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RESUMO 

Esta dissertação apresenta os resultados de uma campanha experimental desenvolvida com o intuito 

de avaliar o efeito no desempenho mecânico do betão da incorporação de agregados grossos, obtidos 

através da trituração de elementos de betão de origem controlada, provenientes de diferentes ciclos de 

reciclagem. Pretendeu-se, em particular, estudar o comportamento mecânico de betões produzidos 

através da incorporação de agregados grossos reciclados provenientes de três ciclos de reciclagem 

sucessivos, nas percentagens de 25 e 100%, comparando-o com um betão de referência fabricado 

com uma composição análoga, mas em que a totalidade dos agregados é de origem natural. 

Realizou-se uma extensa campanha experimental de forma a obter-se todos os agregados grossos 

reciclados necessários, produzir-se tanto os betões que deram origem aos agregados grossos recicla-

dos de diferentes ciclos de reciclagem como os betões de estudo e a realizar-se todos os ensaios 

laboratoriais que possibilitassem avaliar as propriedades destes betões. 

Com o estudo de três ciclos de reciclagem sucessivos, foi possível constatar que as propriedades dos 

agregados grossos reciclados diminuem de qualidade com o aumento do número de reciclagens, influ-

enciando negativamente o comportamento mecânico do betão. Este diminui assintoticamente com o 

aumento do número de reciclagens, tendendo para um valor final representativo da estabilização da 

propriedade, e linearmente com o aumento da taxa de incorporação de agregados grossos reciclados. 

Sabendo-se o valor final, poder-se-á utilizar, com um bom nível de segurança, agregados grossos re-

ciclados provenientes de qualquer ciclo de reciclagem na conceção de betões novos projetados para 

as mais diversas aplicações. 

 

Palavras-chave: Reciclagem múltipla de betão; agregados grossos reciclados de betão; desempenho 

mecânico; sustentabilidade; betão estrutural. 
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ABSTRACT 

This master’s dissertation presents the results of an experimental campaign developed with the aim of 

evaluating the effect of the incorporation in concrete of coarse recycled aggregates, from different cycles 

of recycling, which are obtained from crushed elements of concrete of controlled origin. The specific 

purpose was to study the mechanical performance of concrete designed with the incorporation of coarse 

recycled aggregates from three successive recycling cycles at two replacement ratios, 25% and 100%, 

comparing it with a reference concrete, a mix with the same composition but where all aggregates are 

natural. 

An extensive experimental campaign was carried out: to obtain all the necessary coarse recycled ag-

gregates; to produce the concrete mixes that were the source of the recycled coarse aggregates; to 

produce the concrete mixes that were studied and to perform all the necessary tests to evaluate the 

mechanical properties of these concrete mixes. 

The results prove that, with the increase of the number of recycling cycles of the coarse aggregates, 

there is a decrease of its quality that affects the mechanical performance of the concrete. That mechan-

ical performance decreases asymptotically with increasing number of recycling cycles, tending towards 

a final value representative of the property’s stabilization, and linearly with the increase in the ratio of 

incorporation of recycled coarse aggregates. It is concluded that, by knowing the final value, concrete 

with incorporation of coarse recycled aggregates from any recycling cycle can be designed for the most 

diverse applications with a good safety level. 

 

Keywords: Multiple recycled concrete; coarse recycled concrete aggregates; mechanical performance; 

sustainability; structural concrete. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações iniciais 

A indústria da construção é um dos grandes motores da economia mundial, desenvolvendo-se como uma 

atividade tendencialmente consumidora de recursos e, em muitos casos, com um impacte significativo no 

ambiente. O setor da construção civil é responsável pelo consumo de cerca de metade das matérias-

primas extraídas a nível mundial, tendo como consequência inevitável a enorme produção de resíduos 

que suscita (Figura 1.1). Na União Europeia (UE), a totalidade da produção de resíduos é sobretudo 

condicionada pelos resíduos minerais provenientes de atividades mineiras e da construção / demolição. 

 

Figura 1.1 - Produção de resíduos por atividades económicas e famílias, EU - 28, adaptado de 
Eurostat (2014) 

 

Os resíduos de construção e demolição (RCD), onde se incluem materiais como o betão, tijolo, gesso, 

madeira, vidro e metal, constituem uma grande percentagem da quantidade total de resíduos produzi-

dos na UE, entre 25 e 30% (EC, 2017). Em Portugal, estima-se que os RCD representem cerca de um 

quinto da quantidade total de resíduos produzidos (Eurostat, 2014). 

O aumento da produção de RCD durante os próximos anos é inevitável. A construção de novos edifícios 

está a diminuir constantemente, aumentando por outro lado o número de atividades de reabilitação e 

demolição, sendo que estas últimas atividades geram quantidades de resíduos substancialmente mais 

significativas do que a construção de novo. A construção nova gera resíduos menos contaminados, 

menos misturados e com um potencial de recuperação maior do que os RCD provenientes da demoli-

ção e reabilitação que, por isso, tendem a ser mais dificilmente recuperáveis. 

No que concerne a este assunto, a produção de RCD tem vindo a ser estudada em Espanha, país com 

um mercado similar ao português, tendo-se chegando à conclusão que se obtém 0,12 m3/m2 de RCD 

provenientes da construção nova e 0,86 m3/m2 de RCD provenientes de demolições e trabalhos de 

reabilitação - valor sete vezes mais elevado (Reixach et al. 2000), que realça o peso que esta atividade 

em particular tem na produção de RCD. 

Estes valores variam de país para país, sendo apenas comparáveis entre si países com mercados 

similares. Por exemplo, na UE o valor médio estimado de RCD provenientes da construção nova é de 

40 milhões de toneladas por ano, enquanto atividades de demolição e reabilitação geram cerca de 175 

milhões de toneladas por ano, mas já nos Estados Unidos cerca de 90% dos RCD são produzidos pelas 

atividades de demolição e reabilitação (Coelho e Brito, 2011). 
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Qualquer substância ou objeto a descartar pode representar uma enorme perda de recursos, quer a 

nível material quer sob a forma de energia, ou seja, a gestão e eliminação de resíduos pode significar 

impactes ambientais sérios. Os aterros, por exemplo, para além de ocuparem vastas áreas de terreno, 

podem ainda suscitar a poluição do solo, da água e até do ar. Em Portugal, muitos dos locais de depo-

sição dos RCD estão a atingir a sua capacidade máxima, o que é plenamente desnecessário pois, em 

grande parte, estão a ser preenchidos por materiais que podem ser facilmente reciclados. 

A consciencialização da população em geral para os limites de espaço e de recursos naturais do Pla-

neta tem vindo a despertar uma preocupação, cada vez maior, com a manutenção desses recursos 

para as gerações futuras. 

Num passado recente, a sustentabilidade tem vindo a ser definida e procurada, mas o termo apenas veio a 

ser firmemente reconhecido na Cimeira Mundial do Rio em 1992, onde foi incluído nos documentos como 

um alvo a ser atingido pelo mundo. Uma das definições mais populares é da autoria da antiga Primeiro-

ministro da Noruega H. Brundtland, que afirma que a sustentabilidade consiste em “assegurar os recursos 

suficientes para as gerações futuras terem uma qualidade de vida similar à nossa” (Pinheiro, 2003). 

Hoje em dia, em resposta aos elevados níveis de produção de RCD, estão a ser tomadas várias medi-

das. Os produtores estão a descobrir que os produtos ecológicos podem reduzir as quantidades de 

resíduos e ajudar a reaver os lucros perdidos. Os empreiteiros demonstraram que não só uma gestão 

eficiente e eficaz dos resíduos poupa dinheiro, como a prática de reciclagem pode assegurar lugares 

mais limpos e seguros em termos de trabalho. Com a escassez e o aumento do custo de aquisição e 

de deposição em aterro de algumas matérias-primas (as práticas de gestão dos resíduos de construção 

têm levado ao aumento dos custos de transporte e de deposição dos resíduos em aterro / vazadouro), 

a procura por materiais reciclados aumentará certamente (Pinheiro, 2003). 

Algumas das medidas que estão a ser tomadas passam pela reutilização direta de materiais ou pela 

aplicação de operações de reciclagem que permitam a sua inserção na economia. 

Foram enumeradas por Coelho e Brito (2011) as seguintes medidas: 

• reciclagem de agregados inertes presentes nos RCD para construção de estradas, especialmente 

agregados resultantes do aproveitamento de resíduos de betão, alvenaria de pedra ou de blocos 

cerâmicos, telhas e azulejos; 

• fabrico de betão com agregados reciclados; 

• reuso e reciclagem de outros materiais construtivos, tais como tijolos, azulejos e madeira. 

O fabrico de betão com a utilização de agregados reciclados (AR) tem encontrado algumas dificuldades 

na sua implementação, essencialmente devido à enorme quantidade de agregados que tem de estar 

imediatamente disponível de modo a assegurar a quantidade necessária na composição do betão, ques-

tões relacionadas com a qualidade técnica na elaboração dos regulamentos de construção, competição 

com os agregados naturais a nível do preço (a principal barreira para a reciclagem destes minerais é que 

o material em estado virgem, que será substituído pelo material reciclado, é, normalmente, melhor locali-

zado, de mais fácil aquisição e barato) e o pouco conhecimento e consciencialização dos profissionais da 

área, embora haja cada vez mais pesquisas em curso sobre o betão de agregados reciclados (BAR). Por 

outras palavras, a atratividade da utilização de materiais secundários produzidos através do aproveita-

mento dos minerais constituintes dos RCD pode ser baixa quando comparada com a possibilidade de 
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utilização de recursos em estado virgem. A utilização da fração de minerais dos RCD apenas tem tido 

maior sucesso em áreas localizadas afastadas dos locais de extração dos minerais. 

Esta problemática reflete aquilo que se passa hoje em dia, ou seja, há uma descrença na qualidade 

dos materiais reciclados. Os agregados reciclados a partir da fração mineral dos RCD ainda sofrem, 

por parte dos seus consumidores, de um preconceito acerca das suas qualidades, especialmente se 

forem usados como constituintes de materiais estruturais (sobretudo na produção de betão estrutural). 

Na tentativa de mitigar este problema, a Comissão Europeia (CE) elaborou um documento (EC, 2011) 

onde surgem algumas medidas que podem e devem ser adotadas: 

• transformar os RCD em matéria-prima valiosa, criando certificados de qualidade para materiais se-

cundários fabricados através do aproveitamento dos RCD; 

• comunicar os benefícios existentes na utilização de matéria-prima secundária; em certas aplicações, tais 

como construções de estradas, os AR apresentam melhores propriedades do que os agregados virgens; 

• prosseguir com a investigação sobre as aplicações de RCD reciclados e, em particular, estudos 

sobre o comportamento a longo prazo, o que poderia contribuir para reduzir a incerteza ligada à 

utilização de produtos reciclados. 

Esta dissertação de mestrado surge com o objetivo de contribuir para a diminuição deste problema, au-

mentando o conhecimento acerca das propriedades de um betão elaborado a partir do aproveitamento 

de minerais presentes nos RCD, mais concretamente, agregados grossos reciclados (AGR) provenientes 

de diferentes ciclos de reciclagem de betão. 

Pertencendo o betão, dentro daqueles que constituem os RCD, ao grupo de materiais com maior re-

presentatividade percentual (Quadro 1.1), o foco deve ser no seu grande potencial de reciclagem. Uma 

boa gestão deste tipo de resíduos pode guiar para um futuro onde se consiga fazer um aproveitamento 

eficiente e eficaz dos recursos naturais mitigando os impactes ambientais no Planeta. 

Quadro 1.1 - Composição dos RCD com base em alguns estudos publicados, adaptado de Má-
lia et al. (2011) 

Material  

Composição dos RCD (%) 

Pereira, 
2002 

Costa e Ur-
sella, 2003 

Reixach, Barroso e 
Cusco, 2000 

Bergsdal, Bohne e 
Brattebo, 2007 

Brito, 
2010 

Betão, alvenaria e 
argamassa 

58,30 84,30 85,00 67,24 50,00 

Metais 8,30 0,08 1,80 3,63 5,00 

Madeira 8,30 - 11,20 14,58 5,00 

Plásticos  0,83 - 0,20 - 1,00-2,00 

Asfalto  10,00 6,90 - - 
5,00-
10,00 

Outros  14,20 8,80 1,80 14,55 
26,00-
36,00 

 

Dentro da UE, a reciclagem e reuso dos RCD varia bastante. Na ausência de uma entidade única que se 

dedique ao estudo deste tipo de dados, definindo conceitos que se mantenham inalterados em todos os 

estados membro da UE, a CE realizou uma coletânea de resultados pouco fiáveis, mas que mesmo assim 

servem como bons indicadores para a situação da UE no que diz respeito a esta matéria.  

Neste estudo, países como a Dinamarca, Estónia, Irlanda e Holanda apresentam percentagens de reci-

clagem dos RCD iguais ou superiores a 80%, enquanto que países como Portugal e Grécia, apresentam 

percentagens inferiores a 10%. 
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Comparando a percentagem de reciclagem dos RCD em Portugal com a percentagem média de recicla-

gem dos RCD na UE (46 %), mesmo tendo esta elevados níveis de incerteza, pois alguns países não 

apresentavam dados tendo-se adotado o pior caso possível, verifica-se que Portugal se encontra signifi-

cativamente abaixo desta (EC, 2011), situação que deve ser alterada. 

A reciclagem de betão através da utilização de AR evita alguns dos impactes ambientais, tais como o 

uso de terrenos para a formação de pedreiras e a utilização excessiva de recursos naturais. 

 

1.2. Objetivos 

Esta dissertação de mestrado surge com o intuito de ajudar a desmistificar a ideia falsa, pela maior 

parte dos seus consumidores, de que o material obtido através da reciclagem dos RCD não tem quali-

dade suficiente para ser utilizado como agregado de betão, no sentido em que reforça o trabalho reali-

zado ao longo dos anos, por variados investigadores e instituições, em torno da utilização de betões 

com incorporação de agregados reciclados, contribuindo, desse modo, com um acréscimo de conheci-

mento acerca das propriedades de betão produzido através do aproveitamento de AGR provenientes 

de diferentes ciclos de reciclagem. 

Mais concretamente, estudou-se, para cada ciclo de reciclagem, duas composições diferentes de betão 

com incorporação de agregados grossos reciclados (BAGR): uma primeira com a substituição de todos 

os agregados grossos naturais (AGN) por AGR e, uma segunda, com a substituição de 25% do volume 

de AGN por AGR. Incidiu-se principalmente na análise das propriedades físicas dos AGR correspon-

dentes a cada ciclo, e do betão, tanto no estado fresco como no endurecido, relativamente ao seu 

desempenho mecânico. Existe um betão de referência (BR) com a mesma composição dos BAGR, 

mas produzido com AGN. Este betão tem o objetivo de servir de base de comparação, possibilitando a 

avaliação da variação de desempenho do BAGR face ao BR, em função das diferentes taxas de subs-

tituição e também dos diferentes ciclos de reciclagem em que se encontram os AGR. 

Os AGR foram obtidos através da trituração de várias vigas de betão produzidas no Laboratório de 

Construção do Instituto Superior Técnico (LC). De forma a haver controlo sobre a qualidade dos AGR 

a utilizar, as vigas de betão que deram origem aos AGR foram fabricadas com betão dimensionado 

com exatamente a mesma composição de todos os restantes betões. Ao betão que deu origem às 

diferentes famílias de AGR chamou-se betão de origem (BO) e o seu nome variou consoante o ciclo de 

reciclagem de AGR que originou: 

• BO1 - betão de origem 1 - fonte dos agregados grossos reciclados de primeiro ciclo (AGR1); 

• BO2 - betão de origem 2 - fonte dos agregados grossos reciclados de segundo ciclo (AGR2); 

• BO3 - betão de origem 3 - fonte dos agregados grossos reciclados de terceiro ciclo (AGR3). 

A parte experimental relativa a esta dissertação de mestrado assenta essencialmente em três fases. 

Na primeira, o objetivo primordial é, como explicado, a obtenção, em quantidade suficiente para que se 

possa prosseguir para a segunda fase, e a caracterização das propriedades (análise granulométrica, 

massa volúmica e absorção de água, índice de forma, baridade e desgaste de Los Angeles) dos AGR 

necessários (AGR1, AGR2 e AGR3). Por sua vez, na segunda fase esses AGR foram utilizados, com 

diferentes taxas de substituição, na produção dos diferentes betões que foram estudados na terceira 

fase da campanha experimental. 
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Na primeira fase, foram produzidos os betões: 

• BO1 - betão constituído por AGN; 

• BO2 - betão constituído por AGR1; 

• BO3 - betão constituído por AGR2. 

Na segunda fase, foram produzidos os betões: 

• BR - betão de referência, 100% de AGN; 

• B1 - betão com 100% de substituição dos AGN por AGR1; 

• B125 - betão com 25% de substituição dos AGN por AGR1; 

• B2 - betão com 100% de substituição dos AGN por AGR2; 

• B225 - betão com 25% de substituição dos AGN por AGR2; 

• B3 - betão com 100% de substituição dos AGN por AGR3; 

• B325 - betão com 25% de substituição dos AGN por AGR3. 

A terceira e última fase foi materializada pela realização dos ensaios de resistência mecânica (resis-

tência à compressão, resistência à tração por compressão diametral, resistência à abrasão e módulo 

de elasticidade) dos provetes betonados na segunda fase da campanha experimental. 

Com o intuito de obter uma boa comparação entre as várias composições, características como a rela-

ção água / cimento (a/c) efetiva, a trabalhabilidade e a curva granulométrica dos AR e dos agregados 

naturais (AN) devem ser mantidas (Alves, 2007). A relação água / cimento efetiva corresponde à que 

contribui para a hidratação do cimento e para a trabalhabilidade da mistura, não devendo ser confun-

dida com a relação água / cimento aparente, que corresponde à totalidade introduzida na mistura, 

sendo tanto maior quanto a absorção de água dos agregados grossos, questão relevante quando se 

lida com AGR. 

 

1.3. Metodologia e organização da dissertação 

Para realização desta dissertação, começou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica exaustiva, na-

cional e internacional, de modo a se obter conhecimentos sobre o tema e maior sensibilidade na análise 

de resultados. Este conhecimento também contribuiu para se poder efetuar uma correta planificação 

da campanha experimental. 

A segunda etapa correspondeu ao planeamento da campanha experimental, na qual se definiu o plano 

de betonagens, demolições e ensaios, com base nos elementos bibliográficos apropriados, tais como 

normas e ensaios normalizados de agregados de betão estrutural. Esta fase revelou-se de extrema 

importância, uma vez que nela se definiu todo o plano de ações de que dependiam a qualidade e 

viabilidade dos resultados. 

Após a sua planificação, a campanha experimental foi executada. Esta dividiu-se em três fases distin-

tas. Na primeira, formulou-se, betonou-se e triturou-se, sequencialmente, os betões originais (BO1, 

BO2 e BO3), que deram origem aos AGR provenientes dos diferentes ciclos de reciclagem (AGR1, 

AGR2 e AGR3), agregados estes que mais tarde foram empregues na composição dos betões (se-

gunda fase: B1, B125, B2, B225, B3 e B325) a ser ensaiados na terceira fase da campanha experimen-

tal. Também durante esta fase da campanha experimental, de modo a viabilizar as betonagens que os 
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utilizaram como componentes fundamentais, os agregados foram sujeitos a vários ensaios normaliza-

dos. Por sua vez, na segunda fase da campanha experimental, depois de obtidos, na primeira fase, 

todos os materiais indispensáveis à sua realização, betonou-se os provetes dos betões a serem ensai-

ados (BR, B1, B125, B2, B225, B3 e B325). Por último, na terceira fase realizou-se os ensaios de 

resistência mecânica dos provetes anteriores. 

Numa terceira etapa, procedeu-se ao tratamento e análise dos resultados obtidos, com base no de-

sempenho dos BAGR, em função da taxa de substituição de AGN por AGR e do ciclo de reciclagem 

dos AGR. Discutiu-se e justificou-se os comportamentos registados, tendo estes sido comparados com 

os obtidos por outros investigadores. 

Por fim, todo este trabalho de investigação culminou na redação da dissertação, na qual se propôs 

compilar todas as informações, análises, discussões e conclusões, organizando-as e apresentando-as 

num texto coerente conciso e claro. Deste modo, organizando toda esta informação sob a forma de 

dissertação, obteve-se cinco capítulos, cujo conteúdo é descrito de seguida: 

• capítulo 1: na introdução, apresenta-se os principais motivos que levaram à escolha do tema da 

dissertação, tal como os seus principais objetivos e metodologia utilizada para a sua elaboração; 

por último, descreve-se a forma como a informação obtida se encontra organizada; 

• capítulo 2: o estado da arte corresponde a um levantamento bibliográfico, a nível nacional e inter-

nacional, de investigações relacionadas com o tema da dissertação, utilização de AGR no fabrico 

de betões novos, com ênfase para agregados grossos obtidos através da reciclagem múltipla de 

betão; as investigações foram descritas e os seus resultados analisados; 

• capítulo 3: neste capítulo, realiza-se a descrição da campanha experimental, onde se descreve de 

forma objetiva as três fases distintas envolvidas na sua realização; são também descritos todos os 

ensaios realizados; 

• capítulo 4: este capítulo dedica-se à apresentação dos resultados obtidos nos ensaios descritos no 

capítulo 3, à sua análise e discussão, através da explicação de todos os comportamentos verificados 

e do estabelecimento de correlações entre os diversos parâmetros, e comparação com os resulta-

dos recolhidos no estado da arte; 

• capítulo 5: por último, no capítulo 5, apresenta-se uma conclusão geral da dissertação, baseada 

fundamentalmente nos resultados obtidos no capítulo 4; faz-se ainda algumas propostas para de-

senvolvimentos futuros na mesma área; 

• referências bibliográficas e anexos. 

Nos capítulos 2 e 4, procurou-se determinar os coeficientes de correlação de Pearson (R2), com o 

intuito de avaliar qualitativamente a aproximação estatística das variáveis em questão, em função da 

regressão escolhida. Assim, com base em investigações realizadas anteriormente no IST, estabelece-

se a seguinte escala de avaliação de correlações: R2 até 0,5 - correlação fraca; R2 entre 0,5 e 0,6 - 

correlação pouco satisfatória; R2 entre 0,6 e 0,7 - correlação razoável; R2 entre 0,7 e 0,8 - correlação 

satisfatória; R2 entre 0,8 e 0,9 - correlação boa e R2 entre 0,9 e 1 - correlação excelente. 

  



 

7 
 

2. ESTADO DA ARTE 

2.1. Introdução 

O presente capítulo tem como principal objetivo apresentar, de forma clara e sucinta, os resultados 

obtidos em investigações laboratoriais anteriores sobre a utilização de AGR provenientes da reciclagem 

múltipla de betão. São abordados os aspetos de maior relevância para a realização da campanha ex-

perimental e necessários para uma posterior análise e discussão dos resultados obtidos. Desta forma, 

será possível, através deste capítulo, antecipar tendências dos resultados dos ensaios. 

Em primeira instância, apresenta-se as principais campanhas experimentais desenvolvidas no âmbito do 

presente tema. Posteriormente, analisa-se as diferenças existentes entre as propriedades dos agregados 

reciclados de primeiro ciclo (AR1), os agregados reciclados de segundo ciclo (AR2), os agregados reci-

clados de terceiro ciclo (AR3) e também os AN. De seguida, é também analisado o desempenho mecâ-

nico apresentado pelos betões de agregados reciclados de primeiro ciclo (BAR1) e respetiva comparação 

com os betões de agregados reciclados de segundo ciclo (BAR2), terceiro ciclo (BAR3) e o BR. 

É de referir que, em propriedades como a forma das partículas, resistência mecânica dos agregados, 

resistência à abrasão do BAR e massa volúmica no estado fresco do BAR, ainda não existem investiga-

ções respeitantes à utilização de AR provenientes de múltiplos ciclos de reciclagem; portanto, excecio-

nalmente para estas propriedades, apresenta-se apenas investigações referentes a um único ciclo de 

reciclagem, fazendo-se uma previsão daquilo que se poderá verificar com as repetições sucessivas deste. 

 

2.2. Descrição das principais campanhas experimentais 

Apresenta-se, neste subcapítulo, as campanhas onde foram utilizados AR provenientes de mais do que 

um ciclo de reciclagem de betão, ou seja, onde foram utilizados não só AR1, mas também AR2 e AR3. 

Até este momento, existem várias investigações focadas no uso de AR1, mas muito poucas sobre a 

possibilidade de reciclar betão que já tenha sido reciclado (AR2 e AR3). 

Estas campanhas podem ser divididas em dois grupos. No primeiro, encontram-se as campanhas que 

investigaram a capacidade de reciclar o betão duas vezes, analisando as propriedades dos AR2 ou o 

desempenho mecânico do BAR2 (Liang et al. (2011); Zhu et al. (2011); Feng et al. (2012); Zhu e Lei 

(2014) e Salesa et al. (2017)). No segundo grupo, encontram-se as campanhas que investigaram a 

tripla reciclagem de um betão, analisando não só as propriedades dos AR2, mas também dos AR3 e o 

desempenho mecânico do BAR2 e do BAR3 (Brito et al. (2006) e Huda e Alam (2014)). 

Começando pelo primeiro grupo de campanhas experimentais, baseada no facto de o desempenho 

dos BAR estar diretamente ligado às propriedades dos AR, aparece a investigação realizada por Liang 

et al. (2011) que estuda as propriedades dos agregados resultantes de um segundo ciclo de reciclagem 

do betão (AR2). A investigação não se materializou numa campanha experimental propriamente dita, 

mas sim numa análise de bibliografia relevante. 

Na campanha experimental de Zhu et al. (2011), foram determinadas as propriedades físicas (quanti-

dade de pasta de cimento aderida, baridade, massa volúmica, absorção de água e resistência ao es-

magamento) de AGR provenientes de dois ciclos de reciclagem (AGR1 e AGR2) e a influência da classe 

de resistência do BO na qualidade dos AGR1 e AGR2. Para tal, o BO foi formulado para cinco classes 

de resistência diferentes (C25, C30, C40, C50 e C60), de modo a manter um abaixamento entre 35 e 
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50 mm, segundo a norma chinesa “Chinese Standard JTG 55-2000”. No dimensionamento dos BAR1 

e BAR2, apontou-se para uma resistência à compressão de 30 MPa, mantendo-se o mesmo abaixa-

mento alvo (35 a 50 mm), mas desta feita respeitando a metodologia proposta por Zhang et al. (2002) 

para betões com incorporação de agregados reciclados. De acordo com a metodologia, foram utilizados 

na sua composição cinzas volantes, escória de alto-forno e redutores de água. No Quadro 2.1, podem 

ser consultadas as composições químicas dos materiais utilizados na produção do BAR1 e BAR2. 

Quadro 2.1 - Composição química, em massa (%), dos materiais utilizados por Zhu et al. (2011) 
Material SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO MnO K2O TiO2 SO3 IL 

Cimento 22,13 7,34 3,82 2,68 59,68 0,18 0,38 0,82 2,23 2,76 

Cinzas volantes 52,50 28,33 3,67 1,12 3,82 0,20 1,69 0,97 175,00 1,30 

Escória 32,36 17,00 1,31 7,88 26,46 0,96 0,45 0,87 0,70 0,71 

 

Os AR1 foram obtidos através da demolição, passados 7 dias de cura, dos vários BO e os AR2 foram 

obtidos, ao fim de 7 dias de cura, através da trituração dos BAR1. 

Feng et al. (2012) realizou um estudo muito parecido ao anterior, mas no qual, ao invés de serem 

estudadas as propriedades dos AGR provenientes de dois diferentes ciclos de reciclagem, foi estudado 

o comportamento mecânico (resistência à compressão, resistência à tração e módulo de elasticidade) 

de betões produzidos com a sua incorporação (BAR1 e BAR2) e a influência da classe de resistência 

do betão originário dos AR no comportamento mecânico destes betões. Tal como no estudo anterior, 

foi dimensionado um BO correspondente a cinco classes de resistência diferentes (C25, C30, C40, C50 

e C60), de modo a respeitar um abaixamento entre 35 e 50 mm, segundo a norma chinesa “Chinese 

Standard JTG 55-2000”. No dimensionamento dos BAR1 e BAR2, apontou-se novamente para uma 

resistência à compressão de 30 MPa e um abaixamento entre 35 e 50 mm, sendo este dimensionado 

segundo a metodologia apresentada por Zhang et al. (2002). De acordo com a metodologia, foram 

utilizadas na sua composição cinzas volantes, escória de alto-forno e redutores de água com a compo-

sição química apresentada no Quadro 2.1. 

De maneira inovadora no que concerne à análise do comportamento mecânico (resistência à compres-

são e resistência à tração) de BAR2 produzido com AR provenientes de dois diferentes ciclos (AR2) e 

com diferentes taxas de incorporação de AGR2 e AFR2, Zhu e Lei (2014) resolveram simular as con-

dições de carbonatação a que os agregados iriam ser sujeitos durante o seu tempo de vida útil. Para 

isto, foi produzido, segundo o documento “Chinese Code JGJ55-2011”, um BO de classe de resistência 

C50 que, depois de 28 dias de cura, foi colocado, durante 43 dias, numa câmara de aceleração artificial 

da carbonatação (efeito que, segundo Zhu e Lei (2014), é equivalente ao da carbonatação durante 50 

anos num ambiente com uma concentração de CO2 de 0,03%). Depois desse período, o betão foi 

triturado dando origem aos AR1. Através da incorporação destes AR1, foi dimensionado um betão 

(BO1) com uma resistência à compressão de 30 MPa, um abaixamento entre 100 e 150 mm e uma 

taxa de substituição de 70% do volume de AGN por AGR1 e de 30% do volume de AFN por agregados 

finos reciclados resultantes do primeiro ciclo de reciclagem (AFR1) que, depois de ser sujeito ao pro-

cesso anterior, originou os AR2. Finalmente, o betão a estudar nesta campanha foi dimensionado se-

gundo o método preconizado por Zhang et al. (2002), de modo a apresentar uma resistência à com-

pressão de 30 MPa, um abaixamento entre 100 e 150 mm e três diferentes taxas de substituição em 

volume de AN por AR2: (1) AGN por AGR2 de 10 até 70%; (2) AFN por agregados finos reciclados 
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resultantes do segundo ciclo de reciclagem (AFR2), de 10 até 50%; (3) AGN por AGR2 de 50 e 70% e 

AFN por AFR2 de 10, 20 e 30%. 

Ainda dentro deste grupo de campanhas experimentais, aparece a investigação desenvolvida por Sa-

lesa et al. (2017), onde se estudam as propriedades (massa volúmica, absorção de água e resistência 

mecânica) de AGR provenientes de dois diferentes ciclos de reciclagem (AGR1 e AGR2) e as proprie-

dades, no estado fresco (trabalhabilidade e teor de vazios) e no estado endurecido (resistência à com-

pressão, módulo de elasticidade, massa volúmica e absorção de água), de betões produzidos através 

da sua incorporação (betão com incorporação de agregados grossos reciclados de primeiro ciclo 

(BAGR1) e segundo ciclo (BAGR2)), com uma taxa de substituição em volume de 100% de AGN por 

AGR. Os AGR1 foram obtidos através da trituração de peças de betão pré-fabricado e os AGR2 através 

da trituração do BAGR1. Foi também produzido um BR com 100% de AGN para servir como base de 

comparação. A composição do BR, BAGR1 e BAGR2 é exatamente a mesma, variando apenas o tipo 

de AGR a incorporar (AGN, AGR1 e AGR2, respetivamente) e pode ser consultada no Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 - Composição do BR, BAGR1 e BAGR2 utilizada por Salesa et al. (2017) 

Tipo de               
betão  

Proporções em kg/m3 

Relação 
a/c  

AG AF Cimento Adjuvantes  

Tipo  Brita 
Bago de     

arroz 
Areia  

CX CEM II/A-V 
42,5R 

CX ISOPLAST 
006  

CX ISOFLEX 
003  

BR AN 750 175 1000 275 2,75 2,75 0,60 
BAGR1 AGR1 750 175 1000 275 2,75 2,75 0,60 
BAGR2 AGR2 750 175 1000 275 2,75 2,75 0,60 

 

No segundo grupo de campanhas experimentais, o estudo da trabalhabilidade, no estado fresco, e da 

resistência à compressão, no estado endurecido, após 28 dias de cura, de BAGR de três diferentes 

ciclos de reciclagem (BAGR1, BAGR2 e betão com incorporação de agregados grossos reciclados de 

terceiro ciclo (BAGR3)) com uma taxa de substituição de AGN por AGR, em cada ciclo, de 100% e da 

absorção de água dos AGR resultantes desses mesmos ciclos (AGR1, AGR2 e AGR3) foi realizado 

por Brito et al. (2006). Nesta campanha, foram utilizados AGR1 provenientes da trituração de um betão 

C32/40, classificado de acordo com o Eurocódigo 2, proveniente de diversas localizações. Para a for-

mulação do BAGR1, os AGN foram substituídos na sua totalidade por AGR1, encerrando o primeiro 

ciclo de reciclagem. Depois de ensaiado à compressão, aos 28 dias, o BAGR1 foi triturado originando 

os AGR2 que iriam substituir a totalidade dos AGN na formulação do BAGR2, encerrando o segundo 

ciclo de reciclagem. Este processo foi repetido mais uma vez, completando um terceiro ciclo de reci-

clagem. O BAGR foi dimensionado de modo a apresentar uma classe de resistência C32/40 e a manter 

a relação a/c aparente constante. Para que isto fosse possível, sabendo que a absorção de água dos 

AGR aumenta em cada ciclo, foi aumentada a quantidade de cimento, em relação àquela que se pen-

sava ser a do BO, em 50 kg/m3 e utilizado um plastificante. Para a produção dos diferentes BAGR, foi 

utilizada a mesma composição, variando apenas o ciclo de reciclagem dos AGR, esta é apresentada 

de seguida: 

• 450 kg/m3 de cimento; 

• 730 kg/m3 de areia natural; 

• 1040 kg/m3 de AGR (que não foram secos); 

• 202,5 l/m3 de água (relação a/c = 0,45); 
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• 2,4 l/m3 de um agente plastificante. 

Em último lugar, apresenta-se a investigação conduzida por Huda e Alam (2014). Esta estuda as pro-

priedades (massa volúmica, baridade, absorção de água e teor de humidade) de AGR provenientes de 

três ciclos de reciclagem diferentes (AGR1, AGR2 e AGR3) e as propriedades, no estado fresco (tra-

balhabilidade e teor de vazios) e no estado endurecido (resistência à compressão, módulo de elastici-

dade e coeficiente de Poisson), de betão produzido através da sua incorporação (BAGR1, BAGR2 e 

BAGR3), com uma taxa de substituição, em cada ciclo, de 100% do volume de AGN por AGR. Os 

BAGR1, BAGR2, BAGR3 e ainda um BR (100% AGN, de modo a servir de base de comparação) foram 

produzidos respeitando uma mesma composição, havendo o objetivo de produzir BAGR com uma re-

sistência à compressão de 32 MPa e uma relação a/c efetiva de 0,41, foi utilizada a mistura providen-

ciada pela empresa “OK Builders”, apresentada no Quadro 2.3. 

Os AGR1 foram fornecidos pela empresa “OK Builders”, enquanto os AGR2 e AGR3 foram obtidos 

através da trituração, depois de 56 dias de cura, do BAGR1 e BAGR2, respetivamente. 

Quadro 2.3 - Composição do BR, BAGR1, BAGR2 e BAGR3 utilizada por Huda e Alam (2014) 

Tipo de 
betão 

Cimento 
(kg/m3) 

Cinzas volan-
tes (kg/m3)  

AF (kg/m3) AG (kg/m3) Água 
(kg/m3)  

Redutor de água 
(ml/m3) 

Incorporador de 
ar (ml/m3)  

AFN AGN AGR Glenium 3030 Miro air  

BR 280 70 750 1040 0 150 630 120 
BAGR1 280 70 750 0 1040 150 630 120 
BAGR2 280 70 750 0 1040 150 630 120 
BAGR3 280 70 750 0 1040 150 630 120 

 

2.3. Propriedades dos agregados reciclados 

No que diz respeito à utilização de AR1, várias pesquisas têm vindo a ser conduzidas, embora muito 

poucas tenham investigado a possibilidade de reciclar o betão mais do que uma vez. 

As propriedades dos AR têm uma enorme influência no desempenho dos BAR, ou seja, para conseguir 

um melhor desempenho dos BAR, é necessário perceber as propriedades dos AR. A incorporação, 

total ou parcial, de AR na composição de um betão leva a um desempenho inferior deste face a um 

betão análogo composto unicamente por AN. Este desempenho inferior pode ser justificado pelas dis-

tintas características dos AR quando comparados com os AN. 

Os AR obtidos através da trituração de elementos de betão são compostos por AN e por uma pasta 

endurecida, constituída por cimento e finos naturais. Esta pasta endurecida pode aparecer tanto ade-

rida aos AN como em forma de agregado e é a principal diferença encontrada nos AR face aos AN. 

Assim, neste subcapítulo explica-se as propriedades conhecidas dos AR1, estabelecendo uma ligação 

com os resultados obtidos pelos investigadores das campanhas apresentadas anteriormente, sobre as 

propriedades dos AR2 e AR3. 

 

2.3.1. Massa volúmica e baridade 

A relação entre a massa de um corpo e o seu volume é dada pela massa volúmica, sendo uma das 

propriedades que melhor representa qualidade dos AR. Podem ser considerados vários tipos de massa 

volúmica (Coutinho, 1988): 

• massa volúmica das partículas secas em estufa (ρrd): relação entre a massa do material seco e 

a soma dos seus volumes exteriores; 
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• massa volúmica das partículas saturadas com superfície seca (ρsss): relação entre a sua massa 

e o volume exterior das partículas (volume absoluto do material mais o de todos os seus poros); 

• massa volúmica do material impermeável das partículas (ρa): relação entre a massa do material 

seco e o volume absoluto do material mais o dos poros deste nos quais a água não penetrou ao fim 

do tempo de imersão. 

Por sua vez, a relação da massa de um corpo pelo volume do recipiente onde este se encontra contido, 

sendo que, para os agregados, este volume inclui os espaços entre as partículas do agregado e entre 

as partículas e o recipiente, é dada pela baridade. Segundo Coutinho (1988), esta última propriedade 

depende do grau de compactação, da forma das partículas e da percentagem com que ocorrem as 

várias dimensões das partículas. 

Geralmente os AR apresentam menores valores de baridade e massa volúmica do que os AN. Este 

fenómeno ocorre em função dos seus componentes, sobretudo proporcionalmente à quantidade de 

pasta de cimento aderida aos mesmos, uma vez que esta é menos densa do que os AN. Como no 

processo de trituração, inerente a cada ciclo de reciclagem, a quantidade de pasta que vem aderida 

aos AN tende a aumentar (Brito et al. (2006); Zhu et al. (2011); Huda e Alam (2014); Salesa et al. 

(2017)), é expectável que o valor da baridade e da massa volúmica dos AR diminua tanto quanto mais 

avançado for o ciclo de reciclagem em que se encontrem, podendo, eventualmente, estabilizar a partir 

de determinado ciclo. 

De acordo com Zhu et al. (2011), a classe de resistência do BO tem grande influência no valor da 

massa volúmica e baridade dos AGR1; quanto maior a classe de resistência do BO, menor será a 

quantidade de argamassa aderida aos AN e melhores as caraterísticas destes conduzindo a valores 

de baridade e massa volúmica maiores. Por outro lado, este fator terá pouca influência no valor da 

massa volúmica e da baridade dos AGR2, como se pode constatar pela análise do Quadro 2.4. 

Quadro 2.4 - Propriedades físicas dos AGR utilizados por Zhu et al. (2011) 
Tipo de 

AG  
Pasta de cimento aderida (%) 

(em relação à massa) 
ρrd (kg/m3) 

Baridade 
(kg/m3) 

Absorção de água (%)             
(em relação à massa) 

Natural - 1612 2688 1,1 
C25 25,6 1384 2525 6,5 
C30 24,3 1395 2552 5,5 
C40 24,8 1389 2531 6,2 
C50 22,8 1391 2542 5,8 
C60 22,3 1406 2558 5,2 

C25C30 30,1 1243 2434 4,6 
C30C30 29,2 1252 2438 4,5 
C40C30 29,5 1261 2449 4,7 
C50C30 29,2 1281 2483 4,7 
C60C30 28,6 1274 2484 4,6 

 

Huda e Alam (2014) concluíram que os AGR provenientes dos vários ciclos de reciclagem apresentaram 

valores de massa volúmica e baridade significativamente mais baixos do que os AN e diminuíram com o 

aumento do número de ciclos de reciclagem (Quadro 2.5), justificando esta ocorrência com o facto de a 

quantidade de pasta de cimento aderida aos AN aumentar com o número de reciclagens do betão. 

Salesa et al. (2017) também constataram uma diminuição da densidade dos AGR com o aumento do 

número de ciclos de reciclagem (Quadro 2.6). 
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Quadro 2.5 - Propriedades físicas dos agregados utilizados por Huda e Alam (2014) 
Tipo de    

agregado  
ρrd  

(kg/dm3) 
ρsss  

(kg/dm3) 
ρa  

(kg/dm3) 
Baridade 
(kg/dm3) 

Absorção de água (%) 
(em relação à massa) 

Teor de humidade (%) 
(em relação à massa) 

AGN 2,67 2,69 2,73 1,62 1,2 0,30 
AGR1 2,32 2,55 2,63 1,40 5,2 2,53 
AGR2 2,17 2,33 2,57 1,25 7,1 2,57 
AGR3 2,03 2,23 2,52 1,20 9,4 2,66 
AFN 2,67 2,71 2,79 - 1,8 2,13 

 

Quadro 2.6 - Propriedades físicas dos agregados utilizados por Salesa et al. (2017) 
Agregado 

ρrd  (kg/dm3) Absorção de água (%) (em relação à massa) 
Tipo Tamanho 

AGN 
Brita 2,60 1,1 

Bago de arroz 2,54 2,2 

AGR1 
Brita 2,33 5,2 

Bago de arroz 2,38 4,4 

AGR2 
Brita 2,22 6,2 

Bago de arroz 2,28 5,7 

 

2.3.2. Absorção de água 

A absorção de água é uma das principais propriedades quando se fala de AR, já que tem grande influ-

ência nas características do betão no estado fresco e endurecido. Para os AN, a questão da absorção 

de água não é muito relevante, uma vez que este tipo de agregados apresenta pouca porosidade. Os 

AN apresentam, dependendo da sua natureza, valores de absorção de água normalmente inferiores a 

1%, enquanto os AR podem apresentar, dependendo do ciclo de reciclagem em que se encontrem, 

valores até perto de 10% (Brito et al. (2006)). 

A absorção de água, tal como a massa volúmica e a baridade, é uma propriedade que é bastante 

influenciada pela quantidade de pasta de cimento aderida aos agregados. A elevada porosidade da 

pasta de cimento traduz-se numa absorção de água, por parte dos AR, substancialmente superior à 

dos AN, sendo esta tanto maior quanto mais porosos forem os AR. 

Voltando ao raciocínio anterior, como a pasta de cimento aderida aos AN aumenta em cada ciclo de 

reciclagem, é de esperar que a absorção de água por parte dos AR também aumente. 

Pela análise dos Quadros 2.4, 2.5 e 2.6, verifica-se que nas investigações de Huda e Alam (2014) e 

Salesa et al. (2017) esta teoria se confirmou, mas na investigação de Zhu et al. (2011) isso não aconteceu. 

Nesta última, o valor da absorção de água pelos AGR diminuiu no segundo ciclo, o que não era expectá-

vel. A justificação encontrada pelos autores passou pelo facto de, na formulação do BAGR1, terem sido 

utilizadas cinzas volantes e escória contribuindo para a diminuição da porosidade dos AGR2. 

Também na investigação de Brito et al. (2006) foi demonstrado que a absorção de água pelos AGR 

aumenta à medida que aumentam os ciclos de reciclagem, Quadro 2.7. 

Quadro 2.7 - Absorção de água (%) dos AGR utilizados por Brito et al. (2006) 
Número do ciclo Absorção de água por parte dos AGR (%) 

1 6,3 
2 7,6 
3 8,5 

 

Ainda dentro da temática da absorção de água pelos agregados, é necessário, para os AR, saber o 

seu potencial de absorção de água no tempo. Sabendo-se a quantidade de água que os AR absorvem 

durante o período de tempo equivalente à amassadura do BAR, é possível, ainda que sem grande 
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exatidão, compensar essa quantidade de água de modo a que a relação a/c efetiva se mantenha pra-

ticamente inalterada. Esta análise foi efetuada, para AGR1, por Ferreira (2007), Fonseca (2009) e So-

ares (2014) durante as suas investigações, obtendo-se evoluções da absorção de água ao longo do 

tempo muito idênticas entre si. Como se observa nas Figuras 2.1 e 2.2, a maior percentagem da capa-

cidade total de absorção de água pelos AGR1 ocorre durante os primeiros minutos, evoluindo de forma 

muito mais lenta a partir dos 5 minutos. Por outras palavras, os investigadores concordam que 70 a 

90% da absorção potencial de água pelos AGR1 ocorra durante os primeiros 10 minutos após a sua 

submersão. É de se esperar um comportamento idêntico dos AGR2 e dos AGR3 no que a esta propri-

edade concerne, pois estes têm uma composição semelhante à dos AGR1. 

 

Figura 2.1 - Evolução da absorção de água ao longo do tempo pelos AGR1 (Soares, 2014) 
 

 

Figura 2.2 - Evolução da absorção de água ao longo do tempo pelos AGR1 (Fonseca, 2009) 
 

2.3.3. Forma das partículas 

A forma das partículas tem grande influência em algumas das propriedades do betão, tais como a 

trabalhabilidade, a compacidade, o ângulo de atrito interno e as que dependem da quantidade de água 

de amassadura. Partículas menos angulosas, ou mais arredondadas, conduzem a um melhor arranjo 

das partículas e a uma melhor trabalhabilidade, originando um ângulo de atrito interno do betão inferior, 

obtendo-se uma melhor compacidade da mistura (Coutinho, 1988). 

Nos AR, esta característica está diretamente associada ao tipo de trituração pois, ao contrário dos AN, 

que são tipicamente rolados ou britados, os AR são necessariamente britados. Os agregados rolados 

apresentam, geralmente, uma forma mais arredondada, enquanto os agregados britados possuem faces 

planas, arestas vivas e superfícies mais rugosas. Assim, comparando um betão de agregados rolados 

com um produzido com agregados britados, conclui-se que o betão produzido com agregados rolados 

apresenta uma maior trabalhabilidade e melhor arranjo das partículas; no entanto, para uma mesma com-

posição, betão produzido com agregados britados apresenta, devido ao facto de a maior rugosidade da 
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superfície dos agregados contribuir para uma melhor aderência entre estes e a pasta de cimento, uma 

resistência mecânica superior à de um betão fabricado com agregados rolados (Coutinho, 1988). 

Dentro dos AR, sendo estes provenientes de BO que pode apresentar propriedades muito diferentes e 

podendo estes ser obtidos através de variados métodos existentes para proceder à reciclagem de be-

tão, por exemplo, passando pela utilização de britadoras com aberturas muito diferentes, pode-se obter, 

consoante os métodos utilizados e as características do betão de origem, formas totalmente diferentes 

entre si (Matias e Brito, 2005). 

Na ausência de investigações sobre a forma de partículas provenientes de repetidos ciclos de recicla-

gem, analisa-se os resultados das investigações relativas a um único ciclo de reciclagem. 

Kikuchi et al. (1998) constataram a tendência para um arredondamento das partículas com o aumento 

da relação a/c do BO. Depois de analisarem AGR1 provenientes de BO com diferentes valores de 

resistência à compressão, verificaram que betões menos resistentes (maior facilidade de desgaste e 

erosão dos AGR1) resultavam em AGR1 com uma forma mais arredondada. 

Barra (1996) destacou a forma mais angular e irregular, porém menos lamelar, dos AR1 relativamente 

aos AN usados na sua investigação. 

Rashwan e Abourizk (1997) referem que os AR1, provenientes do processo de britagem, tendem para 

um aumento da rugosidade e para formas mais angulares com valores de superfície específica maiores 

do que os AN, que possuem superfícies mais lisas e arredondadas. 

Fonseca (2009) efetuou o ensaio de determinação do índice de forma para os AGR1 e para os AGN. 

Analisando os resultados obtidos, os AGR1 apresentaram um maior índice de forma, o que se deve à 

sua forma mais alongada quando comparada com a dos AGN (Quadro 2.8), o autor refere ainda que 

os AGN utilizados na sua investigação sofreram um processo de trituração diferente (trituração indus-

trial, com recurso a britagem primária e secundária) daquele que foi utilizado para obter os AGR1 (bri-

tadeira de maxilas), o que poderá ter tido influência nos resultados. 

Em concordância com a investigação de Fonseca (2009), aparecem as investigações de Larrañaga (2004) 

e de Etxeberria et al. (2007) que, embora utilizando um processo de britagem similar na obtenção dos AGN 

e dos AGR1 (Fonseca (2009) utilizou dois processos de britagem diferentes), verificaram o aumento do valor 

do índice de forma dos AGR1 quando comparado com o dos homólogos AN (Quadro 2.8). 

Quadro 2.8 - Resultados obtidos no ensaio do índice de forma nas diversas investigações 
Autor Tipo de agregado Índice de forma (%) 

Fonseca (2009) 

Bago de arroz 8,60 
Brita 1 13,40 
Brita 2 11,10 
AGR1 24,30 

Larrañaga (2004) 

AGN: 6 - 12 mm 21,00 
AGN: 12 - 18 mm 24,00 
AGN: 18 - 25 mm 29,00 
AGR1: 6 - 12 mm 24,00 

AGR1: 12 - 18 mm 28,00 
AGR1: 18 - 25 mm 31,00 

Etxeberria et al. (2007) 
AGN 25,00 
AGR1 28,00 

Soares (2014) 

Bago de arroz 16,40 

Brita 1 21,70 

Brita 2 14,50 

AGR1: 4 - 10 mm 11,50 

AGR1: 10 - 20 mm 12,20 
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Ao contrário do que vinha sendo constatado, na investigação de Soares (2014), os AGR1 apresentaram 

um índice de forma superior ao dos AGN. O autor refere que este acontecimento pode ter sido forte-

mente influenciado pelo processo de britagem utilizado (britarem primária e secundária, no caso dos 

primários, e britagem in situ com uma britadeira de maxilas, para os segundos). 

 

2.3.4. Resistência mecânica 

A resistência mecânica é quantificada através da avaliação da degradação dos agregados devido aos 

efeitos da abrasão e impacto. Para este efeito, é utilizado o ensaio do desgaste de Los Angeles. 

Relativamente a este ensaio, é de notar que a norma LNEC E 373 estipula um limite de desgaste 

máximo de 50% para agregados a serem incorporados na produção de betões estruturais. 

A resistência mecânica dos agregados é, em princípio, inferior à dos seus homólogos naturais, devido, 

mais uma vez, à pasta de cimento aderida. O valor do desgaste de Los Angeles dos AR é diretamente 

influenciado pela resistência do BO, quantidade de argamassa aderida e qualidade dos AN constituin-

tes dos AR (Larrañaga, 2004). 

Na ausência de investigações sobre a resistência mecânica de AR provenientes de repetidos ciclos de 

reciclagem, apresenta-se os resultados de campanhas experimentais relativas a apenas um ciclo. 

Tabsh e Abdelfatah (2009) demonstraram que os AGR1 apresentam um desgaste superior ao dos AGN 

e que esse desgaste depende da resistência mecânica do BO: quanto maior for a resistência mecânica 

do BO, menor será o desgaste dos AGR1. Por outras palavras, quanto maior for a resistência à com-

pressão do BO, menor será a perda de massa por parte dos AGR1 (Figura 2.3). Tendo em conta o 

levantamento bibliográfico efetuado sobre esta propriedade dos agregados (Quadro 2.9), constata-se, 

de forma consensual, que os AGR1 sofrem maior desgaste de Los Angeles e que esta propriedade 

satisfaz, em geral, o requisito máximo de 50% de desgaste, estipulado pela norma LNEC E 373, para 

agregados a serem utilizados na formulação de betões estruturais. 

 
Figura 2.3 - Resultados do ensaio de desgaste 

de Los Angeles para diferentes origens dos 
agregados (Tabsh e Abdelfatah, 2009) 

Quadro 2.9 - Desgaste de Los Angeles (levanta-
mento bibliográfico) 

Autor Tipo de agregado Δ LA (%) 

Larrañaga (2004) 
AGN 19,8 

AGR1 33,5 

Gomes (2007) 
AGN 28,5 

AGR1 38,0 

Fonseca (2009) 

Bago de arroz 28,3 
Brita 1 29,4 
Brita 2 30,7 
AGR1 42,7 

Juan e Gutiérrez (2009) AGR1 38,9 

Malesev et al. (2010) 

AGN: 4 - 8 mm 26,3 
AGN: 8 - 16 mm 29,0 

AGN: 16 - 31,5 mm 29,2 
AGR1: 4 - 8 mm 29,6 

AGR1: 8 - 16 mm 33,7 
AGR1: 16 - 31,5 mm 34,0 

Rao et al. (2011) 
AGN 21,6 

AGR1 38,8 

Soares (2014) 

Bago de arroz 22,3 

Brita 1 27,1 

Brita 2 31,5 

AGR1: 4 - 10 mm 33,3 

AGR1: 10 - 20 mm 41,2 
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2.4. Propriedades dos betões com agregados grossos reciclados de betão 

Na sequência do subcapítulo anterior, explica-se agora as propriedades conhecidas dos betões fabri-

cados com incorporação de agregados reciclados de primeiro, segundo e terceiro ciclo. 

 

2.4.1. Trabalhabilidade 

O conceito de trabalhabilidade é relativamente abrangente, cobrindo uma série de propriedades físicas, 

tais como o ângulo de atrito interno, a coesão, a viscosidade, a massa volúmica, a segregação e a 

exsudação. Assim, Brito (2005) afirma que a trabalhabilidade afeta de tal forma o desempenho final do 

betão, mesmo após a presa, que não é possível comparar betões que tenham sido produzidos com 

trabalhabilidades diferentes. 

A trabalhabilidade de um betão é usualmente determinada recorrendo ao ensaio de abaixamento no cone 

de Abrams, pelo que, para que seja exequível uma correta comparação entre um BR e um BAR, é neces-

sário que ambos possuam valores de abaixamento semelhantes (é aceite uma tolerância de ±15 mm). 

Como os AR apresentam valores de absorção de água superiores aos dos AN, tanto maiores quanto 

mais avançado for o ciclo de reciclagem em que se encontrem, é de esperar que, para duas composi-

ções de betão iguais, uma produzida incorporando AR e a outra AN, e mantendo-se a relação a/c 

aparente constante, o BAR apresente uma trabalhabilidade inferior à do BAN, pois há a diminuição da 

relação a/c efetiva. É assim expectável que a diminuição da trabalhabilidade seja tanto maior quanto o 

número do ciclo de reciclagem em que os AR se encontrem. 

De modo a manter a mesma trabalhabilidade entre BR e BAR análogos, é necessário compensar a 

maior absorção de água dos AR adicionando uma quantidade extra de água durante a amassadura, de 

modo a manter a relação a/c efetiva constante. A quantidade de água a adicionar será tanto maior 

quanto mais avançado for o ciclo de reciclagem em que os AR se encontrem. 

Na investigação de Brito et al. (2006), verificou-se que, com o aumento do número de ciclos de recicla-

gem, a trabalhabilidade não diminuiu como era esperado (Quadro 2.10). Os autores justificaram o inci-

dente alegando que a relação efetiva a/c terá, por algum motivo (talvez devido às condições atmosféricas, 

às quais os AR são particularmente sensíveis, que fizeram com que os AR não absorvessem a quantidade 

de água esperada), aumentado no ciclo 2 e 3. 

Esta investigação é relativa a uma fase muito preliminar do estudo de betões com incorporação de AR 

provenientes de múltiplos ciclos de reciclagem de betão, o que pode justificar a obtenção de resultados 

discordantes daqueles que são teoricamente esperados. 

Quadro 2.10 - Resultados do ensaio de abaixamento no cone de Abrams e de resistência à 
compressão dos betões utilizados por Brito et al. (2006) 

Número do ciclo Abaixamento no cone de Abrams (cm) Resistência à compressão (MPa) 

1 2,8 42 
2 5,3 40 
3 3,3 46 

 

Tanto na investigação realizada por Huda e Alam (2014), como na de Salesa et al. (2017), os valores 

de abaixamento diminuíram com o aumento do número de ciclos de reciclagem, como era expectável 

(Quadros 2.11 e 2.12). 
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Quadro 2.11 - Resultados do ensaio de abaixamento no cone de Abrams dos betões utilizados 
por Huda e Alam (2014) 

 

Quadro 2.12 - Resultados do ensaio de abaixamento no cone de Abrams dos betões utilizados 
por Salesa et al. (2017) 

Tipo de betão Abaixamento no cone de Abrams (mm) 

BR 69 
BAGR1 55 
BAGR2 50 

 

2.4.2. Massa volúmica 

A massa volúmica do betão no estado fresco depende diretamente da massa volúmica dos seus com-

ponentes, com especial ênfase nos agregados, e do seu grau de compactação. 

A diferença entre o valor da massa volúmica, no estado fresco, de um BAN e um BAR está diretamente 

ligada à diferença de massas volúmicas entre os AR e os AN. Assim, quanto maior for a diferença entre 

a massa volúmica dos AR e dos AN, maior será a diferença entre a massa volúmica do BAR e do BAN, 

como também, quanto maior for a taxa de substituição de AN por AR, menor será a massa volúmica 

do betão. 

Como referido, à medida que se aumenta o número de ciclos de reciclagem do betão, a massa volúmica 

dos AR diminui. Assim, é de esperar que a massa volúmica do betão no estado fresco também diminua 

com o número de ciclos de reciclagem. 

A massa volúmica do betão no estado endurecido também diminui à medida que aumenta o número 

de ciclos de reciclagem, tal como constatado pela investigação de Salesa et al. (2017) (Quadro 2.13). 

Quadro 2.13 - Massa volúmica dos betões secos em estufa utilizados por Salesa et al. (2017) 
Tipo de betão Massa volúmica do betão seco em estufa (kN/m3) 

BR 22,13 
BAGR1 21,53 
BAGR2 21,25 

 

No que concerne à massa volúmica no estado fresco, ainda não existem investigações em betões com 

incorporação de AR provenientes de múltiplos ciclos de reciclagem. Portanto, apresenta-se apenas os 

resultados de investigações sobre betões de AR de primeiro ciclo. 

Levy (1997) afirma que, devido ao ar incorporado nos AR1, pode existir uma redução de 5 a 10% na 

massa volúmica dos BAR1 em relação a um betão convencional e que aumenta com a percentagem 

de incorporação de AR1. 

Ao estudar a influência da variação da taxa de incorporação de AFR1 e AGR1, para várias relações 

a/c, Leite (2001) constatou que, quanto maior o teor de substituição dos agregados e a relação a/c 

utilizada, maior a redução da massa volúmica do BAR1 no estado fresco, assim como que a redução 

da massa volúmica é afetada pela substituição de AGN por AGR1 de uma forma muito mais significativa 

(redução de até 16%), do que de AFN por AFR1 (Figura 2.4). 

As campanhas de Etxeberria et al. (2007)., Malesev et al. (2010), Rao et al. (2011) e Soares (2014) 

confirmam os resultados de Leite (2001), afirmando que a massa volúmica do BAR1 no estado fresco 

Tipo de betão Abaixamento no cone de Abrams (mm) 

BR 100 
BAGR1 100 
BAGR2 94 
BAGR3 85 



18 
 

diminui à medida que aumenta a taxa de incorporação de AGR1 (Figura 2.5), devendo-se tal à menor 

massa volúmica dos AGR1 causada, sobretudo, pela existência de argamassa aderida, quando com-

parados com AGN. 

 

Figura 2.4 - Massa volúmica no estado fresco de betões com diferentes taxas de incorporação 
de AGR e AFR, para várias relações a/c (Leite 2001) 

 

Figura 2.5 - Massa volúmica de betões com diferentes taxas de incorporação de AGR (levanta-
mento bibliográfico) 

 

Como se pode constatar, há uma opinião consensual em todas as investigações, isto é, a massa volú-

mica do BAR1 tende a diminuir, em relação à massa volúmica do BR, com o aumento da taxa de 

incorporação de AR1, quer estes sejam AGR1 (diminuição mais significativa) ou AFR1. A diminuição 

da massa volúmica ocorre pelo facto de nos AR a argamassa aderida apresentar uma densidade menor 

do que a apresentada pelos AN presentes nestes. Assim, como a quantidade de argamassa aderida 

tende a aumentar com o número de ciclos de reciclagem, é também de esperar que a massa volúmica 

dos BAR diminua à medida que o número de reciclagens aumenta. 

 

2.4.3. Resistência à compressão 

A resistência à compressão é uma das propriedades com maior relevância no desempenho de uma 

estrutura. São muitos os estudos sobre a resistência à compressão de BAR1, mas poucos aqueles que 

se dedicaram ao estudo do betão resultante da reciclagem do BAR1. 

De uma forma geral, verifica-se que, quando há uma incorporação de AR na produção de betão, esta 

se traduz numa diminuição da sua resistência à compressão. 
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Brito (2005) afirma que, quando a substituição de agregados se realiza apenas incidindo na parcela 

dos agregados grossos, mantendo a curva granulométrica e a trabalhabilidade do betão fresco cons-

tante, os valores da resistência à compressão serão muito semelhantes aos do BR. Outras campanhas 

realizadas sugerem o aumento da resistência à compressão de BAR em relação ao BR. Tem-se, por-

tanto, um variado leque de resultados. Nesta dissertação de mestrado, analisa-se as campanhas ex-

perimentais já apresentadas, referentes unicamente a betões fabricados com AR provenientes de mais 

do que um ciclo de reciclagem. 

A investigação conduzida por Brito et al. (2006) revela que a resistência à compressão de betões pro-

duzidos com uma taxa de substituição de 100% do volume de AGN por AGR, provenientes de três 

diferentes ciclos de reciclagem (AGR1, AGR2 e AGR3), tende a estabilizar ao longo dos ciclos de reci-

clagem (Quadro 2.10), alegando que o processo pode ser repetido sem quaisquer limitações. 

Por sua vez, Huda e Alam (2014) constataram um decréscimo da resistência à compressão dos BAGR 

quando comparados com o BR (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 - Resistência à compressão dos betões utilizados por Huda e Alam (2014) 
 

Embora não fosse de prever, a resistência mecânica do BAGR2 aos 56 dias foi ligeiramente superior à 

do BAGR1, o que, segundo os autores, pode ter sido explicado pela textura mais áspera e a forma mais 

angular dos AGR2 quando comparados com os AGR1 (melhorando a superfície de interface entre a 

pasta de cimento e os AGR2) ou pelo facto de, por estes terem um maior valor de absorção de água, 

poderem ter atuado como um agente de cura interna. De notar a grande quebra na resistência à com-

pressão do BAGR3 em relação ao BAGR2. Com o aumento dos dias de cura, as resistências à com-

pressão do BAGR1, BAGR2 e BAGR3 aproximam-se. 

Na campanha de Feng et al. (2012), também se verificou que a resistência mecânica dos betões, para 

uma mesma relação a/c, diminui ao longo dos ciclos de reciclagem (Figura 2.7). Estes autores também 

constataram o facto de a classe de resistência do BO ter efeito na resistência mecânica dos BAR: 

quanto maior for resistência à compressão do BO, maior será a resistência à compressão do BAR 

obtido a partir da incorporação de AR resultantes da sua trituração (Figura 2.8), devido à melhor quali-

dade destes (menor quantidade de argamassa aderida). 

Quanto às possíveis taxas de substituição de AN por AR2, há a investigação de Zhu e Lei (2014), como 

referido aquando da descrição das campanhas experimentais. Concluiu-se que, para todos os casos, 

houve uma diminuição da resistência à compressão do BAR2 em relação ao BR, como se pode cons-

tatar pela Figura 2.9. É também de notar o ligeiro aumento (cerca de 0,5 MPa) da resistência à com-

pressão do BAGR2, quando se passou de uma taxa de substituição do volume de AGN por AGR2 de 
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40 para 50%, a partir desse momento a resistência à compressão manteve-se sempre superior (54,9 e 

54,7 MPa para a substituição de 60 e 70% dos AGN por AGR2, respetivamente) àquela que foi obtida 

para uma taxa de substituição de 40% (54,5 MPa) (como assinalado a tracejado na Figura 2.9). 

 
Figura 2.7 - Resistência à compressão para di-

ferentes relações a/c dos BO, BAR1 e BAR2 uti-
lizados por Feng et al. (2012) 

 
Figura 2.8 - Resistência à compressão dos BO, 
BAR1 e BAR2 utilizados por Feng et al. (2012), 

em função do BO 

 

Figura 2.9 - Relação entre a resistência à compressão do BAR2 e as taxas de substituição dos 
AN por AR2 (Zhu e Lei (2014)) 

 

Os autores justificam esta ocorrência com a presumível sinergia entre dois fatores: (1) com o aumento da 

taxa de substituição de AGN por AGR2, a percentagem de água absorvida durante a amassadura au-

menta, diminuindo a relação a/c efetiva, o que contribui de forma positiva para o aumento da resistência 

à compressão do BAGR2; (2) o aumento da percentagem de AGR2 incorporados na composição do 

BAGR2 faz aumentar o número de zonas de interface, enfraquecendo o betão. Por outras palavras, os 

autores afirmam que a substituição de 50% do volume de AGN por de AGR2 é a ideal, pois o fator (1) 

tem um efeito positivo na resistência à compressão do betão que supera a contribuição negativa do fator 

(2). 

Por último, a investigação de Salesa et al. (2017) concluiu, contrariamente ao que vinha sendo consta-

tado, que tanto o BAGR1 como o BAGR2 tiveram um incremento na resistência à compressão quando 

comparado com o BR (Quadro 2.14). Os autores explicaram este fenómeno pelo facto de, sendo os 

AGR1 e AGR2 provenientes da indústria da pré-fabricação, estes apresentarem uma qualidade ele-

vada. 

Quadro 2.14 - Resistência à compressão do BR, BAGR1 e BAGR2 utilizados por Salesa et al. (2017) 

Tipo de betão  
Resistência à compressão média (MPa) 

2 dias 7 dias 28 dias 90 dias 

BR 26,81 36,40 46,85 50,93 
BAGR1 27,67 38,48 48,93 54,39 
BAGR2 28,20 39,42 49,25 54,73 
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2.4.4. Resistência à tração por compressão diametral 

Opostamente à resistência à compressão, a resistência à tração do betão desempenha um papel pouco 

importante relativamente aos Estados Limite Últimos das estruturas, mas desempenha um papel fundamen-

tal na verificação dos Estados Limite de Utilização relativos à fendilhação e às deformações excessivas. 

Segundo Brito (2005), não é esperado, tal como para a resistência à compressão, que esta propriedade 

seja consideravelmente afetada pela introdução de AGR, desde que seja mantida a relação a/c efetiva 

e a dosagem de cimento. Porém, devido ao aumento da relação a/c aparente, necessária para com-

pensar a maior absorção de água dos AR, imprescindível à manutenção de uma trabalhabilidade cons-

tante, podem ser registados valores inferiores. 

Huda e Alam (2014) verificaram que a resistência à tração do betão se manteve praticamente constante 

até ao segundo ciclo de reciclagem, registando uma queda abrupta no terceiro ciclo (Figura 2.10). Esta 

queda deveu-se à fraca qualidade e elevada porosidade dos AGR3. Múltiplas camadas de interface 

podem também contribuir para a diminuição da resistência à tração. 

Na campanha de Feng et al. (2012), observou-se que a resistência à tração dos betões diminui ao 

longo dos ciclos de reciclagem, observando-se uma diferença menos significativa quando o BO apre-

senta uma classe de resistência menor, como se pode observar na Figura 2.11. 

 
Figura 2.10 - Resistência à tração, depois de 28 
dias de cura, dos BR, BAGR1, BAGR2 e BAGR3 

estudados por Huda e Alam (2014) 

 
Figura 2.11 - Relação entre as resistências à 
tração dos BO, BAR1 e BAR2 utilizados por 

Feng et al. (2012) 
 

Em relação ao efeito das possíveis taxas de substituição de AN por AR2 na resistência à tração do BAR2, 

surge a investigação de Zhu e Lei (2014). Nesta, verificou-se, em todos os casos, uma diminuição da 

resistência à tração do BAR2 em relação ao BR, como se pode constatar na Figura 2.12, e que a substi-

tuição de AFN por AFR2 tem um efeito mais significativo no decréscimo da resistência à tração do que a 

substituição de AGN por AGR2. Para a ocorrência assinalada a vermelho na Figura 2.12, a justificação 

apresentada no penúltimo parágrafo do ponto “2.4.3. Resistência à compressão” é igualmente válida. 

 

Figura 2.12 - Relação entre a resistência à tração e as taxas de substituição dos AR2 (Zhu e Lei 
(2014) 
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2.4.5. Resistência à abrasão 

Apesar da pouca relevância no que diz respeito ao desempenho estrutural, esta propriedade assume 

uma importância condicionante em elementos de betão sujeitos ao contacto com agentes abrasivos, 

tais como estruturas hidráulicas e pavimentos. 

A resistência à abrasão aumenta com a dureza e a rugosidade dos agregados grossos, mas é sobre-

tudo dependente da resistência ao desgaste da pasta constituída pelos agregados finos e pelo cimento, 

assim como da sua ligação aos agregados grossos. É expectável que não se registe uma diferença 

muito significativa entre os BAR e o BR, embora seja necessário ter em atenção aspetos como a relação 

a/c efetiva, a porosidade / irregularidade da superfície dos agregados e o teor em cimento (Brito, 2005). 

Como ainda não existem investigações sobre a influência na resistência à abrasão de um betão com 

incorporação de AGR provenientes de múltiplos ciclos de reciclagem, analisa-se os resultados das 

investigações que estudaram a influência da incorporação de AR1. 

Limbachiya et al. (2000) estudou o efeito da incorporação de diferentes taxas de AGR1 em betões de 

igual resistência mecânica. Verificou-se uma diferença de desgaste de 0,03 e 0,04 mm, entre o BR e o 

BAGR1 com 100% de incorporação de AGR1, para as resistências à compressão de 50 e 60 MPa, res-

petivamente, concluindo-se que, para uma dada classe de resistência mecânica, a resistência à abrasão 

do BR é semelhante à do BAGR1, independentemente da taxa de incorporação de AGR1 (Figura 2.15). 

Matias e Brito (2005) afirmam que um betão produzido com AGR1 apresenta uma resistência ao des-

gaste superior ao BR, ou seja, na sua investigação o BAGR1 sofreu uma perda de secção menos 

significativa (inferior em cerca de 25%) do que o BR. Segundo os autores, este comportamento deve-

se, sobretudo, à melhor aderência entre a argamassa e os AGR1, em virtude da maior absorção de 

água (durante a amassadura ocorre uma absorção de água e partículas de cimento) e rugosidade dos 

AGR1 a interface entre a argamassa e o agregado torna-se mais coesa, conferindo dessa forma me-

lhores resistências à abrasão. Neste estudo, foram utilizados como adjuvantes dois tipos de superplas-

tificantes diferentes, de modo a compensar a maior absorção de água pelos AGR1, e concluiu-se que 

estes não têm qualquer interferência no desgaste por abrasão dos betões (Figura 2.13). 

Na sua investigação, Fonseca (2009), verificou, devido a uma possível existência de melhores ligações 

entre a matriz cimentícia e os AGR1 do que entre a matriz cimentícia e os AN (tal como referido por 

Matias e Brito (2005)), que todos os betões com incorporação, total (100%) ou parcial (25 e 50%), 

apresentaram um valor de desgaste inferior ao BR. O mesmo se verificou para quatro tipos de cura 

diferentes: cura em câmara húmida (WCC), cura em ambiente de laboratório (LCC), cura em ambiente 

exterior (OEC) e cura por imersão em água (WIC) (Figura 2.14). 

 

Figura 2.13 - Comparação entre a resistência à abrasão do BR e dos BAGR1 com uma taxa de 
incorporação de AGR1 de 100% e dois superplastificantes diferentes (adaptado de Matias e 

Brito, 2005) 
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A campanha realizada por Konin (2012) focou-se no estudo da influência da quantidade de cimento 

nas características mecânicas de um betão, tendo-se estudado quatro BR e quatro BAGR1 com uma 

taxa de incorporação de AGR1 de 100%, mas variando a quantidade de cimento utilizada na formulação 

dos betões (entre 300 e 450 kg/m3). Os resultados obtidos mostraram haver, para todos os casos, uma 

perda de massa do BAGR1 inferior à do BR, ou seja, há sempre um desgaste superior no BR do que 

no BAGR1, outra conclusão foi que a quantidade de cimento tem influência direta na capacidade de 

resistência ao desgaste. Esta é tanto maior quanto maior foi a quantidade de cimento utilizada na com-

posição do betão, tanto para o BR como para o BAGR1, mas sendo que a diferença entre o desgaste 

apresentado pelo BR e pelo BAGR1 também aumenta com a quantidade de cimento (Quadro 2.15). 

Quadro 2.15 - Resultados do ensaio de abrasão de Konin (2012) 
Betão Taxa de AGR Quantidade de cimento (kg/m3) Desgaste (mm) Diferença 

BR1 0% 300 2,20 - 
BAGR1 100% 300 2,01 -8,6% 

BR2 0% 350 2,04 - 
BAGR2 100% 350 1,80 -11,8% 

BR3 0% 400 1,86 - 
BAGR3 100% 400 1,57 -15,6% 

BR4 0% 450 1,65 - 
BAGR4 100% 450 1,41 -14,5% 

 

Na investigação de Soares (2014) também foi observada uma diminuição da camada de desgaste do 

BAGR1 em relação ao BR, o BAGR1 apresentou uma perda de espessura inferior, em cerca de 6%, à 

do BR (Quadro 2.16). 

Quadro 2.16 - Resultados do ensaio à abrasão dos betões utilizados por Soares (2014). 
B1SP1.0 - B1 com a introdução de adjuvante (superplastificante) na proporção de 50% da do-

sagem máxima recomendada pelo produtor 
Betão Desgaste por abrasão (mm) 

BR 4,21 
B125 3,94 

B1 3,96 
B1SP1.0 3,30 

 

2.4.6. Módulo de elasticidade 

O módulo de elasticidade do betão é sobretudo influenciado pela quantidade da pasta de cimento pre-

sente nos AR, aderida aos AN, a qual apresenta níveis de deformabilidade superiores aos dos AN 

 
Figura 2.14 - Relação do desgaste por abrasão 
com a taxa de substituição de AGR, para dife-

rentes tipos de cura (Fonseca, 2009) 

 
Figura 2.15 - Efeito da incorporação de AGR1 

na resistência à abrasão de betões de igual re-
sistência (Limbachiya et al. 2000) 
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(Brito, 2005). Há assim uma tendência para a redução do módulo de elasticidade dos BAR. Esta redu-

ção será tanto maior quanto maior for a taxa de substituição de AN por AR e quanto mais avançado for 

o ciclo de reciclagem do betão que dá origem aos AR, pois, como explicado, com o aumento do número 

de ciclos de reciclagem, há um aumento da quantidade de pasta de cimento aderida aos AN. 

De uma forma consensual, os estudos realizados apontam para uma redução do módulo de elastici-

dade do BAR em relação ao BR, redução esta que, à medida que se avança no número de reciclagens 

do betão, é mais acentuada. 

As campanhas experimentais protagonizadas por Feng et al. (2012) (Figura 2.17), Huda e Alam (2014) 

(Quadro 2.17) e Salesa et al. (2017) (Figura 2.16) mostraram que, em todos os casos, o módulo de 

elasticidade diminui com o aumento do número de ciclos de reciclagem. 

Quadro 2.17 - Propriedades mecânicas, aos 120 dias, dos BR, BAGR1, BAGR2 e BAGR3 utiliza-
dos por Huda e Alam (2014) 

Tipo de betão  Módulo de elasticidade (MPa) Coeficiente de Poisson  

BR 27,9 0,23 
BAGR1 27,1 0,24 
BAGR2 25,8 0,24 
BAGR3 24,5 0,26 

 

 
Figura 2.16 - Módulo de elasticidade estático 
e dinâmico dos BR, BAGR1 e BAGR2 utiliza-

dos por Salesa et al. (2017) 

 
Figura 2.17 - Módulo de elasticidade dinâ-
mico dos BO, BAR1 e BAR2 utilizados por 

Feng et al. (2012) 
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3. DESCRIÇÃO DA CAMPANHA EXPERIMENTAL 

3.1. Introdução 

O trabalho experimental tem como objetivo principal a análise do desempenho mecânico de betões com 

diferentes taxas de substituição de AGN por AGR de origem controlada, provenientes de três diferentes 

ciclos de reciclagem. De modo a alcançar esse objetivo, o trabalho experimental foi dividido em três fases. 

Numa primeira fase, formulou-se o betão que, para todos os casos (BO1, BO2, BO3, BR, B1, B125, 

B2, B225, B3 e B325), apresenta a mesma posologia. Determinada esta, calculou-se as quantidades 

de BO (BO1, BO2 e BO3) necessárias à obtenção, em quantidade suficiente, dos diferentes AGR 

(AGR1, AGR2 e AGR3). Posteriormente, procedeu-se, sequencialmente, à betonagem das vigas de 

BO seguida da sua demolição por trituração, de modo a obter e a armazenar em contentores estanques 

os diferentes AGR a submeter aos vários ensaios normalizados de caracterização dos agregados (aná-

lise granulométrica, massa volúmica e absorção de água, índice de forma, baridade e desgaste de Los 

Angeles), isto de forma a poderem ser utilizados na segunda fase da campanha experimental. 

Na segunda fase, recorrendo à posologia do betão determinada e aos AGR (AGR1, AGR2 e AGR3) 

obtidos na primeira fase, betonou-se os provetes dos betões a estudar na terceira e última fase (BR, 

B1, B125, B2, B225, B3 e B325). 

Esta materializou-se, essencialmente, pela realização dos ensaios de resistência mecânica (resistência 

à compressão, resistência à tração por compressão diametral, resistência à abrasão e módulo de elas-

ticidade) dos betões de ensaio (BR, B1, B125, B2, B225, B3 e B325). 

Com este trabalho experimental, pretende-se compreender o efeito da incorporação de AGR, de origem 

controlada, provenientes de diferentes ciclos de reciclagem no fabrico de betões novos. Para além 

disto, a incorporação de agregados com mais de um ciclo de reciclagem tem como objetivo ajudar a 

perceber se, com o aumento dos ciclos de reciclagem, há alguma estabilização das propriedades me-

cânicas do betão. 

Neste capítulo, apresenta-se, de forma detalhada, as três fases da campanha experimental. 

 

3.2. Primeira fase 

Numa primeira fase da campanha, tal como se observa na Figura 3.1, formulou-se, betonou-se e tritu-

rou-se, sequencialmente, os betões originais (BO1, BO2 e BO3), que deram origem aos AGR proveni-

entes dos diferentes ciclos de reciclagem (AGR1, AGR2 e AGR3), agregados estes que mais tarde 

foram empregues na composição dos betões (segunda fase: B1, B125, B2, B225, B3 e B325) a ser 

ensaiados na terceira fase da campanha experimental. 

Também durante esta fase da campanha experimental, de modo a viabilizar as betonagens que os 

utilizaram como componentes fundamentais, os agregados foram sujeitos a vários ensaios normaliza-

dos, tais como: 

1 - Para os AGR e os AGN: 

• massa volúmica e absorção de água: norma NP EN 1097-6 (2003); 

• baridade: norma NP EN 1097-3 (2003); 

• desgaste de Los Angeles: norma NP EN 1097-2 (2000); 

• índice de forma: norma NP EN 933-4 (2002). 
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Além destes ensaios, determinou-se a absorção de água ao longo de 24 horas por parte dos AGR, através 

de um procedimento descrito por Leite (2001), explicado no ponto “3.2.3.1. Betões com incorporação de 

AGR”. 

2 - Relativamente aos AFN: 

• análise granulométrica: normas NP EN 933-1 (2000) e NP EN 933-2 (1999); 

• massa volúmica e absorção de água: norma NP EN 1097-6 (2003). 

O procedimento adotado aquando da realização de cada um destes ensaios pode ser consultado no 

ponto “3.5. Ensaios realizados aos agregados”. 

O conhecimento das propriedades dos agregados é indispensável à elaboração das várias composições 

dos betões, partindo da posologia de referência apresentada no ponto “3.2.1. Posologia do betão”. 

 

Figura 3.1 - Esquema explicativo da primeira fase da campanha experimental 
 

3.2.1. Posologia do betão 

Nesta dissertação, sendo o principal objetivo comparar as propriedades mecânicas de diferentes betões, 

utilizou-se uma posologia única. Manteve-se em todos os betões parâmetros como a quantidade de ci-

mento, a curva granulométrica dos agregados, a relação efetiva a/c e a trabalhabilidade. 

Para a formulação do betão, recorreu-se ao método das curvas de referência de Faury, como descrito por 

Nepomuceno (1999), às diretivas da norma NP EN 206-1 (2007) e à especificação LNEC E 464 (2007). 

As principais características deste betão foram as seguintes: 

▪ classe de resistência: C30/37; 

▪ classe de consistência: S3 (125 ± 15 mm); 

▪ classe de exposição: XC3; 

▪ ligante: CEM I 42,5 R, fornecido pela empresa Secil (cimenteira de Outão, Setúbal); 

▪ tipo de agregados: agregados grossos britados e areias roladas de origem calcária; 
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▪ Dmáx: 22,4 mm; 

▪ água de amassadura: potável, obtida a partir da rede de abastecimento pública; 

▪ local de fabrico: Laboratório de Construção do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e 

Georrecursos do Instituto Superior Técnico; 

▪ adições e adjuvantes: não utilizados. 

O tipo de agregados referido é apenas válido para os betões BO1 e BR, já que nos restantes foram 

utilizados AGR provenientes da reciclagem múltipla do BO1. 

Além das referidas, foram consideradas para o dimensionamento do betão as seguintes características: 

▪ nível de controlo: bom; 

▪ método de compactação: vibração média com recurso a agulha; 

▪ medição dos componentes: por pesagem. 

Segundo a especificação LNEC E 464 (2007), um betão com uma classe de exposição XC3 e um tipo 

de cimento CEM I 42,5 R deverá apresentar um valor mínimo de 300 kg/m3 para a dosagem de cimento 

e uma relação a/c efetiva máxima de 0,55. 

A definição da dosagem de cimento adequada para a obtenção de um betão com a classe de resistên-

cia C30/37 realizou-se aplicando um método baseado na fórmula de Bolomey, método já adotado em 

investigações realizadas recentemente no Instituto Superior Técnico, tal como a de Pereira (2010), de 

onde resulta o Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 - Dosagem de cimento pela fórmula de Bolomey (Pereira, 2010) 
Dosagem de cimento (kg/m3) 

Classe do cimento  
Classe de resistência do betão (MPa) 

C20/25 C25/30 C30/37 

32,5 360 400 440 
42,5 310 350 380 
52,5 280 310 340 

 

Como em investigações precedentes esta metodologia conduziu a valores da resistência à compressão 

significativamente superiores aos expectáveis, nesta dissertação utilizou-se uma dosagem de cimento 

de apenas 350 kg/m3, ao contrário de 380 kg/m3 como sugerido por este método. 

Para a estimativa do volume de vazios (VV), Nepomuceno (1999) refere que o volume de vazios é difícil 

de determinar variando segundo a composição do betão. O autor sugere que, segundo a norma 613 

do American Concrete Institute, o volume de vazios possa ser determinado em função da máxima di-

mensão dos agregados, como se pode constatar no Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 - Relação entre o volume de vazios e a máxima dimensão dos agregados (Nepomu-
ceno (1999), citando a norma ACI 613 (1945)) 

Máxima dimensão do agregado (mm) Volume de vazios (l/m3) 

9,5 30 
12,7 25 
19,1 20 
25,4 15 
38,1 10 
50,8 5 
76,2 3 

152,4 2 

 

O valor de Dmáx adotado para esta investigação (22,4 mm) não se encontra no referido quadro, sendo 

necessário realizar uma interpolação entre os valores mais próximos: 
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 VV = 15 − (15 − 20) ×
(25,4 − 22,4)

(25,4 − 19,1)
= 17,38 l/m3 (3.1) 

O índice de vazios (IV) é calculado através da equação (3.2). 

 IV =
K

√D
5 +

K′

R
D

− 0,75
 (3.2) 

onde, 

• IV - índice de vazios; 

• K e K’ - parâmetros que dependem da natureza dos agregados, da trabalhabilidade pretendida e 

dos meios de compactação utilizados; 

• R - raio médio do molde que contém o betão (mm); 

• D - máxima dimensão do agregado (mm). 

Os valores K e K’ dependem do grau de consistência do betão fresco, apresentados no Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 - Classes de consistência definidas a partir do ensaio de abaixamento no cone de 
Abrams (Coutinho, 1988) 

Trabalhabilidade Abaixamento do cone de Abrams (mm) Meios de compactação 

Terra húmida - 
Vibração muito potente e possível com-

pressão 
Seca - Vibração potente 

Plástica 0 a 40 Vibração média 
Mole 40 a 150 Apiloamento 
Fluida > 150 Sem nada 

 

Como se pretende um abaixamento na ordem de 125 ± 15 mm, a trabalhabilidade correspondente é a 

mole e o meio de compactação é o apiloamento. Assim, através da consulta do Quadro 3.4, consegue-

se retirar os valores de K e K’. 

Quadro 3.4 - Valores dos parâmetros K e K' (Coutinho, 1988) 

Trabalhabi-
lidade 

Meios de compactação 

Valores de K 

Valores 
de K' 

Natureza dos agregados  

Areia rolada 
Areia britada e agregado 

grosso britado 
Agregado grosso 

rolado  
Agregado grosso 

britado  

Terra hú-
mida 

Vibração muito potente e 
possível 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 0,35  0,003 

Mole Apiloamento 0,34 a 0,36 0,36 a 0,38  0,38 a 0,40  0,003 
Fluida Sem nada ≥ 0,36 ≥ 0,38  ≥0,40 0,004 

 

Logo, para este caso, que envolve a utilização de agregados grossos britados, os valores de K e K’ são 

0,37 e 0,003, respetivamente. 

Deste modo, partindo da equação (3.2) e considerando a hipótese conservativa de que o raio médio do 

molde é igual à máxima dimensão do agregado, resulta o seguinte valor: 

 IV =
0,37

√22,45 +
0,003

1 − 0,75
= 0,211 l/m3 (3.3) 

Conhecido o índice de vazios e o volume de vazios, é possível determinar a quantidade de água de 

amassadura. Esta é dada pela equação (3.4): 

 A = IV − VV (3.4) 
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onde, 

• A - dosagem de água de amassadura (l/m3); 

• IV - índice de vazios de Faury (l/m3); 

• VV - volume de vazios do betão (l/m3). 

Substituindo os valores obtidos na equação (3.4), obtém-se: 

 A = 210,68 − 17,38 = 193,30 l/m3 (3.5) 

Conhecidos os valores da dosagem de cimento e da quantidade de água, é possível calcular a relação 

efetiva a/c correspondente. 

 
a

c
=

dosagem de água (l)

dosagem de cimento (kg)
=

193,30

350
= 0,55 (3.6) 

O volume do total das partículas sólidas do betão inclui os valores correspondentes aos agregados e 

ao cimento, podendo-se proceder ao seu cálculo através da expressão (3.7). 

 VS = 1 − IV = 1 − 0,211 = 0,789 m3/m3 (3.7) 

O volume que as partículas de cimento ocupam (VC) resulta do quociente entre a dosagem de cimento 

(C) e a sua massa volúmica (δc). Considerando δc = 3100 kg/m3, obteve-se o valor seguinte: 

 VC =
C

δC

=
350

3100
= 0,113 m3/m3 (3.8) 

Por sua vez, a percentagem do volume de cimento em relação ao total das partículas sólidas do betão 

(C%) é determinada através da expressão (3.9): 

 C% =
VC

VS

× 100 =  
0,113

0,789
= 14,3% (3.9) 

A granulometria tem influência direta na compacidade do betão e condiciona as suas propriedades no 

estado fresco e endurecido, pelo que deverá ser tal que conduza à maior compacidade. Para isso, para 

definir a distribuição do tamanho das partículas, recorreu-se à curva granulométrica de referência de 

Faury. Através da mesma, consegue-se determinar as quantidades de cada um dos agregados a usar. 

A curva de Faury é composta por dois segmentos de reta, definidos pelos pontos constantes no Quadro 3.5. 

Quadro 3.5 - Pontos pertencentes à curva de referência de Faury 
Ponto  Abcissa (mm) Ordenada (%) 

1 0,0065 0 
2 Dmáx/2 = 11,2 PD/2 
3 Dmáx = 22,4 100 

 

O valor da ordenada do ponto 2 define-se recorrendo à expressão (3.10): 

 PD/2 = A + 17 ×  √Dmáx
5 +

B

R
D

 −  0,75
 (3.10) 

onde, 

A, B - parâmetros que dependem da natureza dos agregados, do meio de colocação e da consistência 

do betão. Os seus valores são apresentados no Quadro 3.6, verificando-se que estas variáveis tomam, 

respetivamente, os valores de 30 e de 2; 

• R - raio médio do molde que contém o betão (mm); 

• D - máxima dimensão do agregado (mm). 
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Quadro 3.6 - Valores dos parâmetros A e B para determinação da ordenada do ponto 2 da 
curva de referência de Faury (Coutinho, 1988) 

Trabalhabili-
dade 

Meios de compactação 

Valores de A 

Valores de 
B 

Natureza dos agregados  

Areia rolada Areia britada e 
agregado grosso 

britado 
Agregado 

grosso rolado  
Agregado 

grosso britado  

Terra húmida 
Vibração muito potente e 

possível 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 

 

Substituindo os valores na expressão (3.10), tem-se: 

 PD/2 = 30 + 17 ×  √22,4
5

+
2

1 −  0,75
= 69,7% (3.11) 

Com base nos valores obtidos, é possível traçar a curva de Faury. 

Como, na produção de todos os betões, os AGN (BO1 e BR) ou os AGR (B1, B125, B2, B225, B3 e B325) 

vão ser introduzidos já depois de peneirados e previamente separados nas respetivas frações granulomé-

tricas, para a determinação da posologia do betão apenas se tem se ter em conta, para além da curva de 

referência de Faury, as curvas granulométricas da areia fina e da areia grossa. Por outras palavras, é sufi-

ciente ajustar a percentagem de agregados finos (AF) a incorporar através do método tradicional, tomando 

unicamente em consideração as curvas granulométricas da areia fina e da areia grossa. 

A curva granulométrica que conduz à máxima compacidade do betão é aquela que coincide exatamente 

com a curva de referência de Faury; no entanto, como apenas se vai introduzir os agregados grossos 

(AGN e AGR) na quantidade exata em cada fração granulométrica e como se vai fazer o ajuste direto 

das curvas granulométricas da areia fina e da areia grossa, a curva real da mistura irá, na zona dos 

finos, afastar-se da curva de compacidade máxima (Figura 3.2). 

A determinação da percentagem de agregados grossos (AGN ou AGR) passa por traçar curvas verti-

cais correspondentes à abertura de cada peneiro que intersectem a curva de referência de Faury, como 

se pode verificar na Figura 3.2. 

Sabendo que o método de Faury fornece as proporções de cada agregado em relação ao volume de 

partículas sólidas, é necessário proceder ao seu ajuste, de forma a que estas passem a corresponder 

ao volume total de betão. Para a realização deste ajuste, recorreu-se à expressão (3.12). 

 Vagg = (VS − VC)  ×  ppi (3.12) 

onde, 

• Vagg - volume do agregado num m3 de betão (%); 

• VS - volume das partículas sólidas (m3/m3); 

• VC -  volume das partículas de cimento (m3/m3); 

• ppi - proporção do agregado i em relação à curva de Faury (%). 



 

31 
 

 

Figura 3.2 - Determinação das percentagens dos agregados grossos e gamas granulométricas 
 

Os resultados do ajuste podem ser consultados no Quadro 3.7. 

Quadro 3.7 - Resultados do método de Faury (posologia do betão) 

Agregados 
Percentagem resultante da curva 

de Faury (%) 
Percentagem em relação ao volume total 

de betão (%) 

Agregados      
finos 

Areia fina 15,10% 10,21% 

Areia grossa 27,70% 18,73% 

Agregados 
grossos 

4 - 5,6 mm 5,70% 3,85% 

5,6 - 8 mm 6,30% 4,26% 

8 - 11,2 mm 6,80% 4,60% 

11,2 - 16 mm 19,20% 12,98% 

16 - 22,4 mm 19,20% 12,98% 

 

3.2.2. Cálculo dos volumes de betão original (BO1, BO2 e BO3) a betonar 

Com vista à utilização de uma metodologia sequencial, de modo a conseguir-se utilizar apenas as 

quantidades indispensáveis dos recursos existentes no laboratório, mas que permitisse a obtenção de 

todos os AGR necessários à continuidade da campanha experimental, foi elaborado um estudo prévio 

dos volumes de BO a serem betonados. Estas quantidades foram determinadas utilizando um planea-

mento inverso, pensando toda a campanha experimental do seu término para o seu início. 

A metodologia utilizada para determinar os volumes de BO a betonar baseou-se na lógica de que, a um 

qualquer volume necessário de betão (Vnc (m3)), corresponde uma determinada massa de agregados (Mnc 

(kg)) que é obtida através da demolição de uma determinada quantidade de betão (Vb (m3)) (Figura 3.3). 

A Figura 3.3 mostra, de uma forma autoexplicativa, a importância que acertar cada quantidade a betonar 

de BO terá a longo prazo, com todos os volumes de BO a estarem diretamente interligados.  

Com exceção do BO3, os volumes dos BO (BO1 e BO2) têm obrigatoriamente de ser suficientes para 

originar, não só os agregados suficientes para produzir os betões do seu ciclo, mas ainda agregados 

suficientes para sustentar todos os restantes ciclos. Por exemplo, o volume a betonar de BO1 (Vb (BO1)) 

tem de ser suficiente para originar os AGR1 necessários para produzir os betões a ensaiar referentes ao 

seu ciclo (B1 e B125), mas também AGR1 suficientes para produzir o BO2. 
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Figura 3.3 - Esquema explicativo do raciocínio utilizado para calcular os volumes dos betões 
originais. Vnc - Volume de betão necessário (m3); mnc - Massa de agregados necessária (kg); Vb 

- Volume a betonar (m3) 
 

Os valores, meramente indicativos e conservativos, foram determinados através da utilização das equa-

ções (3.13), (3.14) e (3.15). Estas equações têm em conta vários fatores que previnem as várias perdas 

inerentes ao processo de conceção de um betão com incorporação de AGR. 

 Vnc = Vp ×  δM (3.13) 

 mnc = Vnc × α × ɣAGR (3.14) 

 Vb =
mnc × δF × δT

δTr × ɣb

 (3.15) 

onde, 

• Vnc - volume de betão necessário (l); 

• Vp - volume de betão necessário em provetes (l); 

• Vb - volume a betonar para conseguir o volume de betão necessário (l); 

• δM - coeficiente de majoração do volume que tem em conta fatores como a perda de betão durante 

a amassadura e a diminuição de volume aquando da sua vibração; foi utilizado δM = 1,25; 

• mnc - massa de agregados necessária para que se possa proceder à betonagem do volume neces-

sário (kg); 

• α - fator que retrata a representatividade dos AGR em relação ao volume total de betão; foi utilizado 

α = 0,4; 

• ɣAGR - massa volúmica média dos AGR; foi utilizado (ɣAGR = 2,25 kN/m3); 

• ɣb - massa volúmica do betão; foi utlizado (ɣb = 2,40 kN/m3); 

• δT - fator de ajuste da trabalhabilidade; foi utilizado δT = 1,15; 

• δTr - percentagem de aproveitamento de agregados aquando da trituração de um betão pela brita-

dora existente no LC; foi utilizado δTr = 0,66; 

• δF - perdas associadas ao ajuste da curva granulométrica dos AGR, obtida depois da britagem do 

betão, à curva de Faury; foi utilizado δF = 1,38. 
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Para se proceder ao cálculo da quantidade de betão, cimento e agregados, definiu-se os ensaios que 

seriam realizados na terceira fase experimental, assim como o número de provetes necessários e as 

respetivas dimensões. Na definição dos moldes a utilizar, a disponibilidade de materiais no LC teve 

grande influência. Por outras palavras, tendo por base as dimensões dos provetes, constantes nas 

normas regentes dos ensaios a realizar, tentou-se encontrar as dimensões para as cofragens que cor-

respondessem a um melhor aproveitamento do volume de betão (minimizando desperdícios desneces-

sários), como se pode verificar pela análise do Quadro 3.8. 

Refira-se que em simultâneo com a presente dissertação foi desenvolvido, pelo aluno Stefano Silva, 

um estudo sobre o desempenho em termos de durabilidade dos betões estudados (BR, B1, B125, B2, 

B225, B3 e B325). 

Quadro 3.8 - Quantidade, dimensões e idade dos provetes a ensaiar, quantidade e dimensões 
das cofragens a utilizar e volume total necessário de betão 

 Tipo de ensaio Idade 
Forma e dimen-
são dos prove-

tes 

N. º de 
Prove-

tes 

Forma e dimen-
são das cofra-

gens 

N. º de 
cofra-
gens 

Vol. 
(l) 

Volume 
total (l) 

R
e

s
is

tê
n

c
ia

 m
e
c

â
n

ic
a
 

Resistência à              
compressão 

7 
Cubos, 150 mm 

3 
Cubos, 150 mm 

3 10,13 

43,98 

28 3 3 10,13 
56 3 3 10,13 

Resistência à tração (por 
compressão diametral) 

28 
Cilindros,       

Φ150 x 300 mm 
2 

Cilindros,        
Φ150 x 300 mm 

2 10,60 
Módulo de                    

elasticidade 
28 

Cilindros,        
Φ150 x 300 mm 

2 
Cilindros,        

Φ150 x 300 mm 

Resistência à abrasão 91 
Prismas,             

71 x 71 x 50 mm 
3 Cubos, 100 mm 3 3,00 

D
u

ra
b

il
id

a
d

e
  

Retração 0-90 
Prismas, 100 x 
100 x 500 mm 

2 
Prismas,  100 x 
100 x 500 mm 

2 10,00 

26,16 

Absorção por                
capilaridade 

28 
Cilindros,        

Φ150 x 100 mm 
3 

Cilindros,        
Φ150 x 300 mm 

1 5,30 

Absorção por imersão 28 Cubos, 100 mm 3 Cubos, 100 mm 3 3,00 

Resistência à               
carbonatação 

7 

Cilindros,        
Φ100 x 40 mm 

2 

Cilindros,        
Φ100 x 250 mm 

2 3,93 
28 2 

56 2 

90 2 

Resistência à penetração 
dos cloretos 

28 Cilindros,        
Φ100 x 50 mm 

3 Cilindros,       
Φ100 x 250 mm 

2 3,93 
90 3 

        ∑=70,14 

 

O volume de betão necessário ainda não possui qualquer coeficiente de majoração. Este é aplicado 

mais tarde (δM) e tem em conta as perdas durante a amassadura e aquando da vibração do betão. 

Com base no esquema da Figura 3.3, nas expressões (3.13), (3.14) e (3.15) e no valor do volume de 

betão necessário para executar todos os provetes (Vp = 70,14 m3, obtido através da análise do Quadro 

3.8) acrescido ainda de 3 cubos de 15 cm de aresta (Vp = (70,14 + 10,14) = 80,28 l), adicionados de 

forma a permitir o controlo de qualidade dos BO (BO1, BO2 e BO3), realizando um ensaio de resistência 

à compressão aos 28 dias, fez-se os cálculos apresentados no ANEXO A. 

 

3.2.3. Fabrico dos betões de origem (BO1, BO2 e BO3) 

3.2.3.1. Betões com incorporação de AGR 

Os betões de origem incorporam, na sua maioria, AGR. Com exceção do BO1, produziu-se todos os 

betões com incorporação de AGR (o BO2 produziu-se através da incorporação de AGR1 e o BO3 

através da incorporação de AGR2). 
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Nesta investigação, optou-se por, ao longo da produção dos BO, manter características como a relação 

efetiva a/c e a trabalhabilidade constantes, ou seja, utilizou-se a composição determinada no ponto 

“3.2.1. Posologia do betão” e teve-se, de modo a manter estas propriedades, em consideração a alte-

ração de comportamento da amassadura aquando da substituição de AGN por AGR. 

Contrariamente aos AGN, os AGR caracterizam-se por apresentarem uma elevada capacidade de ab-

sorção de água, tanto a curto como a longo prazo. Sem que sejam tomadas medidas corretivas, a sua 

incorporação na amassadura provoca uma diminuição da relação efetiva a/c e consequente alteração 

da trabalhabilidade com repercussões no desempenho mecânico do betão. 

O problema da manutenção da relação efetiva a/c aquando da substituição dos AGN por AGR pode-se 

resolver através de dois processos distintos: 

• pré-saturação dos AGR: este processo consiste na saturação dos AGR antes de serem introduzi-

dos na amassadura; desta maneira, não irão absorver a água adicionada aquando da amassadura 

mantendo-se praticamente constante a relação efetiva a/c e a trabalhabilidade; 

• compensação de água durante a amassadura: este método corresponde à adição de uma quan-

tidade extra de água durante a amassadura, que é a equivalente à absorção de água por parte dos 

AGR durante o tempo de amassadura adotado; corresponde a um aumento da relação aparente 

a/c, mas mantendo-se a relação efetiva a/c. 

Nesta investigação, utilizou-se o método da compensação de água durante a amassadura porque, em 

investigações anteriores, como a de Ferreira (2007) que comparou ambos os processos, demonstrou-

se que a incorporação de AGR pré-saturados na amassadura tem efeitos negativos nas propriedades 

do betão, sobretudo a nível da durabilidade. 

Para que se possa utilizar este método, é necessário controlar o teor de humidade dos AGR (extremamente 

variável, pois devido à elevada absorção de água por parte dos AGR estes são muito sensíveis às condições 

meteorológicas) e determinar a absorção de água dos AGR ao longo do tempo previsto para a amassadura. 

Para controlar o teor de humidade, optou-se por secar os AGR no forno até massa constante e armazena-

los em contentores estanques acondicionados dentro de sacos plásticos, de modo a que se mantivessem 

secos. A determinação da quantidade de água absorvida pelos AGR durante o período de amassadura foi 

efetuada utilizando o método descrito por Leite (2001). A autora descreveu a absorção de água dos AGR 

ao longo do tempo através da medição da sua massa hidrostática. 

Para tal, recorrendo a um recipiente com fundo impermeável e o topo permeável (peneiro de malha 

inferior às partículas mais finas dos agregados), de modo a que a água entre no recipiente e os agre-

gados permaneçam no seu interior, colocou-se uma amostra de AGR, formulada com base na propor-

ção constante na posologia do betão, no recipiente e submergiu-se o conjunto na água. A partir do 

instante em que o conjunto (peneiro + amostra) foi submerso em água, mediu-se o ganho de massa do 

material recorrendo a uma balança dotada de um dispositivo para medição hidrostática da massa com 

uma precisão de ± 0,1 g. Durante o período de imersão, efetuou-se as seguintes leituras: 

• durante os 10 minutos iniciais: uma leitura a cada 2 minutos; 

• entre os 10 e 30 minutos: uma leitura a cada 5 minutos; 

• entre os 30 e os 60 minutos: uma leitura a cada 10 minutos; 

• entre 1 e 2 horas: uma leitura a cada 15 minutos; 
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• entre 2 e 9 horas: uma leitura a cada hora; 

• às 24 horas: última leitura. 

Nos primeiros instantes após a submersão do conjunto, é extremamente difícil obter uma leitura correta 

do valor da massa hidrostática; assim, optou-se por não registar a leitura referente aos dois primeiros 

minutos de submersão, pelo que foi necessário recorrer à expressão (3.16) para se calcular a massa 

inicial. As expressões (3.17), (3.18) e (3.19) foram utilizadas para o cálculo da absorção de água no 

momento de cada leitura. 

 m00:00 =
m24:00

1 +  
WA24

100

 (3.16) 

 Ai = mi − m00:00 (3.17) 

 At = m24:00 − m00:00 (3.18) 

 WAi =
Ai

At

× 100 (3.19) 

Em que, 

• m00:00 - massa hidrostática no instante inicial (g); 

• m24:00 - massa hidrostática às 24 horas (g); 

• mi - massa hidrostática no instante i (g); 

• WA24 - absorção de água após imersão em água durante 24 horas (%); 

• Ai - quantidade de água absorvida no instante i (g); 

• At - quantidade total de água absorvida às 24 horas (g); 

• WAi - absorção de água no instante i (%). 

A absorção de água ao longo do tempo é expressa em percentagem da capacidade total de absorção 

dos AGR, a qual pode ser determinada recorrendo ao ensaio de massa volúmica e absorção de água 

(NP EN 1097-6, 2003). 

Os resultados dos ensaios da evolução da absorção de água ao longo de 24 horas dos AGR podem 

ser consultados no ANEXO E. 

Determinada a absorção de água nos primeiros 15 minutos (WA00:15) e como todos os AGR foram 

previamente secos, apresentando um teor de humidade muito próximo de 0%, pode-se, através da 

expressão (3.20), calcular a compensação de água a adotar em cada uma das betonagens. 

 Aa =  QAGR × WA24 × WA00:15 (3.20) 

onde, 

• Aa - quantidade de água extraordinária (kg/m3); 

• QAGR - quantidade de agregados grossos reciclados (kg/m3); 

• WA24 - absorção de água após imersão em água durante 24 horas; 

• WA00:15 - absorção de água após imersão em água durante o tempo correspondente ao período de 

amassadura (15 minutos). 
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3.2.3.2. Produção dos BO 

Utilizando o método descrito para calcular a quantidade de água a compensar em cada betonagem, 

sabendo qual a posologia do betão a utilizar (determinada no ponto “3.2.1. Posologia do betão”) e os 

resultados dos ensaios de massa volúmica e absorção de água dos AGR, determinou-se a composição 

dos vários BO (Quadro 3.9). 

Quadro 3.9 - Composição dos BO 

Componentes 
Massa dos componentes (kg) 

BO1 BO2 BO3 

AGN 

4 - 5,6 mm 29,89 - - 
5,6 - 8 mm 33,04 - - 

8 - 11,2 mm 35,66 - - 
11,2 - 16 mm 100,68 - - 
16 - 22,4 mm 100,68 - - 

AGR 

4 - 5,6 mm - 16,70 7,36 
5,6 - 8 mm - 18,46 8,13 

8 - 11,2 mm - 19,92 8,78 
11,2 - 16 mm - 56,25 24,79 
16 - 22,4 mm - 56,25 24,79 

Areia fina 77,05 48,24 22,68 
Areia grossa 145,25 90,95 42,75 

Cimento 107,60 67,38 31,67 
Água 59,52 37,27 17,52 

Compensação de água - 7,77 4,39 
Relação a/c efetiva 0,55 0,55 0,55 

Relação a/c aparente 0,55 0,67 0,69 

 

Facilmente se percebe que a composição do BO1 e do BO2 só foi determinada após a obtenção dos 

AGR1 e AGR2, respetivamente, pois, para a determinação dessa composição, é absolutamente im-

prescindível saber a sua massa volúmica, absorção de água às 24 horas e absorção contínua de água 

durante o tempo estimado para o processo de amassadura (15 minutos). 

Determinada a composição do betão, de modo a facilitar a sua betonagem, preparou-se todos os ma-

teriais. Para o fabrico dos betões de origem, procedeu-se de forma mais prática, elaborando vigas de 

betão através da utilização de uma cofragem de madeira montada in situ (Figura 3.4). A montagem da 

cofragem efetuou-se utilizando tábuas de solho aparafusadas entre si. O número de vigas produzidas 

variou de BO para BO consoante a quantidade de betão a betonar, como a cofragem de cada viga tinha 

uma capacidade para aproximadamente 75 l de betão as betonagens foram realizadas segundo a in-

formação constante no Quadro 3.10. 

 
Figura 3.4 - Processo de elaboração das cofra-

gens das vigas de BO 

Quadro 3.10 - Número de vigas a betonar para 
cada um dos BO 

BO 
Quantidade a 

betonar (kg/m3) 
N.º de vigas a                 

betonar 

BO1 307,44 4 

BO2 192,48 3 

BO3 90,49 2 
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Montada a cofragem, procedeu-se, com objetivo de facilitar a desmoldagem das vigas de BO, à lubrifi-

cação, através de óleo descofrante, das suas faces internas. Este procedimento foi realizado no dia da 

betonagem com recurso a um compressor acoplado ao reservatório de óleo descofrante, de modo a 

pulverizar as faces interiores da cofragem. 

De seguida, efetuou-se a medição de todos os constituintes do betão. As medições foram realizadas 

por massa, através de pesagem em balança. Pesou-se o cimento e a água em último lugar, pois são 

elementos sensíveis a variações de massa, ou seja, de modo a evitarem-se fenómenos como a eva-

poração (para o caso da água) e o aumento de humidade (para o caso do cimento). Com todos os 

constituintes do betão pesados e devidamente organizados e com a cofragem preparada, deu-se início 

ao processo de amassadura. A amassadura dividiu-se em três fases distintas que, para esta investiga-

ção, contabilizaram uma duração total de 15 minutos: 

• na primeira fase, humidificou-se a betoneira e introduziu-se sequencialmente, da fração maior (16 - 

22,4 mm) para a fração menor (5,6 - 8 mm), os AG, naturais para o caso do BO1 e reciclados para 

o caso do BO2 e BO3, juntamente com 2/3 da quantidade total de água prevista para a amassadura 

(a quantidade total de água prevista para a amassadura inclui, no caso dos AGR, a compensação 

de água); esta primeira fase teve uma duração de 5 minutos; 

• numa segunda fase, adicionou-se os AF, primeiro a areia grossa e posteriormente a areia fina, con-

tabilizando 3 minutos de duração; 

• por fim, adicionou-se o cimento e a restante água (1/3 da quantidade total de água de amassadura), 

deixando a mistura homogeneizar durante cerca de 7 minutos. 

Finalizado o processo de amassadura, efetuou-se, para todas as misturas, o ensaio de abaixamento 

no cone de Abrams com o intuito de validar ou rejeitar as mesmas, através da verificação do intervalo 

de abaixamento estabelecido (125 ± 15 mm). 

A última etapa materializou-se pelo enchimento das cofragens e vibração do betão (Figura 3.5), com o 

auxílio de um vibrador de agulha, por forma a garantir uma correta compactação do betão expulsando-se 

o ar ocluído (Figura 3.6). 

 
Figura 3.5 - Processo de vibração das vigas de 

BO 

 
Figura 3.6 - Aspeto final das vigas de BO 

 

A desmoldagem das vigas realizou-se passadas 24 ± 4 horas, seguindo-se um processo de cura du-

rante 7 dias no exterior do LC (rega regular com recurso a uma mangueira ligada à rede de abasteci-

mento pública de água) até estas serem sujeitas a um processo de trituração que permitisse a obtenção 

dos respetivos AGR. 
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3.2.4. Obtenção e armazenamento dos AGR 

Depois de as vigas de BO serem sujeitas a um processo de cura, com uma duração de 7 dias e no 

exterior do LC, foram fragmentadas, com o auxílio de uma marreta, em pequenos blocos de betão 

(Figura 3.7). Esta necessidade prendeu-se com o facto de a trituradora de mandíbulas apenas ter ca-

pacidade para triturar blocos de betão de dimensões reduzidas e com a obrigatoriedade de armazenar 

o BO em outro local, disponibilizando esse espaço ao LC. Os blocos de BO foram devidamente arma-

zenados até atingirem os 28 dias de idade, altura em que foram sujeitos a um processo de trituração 

com recurso a uma trituradora de mandíbulas (Figura 3.8). 

 
Figura 3.7 - Blocos de BO devidamente armaze-

nados no LC 

 
Figura 3.8 - Trituradora de mandíbulas do LC 

 

De modo a conseguir obter, em quantidade suficiente, todas as frações dos AGR, tanto para proceder 

à sua armazenagem como para dar continuidade à betonagem dos BO, foi necessário proceder ao 

ajuste do afastamento das mandíbulas da britadora. Este foi efetuado triturando blocos de betão com 

aberturas entre mandíbulas diferentes e fazendo uma análise granulométrica dos agregados obtidos. 

Estudando os resultados desta análise, identificou-se qual a curva granulométrica mais próxima da 

composição do betão e procedeu-se à trituração dos restantes blocos de betão com essa abertura. 

Com todos os blocos de betão triturados e transformados em AGR, fez-se a sua separação em frações 

granulométricas, para o que foi utilizada a máquina de peneiração da Figura 3.9. Depois de separados 

nas devidas frações granulométricas, os AGR foram colocados a secar na estufa até massa constante 

e armazenados dentro de contentores estanques, mas devidamente acondicionados dentro de sacos 

plásticos, de modo a manter os AGR, durante o período de armazenagem, o mais secos possível, isto 

é, com um teor de humidade muito próximo dos 0%. Por fim, os contentores foram devidamente iden-

tificados (Figura 3.10). 

 
Figura 3.9 - Máquina de peneiração do LC 

 
Figura 3.10 - Contentores utilizados no armaze-

namento dos AGR 
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3.3. Segunda fase 

A segunda fase da campanha experimental teve como objetivo a betonagem dos provetes dos betões 

que foram ensaiados na terceira e última fase experimental (BR, B1, B125, B2, B225, B3 e B325). 

Esta fase seguiu uma sequência lógica de betonagem (Figura 3.11). Começou-se pela betonagem do BR 

que, caso corresse mal, como não havia escassez de AGN no laboratório (ao contrário do que acontecia 

para os AGR), poderia, eventualmente, vir a ser repetida, servindo de treino para as restantes betona-

gens. De seguida, betonou-se, dentro de cada ciclo, em primeiro lugar o betão com uma taxa de incorpo-

ração de AGR de 100% e depois o betão com uma taxa de incorporação de AGR de 25%, pois o cálculo 

da quantidade de água a compensar em cada uma das amassaduras tem menos erros desta forma. 

 

Figura 3.11 - Esquema explicativo da segunda fase da campanha experimental 
 

3.3.1. Produção dos betões ensaiados (BR, B1, B125, B2, B225, B3 e B325) 

Com a primeira fase da campanha experimental concluída, tendo todos os AGR necessários à segunda 

fase da campanha (AGR1, AGR2 e AGR3) sido devidamente secos, ensaiados e armazenados por 

fração granulométrica, efetuou-se a determinação da composição dos betões a ensaiar (Quadro 3.11). 

Quadro 3.11 - Composição dos betões ensaiados 

Componentes 
Massa dos componentes (kg) 

BR B1 B125 B2 B225 B3 B325 

AGN 

4 - 5,6 mm 8,75 - 6,56 - 6,56 - 6,56 
5,6 - 8 mm 9,67 - 7,25 - 7,25 - 7,25 

8 - 11,2 mm 10,44 - 7,83 - 7,83 - 7,83 
11,2 - 16 mm 29,47 - 22,10 - 22,10 - 22,10 
16 - 22,4 mm 29,47 - 22,10 - 22,10 - 22,10 

AGR 

4 - 5,6 mm - 7,81 1,95 7,32 1,83 7,15 1,79 
5,6 - 8 mm - 8,63 2,16 8,09 2,02 7,90 1,98 

8 - 11,2 mm - 9,31 2,33 8,73 2,18 8,53 2,13 
11,2 - 16 mm - 26,30 6,57 24,66 6,16 24,09 6,02 
16 - 22,4 mm - 26,30 6,57 24,66 6,16 24,09 6,02 

Areia fina 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 
Areia grossa 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 

Cimento 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 
Água 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 

Compensação de água - 3,63 0,91 4,37 1,09 4,94 1,23 
Relação a/c efetiva 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Relação a/c aparente 0,55 0,67 0,58 0,69 0,59 0,71 0,59 

 

Para isto, respeitou-se a posologia do betão determinada no ponto “3.2.1. Posologia do betão”, a me-

todologia explicada no ponto “3.2.3.1. Betões com incorporação de AGR”, para o cálculo da quantidade 

de água de compensação na amassadura, e a quantidade de provetes necessária para suster todos os 

ensaios, apresentada no Quadro 3.8, acrescida de um coeficiente de majoração (δM = 1,25) que tem 

em conta fatores como a perda de betão durante a amassadura e a diminuição de volume aquando da 

sua vibração (Vb = 70,14 × 1,25 ≈ 90 l). 



40 
 

Nesta investigação, a substituição dos AGN por AGR foi efetuada por volume, resultando numa menor 

massa de AGR a incorporar nos betões comparativamente aos AGN. Por outras palavras, se para um 

betão constituído apenas por AGN se tem de incorporar uma certa quantidade de uma fração de AGN, 

para esse mesmo betão a quantidade a incorporar de AGR nessa fração vai ser menor, porque os AGR 

apresentam uma massa volúmica inferior à dos AGN. Por exemplo, no Quadro 3.11, em betões com a 

mesma posologia, na amassadura do BR são utilizados 8,75 kg de AGN da fração de 4 a 5,6 mm, 

enquanto na amassadura do B1 são utilizados apenas 7,81 kg de AGR1 da fração de 4 a 5,6 mm. 

Nesta fase, contrariamente ao que ocorreu na primeira fase da campanha, não vão ser betonadas vigas 

de betão, mas sim os provetes de betão constantes do Quadro 3.8, ou seja, já não houve a necessidade 

de montar qualquer tipo de cofragem, pois utilizou-se os moldes existentes no LC (Figura 3.12). 

A capacidade máxima da betoneira do LC é inferior à necessidade de betonagem (90 l), pelo que teve 

de se dividir a betonagem em duas partes. De modo a não produzir provetes necessários a um mesmo 

ensaio com betão proveniente de amassaduras diferentes, os moldes foram divididos em duas partes, 

cada uma das quais correspondente a uma betonagem de 45 l: 

• numa primeira parte, betonou-se os cubos de 150 mm de aresta (ensaio à compressão) e os cubos 

de 100 mm de aresta (ensaio de resistência à abrasão e ensaio de absorção por imersão); 

• por último, betonou-se os cilindros Φ150 x 300 mm (ensaio de resistência à tração por compressão 

diametral, ensaio do módulo de elasticidade e ensaio de absorção por capilaridade), os prismas de 

100 x 100 x 500 mm (ensaio de retração) e os cilindros Φ100 x 250 mm (ensaio de resistência à 

carbonatação e ensaio de resistência à penetração dos cloretos). 

 
Figura 3.12 - Moldes utilizados na segunda fase 

da campanha experimental 

 
Figura 3.13 - Aspeto final dos moldes após ni-

velamento da superfície do betão 
 

Antes de se iniciar o processo de amassadura, tal como realizado na primeira fase, foi necessário 

preparar os moldes pulverizando-os com óleo descofrante, de modo a facilitar o processo de desmol-

dagem, e organizar todos os materiais a utilizar aquando da amassadura. Assim, mediu-se, de acordo 

com a ordem seguinte e por pesagem, as quantidades de agregados necessárias em cada fração, a 

quantidade de areia fina, areia grossa, cimento e água. A amassadura realizou-se como descrito no 

ponto “3.2.3.2. Produção dos BO”. 

Finalizado o processo de amassadura, fez-se, para todas as misturas, o ensaio de abaixamento no 

cone de Abrams (Figura 3.14) com o intuito de validar ou rejeitar as mesmas, comparando o seu resul-

tado com o intervalo de abaixamento estipulado (125 ± 15 mm), seguido do ensaio de massa volúmica 

no estado fresco. 
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A última etapa materializou-se pelo o enchimento dos moldes, vibração do betão (com auxílio de um 

vibrador de agulha) e alisamento da superfície superior do provete (Figura 3.13). 

A desmoldagem, com o auxílio de um compressor (Figura 3.15), efetuou-se passadas 24 ± 4 horas, 

seguida da cura dos provetes (Figura 3.16) de acordo com o ensaio a que se destinavam. Nesta dis-

sertação, tratando-se apenas de ensaios de resistência mecânica, todos os provetes foram curados em 

câmara húmida, à temperatura de aproximadamente 20 ± 2 ºC e humidade relativa de 95 ± 5%. 

 
Figura 3.14 - Ensaio de abaixa-

mento no cone de Abrams 

 
Figura 3.15 - Desmoldagem 

dos provetes 

 
Figura 3.16 - Cura dos prove-

tes em câmara húmida 
 

3.4. Terceira fase 

Na última fase da campanha experimental, realizou-se os ensaios de resistência mecânica dos prove-

tes betonados na segunda fase da campanha experimental. Os ensaios realizados foram: 

• resistência à compressão aos 7, 28 e56 dias: norma NP EN 12390-3 (2003); 

• resistência à tração por compressão diametral aos 28 dias: norma NP EN 12390-6 (2003); 

• resistência à abrasão aos 122 dias: norma Alemã DIN 52108 (2002); 

• módulo de elasticidade aos 28 dias: especificação LNEC E 397 (1993). 

Segundo a norma DIN 52108 (2002), o ensaio de resistência à abrasão realiza-se em provetes com 91 

dias de cura, em câmara húmida. Nesta investigação, devido a problemas técnicos no LC, realizou-se 

os ensaios de resistência à abrasão em provetes com 122 dias de cura, dos quais 91 dias foram na 

câmara húmida e 21 dias foram em ambiente de laboratório. 

Tal como apresentado no Quadro 3.8, para o ensaio de resistência à compressão, foram utilizados, 

para cada betão de ensaio e para cada idade de cura, 3 provetes cúbicos com 150 mm de aresta, para 

o ensaio do módulo de elasticidade e de resistência à tração por compressão diametral, foram utilizados 

os mesmos 2 provetes cilíndricos com um diâmetro de 150 mm e uma altura de 300 mm e, para o 

ensaio de resistência à abrasão, foram utilizados 3 prismas com 71 x 71 x 50 mm. 

Analisando o Quadro 3.12, verifica-se a coincidência de três ensaios aos 28 dias de cura dos provetes. 

A organização dos ensaios coincidentes neste dia efetuou-se tendo em conta que: os provetes usados 

no ensaio do módulo de elasticidade também seriam utilizados no ensaio de resistência à tração por 

compressão diametral e que, para se realizar o ensaio do módulo de elasticidade, era necessário saber-

se a resistência à compressão média do betão de ensaio (para se poder calcular a tensão máxima a 

aplicar na prensa hidráulica). Assim, nos dias que coincidiram com os 28 dias de cura dos provetes, 

realizou-se em primeiro lugar o ensaio de resistência à compressão, em segundo lugar o ensaio do 

módulo de elasticidade e, por último, o ensaio de resistência à tração por compressão diametral. 
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O procedimento adotado em cada um dos ensaios pode ser consultado no ponto “3.7. Ensaios realiza-

dos ao betão no estado endurecido”. 

Quadro 3.12 - Planeamento dos ensaios de resistência mecânica  

Idade de cura 
do betão 

Ensaios de resistência mecânica do betão 

Resistência à                           
compressão 

Resistência                   
à tração 

Módulo de          
elasticidade 

Resistência             
à abrasão 

7 dias  x - - - 
28 dias  x x x - 
56 dias  x - - - 

122 dias  - - - x 

 

3.5. Ensaios realizados aos agregados 

Neste capítulo, pretende-se apresentar, de forma muito resumida, os procedimentos adotados aquando 

da realização dos ensaios de caracterização dos agregados. 

 

3.5.1. Análise granulométrica 

O ensaio da análise granulométrica realizou-se segundo as normas NP EN 933-1 (2000) e NP EN 933-

2 (1999) com o objetivo de quantificar estatisticamente a distribuição das partículas nas diferentes fra-

ções granulométricas. Nesta investigação, o referido ensaio foi apenas realizado para as areias (fina e 

grossa) pois, na formulação do betão, os AG foram introduzidos diretamente em cada fração. 

Os utensílios e aparelhos utilizados foram: estufa ventilada à temperatura de 110 ± 5 ºC; peneiros de 

ensaio; máquina de peneirar e balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar. 

A amostra deve possuir, quando reduzida a massa constante, uma massa mínima de acordo com a 

máxima dimensão do agregado (Dmáx). Os valores mínimos da massa do provete correspondentes às 

diferentes Dmáx, encontram-se no Quadro 3.13. 

Quadro 3.13 - Massa mínima dos provetes de ensaio (análise granulométrica) 
Dmáx (mm) Massa mínima do provete (kg) 

63 40 
32 10 
16 2,6 
8 0,6 

≤4 0,2 

 

Como nesta investigação só se ensaiou as areias (Dmáx ≤ 4 mm), a massa mínima do provete de ensaio 

foi de 0,2 kg. 

O procedimento de ensaio foi o seguinte: 

• elaborou-se, como descrito, o provete de ensaio; 

• procedeu-se à lavagem do provete de ensaio sobre o peneiro de 0,063 mm e posterior secagem em 

estufa até massa constante; 

• pesou-se o provete, registando o valor como M1; 

• montou-se os peneiros de acordo com a série normalizada pretendida e a Dmáx do agregado a analisar; 

• peneirou-se o provete de ensaio durante 90 segundos; 

• pesou-se a massa retida em cada um dos peneiros e registou-se o valor como Ri; 

• pesou-se a massa de material retida no fundo do conjunto de peneiros e registou-se como P; 

• verificou-se se a soma da massa do material retido nos peneiros e do material retido no fundo do 

conjunto de peneiros teve uma variação superior a 1%, se sim, repetiu-se o ensaio. 
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A percentagem retida em cada peneiro foi determinada recorrendo à expressão (3.21). 

 Ri% =
Ri

M1

× 100 (3.21) 

sendo, 

• Ri% - percentagem de material retido no peneiro i (%); 

• Ri - massa retida no peneiro i (g); 

• M1 - massa total da amostra seca (g). 

A obtenção destas percentagens permite efetuar o traçado da curva granulométrica. 

 

3.5.2. Massa volúmica e absorção de água 

A realização deste ensaio seguiu a norma NP EN 1097-6 (2003), tendo-se utilizado os seguintes apa-

relhos e utensílios: estufa ventilada à temperatura de 110 ± 5 ºC; peneiros de ensaio com aberturas de 

0,063, 4, 31,5 e 63 mm; máquina de peneirar; balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar; 

termómetro graduado e picnómetro. 

Apenas se realizou este ensaio para a análise de AG; logo, como Dmáx = 22,4 mm, determinou-se a massa 

mínima do provete de ensaio realizando uma interpolação dos valores apresentados no Quadro 3.14. 

O procedimento de ensaio foi o seguinte: 

• fez-se uma amostra de ensaio, seca até massa constante, respeitando a massa mínima exigida; 

• imergiu-se a amostra num picnómetro preenchido com água a uma temperatura de 22 ± 3 ºC; 

• inclinou-se e agitou-se o picnómetro de modo a libertar o ar ocluído; 

• deixou-se a amostra repousar durante o período de 24 ± 0,5 h; 

• encheu-se o picnómetro com água até este transbordar; 

• depois de secar, limpou-se cuidadosamente o exterior do picnómetro com um pano absorvente, 

apontou-se a temperatura da água e procedeu-se à sua pesagem, registando o valor como M2; 

• retirou-se os agregados do interior do picnómetro e colocou-se em cima de uma toalha absorvente; 

• deixou-se os agregados escorrer durante 10 minutos e de seguida secou-se, utilizando uma toalha 

absorvente, a superfície das partículas da amostra; 

• voltou-se a encher o picnómetro (sem amostra) com água até transbordar, apontando o valor da 

temperatura da água, e pesou-se registando o valor como M3; neste momento, também se verificou 

se a variação da temperatura da água, aquando das pesagens M2 e M3, foi inferior a 2 ºC; 

• pesou-se a amostra saturada com superfície seca e registou-se o valor como M1; 

• secou-se a amostra de ensaio em estufa até massa constante e pesou-se, registando o seu valor 

como M4. 

Quadro 3.14 - Massa mínima dos provetes de ensaio (massa volúmica e absorção de água) 
Dmáx (mm) Massa mínima do provete (kg) 

63 5 
16 2 
8 1 

 

Realizado este procedimento, é possível determinar a massa volúmica do material impermeável das 

partículas (ρa), a massa volúmica das partículas secas em estufa (ρrd), a massa volúmica das partículas 
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saturadas com superfície seca (ρsss) e a absorção de água (em percentagem da massa seca) após 

imersão em água durante 24 horas, através das expressões (3.22), (3.23), (3.24) e (3.25). 

ρa =
M4

M4 − (M2 − M3)
ρw

 (3.22) 
ρrd =

M4

M1 − (M2 − M3)

ρw

 
(3.23) 

ρsss =
M1

M1 − (M2 − M3)
ρw

 (3.24) 𝑊𝐴24 =
100 × (𝑀1 − 𝑀4)

𝑀4

 (3.25) 

onde: 

• ρw - massa volúmica da água (kg/dm3); 

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

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

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

• M1 - massa da amostra saturada com superfície seca (g); 

• M2 - massa do picnómetro cheio de água com a amostra saturada no seu interior (g); 

• M3 - massa do picnómetro cheio sem amostra no seu interior (g); 

• M4 - massa da amostra seca em estufa (g); 

• WA24 - absorção de água (em percentagem da massa seca) após imersão em água durante 24 h. 

 

3.5.3. Índice de forma 

O ensaio do índice de forma foi efetuado respeitando a norma NP EN 933-4 (2002), tendo sido usados 

os seguintes aparelhos e utensílios: estufa ventilada à temperatura de 110 ± 5 ºC; peneiros de ensaio; 

máquina de peneirar; balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar e um paquímetro. 

Quadro 3.15 - Massa mínima da amostra em função do Dmáx (índice de forma) 
Dmáx (mm) Massa mínima do provete (kg) 

63 45 
32 6 
16 1 
8 0,1 

 
O ensaio efetuou-se apenas para os AG; logo, como Dmáx = 22,4 mm, determinou-se a massa mínima 

do provete de ensaio realizando uma interpolação entre os valores apresentados no Quadro 3.15. 

A massa mínima da amostra corresponde ao valor desta quando seca até massa constante. 

Obtida a amostra, realizou-se o seguinte procedimento: 

• pesou-se a amostra, registando o valor como Md; 

• peneirou-se a amostra separando o provete em frações granulométricas que respeitassem a condi-

ção Di ≤ 2di; 

• pesou-se as porções da amostra contidas em cada uma das frações granulométricas respeitantes 

da condição anterior e registou-se, tanto o valor da sua massa (Mi), como a sua percentagem em 

relação à massa total da amostra (Vi); 

• desprezou-se as frações granulométricas que correspondessem a menos de 10% de Md; 

• reduziu-se, de acordo com a norma NP EN 933-2 (1999), a dimensão das frações mantendo um 

mínimo de 100 partículas em cada; 

• pesou-se cada uma das frações reduzidas, registando o valor como M1i; 
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• com o auxílio de um paquímetro, mediu-se a espessura (E) e o comprimento (L) de cada uma das 

partículas, separando as que apresentassem uma relação L/E superior a 3 (partículas não cúbicas); 

• pesou-se o conjunto das partículas não cúbicas presente em cada uma das frações, registando o 

seu valor como M2i. 

O valor do índice de forma obtém-se através da expressão (3.28). 

 SI =
∑ M2i

∑ M1i

× 100 (3.28) 

onde, 

• SI - valor do índice de forma; 

• ∑ 𝐌𝟏𝐢 - soma das massas das partículas de cada uma das frações granulométricas ensaiadas (g); 

• ∑ 𝐌𝟐𝐢 - soma das massas das partículas não cúbicas de cada uma das frações granulométricas 

ensaiadas (g). 

 
3.5.4. Baridade 

A realização do ensaio de baridade seguiu a norma NP EN 1097-3 (2003), tendo-se utilizado os se-

guintes aparelhos e utensílios: estufa ventilada à temperatura de 110 ± 5 ºC; balança de precisão de 

± 0,1% da massa a determinar e um contentor cilíndrico estanque em aço inoxidável, de volumetria 

variável em função da Dmáx dos agregados a ensaiar. 

Para a realização deste ensaio, preparou-se 3 provetes, cada um dos quais, quando secos até massa 

constante, com uma massa compreendida entre 120 e 150% da massa necessária para encher o reci-

piente de ensaio. A volumetria mínima do recipiente de ensaio é estabelecida em função da Dmáx do 

agregado (Quadro 3.16).  

Nesta investigação, apenas foi calculada a baridade para amostras de AG formuladas segundo as pro-

porções da posologia do betão; logo, sendo Dmáx = 22,4 mm, foi utilizado um recipiente de 10 l (Figura 

3.17). 

 
Figura 3.17 - Recipiente de 10 l utilizado na 

realização do ensaio de baridade 

Quadro 3.16 - Volumetria mínima do recipi-
ente de ensaio (baridade) 

Dmáx (mm) Volumetria mínima do recipiente (kg) 

63 20 
32 10 
16 5 
8 3 

≤4 1 
 

 

O procedimento seguido durante o ensaio foi o seguinte: 

• preparou-se os provetes de ensaio; 

• pesou-se o recipiente devidamente limpo e vazio, registando o valor como M1; 

• encheu-se, tendo sempre o cuidado de não realizar qualquer tipo de movimento que resultasse na 

compactação do material, o recipiente com o provete de ensaio até este transbordar; 
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• removeu-se o material excedente, mantendo o cuidado de não compactar o material, nivelando a 

superfície do recipiente; 

• pesou-se o recipiente cheio, registando o valor como M2; 

• repetiu-se o procedimento para os restantes provetes de ensaio. 

Realizado este procedimento, pode-se calcular a baridade através da expressão (3.26). O valor da 

baridade corresponde à média dos valores da baridade de cada um dos 3 provetes de ensaio. 

 ρi =
M2 − M1

Vr

 (3.26) 

onde, 

• ρi - baridade do provete de ensaio i (kg/dm3); 

• M1 - massa do recipiente de ensaio (kg); 

• M2 - massa do recipiente de ensaio com o provete de ensaio (kg); 

• Vr - volume do recipiente de ensaio (dm3). 

 

3.5.5. Desgaste de Los Angeles 

O ensaio de desgaste de Los Angeles tem como objetivo medir a resistência à abrasão dos AG através 

da perda de massa quando sujeitos a uma carga abrasiva composta por 11 bolas esféricas de aço, 

cada uma com um diâmetro entre 45 e 49 mm e com uma massa entre 400 e 445 g. O ensaio fez-se 

segundo a norma NP EN 1097-2 (2000), tendo-se utilizado os seguintes aparelhos e utensílios: estufa 

ventilada à temperatura de 110 ± 5 ºC; peneiros com malha de 1,6, 10 e 14 mm; máquina de peneirar; 

balança de precisão de ± 1 g; carga abrasiva constituída por esferas de aço e máquina de Los Angeles. 

Em primeiro lugar, preparou-se uma amostra, correspondente a um conjunto de três provetes, que depois 

de lavada, secada e peneirada apresentava uma massa mínima de 15 kg de partículas, que iam desde 

10 a 14 mm de tamanho. Depois de preparada a amostra, realizou-se o procedimento de ensaio: 

• verificou-se se o tambor da máquina de Los Angeles se encontrava devidamente limpo; 

• pesou-se o provete com uma massa de 5000 ± 5 g; 

• colocou-se o provete dentro do tambor da máquina de Los Angeles e de seguida as 11 esferas de 

aço foram dispostas uniformemente ao longo do comprimento do tambor; 

• realizou-se 500 rotações do tambor da máquina a uma velocidade de 31 a 33 rotações por minuto; 

• retirou-se a totalidade do provete retido no interior do tambor da máquina de Los Angeles, proce-

dendo à sua lavagem e peneiração com um peneiro de 1,6 mm de abertura; 

• levou-se a porção da amostra retida no peneiro com 1,6 mm de abertura à estufa até massa constante; 

• pesou-se a porção da amostra seca até massa constante retida no peneiro de 1,6 mm de abertura, 

registando o valor como Mf. 

O resultado do ensaio é obtido através da expressão (3.27). O valor do ensaio de desgaste de Los 

Angeles corresponde à média dos valores obtidos em cada um dos 3 provetes. 

 LA =
5000

50
− Mf (3.27) 

em que, 
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• LA - coeficiente de Los Angeles; 

• Mf - massa retida no peneiro com uma malha de 1,6 mm. 

 

3.6. Ensaios realizados ao betão no estado fresco 

Neste subcapítulo, pretende-se apresentar, de forma muito resumida, os procedimentos adotados 

aquando da realização dos ensaios ao betão no estado fresco. 

 

3.6.1. Abaixamento no cone de Abrams 

Nesta investigação, optou-se por, de forma a garantir que a relação efetiva a/c se mantinha constante 

em todas as amassaduras, manter o abaixamento no cone de Abrams de todos os betões constante 

(125 ± 5 mm), ou seja, a correta realização deste ensaio assumia uma enorme relevância. 

Para a realização do ensaio, recorreu-se à norma NP EN 12350-2 (2002), utilizando-se os seguintes 

utensílios: molde de metal de forma troncocónica com as dimensões estipuladas na norma referida; placa 

rígida plana e não absorvente; varão de compactação; funil; régua; colher de pedreiro; pá e cronómetro. 

A amostra constituiu-se por um conjunto de tomas retiradas ao volume de betão fresco e o procedi-

mento adotado foi o seguinte: 

• humedeceu-se todos os equipamentos a utilizar; 

• colocou-se a placa num local plano; 

• colocou-se o molde por cima da placa pressionando-o contra a placa com os pés, de modo a impedir 

o vazamento do betão; 

• encheu-se o molde, com o auxílio do funil e da colher de pedreiro, em 3 camadas, cada uma das 

quais correspondente a um terço da altura do molde, dando, após a colocação de cada uma das 

camadas, 25 pancadas com o varão de compactação; realizou-se as pancadas de forma a não 

interferir na camada colocada previamente; 

• procedeu-se ao nivelamento da superfície superior do molde; 

• removeu-se, através de um movimento gradual e vertical, o molde; 

• utilizando a régua, mediu-se, após a remoção do molde, a diferença de altura entre a superfície 

superior do molde e o ponto mais alto do betão deformado; sempre que o valor não estivesse dentro 

do intervalo estipulado (125 ± 5 mm), a amassadura seria rejeitada; 

• verificou-se se o aspeto do betão deformado correspondia a um abaixamento verdadeiro (Figura 

3.18); caso não correspondesse (Figura 3.19), o ensaio era repetido. 

 
Figura 3.18 - Abaixamento verdadeiro 

 
Figura 3.19 - Abaixamento deformado 
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3.6.2. Massa volúmica 

A determinação da massa volúmica das diferentes amassaduras no estado fresco serviu de parâmetro 

de controlo entre os diferentes betões produzidos e respeitou a norma NP EN 12350-6 (2002), tendo-

se utilizado os seguintes utensílios: recipiente com uma volumetria de 10 l; vibrador de agulha, balança 

de precisão de ± 0,1% da massa a determinar e uma colher de pedreiro. 

A amostra constituiu-se através de um conjunto de tomas retiradas ao volume de betão fresco e o 

procedimento adotado foi o seguinte: 

• pesou-se o recipiente vazio, registando o valor como M1; 

• encheu-se o recipiente com a amostra, faseando o enchimento em duas camadas e compactando-

as através da utilização de um vibrador de agulha; 

• procedeu-se ao nivelamento da superfície do recipiente e à limpeza da sua envolvente exterior, 

removendo todos os desperdícios de betão aderidos; 

• pesou-se o recipiente preenchido com a amostra de betão fresco, registando o seu valor como M2. 

A massa volúmica determinou-se através da utilização da expressão (3.29). 

 D =
M2 − M1

Vr

× 100 (3.29) 

onde, 

• D - massa volúmica do betão fresco (kg/m3); 

• M1 - massa do recipiente vazio (kg); 

• M2 - massa do recipiente cheio (kg); 

• Vr - volume do recipiente (m3). 

 

3.7. Ensaios realizados ao betão no estado endurecido 

Neste capítulo, pretende-se apresentar, de forma muito resumida, os procedimentos adotados aquando 

da realização dos ensaios de resistência mecânica do betão no estado endurecido. 

 

3.7.1. Resistência à compressão 

Este ensaio teve como objetivo principal a determinação da capacidade resistente dos diferentes betões 

sob tensão uniforme de compressão. O referido ensaio foi realizado segundo as especificações da norma 

NP EN 12390-3 (2003), tendo-se utilizado os seguintes aparelhos e utensílios: prensa hidráulica de 4 

colunas, pano para limpeza dos provetes, balança de precisão de ± 0,1% da massa a determinar. 

O ensaio realizou-se utilizando provetes cúbicos de 150 mm de aresta, ensaiados após um período de 

cura em câmara húmida de 7, 28 e 56 dias; em cada uma destas idades foram ensaiados 3 provetes. 

Todos os provetes foram mantidos, durante 24 horas, na zona de betonagem, de modo a adquirirem 

resistência suficiente para poderem ser desmoldados e transportados para a câmara húmida. 

O procedimento de ensaio realizado foi o seguinte: 

• após o período de cura, retirou-se o provete da câmara húmida e limpou-se o excesso de humidade; 

• pesou-se a massa do provete, registando o valor como M; 

• limpou-se, cuidadosamente, todas as superfícies da máquina de ensaio que estariam em contacto 

com o provete; 
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• posicionou-se, tendo o cuidado de não colocar a superfície superior do provete em contacto com a 

máquina de ensaio, o provete centrado relativamente ao prato da máquina; 

• aplicou-se a carga a uma velocidade constante de 0,2 a 1,0 MPa/s; 

• registou-se a carga máxima atingida no momento do colapso do provete de betão, registando o valor 

como F; 

• verificou-se se o provete colapsado correspondia a uma rotura satisfatória (Figura 3.20); caso con-

trário (Figura 3.21), o ensaio seria desprezado; 

• repetiu-se o procedimento para todos os provetes. 

 
Figura 3.20 - Roturas satisfatórias de prove-

tes  

 
Figura 3.21 - Roturas não satisfatórias de 

provetes 
 

A resistência à compressão foi obtida através da expressão (3.30). 

 fc =
F

Ac

 (3.30) 

onde, 

• fc - resistência à compressão do provete (MPa); 

• F - carga máxima (N); 

• Ac - área da secção transversal do provete na qual a força foi aplicada (mm2). 

 

3.7.2. Resistência à tração por compressão diametral 

A tensão de rotura do betão à tração pode ser obtida através de diversas metodologias; nesta investi-

gação, como vão ser reaproveitados provetes provenientes do ensaio, não destrutivo, do módulo de 

elasticidade, optou-se por utilizar o ensaio de compressão diametral para determinação da resistência 

à tração. Este ensaio submete o provete cilíndrico a uma força de compressão aplicada sob uma faixa 

estreita ao longo do seu comprimento, gerando-se tensões ortogonais que provocam a rotura do pro-

vete por tração. Este ensaio realizou-se respeitando a norma NP EN 12390-6 (2003), tendo-se utilizado 

os seguintes aparelhos e utensílios: prensa hidráulica de 4 colunas; posicionador (estrutura de suporte 

dos provetes em aço), peça de carga em aço, faixas de cartão prensado, balança de precisão de ± 

0,1% da massa a determinar e um pano para limpeza dos provetes. 

Os provetes utilizados foram, para cada betão, 3 cilindros com um diâmetro de 150 mm e 300 mm de 

altura, depois de curados em câmara húmida durante 28 dias. Todos os provetes foram mantidos, 

durante 24 horas, na zona de betonagem, de modo a adquirirem resistência suficiente para poderem 

ser desmoldados e transportados para a câmara húmida. 

Realizou-se o seguinte procedimento de ensaio: 



50 
 

• após 28 dias de cura, retirou-se, removendo o excesso de humidade, os provetes da câmara húmida 

(note-se que para este ensaio, como se utilizou os mesmos provetes no ensaio do módulo de elastici-

dade e de resistência à tração por compressão diametral, houve, durante o período de realização do 

ensaio do módulo de elasticidade, uma perda de humidade por parte dos provetes que foi desprezada 

aquando da realização do ensaio de compressão diametral); 

• pesou-se a massa do provete, registando o valor como M; 

• limpou-se, cuidadosamente, todas as superfícies da máquina de ensaio que estariam em contacto 

com o posicionador do provete; 

• colocou-se o provete no posicionador, posicionando as faixas de cartão prensado e a peça de carga 

ao longo do topo e da base do plano de carregamento do provete; 

• colocou-se o conjunto anterior em posição central na máquina de ensaio; 

• aplicou-se a carga a uma velocidade constante de 0,04 a 0,06 MPa/s; 

• registou-se a carga máxima atingida no momento do colapso do provete de betão, registando o valor 

como F; 

• repetiu-se o procedimento para todos os provetes. 

A resistência à tração por compressão é dada pela expressão (3.31). 

 fct =
2 ×  F

π ×  L ×  d
 (3.31) 

onde, 

• fct - resistência à tração por compressão diametral (MPa); 

• F - carga máxima (N); 

• L - comprimento da linha de contacto do provete (mm); 

• d - dimensão da secção transversal (mm). 

 

3.7.3. Resistência à abrasão 

O ensaio de resistência à abrasão foi efetuado com o intuito de caraterizar os betões quanto à sua 

resistência ao desgaste por abrasão. Para a realização deste ensaio, seguiu-se a norma DIN 52108 

(2002), tendo-se utilizado os seguintes aparelhos e utensílios: máquina de abrasão de Böhme; pó abra-

sivo; estufa ventilada à temperatura de 110 ± 5 ºC, balança de precisão de ± 0,1 g; paquímetro, aspi-

rador para limpeza do disco da máquina de Böhme e um pano para limpeza dos provetes. 

Como se viu aquando da apresentação do Quadro 3.8, contrariamente aos provetes para o ensaio de 

resistência à compressão, resistência à tração por compressão diametral e módulo de elasticidade que 

foram fabricados com moldes com dimensões exatamente iguais às constantes das normas, fazendo 

com que, após a desmoldagem, esses provetes se encontrassem praticamente preparados para ser 

ensaiados, no ensaio de resistência à abrasão não existiam moldes específicos. Este ensaio realiza-se 

com recurso a prismas de 71 x 71 x 50 mm, mas foram betonados provetes em moldes de cubos com 

100 mm de aresta; logo, foi necessário cortar estes cubos à medida (Figura 3.22), de forma a originar 

os prismas com 71 x 71 x 50 mm (Figura 3.23). 

O corte dos cubos com 100 mm de aresta foi realizado no LC, onde se teve em atenção que, para a 

realização do ensaio à abrasão, o ideal era que a superfície central do cubo fosse tal que coincidisse 
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com a superfície de desgaste durante a realização dos ensaios à abrasão porque, teoricamente, essa 

seria a superfície onde o betão apresentava melhores características. Segundo a referida norma, os 

ensaios deveriam ser realizados após 91 dias de cura mas, nesta investigação, devido a problemas 

técnicos no LC, foram apenas realizados aos 112 dias de cura (91 dias de cura na câmara húmida + 

21 dias de cura em ambiente de laboratório). 

 
Figura 3.22 - Indicação dos cortes a efetuar 
para originar o prisma com 71 x 71 x 50 mm 

 
Figura 3.23 - Aspeto final dos provetes utili-
zados no ensaio de resistência à abrasão 

 

O procedimento realizado durante o ensaio foi o seguinte: 

• secou-se os provetes até massa constante; 

• mediu-se, utilizando um paquímetro, a altura inicial em cada um dos 9 pontos distribuídos de acordo 

com a norma (Figura 3.24); 

• limpou-se o disco de Böhme e, de seguida, colocou-se 20 g de pó abrasivo distribuído uniformemente 

ao longo do trilho de abrasão; posicionou-se o provete no mecanismo de fixação carregando-o cen-

tralmente com uma carga de 30 ± 0,3 kPa e iniciou-se a rotação do disco Böhme (Figura 3.25), a uma 

velocidade de 30 ± 1 rpm, parando-o à volta n.º 22; este processo corresponde a um ciclo de ensaio, 

sendo que este deve ser repetido 15 vezes de forma a completar 16 ciclos; entre cada ciclo de ensaio, 

rodou-se o provete 90º, pelo que após os 16 ciclos este terá completado 4 voltas; 

• finalizados os 16 ciclos, limpou-se o provete e mediu-se a altura final do provete nos mesmos 9 pontos. 

 
Figura 3.24 - Distribuição dos pontos de medi-

ção (mm) 

 
Figura 3.25 - Disco de Böhme 

 

A perda por abrasão é dada pela expressão (3.32). 

 
Δl =

∑ (li,j − lf,i)
n

j=1

9
 

(3.32) 

onde, 

• 𝚫l - perda média de espessura (mm); 
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• li,j - espessura inicial do provete, medida no ponto j (mm); 

• lf,j - espessura final do provete, medida no ponto j (mm). 

 

3.7.4. Módulo de elasticidade 

A determinação do módulo de elasticidade do betão tem como objetivo determinar a deformabilidade 

que este possui. Este ensaio realizou-se segundo a metodologia da norma LNEC E 397 (1993), tendo-

se utilizado os seguintes aparelhos e utensílios: prensa hidráulica; data logger, acoplado à prensa hi-

dráulica responsável por transmitir os sinais elétricos emitidos pelos sensores de leitura; extensómetros 

elétricos (tipo TML PFL 30-11-3LT) e um pano para limpeza dos provetes. 

Utilizou-se para este ensaio 2 provetes cilíndricos com um diâmetro de 150 mm e 300 mm de altura, 

depois de curados, em câmara húmida, durante 28 dias. 

Os procedimentos utilizados aquando do ensaio foram os seguintes: 

• após 28 dias de cura, retirou-se, removendo o excesso de humidade, o provete da câmara húmida; 

• retificou-se as faces transversais do provete, de modo a que estas ficassem lisas e paralelas; 

• aplicou-se 2 extensómetros, diametralmente opostos, no provete; 

• limpou-se cuidadosamente todas as superfícies da máquina de ensaio; 

• posicionou-se o provete, de modo a que a aplicação da carga fosse a mais centrada possível; neste 

processo, utilizou-se uma rótula metálica que permite apenas transferência de esforço axial; 

• aplicou-se um ciclo de carga no provete, fazendo variar a tensão entre 0,5 e 1,0 MPa (σi = 0,5 a 1,0 

MPa) e 1/3 da tensão média de resistência à compressão (σf = fc/3), de modo a verificar o correto 

posicionamento do provete, a variação de extensão nos dois extensómetros após um ciclo de carga 

(|εext1 - εext2|) não pode diferir mais do que 10%; 

• registou-se as extensões iniciais e finais obtidas, assim como as tensões aplicadas. 

• efetuou-se outro ciclo de carga; 

• verificou-se, após cada ciclo, se a diferença entre a média das variações de extensão do presente 

ciclo em comparação com o ciclo anterior (|εi – εi+1|) não foi superior a 1x10-5, se sim o ciclo de carga 

foi repetido; 

• efetuou-se os ciclos necessários até que o ponto anterior (|εi – εi+1| < 1x10-5) se verificasse. 

O módulo de elasticidade em compressão é definido pela expressão (3.33). 

 Ec =
Δσ

Δε
=  

σf,n − σi,n

εf,n − εi,n

× 10−3 (3.32) 

onde, 

• Ec - módulo de elasticidade em compressão (GPa); 

• σi,n - tensão inicial aplicada no ciclo n (MPa); 

• σf,n - tensão máxima aplicada no ciclo n (MPa); 

• εi,n - extensão para a tensão σi,n registada no ciclo n; 

• εf,n - extensão para a tensão σf,n registada no ciclo n. 
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4. RESULTADOS DA CAMPANHA EXPERIMENTAL 

Neste capítulo, faz-se a apresentação e análise dos resultados obtidos nos ensaios realizados ao longo 

de toda a campanha experimental. Também se faz uma análise comparativa destes com os resultados 

obtidos por outros investigadores nos seus estudos, descritos no capítulo 2. Estuda-se as alterações 

das propriedades dos agregados quando sujeitos a um processo de reciclagem múltipla e o efeito da 

sua incorporação, com taxas de substituição de 25 e 100% dos AGN por AGR (AGR1, AGR2 e AGR3), 

no comportamento mecânico dos BAGR (B1, B125, B2, B225, B3 e B325). 

Para melhor compreensão dos resultados alcançados, o presente capítulo encontra-se dividido em quatro 

subcapítulos. Inicialmente, são tratados os resultados obtidos nos ensaios de caraterização dos agregados. 

Em segundo lugar, são estudadas as propriedades dos betões no estado fresco. O terceiro subcapítulo é 

referente ao estudo das propriedades mecânicas dos betões de estudo no estado endurecido. Por último, 

são apresentadas conclusões baseadas nos resultados dos subcapítulos anteriores. 

 

4.1. Ensaios de caraterização dos agregados 

4.1.1. Análise granulométrica 

Nesta investigação, apenas as curvas granulométricas dos AF eram relevantes para determinar as quanti-

dades a serem incorporadas na amassadura. De forma a minimizar a discrepância entre a formulação do 

betão e a sua composição real, os AG, tanto naturais como reciclados, foram peneirados e separados nas 

diferentes frações granulométricas e, deste modo, ajustados diretamente à curva teórica de Faury. 

Na Figura 4.1, apresenta-se a curva granulométrica da areia fina (Figura 4.2) e da areia grossa (Figura 

4.3), sendo que as abcissas representam a raiz quinta da abertura dos peneiros e as ordenadas a 

percentagem de material passante em cada um dos peneiros. Os valores obtidos aquando do ensaio 

de análise granulométrica dos AF constam do ANEXO C. 

 
Figura 4.1 - Curvas granulométricas dos AF 

 
Figura 4.2 - Areia fina 

 
Figura 4.3 - Areia grossa 

 

4.1.2. Massa volúmica e absorção de água 

Como descrito, determinou-se a massa volúmica e absorção de água com base na metodologia da 

norma NP EN 1097-6 (2003). Este ensaio foi realizado a todos os AG envolvidos nesta investigação 

(AGN, AGR1, AGR2 e AGR3). Para cada tipo de AG, foram ensaiadas três amostras, correspondendo 
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o resultado final à média dos resultados das amostras. Os valores referentes a cada amostra analisada, 

para cada tipo de AG, encontram-se no ANEXO D. No Quadro 4.1, apresenta-se os resultados obtidos. 

Quadro 4.1 - Resultados do ensaio de massa volúmica e absorção de água 

Tipo de 
AG 

Massa volúmica do material 
impermeável das partículas 

ρa (kg/m3) 

Massa volúmica 
das partículas se-

cas ρrd (kg/m3) 

Massa volúmica das partículas 
saturadas com superfície seca 

ρssd (kg/m3) 

Absorção de água 
às 24 horas WA24 

(%) 

AGN 2668,40 2593,04 2621,28 1,09 
AGR1 2668,06 2319,28 2450,00 5,64 
AGR2 2629,87 2175,01 2347,97 7,95 
AGR3 2672,23 2124,80 2329,65 9,64 

 

Para os AGN, os valores de massa volúmica e de absorção de água estão próximos dos fornecidos 

pelas empresas que os disponibilizaram, os quais se situam, para a massa volúmica, entre 2640 e 2770 

kg/m3, e para a absorção de água, entre 0,7 e 1,9%. 

A especificação LNEC E 471 refere que os AGR devem, para que possam ser utilizados no fabrico de 

betão, possuir uma massa volúmica das partículas secas superior a 2200 kg/m3 e uma absorção de 

água inferior a 7%, logo, nesta investigação, apenas os AGR1 cumprem os requisitos da especificação. 

Analisando o Quadro 4.1, verifica-se que, como era de esperar, os AGR apresentam uma massa volú-

mica das partículas secas (ρrd) e uma massa volúmica das partículas saturadas com superfície seca 

(ρsss) inferior à dos AGN e que esta é tanto menor quanto mais avançado o ciclo de reciclagem de que 

resultem. Tal deve-se, sobretudo, às características das suas matérias-primas, em particular à pasta 

de cimento aderida aos AGR (como se torna evidente analisando as Figuras 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7, a 

quantidade de argamassa aderida aos AGN aumenta à medida que aumenta o número de reciclagens), 

uma vez que são menos densas do que os AGN. 

 
Figura 4.4 - AGN 

 
Figura 4.5 - AGR1 

 
Figura 4.6 - AGR2 

 
Figura 4.7 - AGR3 
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Ao contrário do esperado, a massa volúmica do material impermeável das partículas (ρa) apresentou 

valores muito semelhantes para o primeiro, segundo e terceiro ciclo registando-se uma diminuição ligeira 

do seu valor no segundo ciclo reciclagem (Figura 4.8). Embora o valor de massa volúmica do material 

impermeável das partículas se encontre, para o segundo ciclo, fora da margem de erro do ensaio, este 

comportamento pode sugerir uma estabilização da propriedade ao longo dos ciclos de reciclagem. 

Em relação à absorção de água, a mesma é superior nos AGR, aumentando com o número do ciclo de 

reciclagem em que se encontrem e sendo justificada pelo motivo referido para a massa volúmica (a arga-

massa aderida aos AGN possui elevada porosidade). O aumento da absorção de água pelos AGR revelou-

se acentuado após o primeiro ciclo de reciclagem (aumento de 4,55%), diminuindo à medida que aumenta-

ram os ciclos de reciclagem (aumento de 2,31% após o segundo ciclo de reciclagem e de 1,69% após o 

terceiro ciclo de reciclagem). Por outras palavras, à medida que aumenta o número de ciclos de reciclagem 

dos AGR estes absorvem mais água, mas, de ciclo para ciclo, mas com um incremento cada vez menor 

(Figura 4.9). O mesmo ocorre no caso da massa volúmica das partículas secas e das partículas saturadas 

com superfície seca, sendo que, de ciclo para ciclo, se nota uma diminuição cada vez menor do seu valor 

(Figuras 4.10 e 4.11). 

 

Tal deve-se ao aumento da quantidade de argamassa aderida aos AGN com o número de reciclagens, 

sendo que, de ciclo para ciclo, o incremento de argamassa aderida é cada vez menor, podendo, eventual-

mente, estabilizar após um certo número de reciclagens. Partindo desta interpretação, construiu-se as Fi-

guras 4.9, 4.10 e 4.11, onde, através dos dados obtidos nos ensaios de absorção de água às 24 horas, 

 
Figura 4.8 - Evolução da massa volúmica do 

material impermeável das partículas ao 
longo dos ciclos de reciclagem 

 
Figura 4.9 - Evolução da absorção de água às 24 

horas ao longo dos ciclos de reciclagem 

 
Figura 4.10 - Evolução da massa volúmica 

das partículas secas ao longo dos ciclos de 
reciclagem 

 
Figura 4.11 - Evolução da massa volúmica das 
partículas saturadas com superfície seca ao 

longo dos ciclos de reciclagem 
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massa volúmica das partículas secas e massa volúmica das partículas saturadas com superfície seca, res-

petivamente, se fez uma regressão não-linear recorrendo a um modelo exponencial assintótico. Analisando 

as figuras referidas, observa-se que, utilizando este modelo, se obtém excelentes correlações (R2 entre 

0,9952 e 0,9992). O modelo exponencial assintótico, tal como o nome indica, cria uma função (y = a −

b ×  cx) que tende para uma assíntota horizontal (com o valor de a) e que, neste caso, representa o valor 

para o qual a propriedade tende. Com esta análise, verifica-se que, para a absorção de água, massa volú-

mica das partículas secas e das partículas saturadas com superfície seca, no terceiro ciclo de reciclagem 

(9,64%, 2124,80 kg/m3 e 2329,65 kg/m3, respetivamente) ainda não se atingiu a estabilização (11,59 ± 

0,72%, 2065,36 ± 22,54 kg/m3 e 2291,67 ± 33,70 kg/m3, respetivamente), pelo que, esta apenas será 

atingida num dos ciclos de reciclagem seguintes. 

A maior absorção de água por parte dos AGR obriga a que a mesma, de modo a se obter a mesma 

trabalhabilidade do que um betão convencional, tenha de ser considerada na formulação do betão 

(como descrito no ponto “3.2.3.1. Betões com incorporação de AGR”). 

No Quadro 4.2, apresenta-se os resultados obtidos no ensaio de massa volúmica e absorção de água 

nas diversas investigações. Comparando os resultados obtidos com os do referido quadro, verifica-se 

que, com exceção dos resultados da absorção de água dos AGR2 na investigação de Zhu et al. (2011), 

estes estão de acordo com as demais investigações. Na sua investigação, Zhu et al. (2011) utilizaram 

cinzas volantes e escória que contribuíram para a diminuição da porosidade dos AGR2, fazendo com 

que, do primeiro para o segundo ciclo, a absorção de água diminuísse ao invés de aumentar. 

Quadro 4.2 - Resultados obtidos no ensaio de massa volúmica e absorção de água nas diver-
sas investigações 

Propriedades Abreu (2017) 
Huda e 
Alam 
(2014) 

Brito   
et al. 

(2006) 

Salesa et al. (2017) 
Zhu et al. (2011) 

Betão de origem 

Bago de arroz Brita C25 C30 C40 C50 C60 

ρrd (kg/dm3)  

AGN 2,59 2,67 - 2,54 2,60 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

AGR1 2,32 2,32 - 2,38 2,33 1,38 1,40 1,39 1,39 1,41 

AGR2 2,18 2,17 - 2,28 2,22 1,24 1,25 1,26 1,28 1,27 

AGR3 2,12 2,03 - - - - - - - - 

WA24 (%) 

AGN 1,10 1,20 - - - 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

AGR1 5,60 5,20 6,30 2,20 1,10 6,50 5,50 6,20 5,80 5,20 

AGR2 8,00 7,10 7,60 4,40 5,20 4,60 4,50 4,70 4,70 4,60 

AGR3 9,60 9,40 8,50 5,70 6,20 - - - - - 

 

4.1.3. Absorção de água ao longo de 24 horas 

Como exposto no ponto “3.2.3.1. Betões com incorporação de AGR”, o estudo da evolução da absorção 

de água ao longo do tempo seguiu a metodologia desenvolvida por Leite (2001). 

Os resultados obtidos para os AGR constam, de forma gráfica, da Figura 4.12, sendo que as tabelas e 

dados dos ensaios podem ser consultados no ANEXO E. 

A absorção de água dos AGR1 está de acordo com as investigações apresentadas no ponto “2.3.2. 

Absorção de água”, onde a maior percentagem da capacidade total de absorção de água pelos AGR1 

ocorre durante os primeiros cinco minutos, evoluindo gradativamente a partir desse momento. 

Pela análise dos resultados dos ensaios de absorção de água dos diferentes AGR ao longo do tempo, 

verifica-se que, nos primeiros minutos, os AGR1 absorvem água mais rapidamente do que os AGR2 e 
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que estes o fazem relativamente aos AGR3, mas que, sensivelmente a partir de 30 minutos, todos os 

AGR se comportam de forma idêntica, absorvendo água de forma lenta e gradual. 

 

Figura 4.12 - Evolução da absorção de água dos diferentes AGR 
 

4.1.4. Índice de forma 

A determinação do índice de forma seguiu a metodologia e princípios descritos na norma NP EN 933-

4 (2002). Este ensaio foi realizado apenas para os AG envolvidos nesta investigação (AGN, AGR1, 

AGR2 e AGR3), para cada tipo de agregado foi ensaiada uma amostra. Os cálculos auxiliares à reali-

zação do referido ensaio encontram-se no ANEXO F. 

Apresenta-se no Quadro 4.3 os resultados obtidos através deste ensaio. Analisando o mesmo, verifica-

se que os AGR apresentam um índice de forma muito próximo do dos seus homólogos naturais e que, 

com o aumento dos ciclos de reciclagem, o índice de forma permanece praticamente inalterado. Deste 

modo, pode-se afirmar que os AGN apresentam uma forma muito semelhante à dos AGR. De acordo 

com a norma NP EN 12620 (2004), todos os agregados ensaiados se enquadram na categoria SI20. 

Quadro 4.3 - Resultados do ensaio do índice de forma 
Propriedade Bago de arroz Brita 1 Brita 2 AGR1 AGR2 AGR3 

SI (%) 17 20 18 18 19 18 

 

Nesta dissertação, os AGR sofreram uma trituração diferente (trituração in situ - britadeira de maxilas) 

à dos seus homólogos naturais (trituração industrial - britagem primária e secundária), sendo de esperar 

que os AGR apresentassem índices de forma semelhantes entre si, mas diferentes daqueles que se-

riam apresentados pelos AGN. 

O levantamento bibliográfico efetuado no ponto “2.3.3. Forma das partículas”, presente no Quadro 2.8, 

abrangeu apenas investigações com um só ciclo de reciclagem. Através da análise do mesmo, constata-se 

que os valores obtidos nesta investigação diferem dos das distintas investigações. Nas investigações de 

Fonseca (2009), Larrañaga (2004) e Etxeberria et al. (2007), houve um aumento do índice de forma dos 

AGR quando comparados com os AGN, sugerindo que o processo de reciclagem resulta em agregados 

com uma forma mais alongada. Pelo contrário, Soares (2014) verificou um índice de forma dos AGR inferior 

ao dos AGN, ou seja, com a reciclagem os AG tendiam a formas mais arredondadas. Refira-se que nas 

investigações de Larrañaga (2004), Etxeberria et al. (2007) e Soares (2014) o processo de britagem dos 

agregados naturais e reciclados foi semelhante, mas na investigação de Fonseca (2009) foi diferente. 
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4.1.5. Baridade 

A determinação da baridade seguiu a metodologia e princípios da norma NP EN 1097-3 (2003). Nesta 

investigação, realizou-se o ensaio de baridade (pb) em três amostras, formuladas de acordo com as 

proporções presentes na posologia do betão, de cada tipo de AG (AGN, AGR1, AGR2 e AGR3), cor-

respondendo o resultado final à média dos resultados elementares. Para além da baridade, determinou-

se ainda o volume de vazios, uma vez que estas propriedades se encontram diretamente relacionadas. 

No ANEXO G, encontram-se os valores pertencentes a cada amostra analisada, para cada tipo de AG. 

Os resultados obtidos através da realização deste ensaio são apresentados no Quadro 4.4. Pela aná-

lise do mesmo, observa-se que, com o aumento do número de ciclos de reciclagem, tal como era es-

perado, há uma diminuição da baridade e um aumento da percentagem de vazios. Os AGR1, AGR2 e 

AGR3 possuem uma baridade inferior à dos seus homólogos naturais em cerca de 16,5, 23,7 e 26,9%, 

respetivamente. Observa-se, através destes valores, que a baridade diminui cada vez menos de ciclo 

para ciclo (Quadro 4.4), tal como ocorrido para o caso da massa volúmica, aplicando-se para este caso 

a mesma justificação (vide “4.1.2. Massa volúmica e absorção de água”). A pasta cimentícia, aderida 

aos AGN, possui uma massa volúmica substancialmente inferior à dos AGN, pelo que, quanto maior 

for a percentagem desta, maior será a diferença de valores entre os AGR e os AGN. 

Quadro 4.4 - Resultados do ensaio de baridade 
Propriedade AGN AGR1 AGR2 AGR3 

ρb (kg/m3) 1355,1 1132,2 1034,4 990,1 
% de vazios 47,1% 55,2% 59,3% 62,7% 

 

Vê-se, na Figura 4.13, que, através da aplicação do modelo de regressão não-linear exponencial assintótico 

aos valores do ensaio de baridade, para os distintos ciclos de reciclagem, se obteve uma correlação perfeita 

(R2=1). Tal como para o caso da massa volúmica e da absorção de água às 24 horas, para a baridade, 

embora o valor obtido no terceiro ciclo de reciclagem (990,10 kg/m3) se encontrasse próximo do valor final 

(955,72 ± 1,15 kg/m3), três ciclos de reciclagem não foram suficientes para que a propriedade estabilizasse. 

 

Figura 4.13 - Evolução da baridade ao longo dos ciclos de reciclagem 
 

Como se pode verificar a partir da análise do Quadro 4.5, os valores de baridade resultantes desta 

investigação enquadram-se nos resultados das várias investigações analisadas. Em todas as investi-

gações, os valores de baridade diminuíram com o aumento do número de ciclos de reciclagem, sendo 

que essa diminuição foi, de ciclo para ciclo, cada vez menor. 
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Quadro 4.5 - Resultados obtidos no ensaio de baridade nas diversas investigações 

 

4.1.6. Desgaste de Los Angeles 

Como descrito no subcapítulo 3.5.5, este ensaio seguiu a metodologia e princípios constantes na norma 

NP EN 1097-2 (2000). Este ensaio foi realizado apenas para os AG envolvidos neste estudo (AGN, 

AGR1, AGR2 e AGR3) e para cada tipo de AG foi ensaiada uma amostra composta por 3 provetes. Os 

cálculos auxiliares à realização deste ensaio estão presentes no ANEXO G. 

Os resultados obtidos são apresentados no Quadro 4.6. Por análise dos seus valores, observa-se que 

existe um desgaste superior nos AGR face aos AGN, o que se deve à menor capacidade resistente da 

argamassa aderida aos primeiros. 

Quadro 4.6 - Resultados do ensaio de desgaste de Los Angeles 
Propriedade AGN AGR1 AGR2 AGR3 

LA (%) 27,93 38,81 41,18 40,89 

 

Embora o desgaste seja sempre superior nos AGR relativamente aos AGN, entre estes constata-se que o 

desgaste aumenta até se atingir o segundo ciclo de reciclagem, mas diminui, ligeiramente, no terceiro ciclo. 

Como a diminuição é pouco significativa (-0,29%) e está dentro da margem de erro do ensaio (Figura 4.14), 

tal poderá indicar que a partir do segundo ciclo de reciclagem a resistência ao desgaste por carga abrasiva 

estabiliza, ou seja, que se atingiu uma fase em que o incremento de argamassa aderida é tão reduzido que 

se torna, para este ensaio, insignificante. Aplicando o modelo de regressão não-linear exponencial assin-

tótico comprova-se que há, efetivamente, uma estabilização do valor desta propriedade a partir do segundo 

ciclo de reciclagem (Figura 4.15), ou seja, os valores apresentados no segundo (41,18%) e terceiro (40,89%) 

ciclos já se encontram dentro do intervalo estimado para o valor final (41,23 ± 0,41%). 

 
Figura 4.14 - Evolução do desgaste de Los 
Angeles ao longo dos ciclos de reciclagem 

 
Figura 4.15 - Evolução do desgaste de Los 
Angeles ao longo dos ciclos de reciclagem 

(assíntota horizontal) 
 
Através da análise dos resultados obtidos, conclui-se que esta propriedade satisfaz, para todos os AG, 

o requisito de 50% de desgaste máximo estipulado na norma LNEC E 373, para agregados a serem 

utilizados na formulação de betões estruturais. 

Propriedades Abreu (2017) Huda e Alam (2014) 

Zhu et al. (2011) 

Betão de origem 

C25 C30 C40 C50 C60 

ρb (kg/dm3)  

AGN 1,36 1,62 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 
AGR1 1,13 1,40 2,53 2,55 2,53 2,54 2,56 
AGR2 1,03 1,25 2,43 2,44 2,45 2,48 2,48 
AGR3 0,99 1,20 - - - - - 
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O levantamento bibliográfico efetuado no ponto “2.3.4. Resistência mecânica”, presente no Quadro 2.9, 

abrangeu apenas investigações com um só ciclo de reciclagem. Através da análise do referido quadro, 

comprova-se que os resultados obtidos nesta investigação para os AGR1 estão de acordo com as 

demais investigações, verificando-se um decréscimo na resistência ao desgaste destes face aos AGN. 

 

4.2. Ensaios ao betão fresco 

4.2.1. Abaixamento no cone de Abrams 

O ensaio de abaixamento foi realizado de acordo com a metodologia presente na norma NP EN 12350-

2 (2002), tanto na primeira fase da campanha experimental (produção dos BO) como na segunda (pro-

dução dos betões de ensaio). Este efetuou-se imediatamente após o término da amassadura. A traba-

lhabilidade dos betões foi um parâmetro que, com vista à comparação dos vários betões, se definiu à 

priori, situando-se no intervalo de 125 ± 5 mm (ANEXO H). 

No Quadro 4.7, pode-se consultar os resultados de abaixamento obtidos após a realização deste ensaio 

e as relações a/c efetiva e aparente resultantes da formulação do betão. Verifica-se, por análise dos 

mesmos, que o limite de abaixamento estabelecido foi satisfeito para todos os betões. 

De modo a obter-se a mesma trabalhabilidade em todos os betões, mantendo o abaixamento constante, 

à medida que se fabricou betões com AGR provenientes de ciclos de reciclagem mais avançados houve 

a necessidade de, como referido no ponto “3.2.3.1. Betões com incorporação de AGR”, considerar a 

sua capacidade de absorção de água, adicionando-se uma quantidade extraordinária de água à amas-

sadura, o que significa que com o aumento do ciclo de reciclagem dos AGR empregues no fabrico do 

betão, aumenta o valor da relação a/c aparente (Quadro 4.7). 

Quadro 4.7 - Resultados obtidos no ensaio de abaixamento 
Betão Abaixamento (mm) Relação a/c efetiva  Relação a/c aparente  

BR 124,5 0,55 0,55 
B1 126,0 0,55 0,67 

B125 126,0 0,55 0,58 
B2 121,0 0,55 0,69 

B225 119,5 0,55 0,59 
B3 128,5 0,55 0,71 

B325 120,0 0,55 0,59 

 

4.2.2. Massa volúmica 

A massa volúmica dos betões ensaiados foi determinada conforme o especificado na norma NP EN 

12350-6 (2002). Este ensaio foi realizado apenas na segunda fase da campanha experimental (produ-

ção dos betões de ensaio) e foi executado imediatamente após o término da amassadura. 

Os resultados obtidos através da realização deste ensaio e a sua variação em relação ao BR (DBR (%)) 

são os apresentados no Quadro 4.8. Neste encontram-se os valores da massa volúmica para as várias 

composições do betão ensaiado e a variação desta propriedade em relação ao BR. Os cálculos inter-

médios constam do ANEXO H. Todos os betões se encontram dentro do intervalo de 2000 a 2600 

kg/m3, estabelecido na norma NP EN 206-1 (2007) para betões normais. 

Constata-se que a massa volúmica do betão fresco diminui, tanto para uma taxa de substituição de 

100% dos AGN por AGR como de 25% (dentro do mesmo ciclo de reciclagem, a massa volúmica 

diminui à medida que a taxa de substituição de AGN por AGR aumenta), com a incorporação de AGR 

e que esta diminuição se amplia com o número de reciclagens dos AGR. 
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A massa volúmica do betão fresco depende diretamente da massa volúmica dos seus elementos, como 

os AGR possuem uma massa volúmica menor que os seus homólogos naturais, devido à pasta cimen-

tícia aderida aos primeiros, como seu viu em “4.1.2. Massa volúmica e absorção de água”, os resultados 

obtidos encontram-se de acordo com o expectável. 

Quadro 4.8 - Resultados obtidos no ensaio de massa volúmica 
Betão Massa volúmica (kg/m3) DBR

 (%) 

BR 2413,80 - 
B1 2319,30 -3,91 

B125 2385,30 -1,18 
B2 2279,80 -5,55 

B225 2383,80 -1,24 
B3 2264,80 -6,17 

B325 2375,80 -1,57 

 

Como para o caso da massa volúmica das partículas secas e da massa volúmica das partículas satu-

radas com superfície seca, para a massa volúmica do betão no estado fresco observou-se, de ciclo para 

ciclo, uma diminuição cada vez menor do seu valor. Utilizando o modelo exponencial assintótico para análise 

dos resultados obtidos (Figura 4.16), obtém-se um coeficiente de correlação excelente (R2=0,99997) e es-

tima-se que haverá uma estabilização da propriedade num dos ciclos de reciclagem seguintes, já que no 

terceiro ciclo de reciclagem esta ainda não foi atingida (Quadro 4.9). 

 
Figura 4.16 - Evolução da massa volúmica do 
betão no estado fresco ao longo dos ciclos 

de reciclagem 

Quadro 4.9 - Comparação do valor obtido no 
segundo ciclo de reciclagem com o valor fi-
nal estimado (massa volúmica do betão no 

estado fresco) 

Propriedade 
Terceiro ciclo de 

reciclagem 
Valor final (assín-
tota horizontal) 

Massa                
volúmica 
(kg/m3) 

2264,80 2253,62 ± 1,13 

 

 

Na Figura 4.17, observa-se, para todos os ciclos de reciclagem, que existe uma forte relação entre a 

massa volúmica e a quantidade de AGR introduzidos no betão, onde a diminuição da primeira com o 

aumento da segunda é linear. Foram obtidos excelentes coeficientes de correlação: 0,9969 para o pri-

meiro ciclo de reciclagem, 0,9992 para o segundo e 1 para o terceiro. 

No que concerne a um único ciclo de reciclagem, os resultados obtidos estão de acordo com as cam-

panhas experimentais apresentadas em “2.4.2. Massa volúmica”, onde Leite (2001), Etxeberria et al. 

(2007), Malesev et al. (2010), Rao et al. (2011) e Soares (2014) afirmaram que a massa volúmica do 

BAGR1 no estado fresco diminui à medida que aumenta a taxa de incorporação de AGR1, devendo-se 

tal à menor massa volúmica dos AGR1 causada, sobretudo, pela existência de argamassa aderida, 

quando comparados com AGN. A ordem de grandeza da redução de massa volúmica no estado fresco 

do B1 em comparação com a do BR (-3,91%) está de acordo com as referidas investigações, onde 

foram obtidas diminuições na ordem de -3 a -5%. 
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Figura 4.17 - Relação da massa volúmica do betão no estado fresco, para cada ciclo de recicla-
gem, com a taxa de substituição de AGR 

 

4.3. Ensaios ao betão endurecido 

4.3.1. Resistência à compressão 

Nesta dissertação, exclusivamente para este ensaio, aproveitou-se os provetes de B3 ensaiados na terceira 

fase da campanha experimental (nos ensaios de resistência à compressão e de resistência à tração) para 

se produzir, a partir de AGR obtidos através da demolição destes (AGR4), três provetes de betão com in-

corporação de AGR4 (B4) que se ensaiou unicamente aos 28 dias de idade. Este B4 foi fabricado utilizando 

a posologia apresentada em “3.2.1. Posologia do betão”, tal como todos os betões estudados (ANEXO B). 

Para determinação da capacidade resistente sob tensão uniforme dos betões ensaiados na terceira 

fase da campanha experimental (BR, B1, B125, B2, B225, B3 e B325), acrescidos do B4, seguiu-se, 

como explicado em “3.7.1. Resistência à compressão”, a metodologia e princípios presentes na norma 

NP EN 12390-3 (2003). Com exceção do B4, este ensaio foi realizado após 7, 28 e 56 dias de cura do 

betão. Os valores obtidos no ensaio de cada um dos provetes e os cálculos auxiliares podem ser con-

sultados no ANEXO I. 

Os valores médios da resistência à compressão, para as diferentes idades de cura (fcm 7, fcm 28, fcm 56), e 

a variação desta em relação ao BR (DBR (%)) encontram-se no Quadro 4.10. 

Quadro 4.10 - Resultados obtidos no ensaio de resistência à compressão 
Betão fcm 7 (MPa) DBR (%) fcm 28 (MPa) DBR (%) fcm 56 (MPa) DBR (%) 

BR 46,2 - 55,9 - 63,8 - 
B1 44,0 -4,8 54,1 -3,2 59,0 -7,5 

B125 47,6 3,0 59,7 6,8 65,0 1,9 
B2 43,3 -6,3 53,3 -4,7 57,6 -9,7 

B225 47,0 1,7 55,9 0,0 60,7 -4,9 
B3 40,3 -12,8 48,6 -13,1 56,2 -11,9 

B325 45,2 -2,1 55,9 0,0 62,7 -1,7 
B4 - - 47,8 -14,5 - - 

 

Em primeiro lugar, importa verificar se os valores obtidos estão de acordo com a formulação do betão 

adotada (C30/37). Para tal, é necessário determinar a resistência característica à compressão dos be-

tões (expressão (4.1)). Obteve-se uma classe de resistência C40/50, superior à classe prevista 

(C30/37). Esta situação deveu-se ao facto de, como constatado em investigações realizadas recente-

mente no Instituto Superior Técnico, a quantidade de cimento CEM I 42,5 R sugerida pelo método de 

Bolomey (Quadro 3.19), para se obter um betão C30/37, ser demasiado elevada. O objetivo principal 
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da realização deste ensaio foi a comparação do comportamento dos diferentes betões ensaiados, logo 

a referida ocorrência não representou qualquer inconveniente. 

onde, 

• fck - valor característico de resistência à compressão (MPa); 

• fcm - valor médio de resistência à compressão (MPa); 

• 𝜆 - parâmetro estatístico que depende do número de amostras; tal como proposto por Nepomuceno 

(1999) adotou-se o valor de 1,64; 

• Sn - desvio padrão (MPa). 

Por análise dos resultados (Quadro 4.10), verifica-se que, para uma taxa de substituição de 100% dos 

AGN por AGR, a resistência à compressão dos betões diminui, para qualquer das idades, com o aumento 

dos ciclos de reciclagem. Esta diminuição da resistência à compressão ao longo dos ciclos de reciclagem 

apresenta, tal como demonstrado na Figura 4.18, um comportamento aproximadamente linear para as 

idades de cura de 7 e 28 dias, tendo-se obtido coeficientes de correlação muito bons (R2=0,8864 e 

R2=0,8941, respetivamente) e um comportamento assintótico (como era expectável para todas as idades) 

para a idade de cura de 56 dias (R2 = 0,99695). Segundo o modelo exponencial assintótico, no terceiro 

ciclo de reciclagem, a resistência à compressão de estabilização ainda não foi alcançada, mas poderá 

ser atingida num dos próximos ciclos de reciclagem. 

Acrescentando à análise efetuada os resultados obtidos nos ensaios à compressão dos provetes de B4, 

obtém-se a Figura 4.19, onde se constata que, para a idade de 28 dias, mantendo-se o comportamento 

aparentemente linear (com um coeficiente correlação excelente (R2=0,9326)), há uma ligeira diminuição 

da resistência à compressão do terceiro para o quarto ciclo de reciclagem. 

 
Figura 4.18 - Variação da resistência à com-
pressão dos betões com 100% de incorpora-
ção de AGR com o número de ciclos de reci-

clagem 

 
Figura 4.19 - Variação da resistência à com-
pressão dos betões com 100% de incorpora-

ção de AGR (acrescidos do B4) com o número 
de ciclos de reciclagem 

 

Esta ligeira diminuição da resistência à compressão no quarto ciclo de reciclagem poderá indicar a apro-

ximação a um comportamento assintótico, onde com o aumento do número de reciclagens há, até à 

estabilização, diminuições cada vez menos significativas de resistência. 

 fck = fcm − λ ×  Sn (4.1) 
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Para uma taxa de substituição de 25% dos AGN por AGR, não é possível estabelecer uma relação entre 

a resistência à compressão e o aumento do número de ciclos de reciclagem dos AGR. Observando a 

Figura 4.20, verifica-se que, para uma idade de 7 dias de cura do betão, a resistência à compressão 

apresenta uma variação, em relação ao BR, pouco significativa, aumentando 1,4 e 0,8 MPa para o B125 

e B225, respetivamente e diminuindo 1,0 MPa para o B325. Aos 28 dias de cura a resistência à compres-

são do B125 continua superior à do BR (em cerca de 3,8 MPa), mas tanto o B225 como o B325 apresen-

tam valores de fcm iguais ao do BR (55,9 MPa). Por último, aos 56 dias o B125 continua com um valor 

superior em cerca de 1,2 MPa ao do BR, enquanto o B225 e o B325 apresentam valores inferiores ao do 

BR (3,1 e 1,1 MPa, respetivamente). Por outras palavras, ao longo do período de cura de 56 dias, a 

resistência à compressão do B125 mantém-se sempre superior à do BR, a do B225 começa por ser 

ligeiramente superior, mas aos 28 dias passa a ser inferior e a do B325 apresenta sempre um valor inferior 

ao BR. Assim, conclui-se que a resistência à compressão para esta taxa de reciclagem, é, em todos 

casos, semelhante à do BR, apresentando variações pouco significativas, tanto negativas (-4,9% para o 

B225 aos 56 dias de cura) como positivas (6,8% para o B125 aos 28 dias de cura), em torno do seu valor. 

 

Figura 4.20 - Variação da resistência à compressão dos betões com 25% de incorporação de 
AGR com o número de ciclos de reciclagem 

 

Esta mudança de andamento da resistência à compressão ao longo dos ciclos de reciclagem, para as 

diferentes idades de cura do betão, é explicada pelo facto de o BR aumentar, ao longo do tempo, de 

resistência mecânica mais rapidamente que os betões com incorporação de AGR, que aumentam de 

resistência de forma mais gradual (Figuras 4.21 e 4.22). 

Ao estudar-se o aumento da resistência à compressão ao longo do período de cura, para cada um dos 

betões, foi possível identificar um comportamento assintótico (com o passar do tempo o incremento de 

resistência mecânica é, para todos os casos, cada vez menor), assim, com a aplicação de um modelo 

de regressão não-linear exponencial assintótico, construiu-se, a partir das Figuras 4.21 e 4.22, o Qua-

dro 4.11, a partir do qual se consegue estimar qual será o valor final de resistência à compressão de 

cada betão. Como se pode constatar, foram obtidos através desta análise coeficientes de correlação 

excelentes (R2 ≈ 1). 

Partindo dos valores apresentados no Quadro 4.11, confirma-se que para o caso dos betões com in-

corporação de AGR o incremento de resistência mecânica ao longo do tempo é menor do que para o 

caso do BR. Por exemplo, o B125, que até aos 56 dias de cura apresenta um valor de resistência 
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mecânica superior ao do BR, irá, segundo este modelo, apresentar uma resistência à compressão final 

menor do que este (67,1 < 74,3 (MPa)). 

 
Figura 4.21 - Aumento da resistência à com-

pressão com a idade de cura dos betões com 
100% de incorporação de AGR, comparativa-

mente ao BR 

 
Figura 4.22 - Aumento da resistência à com-

pressão com a idade de cura dos betões com 
25% de incorporação de AGR, comparativa-

mente ao BR 

Quadro 4.11 - Estimativa do valor final de resistência à compressão para cada um dos betões 
ensaiados; valores resultantes das Figuras 4.21 e 4.22 

Variável BR B1 B125 B2 B225 B3 B325 

fcm 7 46,2 44,0 47,6 43,3 47,0 40,3 45,2 
fcm 28 55,9 54,1 59,7 53,3 55,9 48,6 55,9 
fcm 56 63,8 59,0 65,0 57,6 60,7 56,2 62,7 

fcm final (estimado) 74,3 61,3 67,1 59,3 63,4 70,4 67,9 

R2 1 0,99995 0,99993 0,99992 0,99996 1 0,99998 
 

 

Por último, analisando-se a variação da resistência à compressão com o aumento da taxa de incorpora-

ção de AGR, para as diferentes idades de cura (Figura 4.23), não há dúvida que quando se substitui 

apenas 25% dos AGN por AGR se obtêm, comparativamente aos betões com 100% de incorporação de 

AGR, melhores valores de resistência mecânica. Para o primeiro ciclo de reciclagem, até se registou, 

para uma idade de cura de 56 dias, um valor de resistência mecânica superior ao do BR. 

Tal como para o caso da resistência à compressão dos betões com 100% de incorporação em função 

do número de ciclos de reciclagem, a resistência à compressão em função da taxa de substituição de 

AGR tende, ao longo do período de cura, para o comportamento expectável (linear), ou seja, aos 56 

dias de cura, tanto o primeiro como o segundo e terceiro ciclos de reciclagem (R2 = 0,824, R2 = 0,923 

e R2 = 0,988, respetivamente), apresentam melhores, ou muito parecidos, coeficientes de correlação 

do que aos 7 (R2 = 0,320, R2 = 0,924 e R2 = 0,924, respetivamente) e 28 (R2 = 0,824, R2 = 0,923 e R2 

= 0,988, respetivamente) dias de cura. 

Em suma, para todas as idades de cura e para todos os ciclos de reciclagem dos agregados, obteve-

se, em relação à resistência mecânica dos betões com 100% de incorporação de AGR, uma resistência 

à compressão maior para os betões com uma taxa de substituição de 25% dos AGN, sendo que estes 

registaram valores muito próximos (B225, B325) ou até superiores ao BR (B125). 
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Figura 4.23 - Variação da resistência à compressão com o aumento da taxa de incorporação de 
AGR, para as diferentes idades de cura 

 

Os resultados obtidos mostram que, em betões com 100% de incorporação de AGR, há uma diminuição 

da sua resistência à compressão e que esta é, para as idades de cura de 7 e 28 dias, linearmente pro-

porcional ao ciclo de reciclagem em que os AGR se encontram, mas tende, aos 56 dias de cura, para um 

comportamento assintótico. Esta mudança de relação (resistência à compressão / número de ciclos de 

reciclagem) com o decorrer do tempo de cura do betão pode dever-se ao facto de o BR apresentar, ao 

longo do tempo, ganhos de resistência significativamente maiores do que os BAGR. 

No que concerne a betões com incorporação de apenas 25% de AGR, embora não se tenha identificado 

nenhuma tendência, verificou-se que a resistência à compressão destes é, em todos os casos, muito 

semelhante à do BR, observando-se, para a mesma idade de cura, uma ligeira diminuição do seu valor 

com o aumento do número de reciclagens dos AGR incorporados. 

A resistência à compressão diminui linearmente com o aumento da taxa de substituição de AGN por AGR, 

sendo que este comportamento se torna mais evidente com o decorrer do período de cura. 

Como referido por Brito et al. (2006), nesta investigação a resistência à compressão de betões produzidos 

com uma taxa de substituição de 100% do volume de AGN por AGR, provenientes de três sucessivos ciclos 

de reciclagem, tendeu a estabilizar ao longo dos ciclos de reciclagem e tal como ocorrido nas investigações 

de Huda e Alam (2014), Feng et al. (2012) e Zhu e Lei (2014), verificou-se um decréscimo da resistência à 

compressão dos BAGR quando comparados com o BR. 

 

4.3.2. Resistência à tração por compressão diametral 

A determinação da resistência à tração por compressão diametral efetuou-se com base nos procedi-

mentos da norma NP EN 12390-6 (2003). O ensaio realizou-se após 28 dias de cura do betão. Os 

valores de cada provete e os cálculos auxiliares podem ser consultados no ANEXO J. Os valores re-

sultantes deste ensaio e a sua variação em relação ao BR (DBR (%)) constam do Quadro 4.12. 

Por análise do referido quadro, verifica-se que o BR foi, como esperado, o que obteve o maior valor e 

o B325 o que registou o valor mais reduzido. 
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Quadro 4.12 - Resultados obtidos no ensaio de resistência à tração por compressão diametral 
Betão Resistência à tração (MPa) DBR (%) 

BR 4,18 - 
B1 3,80 -9,1 

B125 4,00 -4,2 
B2 3,70 -11,4 

B225 3,70 -11,4 
B3 3,55 -15,1 

B325 3,40 -18,6 

 

Para os betões com 100% de incorporação de AGR, observa-se uma diminuição notória da resistência 

à tração do BR para o B1 (de 4,18 para 3,8 MPa), e menos significativa do B1 para o B2 e do B2 para 

o B3 (de 3,80 para 3,70 MPa e de 3,70 para 3,55 MPa, respetivamente) (Figura 4.24). Aplicando o 

método exponencial assintótico a este caso (Figura 4.25), verifica-se, com um coeficiente de correlação 

excelente (R2 = 0,97709), a existência de uma assíntota horizontal correspondente ao intervalo de 3,10 

a 3,65 MPa, assim, pode-se concluir que a partir do terceiro ciclo de reciclagem a resistência à tração 

estabilizou (3,55 MPa encontra-se dentro do referido intervalo). Este comportamento pode justificar-se 

pelo facto de, embora a qualidade dos AGR diminua e aumente o número de camadas de interface 

com o aumento do número de ciclos de reciclagem (ambas apresentam uma influência negativa na 

resistência à tração do betão), para o caso dos BAGR, como consequência da maior rugosidade e 

porosidade dos seus agregados, haver uma melhor ligação entre os agregados e a pasta cimentícia. 

 

No que aos betões com 25% de incorporação de AGR concerne, constata-se, contrariamente aquilo 

que é expectável (comportamento assintótico), existir uma forte relação entre a resistência à tração e 

o número de ciclos de reciclagem, onde a diminuição da primeira com o aumento da segunda é apro-

ximadamente linear (R2 = 0,9879) (Figura 4.26). Este comportamento sugere que a diminuição da qua-

lidade dos AGR com o aumento do número de ciclos de reciclagem gera um impacte maior na resis-

tência à tração do betão quando incorporados em percentagens menores (25%), do que em percenta-

gens maiores (100%). 

Na Figura 4.27, observa-se que, com exceção do primeiro ciclo de reciclagem, a resistência à tração 

dos betões com uma percentagem de incorporação de AGR de 25% é igual ou inferior à dos com 100%. 

Para o primeiro ciclo de reciclagem, a resistência diminui linearmente (R2 = 0,9982) com o aumento da 

 
Figura 4.24 - Variação da resistência à tração 

dos betões com 100% de incorporação de 
AGR com o número de ciclos de reciclagem 

 
Figura 4.25 - Variação da resistência à tração 

dos betões com 100% de incorporação de 
AGR com o número de ciclos de reciclagem; 

modelo exponencial assintótico 
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taxa de incorporação de AGR, mas para o segundo e terceiro ciclos de reciclagem não foi encontrada 

qualquer tendência. No segundo ciclo de reciclagem, o B225 apresenta uma resistência à tração se-

melhante à do B2 e no terceiro ciclo o B325 apresenta uma resistência à tração inferior à do B3. 

 
Figura 4.26 - Variação da resistência à tração 
dos betões com 25% de incorporação de AGR 

com o número de ciclos de reciclagem 

 
Figura 4.27 - Variação da resistência à tração 
com o aumento da taxa de incorporação de 

AGR 

 

Analisando as demais investigações presentes no ponto “2.4.4. Resistência à tração por compressão 

diametral”, constata-se que não existe uma tendência capaz de definir a influência do ciclo de recicla-

gem dos AGR ao nível desta propriedade. Nesta campanha, tal como afirmado por Brito (2005), houve 

uma diminuição da resistência à tração com a incorporação de AGR, sendo que esta foi, ao longo dos 

ciclos de reciclagem, progressivamente menos significativa, estabilizando aquando do terceiro ciclo de 

reciclagem. Estes resultados estão de acordo com as demais investigações que indicavam que poderia 

haver uma estabilização da propriedade (Huda e Alam (2014)) ou um eventual decréscimo (Feng et al. 

(2012), Zhu e Lei (2014)) dependendo da qualidade dos AGR utilizados. 

 

4.3.3. Resistência à abrasão 

A determinação da resistência à abrasão teve por base as especificações da norma DIN 52108 (2002). 

Este ensaio foi realizado aos 112 dias de cura do betão (91 dias em câmara húmida e 21 dias em 

ambiente de laboratório). 

Os resultados obtidos e a sua variação em relação ao BR (DBR (%)) encontram-se expostos no Quadro 

4.13, estando os valores correspondentes a cada provete e os cálculos auxiliares no ANEXO K. 

Quadro 4.13 - Resultados obtidos no ensaio de resistência à abrasão 
Betão Desgaste por abrasão (mm) DBR (%) 

BR 2,37 - 
B1 2,99 26,16 

B125 2,70 13,92 
B2 3,00 26,58 

B225 2,70 13,92 
B3 3,01 27,00 

B325 3,05 28,69 

 

Analisando os resultados obtidos, é facilmente percetível que, com exceção do terceiro ciclo de reci-

clagem (onde o B325 apresentou um desgaste superior ao B3), o desgaste por abrasão aumenta com 
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a percentagem de incorporação de AGR e com o ciclo de reciclagem em que se encontrem. Obteve-se 

maiores valores de desgaste nos BAGR, comparativamente a um betão homólogo constituído por AN. 

Nos betões com uma taxa de substituição de AGN por AGR de 100%, observa-se um aumento signifi-

cativo do desgaste por abrasão do BR para o B1 (26,16%), mas que parece estabilizar após o primeiro 

ciclo de reciclagem (Figura 4.28). Perante este comportamento, utilizando o modelo exponencial assin-

tótico, constata-se, com uma correlação excelente (R2 = 0,99984), haver a estabilização da propriedade 

para o valor de 3,00 mm (Figura 4.28), ou seja, a partir do primeiro ciclo de reciclagem. 

Para betões com uma taxa de substituição de AGN por AGR de 25%, há, contrariamente ao esperado 

(modelo assintótico), uma diminuição linear (R2 = 0,8996) da resistência à abrasão com o aumento dos 

ciclos de reciclagem dos AGR (Figura 4.29).  

 

Refira-se que essa diminuição de resistência à abrasão parece estabilizar aquando do primeiro e segundo 

ciclos, mas diminui repentinamente no terceiro ciclo de reciclagem, o que leva a querer que o valor de 

desgaste do B325 pode resultar de um erro experimental. Daí que o modelo assintótico possa ainda ser 

aquele que representa melhor esta evolução. 

A variação do desgaste por abrasão com o aumento da taxa de incorporação de AGR apresentou, com 

exceção do terceiro ciclo de reciclagem (devido ao valor obtido no ensaio do B325), uma relação linear 

verificando-se, para o primeiro e segundo ciclos de reciclagem (R2 = 0,9021 e R2 = 0,9078, respetiva-

mente), um aumento linear do desgaste por abrasão com o aumento da taxa de incorporação de AGR 

(Figura 4.30). 

 

Figura 4.30 - Variação do desgaste por abrasão com o aumento da taxa de incorporação de AGR 

 
Figura 4.28 - Variação do desgaste por abrasão 
dos betões com 100% de incorporação de AGR 

com o número de ciclos de reciclagem 

 
Figura 4.29 - Variação do desgaste por abra-
são dos betões com 25% de incorporação de 
AGR com o número de ciclos de reciclagem 
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A resistência à abrasão aumenta com a dureza e rugosidade dos agregados e depende sobretudo da resis-

tência ao desgaste da pasta constituída por AF e cimento e da sua ligação aos AG. Os resultados obtidos 

nesta investigação podem ser justificados pelo facto de, embora a ligação entre a pasta cimentícia e os AG 

seja mais resistente para os BAGR, os AGR incorporados apresentarem, relativamente aos AGN, uma re-

sistência ao desgaste inferior, tal como observado no ponto “4.1.6. Desgaste de Los Angeles”. Como se viu, 

tanto a resistência ao desgaste dos AGR diminui ao longo dos ciclos de reciclagem como a sua porosidade 

aumenta (criando-se melhores ligações entre os agregados e a pasta cimentícia), podendo a conjugação 

destes dois fatores justificar a estabilização desta propriedade a partir do primeiro ciclo de reciclagem. 

Refira-se que os resultados obtidos não vão ao encontro das investigações apresentadas no ponto 

“2.4.5. Resistência à abrasão” as quais sugerem que para esta propriedade existe um melhor ou muito 

parecido desempenho dos BAGR relativamente a um betão homólogo produzido com AGN. 

 

4.3.4. Módulo de elasticidade 

O cálculo do módulo de elasticidade dos vários betões foi efetuado segundo a especificação LNEC E 

397 (1993), após 28 dias de cura do betão. 

O Quadro 4.14 apresenta os resultados deste ensaio e a sua variação em relação ao BR (DBR (%)). Os 

valores de cada provete e os cálculos auxiliares podem ser consultados no ANEXO L. 

Como esperado, o módulo de elasticidade foi inferior nos BAGR, sendo proporcional à taxa de substi-

tuição de AGN por AGR, para os três ciclos de reciclagem. 

Foi registada uma redução máxima de -32,3% nesta propriedade, correspondente à total substituição de 

AGN por AGR3. A capacidade de os agregados resistirem a deformações é controlada pela sua rigidez 

que é influenciada pela porosidade (Brito, 2005), como esta é maior quanto mais avançado o ciclo de 

reciclagem em que se encontrem os agregados, é de esperar que se registe o menor valor para o B3. 

Quadro 4.14 - Resultados obtidos no ensaio de módulo de elasticidade 
Betão Módulo de elasticidade (GPa) DBR (%) 

BR 45,4 - 
B1 34,5 -24,0 

B125 41,2 -9,2 
B2 30,6 -32,7 

B225 41,0 -9,7 
B3 30,7 -32,3 

B325 39,5 -13,0 

 

Nos betões com uma taxa de substituição 100% dos AGN por AGR, constata-se haver uma diminuição 

acentuada do valor do módulo de elasticidade do BR para o B1 (-24,0%), menor do B1 para o B2 (-11,3 

%) e um aumento praticamente insignificante do B2 para o B3 (0,33%) (Figura 4.31), sugerindo a esta-

bilização da propriedade a partir do segundo ciclo de reciclagem. De modo a clarificar este indicador, 

construiu-se, utilizando o modelo exponencial assintótico, a Figura 4.32, que revela a existência de uma 

assíntota horizontal (R2 = 0,99636) para valores no intervalo de 29,17 a 30,83 GPa, confirmando a 

estabilização da propriedade a partir do segundo ciclo de reciclagem. 

Os betões com uma taxa de substituição de 25% dos AGN por AGR apresentam um comportamento 

muito semelhante aos anteriores. Nestes, observa-se uma diminuição acentuada do módulo de elasti-

cidade do BR para o B125 (-9,2%) e diminuições pouco significativas do B125 para o B225 e do B225 
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para o B325 (-0,49 e -3,66%, respetivamente) (Figura 4.33). Utilizando o modelo exponencial assin-

tótico (Figura 4.34) observa-se a existência de uma assíntota horizontal para valores de 38,44 a 40,76 

GPa (R2 = 0,96337), o que indica que a propriedade apenas estabilizou no terceiro ciclo de reciclagem, 

isto é, apenas o B325 apresenta um valor de módulo de elasticidade pertencente a esse intervalo. 

 
Figura 4.31 - Variação do módulo de elastici-

dade dos betões com 100% de incorporação de 
AGR com o número de ciclos de reciclagem 

 
Figura 4.32 - Variação do módulo de elasticidade 
dos betões com 100% de incorporação de AGR 
com o número de ciclos de reciclagem; modelo 

exponencial assintótico 

 
Figura 4.33 - Variação do módulo de elastici-

dade dos betões com 25% de incorporação de 
AGR com o número de ciclos de reciclagem 

 
Figura 4.34 - Variação do módulo de elastici-

dade dos betões com 25% de incorporação de 
AGR com o número de ciclos de reciclagem; 

modelo exponencial assintótico 

 

Por sua vez, verificou-se que o módulo de elasticidade diminui, para todos os ciclos de reciclagem, 

linearmente com o aumento da taxa de incorporação de AGR (Figura 4.35). Tanto para o primeiro ciclo 

de reciclagem, como para o segundo e o terceiro foram obtidos excelentes coeficientes de correlação 

(R2 = 0,9779, R2 = 0,9976 e R2 = 0,9722, respetivamente). 

 

Figura 4.35 - Variação do módulo de elasticidade com o aumento da taxa de incorporação de AGR 
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Estes resultados vão ao encontro das investigações apresentadas no ponto “2.4.6. Módulo de elastici-

dade”, as quais, de uma forma consensual, apontam para uma redução do módulo de elasticidade do 

BAR em relação ao BR, redução esta que é maior à medida que se avança no número de reciclagens. 

 

4.4. Discussão de resultados e conclusões 

4.4.1. Propriedades dos agregados 

De acordo com as informações recolhidas no ponto “2. Estado da arte”, era esperado que os AGR 

apresentassem um desempenho, em termos das suas várias propriedades, inferior ao dos seus homó-

logos naturais e que este fosse diminuindo com o aumento do número de ciclos de reciclagem. 

Os AGR obtidos através da demolição de betão são compostos por AN e por uma pasta endurecida, 

constituída por cimento e finos naturais, aderida entre eles. Esta pasta é a principal responsável pelas 

diferenças registadas entre os AGN e os AGR e também entre os AGR provenientes de diferentes 

ciclos de reciclagem (como se viu, à medida que se recicla os AGR, aumenta, de forma cada vez menos 

significativa, a quantidade de pasta cimentícia aderida, devido ao aumento da friabilidade desta), uma 

vez que apresenta reduzida massa volúmica e elevada porosidade. 

Nesta dissertação, de forma a minimizar a discrepância entre o betão e sua composição real, os AG, 

tanto naturais como reciclados, foram peneirados e separados nas diferentes frações granulométricas 

e ajustados diretamente à curva teórica de Faury. 

A massa volúmica das partículas secas (ρrd) e a das partículas saturadas com superfície seca (ρsss) 

dos AGR são, para todos os ciclos de reciclagem (AGR1, AGR2 e AGR3), inferiores às dos AGN e 

tanto menores quanto mais avançado o ciclo de reciclagem em que se encontrem. Através da aplicação 

de um modelo exponencial assintótico aos resultados obtidos, constatou-se que estas propriedades 

tendem, ao longo dos ciclos de reciclagem, para um valor final (correspondente à sua estabilização), 

mas que, no terceiro ciclo de reciclagem ainda não foi atingido. Por outro lado, a massa volúmica do 

material impermeável das partículas (ρa) apresentou valores que sugerem a sua constância ao longo dos 

ciclos de reciclagem, sendo, portanto, independente do número de reciclagens dos AGR, já que esta 

massa volúmica depende sobretudo dos AGN. 

A elevada porosidade da pasta de cimento aderida aos agregados traduz-se numa absorção de água, por 

parte dos AGR, substancialmente superior à dos AGN, sendo esta tanto maior quanto mais porosos forem 

os AGR, ou seja, quanto mais avançado o ciclo de reciclagem em que se encontrem. À medida que aumenta 

o número de reciclagens dos AGR, estes absorvem mais água, mas, de ciclo para ciclo, com um incremento 

cada vez menor. Estudando-se este comportamento através de um modelo de regressão não-linear, verifi-

cou-se que esta propriedade poderá vir a estabilizar num dos próximos ciclos de reciclagem. 

Os AGR provenientes dos diferentes ciclos de reciclagem apresentaram uma evolução da absorção de água 

ao longo de 24 horas significativamente diferente nos primeiros 30 minutos (os AGR1 absorvem água mais 

rapidamente do que os AGR2 e estes relativamente aos AGR3), mas muito semelhante após esse período, 

onde todos os AGR se comportam de forma idêntica, absorvendo água de forma lenta e gradual. 

O índice de forma dos AGR revelou-se, para todos os ciclos de reciclagem, muito similar aos dos AGN. 

Tal não era expectável, pois os AGR sofreram um processo de trituração diferente (trituração in situ - 

britadeira de maxilas) dos AGN (trituração industrial - britagem primária e secundária). 
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Como para o caso da massa volúmica, a baridade dos AGR é inferior à dos AGN e tanto menor quanto 

mais avançado o ciclo de reciclagem em que se encontrem, aproximando-se de um valor final que 

poderá ser atingido num dos próximos ciclos de reciclagem. A percentagem de vazios aumenta à me-

dida que aumenta o número de reciclagens. 

Devido à menor capacidade resistente da pasta de cimento, a resistência ao desgaste dos AGR é, 

comparativamente aos AGN, significativamente menor. Esta diminui assintoticamente de ciclo para ci-

clo, tendo, para este caso, atingido a estabilização aquando do terceiro ciclo de reciclagem. 

Constatou-se que, em geral, há uma diminuição da qualidade dos AGR (com exceção do índice de 

forma) relativamente aos AGN e que esta é tanto menor quanto mais adiantado o ciclo de reciclagem 

em que se encontrem, sendo que, de ciclo para ciclo, essa diminuição é cada vez menos significativa, 

sugerindo um comportamento assintótico. Por outras palavras, a qualidade dos AGR diminui em função 

da quantidade de argamassa aderida, que aumenta, de ciclo para ciclo, cada vez menos, até se atingir 

um valor final, a partir do qual todas as propriedades dos AGR vão estabilizar. Assim, pode-se afirmar 

que esta perda de qualidade dos AGR em relação aos AGN, em função do ciclo de reciclagem, é 

assintótica tendo para todas as propriedades um valor limite. 

 

4.4.2. Propriedades do betão no estado fresco 

Conseguiu-se, para todos os betões, manter a trabalhabilidade dentro do intervalo pretendido (125 ± 5 

mm). Para tal, foi necessário proceder-se à compensação da maior capacidade de absorção de água 

dos AGR, através da adição, aquando da amassadura, de uma quantidade de água extraordinária. 

Com o aumento do número de ciclos de reciclagem dos AGR, a capacidade de absorção de água é 

maior, havendo a necessidade de se adicionar uma quantidade de água mais significativa, que se tra-

duz num aumento da relação a/c aparente. 

A massa volúmica dos BAGR diminui, para todos os ciclos, linearmente com a taxa de incorporação de 

AGR. Para os betões com uma taxa de incorporação de 100% de AGR, observou-se, de ciclo para 

ciclo, uma diminuição cada vez menor do seu valor, com tendência para um valor final de estabilização 

da propriedade que, contudo, no terceiro ciclo de reciclagem ainda não foi alcançado. Este poderá ser 

atingido num dos próximos ciclos de reciclagem. Concluiu-se que a massa volúmica do betão fresco 

depende diretamente da massa volúmica dos seus elementos, como os AGR possuem uma massa 

volúmica menor do que os seus homólogos naturais, devido à pasta cimentícia aderida aos primeiros, 

os resultados obtidos encontram-se de acordo com o expectável. 

 

4.4.3. Propriedades mecânicas do betão no estado endurecido 

As tensões de rotura à compressão mostraram-se, para os betões com 100% de incorporação de AGR, 

inferiores às do BR, havendo, para as idades de cura de 7 e 28 dias, uma diminuição da resistência à 

compressão linearmente proporcional ao ciclo de reciclagem em que os AGR se encontrem, mas que 

tende, aos 56 dias de cura, para um comportamento assintótico (comportamento esperado). Esta mu-

dança de relação (resistência à compressão / número de ciclos de reciclagem) com o decorrer do tempo 

de cura do betão pode dever-se ao facto de o BR apresentar, ao longo do tempo, ganhos de resistência 

significativamente menores do que os BAGR. Segundo o modelo exponencial assintótico, no terceiro 
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ciclo de reciclagem, a resistência à compressão de estabilização ainda não foi alcançada, mas esta 

poderá ser atingida num dos próximos ciclos de reciclagem. Os betões com uma incorporação de 25% 

de AGR apresentaram, para todos os casos, um valor de resistência à compressão muito semelhante 

à do BR; porém, constatou-se, para a mesma idade de cura, uma ligeira diminuição do seu valor com 

o aumento do número de reciclagens dos AGR incorporados. A resistência à compressão diminui line-

armente com o aumento da taxa de substituição de AGN por AGR, sendo que este comportamento se 

torna mais evidente com o decorrer do período de cura. 

No que concerne à resistência à tração, os betões com 100% de incorporação de AGR apresentaram, 

em função do número de ciclos de reciclagem, um comportamento assintótico, sendo que a resistência 

à tração diminuiu, de ciclo para ciclo, de forma cada vez menos significativa, estabilizando aquando do 

terceiro ciclo de reciclagem. Nos betões com uma taxa de substituição dos AGN por AGR de 25%, 

verificou-se, contrariamente ao expectável (comportamento assintótico), existir uma forte relação entre 

a resistência à tração e o número de ciclos de reciclagem, onde a diminuição da primeira com o au-

mento da segunda é aproximadamente linear. A resistência à tração em função da taxa de substituição 

de AGR apenas apresentou o comportamento esperado (relação linear) para o primeiro ciclo de reci-

clagem, sendo que para os restantes (segundo e terceiro ciclos de reciclagem) não foi encontrada 

qualquer tendência. 

A variação do desgaste por abrasão dos betões com 100% de incorporação de AGR com o número de 

ciclos de reciclagem, revelou, tal como para o caso da resistência à tração, um comportamento assin-

tótico, onde o desgaste aumentou significativamente do BR para o B1, mas estabilizou imediatamente 

a partir do primeiro ciclo de reciclagem. Por sua vez, os betões com 25% de incorporação de AGR, 

demonstraram, contrariamente ao esperado (comportamento assintótico), haver uma diminuição linear 

do seu valor com o aumento do número de ciclos de reciclagem. Este comportamento pode ter sido 

influenciado pelo valor, algo contraditório, obtido no ensaio do B325. A variação do desgaste por abra-

são com o aumento da taxa de incorporação de AGR apresentou, com exceção do terceiro ciclo de 

reciclagem (devido ao valor obtido no ensaio do B325), uma relação linear. 

Por último, com o aumento do número de ciclos de reciclagem, o módulo de elasticidade apresentou, 

tanto para os betões com incorporação de 100 como de 25% de AGR, como esperado, um comporta-

mento assintótico. Para os primeiros, verificou-se haver a estabilização do seu valor a partir do segundo 

ciclo de reciclagem e para os segundos apenas no terceiro ciclo de reciclagem. O módulo de elastici-

dade diminuiu, para todos os ciclos, linearmente com o aumento da taxa de incorporação de AGR. 

As propriedades do betão no estado endurecido dependem diretamente da qualidade dos AGR. Como 

esta diminui em função da quantidade de argamassa aderida, que aumenta, de ciclo para ciclo, cada 

vez menos, até se atingir um valor final de estabilização, era de esperar que também as propriedades 

do betão no estado endurecido diminuíssem até se atingir um valor final, tal como se comprovou. 
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5. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

5.1. Considerações finais 

A consciencialização da população em geral para os limites de espaço e de recursos naturais do Pla-

neta tem vindo a despertar uma preocupação, cada vez maior, com a manutenção desses recursos 

para as gerações futuras. O setor da construção civil é responsável pelo consumo de cerca de metade 

das matérias primas extraídas a nível mundial, tendo como consequência inevitável a enorme produção 

de resíduos que suscita. Os resíduos de construção e demolição (RCD) constituem uma grande per-

centagem da quantidade total de resíduos produzidos na União Europeia (UE), sendo que, nos próxi-

mos anos, com a diminuição da construção de edifícios novos e o aumento de atividades de reabilitação 

e demolição, o aumento da produção destes é inevitável. Hoje em dia, em resposta aos elevados níveis 

de produção de RCD, tem-se fomentado a nível mundial a adoção de novas práticas e processos, por 

parte deste setor, que minimizem os impactes negativos no meio ambiente. 

Pertencendo o betão, dentro daqueles que constituem os RCD, ao grupo de materiais com maior re-

presentatividade percentual, o foco deve ser no seu grande potencial de reciclagem. Uma das formas 

de aproveitamento dos resíduos de betão é a demolição e britagem dos seus elementos para posterior 

utilização como agregados no fabrico de novos betões. Esta possibilita reduzir, em grande parte, a 

quantidade de recursos naturais a utilizar, assim como a quantidade de recursos a depositar em aterro. 

Tal como referido por Pinheiro (2003), com a escassez e o aumento do custo de aquisição e de depo-

sição em aterro de algumas matérias-primas, a procura por materiais reciclados aumentará certamente. 

É dentro deste âmbito que surge a dissertação desenvolvida. Com este estudo, procurou-se, de acordo 

com os objetivos expostos na introdução, contribuir para o aumento de conhecimento sobre as propri-

edades dos agregados grossos reciclados de betão (AGR), provenientes de três diferentes ciclos de 

reciclagem, e do desempenho mecânico de betões produzidos através da incorporação, em duas dife-

rentes percentagens, dos mesmos. 

Com o estudo de três ciclos de reciclagem sucessivos, foi possível demonstrar a enorme potencialidade 

deste tipo de investigações. Sabendo-se, à priori, que as propriedades dos AGR diminuem de qualidade 

com o aumento do número de reciclagens, influenciando negativamente o comportamento mecânico 

do betão, constatou-se que, tanto as propriedades dos AGR como o desempenho mecânico dos betões 

produzidos através da incorporação destes (BAGR), tendem, com o aumento dos ciclos de reciclagem, 

assintoticamente para um valor final representativo da estabilização da propriedade. Por outras pala-

vras, conhecendo-se este valor final, poder-se-á, com relativa segurança, utilizar AGR reciclados inú-

meras vezes na conceção de betões novos projetados para as mais diversas aplicações. 

Assim, pretendeu-se contribuir, através da apresentação de resultados válidos, com um acréscimo de 

conhecimento acerca das propriedades de betão produzido por meio do aproveitamento de AGR pro-

venientes de diferentes ciclos de reciclagem, demonstrando-se que o material obtido através da reci-

clagem dos RCD poderá ter qualidade suficiente para ser utilizado, não só uma vez, mas inúmeras 

vezes, como agregado de betão. 

Neste capítulo final, evidencia-se as principais conclusões relacionadas com os resultados obtidos atra-

vés dos ensaios realizados. 
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5.2. Conclusões gerais 

Foram realizados vários ensaios com o intuito de estudar não só as propriedades dos agregados gros-

sos reciclados de betão (AGR) provenientes de três diferentes ciclos de reciclagem (AGR1, AGR2 e 

AGR3), mas também o desempenho mecânico dos betões de agregados grossos reciclados (BAGR), 

produzidos através da incorporação dos diferentes AGR, nas percentagens de 25% (B125, B225 e 

B325) e 100% (B1, B2 e B3), e também de um betão de referência (BR) produzido unicamente com 

recurso a AGN. Os AGR foram obtidos, com auxílio de uma britadora de maxilas, através da britagem 

dos betões de origem (BO1, BO2 e BO3). Todos os betões foram produzidos com recurso à mesma 

composição, variando apenas o tipo de agregados grossos a incorporar. 

Relativamente aos agregados, foram efetuados os ensaios de massa volúmica e absorção de água, 

baridade, desgaste de Los Angeles, índice de forma, absorção de água ao longo de 24 horas e análise 

granulométrica (os dois últimos realizados apenas para efeitos da formulação do betão). Constatou-se 

que os AGR possuem, efetivamente, uma menor qualidade do que os agregados grossos naturais 

(AGN) e que esta tende a diminuir com o número de ciclos de reciclagem, o que se deve essencial-

mente ao aumento da quantidade de argamassa aderida aos primeiros com o número de reciclagens. 

Porém, este incremento de pasta cimentícia é, de ciclo para ciclo, cada vez menor, podendo, eventu-

almente, estabilizar após um certo número de reciclagens. Partindo desta interpretação, foi possível 

identificar-se para quase todas as propriedades, exceção para o índice de forma que se manteve pra-

ticamente inalterado e para massa volúmica das partículas saturadas com superfície seca que apre-

sentou valores que sugeriam uma estabilização da propriedade ao longo dos ciclos de reciclagem, um 

decréscimo assintótico de qualidade que tendeu para um valor final de estabilização (Quadro 5.1). Os 

valores finais foram obtidos, com excelentes coeficientes de correlação, através da utilização de um 

modelo de regressão não-linear exponencial assintótico (EA). 

No que concerne à absorção de água ao longo de 24 horas, verificou-se que os AGR provenientes dos 

diferentes ciclos de reciclagem apresentaram uma evolução significativamente diferente durante os 

primeiros 30 minutos (os AGR1 absorvem água mais rapidamente do que os AGR2 e estes mais do 

que os AGR3), mas muito semelhante após esse período. A análise granulométrica apenas se realizou 

às areias fina e grossa. 

Quadro 5.1 - Propriedades dos AGR provenientes dos diferentes ciclos de reciclagem para a 
mistura de AG que está de acordo com a posologia do betão 

Propriedade AGN AGR1 AGR2 AGR3 Valor final R2 
Re-

gres-
são 

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Material impermeável 2668,4 2668,1 2629,9 2672,2 - - - 
Seca 2593,0 2319,3 2175,0 2124,8 2065,4 ± 22,5 0,999 EA 

Saturada com superfície seca 2621,3 2450,0 2348,0 2329,7 2291,7 ± 33,7 0,995 EA 
Baridade (kg/m3) 1355,1 1132,2 1034,4 990,1 955,7 ± 1,2 1,000 EA 

Absorção de água (%) 1,1 5,6 8,0 9,6 11,6 ± 0,7 0,999 EA 
Desgaste de Los Angeles (%) 27,9 38,8 41,1 40,9 41,2 ± 0,4 0,998 EA 

Índice de forma (%) 
Bago de arroz 17 

18 19 18 - - - Brita 1 20 
Brita 2 18 

 

No estado fresco, analisou-se o abaixamento e a massa volúmica dos betões de estudo. A trabalhabilidade 

foi um parâmetro que, com vista à comparação dos vários betões, foi previamente definido, situando-se no 

intervalo de 125 ± 5 mm. Todos os betões cumpriram esta restrição. A massa volúmica dos BAGR diminuiu, 



 

77 
 

para todos os ciclos, linearmente com a taxa de incorporação de AGR, sendo que para os betões com 100% 

de substituição de AGN por AGR, se observou, de ciclo para ciclo, uma diminuição cada vez menor do seu 

valor, com tendência para um valor final de estabilização (Quadro 5.2). 

Quadro 5.2 - Massa volúmica, no estado fresco, para os BAGR de estudo 

 

As propriedades mecânicas analisadas foram a resistência à compressão, a resistência à tração por com-

pressão diametral, a resistência à abrasão e o módulo de elasticidade. Verificando-se a diminuição da qua-

lidade dos AGR com o aumento do número de reciclagens, era expectável que o desempenho mecânico 

dos betões diminuísse, não só com o número de ciclos de reciclagem dos AGR a incorporar, mas também 

com a taxa de incorporação destes, tal como se constatou. Com exceção da resistência à compressão aos 

7 e 28 dias de cura (devido ao facto de o betão de referência (BR) apresentar ganhos de resistência ao 

longo do tempo de cura mais significativos do que os BAGR, a resistência à compressão apenas apresentou 

um comportamento assintótico aos 56 dias de cura), observou-se, para os betões com uma taxa de substi-

tuição de 100% dos AGN por AGR, uma diminuição, segundo um modelo de regressão não-linear expo-

nencial assintótico, do desempenho mecânico dos betões com o aumento do ciclo de reciclagem dos AGR 

incorporados na amassadura (Quadro 5.3). 

Quadro 5.3 - Desempenho mecânico dos betões com 100% de substituição de AGN por AGR 
Propriedade Idade de cura (dias)  BR B1 B2 B3 Valor final R2 Regressão 

Resistência à compressão (MPa)  
7 46,2 44,0 43,3 40,3 - - Linear 
28 55,9 54,1 53,3 48,6 - - Linear 
56 63,8 59,0 57,6 56,2 55,5 ± 0,4 0,997 EA 

Resistência à tração (MPa) 28 4,2 3,8 3,7 3,6 3,4 ± 0,3 0,977 EA 
Desgaste por abrasão (mm) 112 2,4 3,0 3,0 3,0 3,0 ± 0,0 1,000 EA 

Módulo de elasticidade (MPa) 28 45,4 34,5 30,6 30,7 30,0 ± 0,8 0,996 EA 

 

Os betões com uma taxa de incorporação de 25% de AGR apresentaram, para as diferentes proprie-

dades, comportamentos distintos. A resistência à compressão destes foi, para as diferentes idades de 

cura, muito semelhante à do BR; porém, para a mesma idade de cura, identificou-se uma ligeira dimi-

nuição do seu valor com o aumento do número de reciclagens dos AGR incorporados. A resistência à 

tração e a resistência à abrasão apresentaram um comportamento semelhante, mas diferente do ex-

pectável (comportamento assintótico), isto é, uma diminuição linear do desempenho mecânico com o 

aumento do número de reciclagens dos AGR. Apenas para o módulo de elasticidade se obteve o com-

portamento esperado, onde, tal como para os betões com uma taxa de incorporação de 100% de AGR, 

se verificou uma diminuição assintótica do seu valor com o aumento do número de reciclagens dos 

AGR, até se atingir o valor final (Quadro 5.4). 

Quadro 5.4 - Desempenho mecânico dos betões com 25% de substituição de AGN por AGR 
Propriedade Idade de cura (dias) BR B125 B225 B325 Valor final R2 Regressão 

Resistência à compressão (MPa) 
7 46,2 47,6 47,0 45,2 - - - 
28 55,9 59,7 55,9 55,9 - - - 
56 63,8 65,0 60,7 62,7 - - - 

Resistência à tração (MPa) 28 4,2 4,0 3,7 3,4 - 0,988 linear 
Desgaste por abrasão (mm) 112 2,4 2,7 2,7 3,1 - 0,900 linear 

Módulo de elasticidade (MPa) 28 45,4 41,2 41,0 39,5 39,7 ± 1,2 0,963 EA 

 

Por fim, foi possível constatar que, tal como esperado, para quase todos os casos, o desempenho 

mecânico dos betões de estudo diminuiu linearmente com o aumento da taxa de substituição de AGN 

Propriedade BR B1 B2 B3 Valor final R2 Regressão 

Massa volúmica (kg/m3) 2413,8 2319,3 2279,8 2264,8 2253,6 ± 1,1 1 EA 
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por AGR. Para a resistência à compressão, verifica-se que este comportamento se torna mais evidente 

com o decorrer do período de cura, onde se observa um aumento dos coeficientes de correlação obti-

dos. Os resultados obtidos para a resistência à tração, apenas fazem sentido para o primeiro ciclo de 

reciclagem, já que no segundo e terceiro ciclos não foi identificada qualquer tendência. Por sua vez, o 

desgaste por abrasão apresentou valores coerentes para o primeiro e segundo ciclo de reciclagem, 

embora, devido ao valor (algo discrepante) obtido no ensaio do B325 (que pode ser resultado de um 

erro experimental), o mesmo não se tenha passado para o terceiro ciclo. Os resultados obtidos para o 

módulo de elasticidade mostraram-se de acordo com o expectável (Quadro 5.5). 

Quadro 5.5 - Desempenho mecânico dos betões de estudo para as diferentes taxas de incorpo-
ração de AGR 

Propriedade Idade de cura (dias) Ciclo de reciclagem 
Taxa de substituição  

regressão R2 
0% 25% 100% 

Resistência à compressão 
(MPa) 

7 
1 46,2 47,6 44,0 linear 0,645 
2 46,2 47,0 43,3 linear 0,811 
3 46,2 45,2 40,3 linear 0,993 

28 
1 55,9 59,7 54,1 linear 0,320 
2 55,9 55,9 53,3 linear 0,942 
3 55,9 55,9 48,6 linear 0,942 

56 
1 63,8 65,0 59,0 linear 0,824 
2 63,8 60,7 57,6 linear 0,923 
3 63,8 62,7 56,2 linear 0,988 

Resistência à tração 
(MPa) 

28 
1 4,2 4,0 3,8 linear 0,923 
2 4,2 3,7 3,7 - - 
3 4,2 3,4 3,6 - - 

Desgaste por abrasão 
(mm) 

112 
1 2,4 2,7 3,0 linear 0,902 
2 2,4 2,7 3,0 linear 0,908 
3 2,4 3,1 3,0 - - 

Módulo de elasticidade 
(MPa) 

28 
1 45,4 41,2 34,5 linear 0,978 
2 45,4 41,0 30,6 linear 0,998 
3 45,4 39,5 30,7 linear 0,972 

 

5.3. Desenvolvimentos futuros 

A presente dissertação, constituindo-se como um estudo experimental exploratório, permitiu não só 

aprofundar o conhecimento sobre as propriedades dos AGR reciclados uma vez (AGR1) e dos betões 

produzidos através da incorporação destes (B1 e B125), reforçando o trabalho realizado nos últimos 

anos por variados investigadores e instituições, mas também obter conhecimento inovador no que con-

cerne às propriedades dos AGR provenientes de diferentes ciclos de reciclagem (AGR1, AGR2 e 

AGR3) e ao desempenho mecânico dos betões produzidos com a incorporação destes (B1, B125, B2, 

B225, B3 e B325). Esta investigação, possibilitou a identificação do comportamento apresentado pelas 

diferentes propriedades dos AGR e também pelas diferentes propriedades mecânicas dos betões, pro-

duzidos através da incorporação destes, com o aumento do número de ciclos de reciclagem dos AGR. 

No entanto, perante a inexistência de investigações deste género, são necessárias mais para que os 

comportamentos identificados possam ser validados. 

Neste sentido, são apresentadas as seguintes propostas de desenvolvimentos futuros: 

• desempenho mecânico de betões com incorporação de agregados grossos provenientes de ele-

mentos de betão pré-fabricados - reciclagem múltipla; 

• desempenho mecânico de betões com incorporação de agregados grossos provenientes da demo-

lição de elementos cerâmicos - reciclagem múltipla; 
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• realização de ensaios em estruturas de betão à escala real com incorporação de agregados grossos 

provenientes da trituração de elementos de betão - reciclagem múltipla; 

• estudo do desempenho mecânico de betões produzidos com taxas de incorporação simultânea de 

agregados reciclados finos e grossos - reciclagem múltipla; 

• desempenho mecânico de betões com incorporação de agregados finos provenientes da trituração 

de betão - reciclagem múltipla. 
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ANEXO A - CÁLCULO DOS VOLUMES DE BO (BO1, BO2 E BO3) A BETONAR 

 

1) Volume a betonar de BO3: 

• Vnc(B3+B325) = 80,28 x 1,25 = 100,35 l; 

• Mnc(AGR3) = 100,35 x 0,40 x 2,25 = 90,32 kg; 

• Vb(BO3) = (90,32 x 1,38 x 1,15) / (0,66 x 2,4) = 90,49 l. 

2) Volume a betonar de BO2: 

• Vnc(B2+B225) = 80,28 x 1,25 = 100,35 l; 

• Mnc(AGR2) = 100,35 x 0,40 x 2,25 = 90,32 kg; 

• Vb1(BO2) = (90,32 x 1,38 x 1,15) / (0,66 x 2,4) = 90,49 l; 

• Vnc(BO3) = 90,49 x 1,25 = 113,11; 

• Mnc(AGR2) = 113,11 x 0,40 x 2,25 = 101,80 kg; 

• Vb2(BO2) = (101,80 x 1,38 x 1,15) / (0,66 x 2,4) = 101,99 l; 

• Vb(BO2) = Vb1(BO2) + Vb2(BO2) = 90,49 + 101,99 = 192,48 l. 

3) Volume a betonar de BO1: 

• Vnc(B1+B125) = 80,28 x 1,25 = 100,35 l; 

• Mnc(AGR1) = 100,35 x 0,40 x 2,25 = 90,32 kg; 

• Vb1(BO1) = (90,32 x 1,38 x 1,15) / (0,66 x 2,4) = 90,49 l; 

• Vnc(BO2) = 192,48 x 1,25 x = 240,60 l; 

• Mnc(AGR1) = 240,60 x 0,40 x 2,25 = 216,54 kg; 

• Vb2(BO1) = (216,54 x1,38 x 1,15) / (0,66 x 2,4) = 216,95 l; 

• Vb(BO1) = Vb1(BO1) + Vb2(BO1) = 90,49 + 216,95 = 307,44 l. 
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ANEXO B - COMPOSIÇÃO DOS BETÕES DE ENSAIO 

Componentes 
Massa dos componentes (kg) 

BR B1 B125 B2 B225 B3 B325 B4 

AGN 

4 - 5,6 mm 8,75 - 6,56 - 6,56 - 6,56 - 
5,6 - 8 mm 9,67 - 7,25 - 7,25 - 7,25 - 

8 - 11,2 mm 10,44 - 7,83 - 7,83 - 7,83 - 
11,2 - 16 mm 29,47 - 22,10 - 22,10 - 22,10 - 
16 - 22,4 mm 29,47 - 22,10 - 22,10 - 22,10 - 

AGR 

4 - 5,6 mm - 7,81 1,95 7,32 1,83 7,15 1,79 7,07 
5,6 - 8 mm - 8,63 2,16 8,09 2,02 7,90 1,98 7,81 

8 - 11,2 mm - 9,31 2,33 8,73 2,18 8,53 2,13 8,43 
11,2 - 16 mm - 26,30 6,57 24,66 6,16 24,09 6,02 23,80 
16 - 22,4 mm - 26,30 6,57 24,66 6,16 24,09 6,02 23,80 

Areia fina 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 22,56 
Areia grossa 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 42,52 

Cimento 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 
Água 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 

Compensação de água - 3,63 0,91 4,37 1,09 4,94 1,23 5,27 
Relação a/c efetiva 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Relação a/c aparente 0,55 0,67 0,58 0,69 0,59 0,71 0,59 0,72 
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ANEXO C - ENSAIO AOS AGREGADOS: ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

AREIA GROSSA  AREIA FINA 

Amostra M1 (g) 3142,9 M2 (g) 3128,9  Amostra M1 (g) 3223,65 M2 (g) 3218,2 

Peneiro (mm) 
Massa retida 

Massa acumulada  

Peneiro (mm) 
Massa retida 

Massa acumulada 

Retida Passada  Retida Passada 

(g) (%) (%) (%)  (g) (%) (%) (%) 

31,50 0,00 0,00 0,00 100,00  31,50 0,00 0,00 0,00 100,00 
22,40 0,00 0,00 0,00 100,00  22,40 0,00 0,00 0,00 100,00 
16,00 0,00 0,00 0,00 100,00  16,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
11,20 0,00 0,00 0,00 100,00  11,20 0,00 0,00 0,00 100,00 
8,00 4,90 0,16 0,16 99,84  8,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
5,60 29,70 0,94 1,10 98,90  5,60 0,05 0,00 0,00 100,00 
4,00 73,45 2,34 3,44 96,56  4,00 2,95 0,09 0,09 99,91 
2,00 460,85 14,66 18,10 81,90  2,00 4,30 0,13 0,23 99,77 
1,00 1194,80 38,02 56,12 43,88  1,00 23,10 0,72 0,94 99,06 
0,50 995,85 31,69 87,80 12,20  0,50 790,05 24,51 25,45 74,55 
0,25 213,60 6,80 94,60 5,40  0,25 1954,50 60,63 86,08 13,92 
0,13 127,10 4,04 98,64 1,36  0,13 419,05 13,00 99,08 0,92 
0,06 23,25 0,74 99,38 0,62  0,06 22,75 0,71 99,79 0,21 

Refugo 5,40 0,17 99,55 0,45  Refugo 1,45 0,04 99,83 0,17 

Total 3128,90 99,55 - -  Total 3218,20 99,83 - - 
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ANEXO D - ENSAIOS AOS AGREGADOS: MASSA VOLÚMICA E ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

Variável 
AGN 

Desvio padrão 
AGR1 

Desvio padrão 
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

M1 (g) 3327,45 3341,45 3338,35 - 3415,70 3413,60 3428,45 - 
M2 (g) 7089,40 7100,95 7068,30 - 7137,00 7033,50 7048,25 - 
M3 (g) 5022,00 5035,25 5012,00 - 5114,75 5012,00 5021,10 - 
M4 (g) 3301,90 3296,90 3300,50 - 3237,00 3233,60 3239,80 - 

(M2-M3) (g) 2067,40 2065,70 2056,30 - 2022,25 2021,50 2027,15 - 

ρa (kg/l) 
2674,69 2677,79 2652,71 

13,67 
2664,75 2667,77 2671,67 3,47 

2668,40 2668,06  
         

ρrd (kg/l) 
2620,45 2584,28 2574,39 

24,25 
2323,01 2322,82 2312,00 6,31 

2593,04 2319,28  
         

ρsss (kg/l) 
2640,73 2619,20 2603,92 

18,49 
2451,25 2452,12 2446,62 

2,96 
2621,28 2450,00          

WA24 (%) 
0,77% 1,35% 1,15% 

0,29% 
5,52% 5,57% 5,82% 

0,16% 
1,09% 5,64% 

 

 

 

 

Variável 
AGR2 

Desvio padrão 
AGR3 

Desvio padrão 
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

M1 (g) 3565,30 3608,40 3599,10 - 3618,90 3688,90 3645,65 - 
M2 (g) 7085,80 7105,65 7109,35 - 7163,80 7128,20 7113,30 - 
M3 (g) 5035,25 5038,40 5042,55 - 5099,60 5023,25 5030,75 - 
M4 (g) 3307,75 3335,15 3336,25 - 3304,20 3363,70 3322,35 - 

(M2-M3) (g) 2050,55 2067,25 2066,80 - 2064,20 2104,95 2082,55 - 

ρa (kg/l) 
2631,05 2630,45 2628,11 

1,55 
2664,68 2672,25 2679,75 

7,53 
2629,87 2672,23     

 
   

 
ρrd (kg/l) 

2164,07 2164,07 2123,62 
10,01 

2125,30 2123,62 2123,62 
1,03 

2175,01 2124,80     
 

   
 

ρsss (kg/l) 
2341,37 2341,37 2328,92 

6,22 
2327,72 2328,92 2328,92 

2,39 
2347,97 2329,65     

 
   

 
WA24 (%) 

8,19% 8,19% 9,67% 
0,21% 

9,52% 9,67% 9,67% 
0,11% 

7,95% 9,64% 
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Variável 
AGR4 

Desvio padrão 
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

M1 (g) 3381,50 3354,45 3383,45 - 
M2 (g) 6884,20 6882,10 6891,30 - 
M3 (g) 4968,60 4969,65 4968,95 - 
M4 (g) 3068,05 3035,45 3062,20 - 

(M2-M3) (g) 1915,60 1912,45 1922,35 - 

ρa (kg/l) 
2662,20 2702,98 2686,49 

20,52 
2683,89     

 
ρrd (kg/l) 

2092,95 2105,03 2095,82 
6,31 

2097,93     
 

ρsss (kg/l) 
2306,77 2326,25 2315,69 

9,75 
2316,24     

 
WA24 (%) 

10,22% 10,51% 10,49% 
0,16% 

10,41% 

 

 

 



A.6 
 

ANEXO E - ENSAIOS AOS AGREGADOS: EVOLUÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA DOS AGR 

 

AGR1  AGR2  AGR3 

Meq (g): 2510 Mseca (g) 1471,5  Meq (g) 2510 Mseca (g) 1303  Meq (g) 2518,9 Mseca (g) 1514,3 

Tempo mi (g) Ai (g) WAi (%)  Tempo mi (g) Ai (g) WAi (%)  Tempo mi (g) Ai (g) WAi (%) 

00:00 871,12 0,00 0,00  00:00 749,01 0,00 0,00  00:00 876,89 0,00 0,00 
00:02 900,60 29,48 60,44  00:02 760,60 11,59 17,40  00:02 881,70 4,81 6,38 
00:04 905,40 34,28 70,28  00:04 779,00 29,99 45,03  00:04 903,30 26,41 35,02 
00:06 907,70 36,58 74,99  00:06 787,90 38,89 58,40  00:06 912,80 35,91 47,62 
00:08 909,20 38,08 78,07  00:08 790,40 41,39 62,15  00:08 919,90 43,01 57,04 
00:10 909,90 38,78 79,50  00:10 792,80 43,79 65,76  00:10 924,00 47,11 62,47 
00:15 911,20 40,08 82,17  00:15 798,80 49,79 74,77  00:15 930,70 53,81 71,36 
00:20 911,90 40,78 83,60  00:20 801,50 52,49 78,82  00:20 935,80 58,91 78,12 
00:25 912,20 41,08 84,22  00:25 803,40 54,39 81,68  00:25 939,20 62,31 82,63 
00:30 912,70 41,58 85,24  00:30 804,80 55,79 83,78  00:30 940,80 63,91 84,75 
00:40 913,40 42,28 86,68  00:40 807,50 58,49 87,84  00:40 942,40 65,51 86,87 
00:50 913,70 42,58 87,29  00:50 808,70 59,69 89,64  00:50 943,70 66,81 88,60 
01:00 913,90 42,78 87,70  01:00 809,90 60,89 91,44  01:00 946,40 69,51 92,18 
01:15 914,40 43,28 88,73  01:15 811,30 62,29 93,54  01:15 947,20 70,31 93,24 
01:30 915,20 44,08 90,37  01:30 811,80 62,79 94,29  01:30 948,20 71,31 94,56 
01:45 915,30 44,18 90,57  01:45 812,00 62,99 94,59  01:45 948,60 71,71 95,09 
02:00 915,90 44,78 91,80  02:00 812,10 63,09 94,74  02:00 949,20 72,31 95,89 
03:00 917,00 45,88 94,06  03:00 812,90 63,89 95,95  03:00 949,90 73,01 96,82 
04:00 917,20 46,08 94,47  04:00 813,80 64,79 97,30  04:00 950,70 73,81 97,88 
05:00 917,80 46,68 95,70  05:00 814,20 65,19 97,90  05:00 951,50 74,61 98,94 
06:00 918,40 47,28 96,93  06:00 814,40 65,39 98,20  06:00 951,70 74,81 99,20 
07:00 918,80 47,68 97,75  07:00 814,60 65,59 98,50  07:00 951,80 74,91 99,34 
08:00 919,10 47,98 98,36  08:00 814,70 65,69 98,65  08:00 951,80 74,91 99,34 
09:00 919,30 48,18 98,77  09:00 814,70 65,69 98,65  09:00 951,80 74,91 99,34 
24:00 919,90 48,78 100,00  24:00 815,60 66,59 100,00  24:00 952,30 75,41 100,00 
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ANEXO F - ENSAIOS AOS AGREGADOS: ÍNDICE DE FORMA 

BAGO DE ARROZ 

Malhas Mi % Mi Massa 100 partículas L/E > 3 L/E < 3 SI 

4 - 5,6 230,1 79,6% 230,1 38,5 191,6 

17 
5,6 - 8 59 20,4% 59,0 11,3 47,6 
8 - 11,2 0 0 - 0 0 

11,2 - 16 0 0 - 0 0 
16 - 22,4 0 0 - 0 0 

M0 289,1      

 

BRITA 1 

Malhas Mi % Mi Massa 100 partículas L/E > 3 L/E < 3 SI 

4 - 5,6 84,2 4,0% - - - 

20 
5,6 - 8 840,7 40,0% 840,7 203,8 637,0 
8 - 11,2 936,7 44,6% 936,7 172,9 763,8 

11,2 - 16 239,8 11,4% 239,8 19,2 220,6 
16 - 22,4 0,0 0,0% - - - 

M0 2101,3      
 

BRITA 2 

Malhas Mi % Mi Massa 100 partículas L/E > 3 L/E < 3 SI 

4 - 5,6 2,8 0,1% - - - 

18 
5,6 - 8 14,8 0,4% - - - 
8 - 11,2 425,2 10,9% 425,2 112,2 313,1 

11,2 - 16 2701,1 69,0% 2701,1 478,6 2222,4 
16 - 22,4 771,3 19,7% 771,3 96,5 674,8 

M0 3915,1      

 

AGR1 

Malhas Mi % Mi Massa 100 partículas L/E > 3 L/E < 3 SI 

4 - 5,6 232,6 10,0% 232,6 54,3 178,3 

18 
5,6 - 8 256,9 11,0% 277,4 64,3 213,1 
8 - 11,2 277,4 11,9% 277,4 69,4 208,0 

11,2 - 16 783,2 33,6% 783,2 116,8 666,4 
16 - 22,4 783,2 33,6% 783,2 117,8 665,5 

M0 2333,3      
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AGR2 

Malhas Mi % Mi Massa 100 partículas L/E > 3 L/E < 3 SI 

4 - 5,6 224,7 10,0% 224,3 61,0 163,2 

19 
5,6 - 8 248,7 11,0% 248,7 82,8 165,8 
8 - 11,2 268,5 11,9% 268,5 79,4 189,1 

11,2 - 16 758,2 33,6% 758,2 94,3 663,8 
16 - 22,4 758,2 33,6% 758,2 102,9 655,3 

M0 2258,2      

 

AGR3 

Malhas Mi % Mi Massa 100 partículas L/E > 3 L/E < 3 SI 

4 - 5,6 330,2 10,0% 330,2 110,3 219,9 

18 
5,6 - 8 364,7 11,0% 364,7 125,8 238,9 
8 - 11,2 393,8 11,9% 393,8 103,0 290,8 

11,2 - 16 1111,8 33,6% 1111,8 160,3 951,5 
16 - 22,4 1111,8 33,6% 1111,8 104,2 1007,6 

M0 3312,3      
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ANEXO G - ENSAIOS AOS AGREGADOS: BARIDADE, VOLUME DE VAZIOS E DESGASTE DE LOS ANGELES 

 

Massa volúmica aparente e volume de vazios AGN Desvio padrão AGR1 Desvio padrão 

Amostra  1 2 3 - 1 2 3 - 
V (l) 10,0 10,0 10,0 - 10,0 10,0 10,0 - 

M1 (g) 9,0 9,0 9,0 - 9,0 9,0 9,0 - 
M2 (g) 22,6 22,6 22,6 - 20,3 20,3 20,4 - 

ρb (kg/m3) 
1357,2 1355,3 1352,8 

2,2 
1126,7 1130,1 1139,8 

6,8 
1355,1 1132,2 

ρp (kg/m3) 2559,8 - 2524,9 - 
% de vazios  47,1% - 55,2% - 

Massa volúmica aparente e volume de vazios AGN Desvio padrão AGR1 Desvio padrão 

Amostra  1 2 3 - 1 2 3  
V (l) 10,0 10,0 10,0 - 10,0 10,0 10,0  

M1 (g) 9,0 9,0 9,0 - 9,0 9,0 9,0  
M2 (g) 19,4 19,4 19,4 - 18,9 19,0 18,9  

ρb (kg/m3) 
1038,8 1032,1 1032,3 

3,8 
989,2 993,5 987,5 

3,1 
1034,4 990,1 

ρp (kg/m3) 2539,2 - 2653,5 - 
% de vazios  59,3% - 62,7% - 

 

Desgaste de Los Angeles  AGN Desvio padrão AGR1 Desvio padrão 

Amostra 1 2 3 - 1 2 3 - 
M (g) 3591,40 3638,75 3580,95 - 3024,00 3057,40 3097,00 - 

LA (%) 
28,17 27,23 28,38 

0,62 
39,52 38,85 38,06 

0,73 
27,93 38,81 

Desgaste de Los Angeles  AGR2 Desvio padrão AGR3 Desvio padrão 

Amostra 1 2 3 - 2 3 1 - 
M (g) 2918,20 2980,40 2924,90 - 2980,40 2924,90 2918,20 - 

LA (%) 
41,64 40,39 41,50 

0,68 
40,39 41,50 41,64 

0,63 
41,18 40,89 
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ANEXO H - ENSAIOS AO BETÃO NO ESTADO FRESCO: ABAIXAMENTO E 

MASSA VOLÚMICA 

 

Betão Betonagem Abaixamento (mm) M1 (g) M2 (g) Volume (l) Massa volúmica (kg/m3) 

BR 
1 132,0 9,03 33,19 10,00 2415,80 
2 117,0 9,03 33,15 10,00 2411,80 

Média 124,5 9,03 33,17 10,00 2413,80 

B1 
1 135,0 9,03 32,17 10,00 2313,80 
2 117,0 9,03 32,28 10,00 2324,80 

Média 126,0 9,03 32,23 10,00 2319,30 

B125 

1 130,0 9,03 32,86 10,00 2382,80 
2 122,0 9,03 32,91 10,00 2387,80 

Média 126,0 9,03 32,89 10,00 2385,30 

B2 
1 125,0 9,03 31,89 10,00 2285,80 
2 117,0 9,03 31,77 10,00 2273,80 

Média 121,0 9,03 31,83 10,00 2279,80 

B225 

1 125,0 9,03 32,83 10,00 2379,80 
2 114,0 9,03 32,91 10,00 2387,80 

Média 119,5 9,03 32,87 10,00 2383,80 

B3 

1 127,0 9,03 31,65 10,00 2261,80 
2 130,0 9,03 31,71 10,00 2267,80 

Média 128,5 9,03 31,68 10,00 2264,80 

B325 

1 114,0 9,03 32,81 10,00 2377,80 

2 126,0 9,03 32,77 10,00 2373,80 

Média 120,0 9,03 32,79 10,00 2375,80 
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ANEXO I - ENSAIOS AO BETÃO NO ESTADO ENDURECIDO: RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO 

7 DIAS DE CURA 

Betão Variável Provete 1 Provete 2 Provete 3 Média Desvio padrão 

BR 
Força (kN) 1058,1 1055,6 1007,3 1040,3 28,7 
Fci (MPa) 47,0 46,9 44,8 46,2 1,3 

B1 
Força (kN) 1031,6 959,7 980,5 990,6 37,0 
Fci (MPa) 45,8 42,7 43,6 44,0 1,6 

B125 
Força (kN) 1065,2 1069,8 1079,6 1071,5 7,4 
Fci (MPa) 47,3 47,5 48,0 47,6 0,3 

B2 
Força (kN) 955,7 972,9 991,7 973,4 18,0 
Fci (MPa) 42,5 43,2 44,1 43,3 0,8 

B225 
Força (kN) 1076,0 1058,7 1036,8 1057,2 19,7 
Fci (MPa) 47,8 47,1 46,1 47,0 0,9 

B3 
Força (kN) 895,5 926,1 896,1 905,9 17,5 
Fci (MPa) 39,8 41,2 39,8 40,3 0,8 

B325 
Força (kN) 1009,9 1025,9 1015,7 1017,2 8,1 

Fci (MPa) 44,9 45,6 45,1 45,2 0,4 

 

28 DIAS DE CURA 

Betão Variável Provete 1 Provete 2 Provete 3 Média Desvio padrão 

BR 
Força (kN) 1239,2 1207,1 1323,7 1256,7 60,2 
Fci (MPa) 55,1 53,7 58,8 55,9 2,7 

B1 
Força (kN) 1188,3 1259,3 1201,1 1216,2 37,9 
Fci (MPa) 52,8 56,0 53,4 54,1 1,7 

B125 
Força (kN) 1353,4 1321,7 1354,9 1343,3 18,7 
Fci (MPa) 60,2 58,7 60,2 59,7 0,8 

B2 
Força (kN) 1221,0 1173,0 1203,0 1199,0 24,3 
Fci (MPa) 54,3 52,1 53,5 53,3 1,1 

B225 
Força (kN) 1278,3 1233,9 1260,7 1257,7 22,4 
Fci (MPa) 56,8 54,8 56,0 55,9 1,0 

B3 
Força (kN) 1172,9 1071,7 1033,9 1092,8 71,9 
Fci (MPa) 52,1 47,6 45,9 48,6 3,2 

B325 
Força (kN) 1302,8 1230,5 1240,7 1258,0 39,1 
Fci (MPa) 57,9 54,7 55,1 55,9 1,7 

B4 
Força (kN) 1080,6 1179,3 1068,7 1074,6 8,4 

Fci (MPa) 48,026 52,415* 47,498 47,8 0,4 

 

56 DIAS DE CURA 

Betão Variavél Provete 1 Provete 2 Provete 3 Média Desvio padrão 

BR 
Força (kN) 1420,9 1469,9 1414,4 1435,1 30,4 
Fci (MPa) 63,2 65,3 62,9 63,8 1,3 

B1 
Força (kN) 1342,5 1301,6 1339,4 1327,8 22,8 
Fci (MPa) 59,7 57,8 59,5 59,0 1,0 

B125 
Força (kN) 1440,0 1473,4 1474,7 1462,7 19,7 
Fci (MPa) 64,0 65,5 65,5 65,0 0,9 

B2 
Força (kN) 1310,7 1255,0 1324,7 1296,8 36,9 
Fci (MPa) 58,3 55,8 58,9 57,6 1,6 

B225 
Força (kN) 1342,4 1251,9 1387,6 1365,0 32 
Fci (MPa) 59,7 55,6* 61,7 60,7 1,4 

B3 
Força (kN) 1259,2 1268,5 1119,9 1215,9 6,6 
Fci (MPa) 56,0 56,4 49,8* 54,0 0,3 

B325 
Força (kN) 1392,2 1411,3 1431,0 1411,5 19,4 

Fci (MPa) 61,9 62,7 63,6 62,7 0,9 

 

*Valor desprezado por apresentar um grande afastamento em relação aos demais da amostra (outlier). 
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ANEXO J - ENSAIOS AO BETÃO NO ESTADO ENDURECIDO: RESISTÊNCIA À 

TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

 

Betão Variáveis Provete 1 Provete 2 Média Desvio padrão 

BR 
M (g) 12797,3 12765,8 12781,6 22,27 
F (kN) 296,7 293,4 295,1 2,35 

Fcti (MPa) 4,2 4,2 4,2 0,03 

B1 
M (g) 12298,5 12266,9 12266,9 0,00 
F (kN) 234,4 270,2 270,2 0,00 

Fcti (MPa) 3,3* 3,8 3,8 0,00 

B125 
M (g) 12608,5 12643,0 12625,7 24,40 
F (kN) 280,1 285,3 282,7 3,65 

Fcti (MPa) 4,0 4,0 4,0 0,05 

B2 
M (g) 12052,5 12098,9 12075,7 32,81 
F (kN) 266,1 256,8 261,5 6,60 

Fcti (MPa) 3,8 3,6 3,7 0,09 

B225 
M (g) 12610,9 12631,5 12621,2 14,57 
F (kN) 256,6 266,3 261,4 6,85 

Fcti (MPa) 3,6 3,8 3,7 0,10 

B3 
M (g) 11978,7 11984,6 11981,6 4,17 
F (kN) 257,0 244,3 250,7 9,00 

Fcti (MPa) 3,6 3,5 3,5 0,13 

B325 

M (g) 12585,9 12586,4 12586,1 0,35 

F (kN) 246,1 234,3 240,2 8,40 

Fcti (MPa) 3,5 3,3 3,4 0,12 

 

*Valor desprezado por apresentar um grande afastamento em relação aos demais da amostra (outlier). 
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ANEXO K - ENSAIOS AO BETÃO NO ESTADO ENDURECIDO: ENSAIO DE RE-

SISTÊNCIA À ABRASÃO 

BR 

Variável 
Provete 1 Provete 2 Provete 3 

inicial final Dl1 inicial final Dl2 inicial final Dl3 

Ponto 1 (mm) 47,41 45,37 2,04 45,21 42,85 2,36 50,01 47,48 2,53 
Ponto 2 (mm) 47,54 45,22 2,32 45,29 42,87 2,42 50,18 47,53 2,65 
Ponto 3 (mm) 47,65 44,94 2,71 45,03 42,72 2,31 50,12 47,81 2,31 
Ponto 4 (mm) 47,45 45,30 2,15 45,06 42,72 2,34 49,60 47,43 2,17 
Ponto 5 (mm) 47,59 45,26 2,33 45,17 42,81 2,36 50,18 47,56 2,62 
Ponto 6 (mm) 47,61 44,81 2,80 44,97 42,66 2,31 49,75 47,65 2,10 
Ponto 7 (mm) 47,41 45,02 2,39 44,96 42,56 2,40 49,28 47,34 1,94 
Ponto 8 (mm) 47,46 44,79 2,67 45,04 42,55 2,49 49,36 47,55 1,81 
Ponto 9 (mm) 47,52 44,54 2,98 44,96 42,58 2,38 49,55 47,48 2,07 
Média (mm) 47,52 45,03 2,49 45,08 42,70 2,37 49,78 47,54 2,24 

Dl (mm) 2,37 
Desvio padrão (mm) 0,12 

Massa (g) 560,35 531,75 28,60 533,10 505,50 27,60 587,65 560,60 27,05 
DM (g) 27,75 

 

B1 

Variável 
Provete 1 Provete 2 Provete 3 

inicial final Dl1 inicial final Dl2 inicial final Dl3 

Ponto 1 (mm) 48,00 45,04 2,96 49,17 45,75 3,42 50,02 47,55 2,47 
Ponto 2 (mm) 48,17 45,08 3,09 49,05 45,80 3,25 50,08 47,41 2,67 
Ponto 3 (mm) 48,24 45,13 3,11 48,74 45,71 3,03 49,67 47,14 2,53 
Ponto 4 (mm) 48,02 45,27 2,75 49,11 45,97 3,14 50,42 47,77 2,65 
Ponto 5 (mm) 48,23 45,22 3,01 49,02 45,98 3,04 49,98 47,49 2,49 
Ponto 6 (mm) 48,34 45,35 2,99 48,93 46,08 2,85 49,48 47,21 2,27 
Ponto 7 (mm) 47,92 45,30 2,62 49,12 46,09 3,03 50,32 47,56 2,76 
Ponto 8 (mm) 48,15 45,36 2,79 49,15 46,14 3,01 50,09 47,43 2,66 
Ponto 9 (mm) 48,12 45,45 2,67 49,09 46,01 3,08 49,60 47,17 2,43 
Média (mm) 48,13 45,24 2,89 49,04 45,95 3,09 49,96* 47,41* 2,55* 

Dl (mm) 2,99 

Desvio padrão (mm) 0,14 

Massa (g) 529,20 498,10 31,10 521,70 489,80 31,90 557,70 530,65 27,05 
DM (g) 31,50 

 

B125 

Variável 
Provete 1 Provete 2 Provete 3 

inicial final Dl1 inicial final Dl2 inicial final Dl3 

Ponto 1 (mm) 52,09 49,25 2,84 49,49 46,34 3,15 51,20 48,94 2,26 
Ponto 2 (mm) 52,25 49,59 2,66 49,37 46,61 2,76 51,11 48,84 2,27 
Ponto 3 (mm) 52,29 50,09 2,20 49,24 46,39 2,85 51,20 48,74 2,46 
Ponto 4 (mm) 52,41 49,46 2,95 49,47 46,46 3,01 51,36 49,25 2,11 
Ponto 5 (mm) 52,41 49,78 2,63 49,40 46,66 2,74 51,29 49,07 2,22 
Ponto 6 (mm) 52,31 50,01 2,30 49,37 46,90 2,47 51,01 49,07 1,94 
Ponto 7 (mm) 52,69 49,55 3,14 49,53 46,76 2,77 51,44 49,32 2,12 
Ponto 8 (mm) 52,44 49,71 2,73 49,43 47,03 2,40 51,22 49,36 1,86 
Ponto 9 (mm) 52,48 49,89 2,59 49,35 47,06 2,29 51,21 49,28 1,93 
Média (mm) 52,37 49,70 2,67 49,41 46,69 2,72 51,25* 49,10* 2,15* 

Dl (mm) 2,70 
Desvio padrão (mm) 0,04 

Massa (g) 597,90 567,05 30,85 556,10 524,40 31,70 598,15 572,80 25,35 
DM (g) 31,28 
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B2 

Variável 
Provete 1 Provete 2 Provete 3 

inicial final Dl1 inicial final Dl2 inicial final Dl3 

Ponto 1 (mm) 52,12 49,00 3,12 51,44 48,13 3,31 48,95 45,90 3,05 
Ponto 2 (mm) 51,82 49,08 2,74 51,37 48,40 2,97 48,97 45,79 3,18 
Ponto 3 (mm) 51,65 49,22 2,43 51,29 48,40 2,89 48,97 45,61 3,36 
Ponto 4 (mm) 52,41 48,75 3,66 51,20 48,00 3,20 49,26 45,94 3,32 
Ponto 5 (mm) 51,98 49,20 2,78 51,34 48,49 2,85 49,22 45,93 3,29 
Ponto 6 (mm) 51,61 49,27 2,34 51,31 48,74 2,57 49,30 45,73 3,57 
Ponto 7 (mm) 52,28 48,42 3,86 51,17 47,72 3,45 49,50 45,71 3,79 
Ponto 8 (mm) 52,00 48,81 3,19 51,33 48,21 3,12 49,22 45,70 3,52 
Ponto 9 (mm) 51,70 48,90 2,80 51,27 48,65 2,62 49,24 45,54 3,70 
Média (mm) 51,95 48,96 2,99 51,30 48,30 3,00 49,24* 45,76* 3,48* 

Dl (mm) 3,00 
Desvio padrão (mm) 0,00 

zMassa (g) 553,00 519,05 33,95 541,80 509,35 32,45 527,25 489,85 37,40 
DM (g) 33,20 

 

B225 

Variável 
Provete 1 Provete 2 Provete 3 

inicial final Dl1 inicial final Dl2 inicial final Dl3 

Ponto 1 (mm) 52,85 50,54 2,31 51,15 48,18 2,97 52,06 49,10 2,96 
Ponto 2 (mm) 53,07 50,34 2,73 51,18 48,13 3,05 51,77 49,01 2,76 
Ponto 3 (mm) 53,13 50,18 2,95 51,27 48,03 3,24 51,45 48,98 2,47 
Ponto 4 (mm) 53,01 50,49 2,52 51,40 48,61 2,79 51,84 48,91 2,93 
Ponto 5 (mm) 53,13 50,48 2,65 51,46 48,38 3,08 51,82 49,15 2,67 
Ponto 6 (mm) 53,09 50,03 3,06 50,96 48,29 2,67 51,27 48,87 2,40 
Ponto 7 (mm) 52,84 50,19 2,65 51,24 48,68 2,56 51,40 48,55 2,85 
Ponto 8 (mm) 53,07 50,33 2,74 51,00 48,79 2,21 51,42 48,63 2,79 
Ponto 9 (mm) 52,97 50,25 2,72 51,01 48,59 2,42 51,22 48,69 2,53 
Média (mm) 53,02 50,31 2,70 51,19 48,41 2,78 51,49 48,88 2,61 

Dl (mm) 2,70 
Desvio padrão (mm) 0,08 

Massa (g) 604,10 571,35 32,75 589,10 552,75 36,35 586,95 554,90 32,05 
DM (g) 33,72 

 

B3 

Variáveis 
Provete 1 Provete 2 Provete 3 

inicial final Dl1 inicial final Dl2 inicial final Dl3 

Ponto 1 (mm) 53,04 49,05 3,99 52,21 49,20 3,01 52,08 49,35 2,73 
Ponto 2 (mm) 53,08 49,27 3,81 52,35 49,17 3,18 52,11 49,30 2,81 
Ponto 3 (mm) 53,21 49,34 3,87 52,44 49,04 3,40 52,12 49,09 3,03 
Ponto 4 (mm) 52,95 49,19 3,76 52,03 49,05 2,98 52,16 49,15 3,01 
Ponto 5 (mm) 53,19 49,40 3,79 52,35 49,19 3,16 52,08 49,33 2,75 
Ponto 6 (mm) 53,38 49,60 3,78 52,48 49,15 3,33 52,00 48,98 3,02 
Ponto 7 (mm) 53,02 49,41 3,61 51,87 49,07 2,80 52,14 49,05 3,09 
Ponto 8 (mm) 53,18 49,67 3,51 52,03 49,16 2,87 51,95 49,09 2,86 
Ponto 9 (mm) 53,08 49,76 3,32 52,28 49,09 3,19 52,03 49,03 3,00 
Média (mm) 53,13* 49,41* 3,72* 52,23 49,12 3,10 52,07 49,15 2,92 

Dl (mm) 3,01 
Desvio padrão (mm) 0,13 

Massa (g) 563,05 522,95 40,10 568,45 531,60 36,85 559,10 526,30 32,80 
DM (g) 34,83 
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B325 

Variável 
Provete 1 Provete 2 Provete 3 

inicial final Dl1 inicial final Dl2 inicial final Dl3 

Ponto 1 (mm) 51,69 49,38 2,31 53,97 50,54 3,43 52,64 49,91 2,73 
Ponto 2 (mm) 51,79 49,48 2,31 53,80 50,78 3,02 52,83 49,61 3,22 
Ponto 3 (mm) 51,76 49,52 2,24 53,88 50,86 3,02 52,74 49,41 3,33 
Ponto 4 (mm) 51,81 49,31 2,50 53,47 50,34 3,13 52,44 49,63 2,81 
Ponto 5 (mm) 51,91 49,60 2,31 53,85 50,74 3,11 52,87 49,88 2,99 
Ponto 6 (mm) 51,93 49,64 2,29 53,57 50,45 3,12 52,73 49,39 3,34 
Ponto 7 (mm) 51,75 49,25 2,50 52,88 49,93 2,95 52,18 49,22 2,96 
Ponto 8 (mm) 51,88 49,40 2,48 52,94 50,01 2,93 52,37 49,45 2,92 
Ponto 9 (mm) 51,58 49,49 2,09 53,03 50,09 2,94 52,64 49,31 3,33 
Média (mm) 51,79* 49,45* 2,34* 53,49 50,42 3,07 52,57 49,53 3,03 

Dl (mm) 3,05 
Desvio padrão (mm) 0,03 

Massa (g) 602,50 573,30 29,20 594,05 557,65 36,40 600,25 563,25 37,00 
DM (g) 36,70 

 

*Valor desprezado por apresentar um grande afastamento em relação aos demais da amostra (outlier). 
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ANEXO L - ENSAIOS AO BETÃO NO ESTADO ENDURECIDO: MÓDULO DE 

ELASTICIDADE 

BR - PROVETE 1 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 13,58 240,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 
Eci (GPa) 

Ec 
(GPa) 

Extensão   
inicial               

(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão  
inicial              

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 23,34 329,73 14,59 318,05 0,95 304,92 44,21 

44,91 
2 26,26 329,73 23,34 318,05 2,88 299,09 45,07 
3 29,18 329,73 23,34 318,05 1,94 297,63 45,30 
4 29,18 329,73 23,34 320,97 0,97 299,09 45,07 

 

BR - PROVETE 2 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 13,58 240,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial              
(% x 10-6) 

Extensão 
fc/3              

(% x 10-6) 

Extensão 
inicial         

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 26,26 326,81 11,67 306,38 1,94 297,63 45,30 

45,92 
2 29,18 329,73 20,43 306,38 4,85 293,25 45,97 
3 32,10 329,73 20,43 306,38 3,92 291,79 46,20 
4 32,10 329,73 20,43 306,38 3,92 291,79 46,20 

 

B1 - PROVETE 1 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 13,02 230,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial              
(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão   
inicial             

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 32,10 417,26 26,26 405,59 1,52 382,25 33,79 

34,11 
2 40,85 423,10 32,10 402,67 3,05 376,41 34,31 
3 46,69 428,94 32,10 405,59 2,29 377,87 34,18 
4 46,69 428,94 32,10 405,59 2,29 377,87 34,18 

 

B1 - PROVETE 2 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão ini-
cial (kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 13,02 230,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial               
(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão   
inicial             

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 26,26 405,59 29,18 402,67 1,54 376,41 34,31 

34,92 
2 43,77 411,43 40,85 405,59 0,79 366,20 35,27 
3 46,69 414,35 40,85 408,51 0,00 367,66 35,13 
4 49,60 420,18 40,85 408,51 0,79 369,12 34,99 
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B125 - PROVETE 1 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 14,15 250,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial               
(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão   
inicial             

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 32,10 388,09 11,67 347,23 5,74 345,78 40,62 

41,51 
2 40,85 391,00 23,34 347,23 7,50 337,02 41,68 
3 43,77 391,00 23,34 347,23 6,72 335,56 41,86 
4 46,69 393,92 26,26 350,15 6,72 335,56 41,86 

 

B125 - PROVETE 2 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 14,15 250,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial              
(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão   
inicial             

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 20,43 370,58 23,34 367,66 1,67 347,23 40,45 

40,93 
2 32,10 376,41 23,34 364,74 0,85 342,86 40,97 
3 37,93 382,25 20,43 361,82 0,85 342,86 40,97 
4 43,77 382,25 20,43 361,82 0,86 339,94 41,32 

 

B2 - PROVETE 1 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 12,96 229,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial              
(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão   
inicial             

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 37,93 463,95 26,26 446,44 1,37 423,10 30,39 

30,58 
2 52,52 475,62 29,18 446,44 1,38 420,18 30,60 
3 58,36 481,46 32,10 446,44 2,07 418,72 30,71 
4 64,19 487,29 32,10 449,36 1,38 420,18 30,60 

 

B2 - PROVETE 2 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 12,96 229,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial              
(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão   
inicial             

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 26,26 449,36 35,02 458,12 0,00 423,10 30,39 

30,55 
2 40,85 452,28 37,93 463,95 3,55 418,72 30,71 
3 40,85 455,20 35,02 463,95 3,52 421,64 30,50 
4 43,77 455,20 35,02 463,95 4,26 420,18 30,60 

 



A.18 
 

 

 

B225 - PROVETE 1 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 13,58 240,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial              
(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão   
inicial             

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 23,34 347,23 23,34 364,74 5,41 332,64 40,53 

41,16 
2 29,18 353,07 37,93 367,66 1,80 326,81 41,25 
3 32,10 353,07 40,85 370,58 2,73 325,35 41,44 
4 32,10 353,07 40,85 370,58 2,73 325,35 41,44 

 

B225 - PROVETE 2 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 13,58 240,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial              
(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão  
inicial             

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 20,43 358,91 26,26 358,91 1,72 335,56 40,18 

40,89 
2 26,26 358,91 40,85 364,74 2,63 328,27 41,07 
3 26,26 358,91 43,77 367,66 2,63 328,27 41,07 
4 26,26 358,91 46,69 367,66 3,51 326,81 41,25 

 

B3 - PROVETE 1 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 11,32 200,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial               
(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão  
inicial             

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 29,18 396,84 35,02 396,84 1,59 364,74 30,76 

30,91 
2 35,02 393,92 46,69 411,43 1,63 361,82 31,00 
3 37,93 393,92 49,60 414,35 2,46 360,36 31,13 
4 35,02 393,92 46,69 417,26 3,25 364,74 30,76 

 

B3 - PROVETE 2 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 11,32 200,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial              
(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão   
inicial             

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 35,02 417,26 29,18 402,67 2,29 377,87 29,69 

30,58 
2 52,52 426,02 61,28 414,35 5,47 363,28 30,88 
3 55,44 428,94 70,03 420,18 6,25 361,82 31,00 
4 55,44 434,77 75,87 426,02 7,69 364,74 30,76 

 



 

A.19 
 

 

 

B325 - PROVETE 1 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 13,30 235,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial              
(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão   
inicial             

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 23,34 373,50 23,34 353,07 5,83 339,94 38,83 

39,16 
2 26,26 373,50 26,26 353,07 5,88 337,02 39,16 
3 29,18 370,58 26,26 353,07 4,27 334,10 39,50 
4 29,18 373,50 23,34 353,07 4,24 337,02 39,16 

 

B325 - PROVETE 2 

Tensão inicial    
(MPa) 

Força aplicada para tensão inicial 
(kN) 

Tensão de ensaio - fc/3 
(MPa) 

Força aplicada para fc/3 
(kN) 

1,00 -17,70 13,30 235,00 

 

Ciclo 

Base de medida 1 Base de medida 2 

Δ entre bases 
de medida (%) 

Extensão 
média              

(% x 10-6) 

Eci 
(GPa) 

Ec (GPa) 
Extensão   

inicial              
(% x 10-6) 

Extensão fc/3            
(% x 10-6) 

Extensão  
inicial             

(% x 10-6) 

Extensão fc/3          
(% x 10-6) 

1 29,18 370,58 17,51 347,23 3,42 335,56 39,33 

39,90 
2 32,10 373,50 29,18 350,15 5,98 331,19 39,85 
3 32,10 370,58 32,10 350,15 6,03 328,27 40,21 
4 32,10 370,58 35,02 353,07 6,03 328,27 40,21 

 


