva 

força-deslocamento do modelo e do en-
saio experimental do B1,50 

Figura H.8 - Comparação entre a curva 
força-deslocamento do modelo e do en-

saio experimental do B100 
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Figura H.9 - Comparação entre a curva 

força-deslocamento do modelo e do en-
saio experimental do BR2 

Figura H.10 - Comparação entre a curva 
força-deslocamento do modelo e do en-

saio experimental do B2,25 
 

  
Figura H.11 - Comparação entre a curva 
força-deslocamento do modelo e do en-

saio experimental do B2,50 

Figura H.12 - Comparação entre a curva 
força-deslocamento do modelo e do en-

saio experimental do B2,100 
 

 

0

50

100

150

200

250

0 0,5 1 1,5 2

Fo
rç

a 
(k

N
)

Deslocamento (mm)

BR2 modelo BR2-PO-2

0

50

100

150

200

250

0 0,5 1 1,5 2

Fo
rç

a 
(k

N
)

Deslocamento (mm)

B2,25 modelo B2,25-PO-1

B2,25-PO-2

0

50

100

150

200

250

0 0,5 1 1,5 2

Fo
rç

a 
(k

N
)

Deslocamento (mm)

B2,50 modelo B2,50-PO-1

B2,50-PO-2

0

50

100

150

200

250

0 0,5 1 1,5 2

Fo
rç

a 
(k

N
)

Deslocamento (mm)

B2,100 modelo B2,100-PO-1

B2,100-PO-2


