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Resumo 

O betão é um material cujas propriedades no estado endurecido só são atingidas se houver um controlo 

rigoroso no estado fresco, isto porque um betão que apresente dificuldades na colocação e vibração 

não irá apresentar as características no estado endurecido para o qual foi projectado. 

Na presente dissertação, faz-se o estudo do comportamento no estado fresco de betões com agrega-

dos grossos reciclados de betão. Este estudo foi alcançado, maioritariamente, por comparação com 

betões ditos “convencionais”, produzidos unicamente com agregados naturais e para os quais já existe 

um estudo alargado do seu comportamento. Formulou-se betões com relação a/c de 0,55, 0,45 e 0,35, 

recorrendo-se ao método de Faury, procurando assim garantir a máxima compacidade das misturas. 

Para avaliar a trabalhabilidade, recorreu-se aos seguintes ensaios: ensaio de abaixamento no cone de 

Abrams; ensaio da mesa de espalhamento; ensaio do cone invertido; ensaio Vê-bê. 

A campanha experimental associada a esta dissertação permitiu concluir que os BAGRB apresentam 

um comportamento similar ao dos BAN para relações a/c de 0,55, isto é, para betões onde a pasta 

cimentícia desempenha um papel principal na trabalhabilidade da mistura. Para relações a/c inferiores, 

onde a forma e textura dos agregados se tornam mais relevantes, as misturas aparentam ter menor 

fluidez e consistência. A introdução de AGRB parece fazer com que as misturas se tornem menos 

susceptíveis à variação do volume de pasta. 

As misturas produzidas com agregados reciclados que apenas sofreram um tipo de trituração apresen-

taram inevitavelmente piores características, por comparação com as misturas produzidas com agre-

gados que sofreram dois tipos de trituração e consequentemente com formas e texturas mais próximas 

da dos agregados naturais. 

 

Palavras-chave: Agregados grossos reciclados de betão; reologia; abaixamento; espalhamento; tra-

balhabilidade; perda de trabalhabilidade. 
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Abstract 

Concrete is a material designed and produced to have some characteristics in its hardened state. To 

accomplish those properties first it must have adequate properties in its fresh state, allowing good cast-

ing and vibration. 

The main propose of this dissertation is to study the behaviour of concrete in the fresh state when coarse 

recycled aggregates are incorporated in the mix. With a vast background about concrete with natural 

aggregates, it was possible to understand the differences between the two types of concrete. Thus, 

three families of concrete with w/c of 0.55, 0.45 and 0.35 were prepared. The following tests were used: 

slump; flow table; inverted cone; Vebe. 

The experimental results showed that concrete with coarse recycled concrete aggregates tend to have 

a similar behaviour when 0.55 w/c ratio is used, mainly because in this type of concrete the paste plays 

the main role in terms of workability. In lower w/c ratios, such as 0.35 and 0.45, the shape and texture 

become more relevant leading to mixes with less fluidity and consistency. The mixes also showed lower 

fluctuations in their fresh state for small variations in paste volume. 

For concretes produced with recycled aggregates that underwent primary crushing only the conclusions 

presented before are valid but the differences are greater. 

 

Keywords: Coarse recycled concrete aggregates; rheology; slump; spread; workability; loss of worka-

bility. 
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1. Introdução 

1.1. Considerações iniciais 

O sector da Construção, apesar do período economicamente difícil que se vive em Portugal e em muitos 

outros países, continua a ser das áreas com mais actividade e empregabilidade em todo o Mundo, 

sendo um sinal de riqueza e desenvolvimento do país. Ao mesmo tempo, é uma das áreas que mais 

recursos naturais consome, causando os impactes ambientas sobejamente conhecidos. À medida que 

estes recursos naturais forem escasseando, mais difícil será a sua obtenção e, consequentemente, 

maiores serão os custos directos e indirectos associados. 

Desse modo, é impreterível que se pense em soluções alternativas para um equilíbrio sustentável da 

utilização destes recursos. Esta preocupação é mais evidente em países que passam neste momento 

por grandes desenvolvimentos ao nível da construção do parque habitacional e de infra-estruturas, em 

que não só a utilização de recursos é muito elevada mas também os resíduos da construção e demo-

lição (RCD) têm um impacte ambiental igualmente importante (estima-se que em Portugal o volume 

anual de RCD produzido tenha sido, no inicio do século XXI, da ordem de 6 a 10 milhões de toneladas 

(Brito 2005)). É previsível que estes valores tenham aumentado desde então e que continuem a au-

mentar nos próximos anos devido ao crescente número de demolições geradas pelo envelhecimento 

do grande volume de infra-estruturas construídas na segunda metade do século XX. 

O encaminhamento que se dá a estes resíduos é uma das grandes preocupações do sector, não só 

pela falta de locais próprios para a sua recepção mas também pelos custos elevados que advêm do 

transporte, depósito e tratamento dos mesmos. O tratamento que se dá aos RCD tornou-se assim um 

tema primordial. As evoluções tecnológicas registadas ao longo dos últimos anos e os crescentes es-

tudos nesta temática levaram a uma maior confiança na reutilização de RCD na construção e conse-

quentemente ao seu maior uso. 

A partir dos anos 80, a utilização de agregados reciclados foi-se transformando numa tendência em al-

guns países, como a Dinamarca ou a Holanda, permitindo que sejam reciclada mais de 90% dos inertes 

grossos e finos, dos RCD produzidos. Esta tendência tem crescido não só por pressões ambientais mas 

também por existir, em algumas regiões, uma natural falta de pedreiras ou areeiros (Brito 2005). 

Pode-se assim afirmar que o sucesso da reciclagem dos RCD estará no futuro directamente relacio-

nado com o custo do seu processo de recolha e tratamento. Neste sentido, a remoção de contaminan-

tes e a separação dos materiais por tipo na origem representam uma mais-valia técnica e económica. 

É pois importante que se tenha em consideração, desde a fase de projecto, todas as fases da vida útil 

de uma infra-estrutura, incluindo a demolição e reciclagem dos resíduos resultantes. Por outro lado, é 

necessário penalizar economicamente o depósito dos RCD em aterro de forma a tornar a reciclagem 

de RCD economicamente atractiva, nomeadamente em países com abundância de recursos naturais, 

como Portugal. 

A utilização de betões com incorporação de agregados reciclados (BAR) ainda não é consensual, sendo 

ainda objecto de estudo. Verifica-se que a substituição da totalidade ou de uma parte dos agregados 

naturais (AN) por agregados reciclados (AR) tende a prejudicar o desempenho dos betões, embora 
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esta comparação dependa da composição destes últimos (admitindo que ambos os betões têm a 

mesma composição volumétrica, curva granulométrica dos agregados e processo de fabrico). Esta é 

uma tendência válida tanto para substituição da parcela dos agregados grossos normais (AGN) por 

agregados grossos reciclados (AGR), como para a substituição da parcela de agregados finos normais 

(AFN) por agregados finos reciclados (AFR), apresentando os últimos um défice maior face aos betões 

correntes (Brito, 2005). No entanto, o comportamento dos betões reciclados é fortemente influenciado 

pelo tipo de AR e composição do betão, o que justifica as diferentes tendências de comportamento 

reportadas na literatura, dificultando a sua caracterização. 

O presente trabalho tem como objectivo contribuir para um melhor conhecimento do comportamento 

no estado fresco de betões produzidos com agregados reciclados. Neste caso serão abordados apenas 

betões produzidos com incorporação de AGR. 

1.2. Objectivos da dissertação 

A presente dissertação, desenvolvida no âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, pretende apro-

fundar o conhecimento do comportamento no estado fresco de betões produzidos com AR, tendo em conta 

a substituição da totalidade dos AGN por agregados grossos reciclados de betão (AGRB). 

Para tal, foi desenvolvida uma vasta campanha experimental envolvendo a realização de ensaios correntes 

que permitem avaliar indirectamente o comportamento reológico dos betões, nomeadamente ensaios de 

abaixamento, cone invertido, mesa de espalhamento e Vê-bê. De modo a tornar o estudo mais abrangente 

foram considerados betões de relação a/c muito distinta, entre 0,35 e 0,55, cobrindo o domínio dos betões 

mais correntemente utilizados na indústria da construção. Nas relações a/c de 0,35 e 0,45, o uso de super-

plastificante (SP) permitiu perceber a resposta dada pelos AGRB quando se incorpora este adjuvante na 

mistura. O estudo envolveu ainda a análise da influência de se considerarem AR com diferentes níveis de 

trituração (trituração primária ou trituração primária e secundária). No total foram consideradas 20 composi-

ções, alternando, entre elas, o tipo de agregado grosso utilizado e a relação a/c. 

Sendo o estudo da trabalhabilidade muitas vezes reduzido ao ensaio de abaixamento no cone de 

Abrams, esta dissertação visa também aprofundar o estudo da reologia do betão, tendo como principal 

dificuldade o facto de não existir, no Instituto Superior Técnico, um reómetro, equipamento que permite 

caracterizar os parâmetros reológicos associados ao betão. Em alternativa, foi definido um conjunto de 

ensaios que permitiu, de forma indirecta, caracterizar o comportamento reológico do betão e posterior-

mente comparar os vários tipos de betões. 

No final deste estudo deverá ser possível compreender a influência da incorporação de agregados 

reciclados nas principais características dos betões no estado fresco, relacionadas com as suas pro-

priedades reológicas, nomeadamente a tensão de escoamento e a viscosidade. 

1.3. Metodologia e organização da dissertação 

A metodologia seguida ao longo da realização desta dissertação pode ser dividida em quatro etapas: a 

primeira diz respeito à pesquisa, recolha e tratamento de referências bibliográficas a nível nacional e 

internacional. Esta etapa teve como principal objectivo a aquisição dos conhecimentos necessários 

para desenvolver o estudo proposto e interpretar os resultados obtidos. Esta pesquisa incidiu especial-

mente sobre os seguintes temas: 
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 utilização de RCD na construção civil; 

 propriedades dos AGN e dos agregados grossos reciclados de betão (AGRB); 

 estudo reológico do betão; 

 propriedades dos betões com incorporação de agregados reciclados de betão, em particular 

as propriedades no estado fresco do betão; 

 normas e ensaios relativos a agregados; 

 normas e ensaios em betões. 

Na segunda etapa, procedeu-se à planificação da campanha experimental, definindo-se as composi-

ções a estudar e os respectivos ensaios a realizar para a caracterização dos agregados e dos betões. 

Neste plano, foram ainda incluídas as quantidades de recursos e equipamentos necessários para a 

realização da campanha experimental. 

A terceira etapa consistiu na execução da campanha experimental. Em primeiro lugar realizaram-se os 

ensaios de caracterização dos agregados, que permitiram identificar as diferenças entre os AN e os 

AR: análise granulométrica, massa volúmica e absorção de água ao longo do tempo e ao fim de 24 ho-

ras, teor de humidade, baridade, desgaste de Los Angeles, índice de forma e índice de achatamento. 

O estudo realizado aos betões no estado fresco pode-se dividir em dois grupos: caracterização do 

estado fresco e perda de trabalhabilidade ao longo do tempo e influência do teor de pasta na trabalha-

bilidade. Para estes estudos realizaram-se os seguintes ensaios: abaixamento no cone de Abrams, 

mesa de espalhamento, cone invertido e Vê-Bê. Esta fase implicou vários ajustes ao planeamento, 

havendo a necessidade de perceber quais os ensaios que conseguiam caracterizar os parâmetros re-

ológicos do betão, isolando a influência dos agregados nesse comportamento. Procedeu-se também à 

caracterização da resistência à compressão para todos os betões produzidos. 

Na quarta etapa, procedeu-se à interpretação e discussão dos resultados obtidos para os diferentes tipos 

de betão, analisando as diferenças de desempenho entre betões com AGRB e os betões com AN, tendo 

em conta AR com diferentes níveis de trituração e ainda misturas com diferentes composições. 

Este documento está organizado em 5 capítulos principais, onde se compilou e organizou toda a infor-

mação recolhida e se apresenta os resultados e as conclusões retidas. Em seguida descreve-se resu-

midamente o conteúdo de cada um destes capítulos: 

 capítulo 1 - nesta capítulo, são apresentadas algumas notas introdutórias, enquadrado o tema 

e a sua importância na sociedade e são apresentados os objectivos e conhecimento que se 

pretende adquirir com a campanha experimental; 

 capítulo 2 - neste capítulo, é apresentado o levantamento do actual conhecimento das várias 

temáticas que incidem directa ou indirectamente nesta dissertação, transmitindo os conceitos 

básicos necessários para a compreensão dos resultados e conclusões; 

 capítulo 3 - neste capítulo, é apresentada toda a campanha experimental, onde é possível 

perceber todos os pressupostos seguidos para a formulação dos betões, os ensaios realizados 

aos agregados e aos betões no estado fresco e no estado endurecido. 

 capítulo 4 - este capítulo contempla a apresentação e análise dos resultados obtidos durante 
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a campanha experimental, estando dividido em três partes: a primeira é constituída por uma 

apresentação e análise dos resultados obtidos sobre as propriedades dos agregados utilizados 

na produção dos betões; na segunda, apresenta-se e discute-se os resultados obtidos relativos 

às propriedades do betão no estado fresco; e na terceira e última, apresenta-se e discute-se 

os resultados dos ensaios à compressão efectuados aos betões; 

 capítulo 5 - neste capítulo, são resumidas as principais conclusões resultantes da análise dos 

resultados obtidos ao longo da campanha experimental, destacando o desempenho dos betões 

produzidos com AGRB em termos do seu comportamento reológico. Procede-se ainda à apre-

sentação de algumas propostas de investigações a realizar futuramente. 

No final deste documento são apresentadas as referências bibliográficas consultadas neste trabalho e 

os anexos referenciados ao longo da dissertação. 
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2. Estado da arte 

2.1. Introdução 

O betão é um material composto por agregado envolvido por uma matriz viscosa (pasta cimentícia) que 

preenche os espaços entre as partículas do agregado e lhes dá coesão. As propriedades deste material 

no estado fresco, usualmente traduzidas de forma subjectiva pelo termo trabalhabilidade, têm uma 

elevada importância na sua formulação porque, ao afectarem a colocação, transporte e compactação, 

podem ter também uma grande influência nas propriedades no estado endurecido. 

A trabalhabilidade do betão serve usualmente para descrever diferentes propriedades com significados 

distintos, tais como: consistência, fluidez, mobilidade, capacidade de ser bombeado, compactabilidade, 

acabamento e aspereza. Assim, a percepção que se tem da trabalhabilidade de um betão pode ser muito 

diferente consoante o objectivo que se pretende. Por exemplo, um mesmo betão pode ser considerado 

“trabalhável” ou “não trabalhável” dependendo do tipo de aplicação. Para combater esta subjectividade, as 

propriedades do betão fresco podem ser caracterizadas com base no estudo da sua reologia. 

Neste capítulo, são apresentados alguns estudos e campanhas experimentais realizadas em betões, 

que visam o estudo da reologia dos mesmos. Dado que o tema do presente trabalho se foca na carac-

terização no estado fresco de betões reciclados, os trabalhos que são apresentados têm em conside-

ração este domínio de investigação. 

De forma a compreender os resultados destes estudos, são expostas inicialmente as principais carac-

terísticas dos agregados, bem como as diferenças existentes entre agregados naturais (AN) e agrega-

dos reciclados (AR). É ainda feita uma introdução ao estudo da reologia do betão, de forma a identificar 

os parâmetros que devem ser analisados e as limitações das metodologias existentes na caracteriza-

ção da trabalhabilidade. 

2.2. Comparação entre agregados grossos reciclados e agregados natu-

rais 

Neste subcapítulo, são apresentadas as principais propriedades dos agregados que afectam o desempenho 

do betão, bem como a comparação dessas mesmas propriedades entre os AGRB e os AGN. 

Existem hoje em dia muitas origens possíveis para os AR, sendo que apenas os agregados grossos 

reciclados (AGR) provenientes de peças de betão não revestidas serão analisados neste trabalho. 

De acordo com Brito (2005), as principais diferenças dos AR face aos AN são: 

 uma maior absorção de água, podendo afectar a trabalhabilidade, a relação água / cimento do 

betão, as propriedades mecânicas e a durabilidade do betão; 

 uma menor compacidade, com consequências ao nível da resistência ao esmagamento e mó-

dulo de elasticidade do agregado. 

Barra (1997), citada por Leite (2001), refere que as principais características que diferenciam os AR 

dos AP são a maior heterogeneidade, menor resistência e maior porosidade. Estas diferenças são 

originadas, na sua maioria, pelo facto de os AGRB terem pasta endurecida aderida aos AGN originais. 

A percentagem de argamassa aderente ao AN é tanto maior quanto menor for a dimensão do agregado, 
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como é possível verificar nos vários estudos resumidos na Tabela 2.1. Esta argamassa é constituída 

por finos primários e cimento, apresentando uma elevada porosidade e absorção de água, fazendo 

assim reduzir a qualidade dos agregados. 

Tabela 2.1 - Percentagem de argamassa aderida para diferentes fracções granulométricas de AGRB (Ferreira 2007) 

É por isso evidente uma diminuição mais acentuada das propriedades do betão quando são utilizados AFR. 

Autores como Hansen (1992) e Vázquez et al. (2004) desaconselham a utilização deste tipo de agregados. 

Ao reduzir-se a percentagem de argamassa aderida, é possível melhorar a qualidade dos AR, pois tal 

aproxima a sua composição da dos AN. A quantidade de argamassa aderida depende, em grande 

parte, do tipo de trituração utilizado. Uma menor percentagem pode ser conseguida através de proces-

sos sucessivos de trituração, processos especiais de trituração, tratamento mecânico, térmico ou quí-

mico dos AGRB (Sanchez 2004; Brito 2005). 

A qualidade dos AN, que fazem parte da mistura do betão de origem (BO, betão que origina os AR), 

tem também uma influência directa na qualidade final dos AGRB. No que diz respeito à influência de 

outras características do BO, como o teor de ligante e a relação água / cimento, Hansen e Narud (1983) 

concluíram que existe uma ligeira diminuição de pasta aderida na fracção mais grossa (16-32 mm), 

conduzindo naturalmente a uma maior qualidade dos AGRB, para relações água / cimento maiores, 

possivelmente por uma pior qualidade da ligação com a pasta. 

Tendo em conta a pior qualidade dos AR em relação aos AN, é de esperar que os betões fabricados com 

os primeiros apresentem pior desempenho, se as restantes características do betão a fabricar forem man-

tidas constantes, condição que em obra não é fácil de contornar. Naturalmente, é também provável um 

pior comportamento para maiores taxas de substituição de AP por AR (Brito 2005). 

De forma a manter índices de segurança aceitáveis, a normalização mais recente limita a utilização de 

AR, no que se refere ao tipo e percentagem de AR no total de agregados e classe máxima de resistência 

do betão. São ainda considerados testes adicionais a realizar e tipos de utilização estrutural. 

Em Portugal, a única referência à utilização de AR é dada pela Especificação LNEC E 471. Esta coloca algu-

mas limitações na utilização dos agregados reciclados de betão (ARB), sendo que a mais relevante é o facto 

de não ser permitido o uso de ARB em betões destinados a contactar com água para consumo humano. 

Os agregados são divididos em três classes, ARB1, ARB2 e ARC, com base na proporção relativa dos 

constituintes (Tabela 2.2). Os agregados reciclados das classes ARB1 e ARB2 podem ser usados no 

fabrico de betão para aplicar em elementos de betão simples ou betão armado, com classes de resis-

Referência / autor Fracção granulométrica (mm) Argamassa aderida (%) 

Hansen e Narud (1983) 

4 / 8 58 a 64 

8 / 16 38 a 39 

16 / 32 25 a 35 

Barra (1996) 
6 / 12 59,2 

12 / 20 51,7 

Santos et al. (2002) 5 / 19 36,3 a 49,4 

Sanchez (2004) 

4 / 8 32,6 a 54,6 

8 / 16 23,4 a 44,4 

4 / 16 27,2 a 45,4 
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tência máximas C40/50 e C35/45, respectivamente; para a sua utilização em betão armado, a propor-

ção máxima de ARB, no conjunto dos agregados, é de 25% para os agregados de classe ARB1 e de 

20% para os agregados da classe ARB2. Na Tabela 2.3, são resumidas as condições de aplicação dos 

ARB. Para betões simples, de enchimento ou de regularização, em ambientes não agressivos, a per-

centagem de incorporação não fica sujeita a qualquer limite. 

Tabela 2.2 - Classificação dos agregados reciclados grossos (LNEC E-471 2009) 

Tabela 2.3 - Condições de aplicação de ARB (LNEC E-474:2009) 

Apesar destas limitações, desde que sejam realizados estudo específicos, que avaliem a influência 

destes agregados nas propriedades relevantes do betão para a aplicação considerada, não é desacon-

selhado em pleno o seu uso. 

Torna-se assim fundamental estudar as propriedades do AR e compará-las com as dos AN, de forma 

a analisar a influência da sua incorporação em betões quando se faz a sua substituição total ou parcial. 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), as propriedades dos AR que devem ser estudadas de forma mais 

aprofundada são: a granulometria, a absorção de água, a forma e a textura, a resistência à compressão 

e os tipos de substâncias nocivas presentes nos agregados. 

Nas próximas secções, é explicado o que cada propriedade representa e a forma de as caracterizar. São 

também discutidas as principais diferenças entre AGRB e AGN, de acordo com a bibliografia consultada. 

2.2.1. Forma das partículas 

Os agregados podem apresentar-se como rolados ou britados, sendo os AR necessariamente britados. 

O processo de britagem tem uma influência directa na forma das partículas, tanto nos AN como nos 

AR. A melhor granulometria e forma dos AR são obtidas através da utilização inicial de uma britadeira 

de maxilas seguida de uma rotativa (Gonçalves e Neves 2003). 

Em geral, os AGR apresentam uma superfície mais rugosa e uma forma mais alongada do que os AGN 

que lhes deram origem (Gonçalves 2001). 

Classe 
Proporção dos constituintes (EN 1620:2002/A1:2008) 

RC (%) Rc + Ru (%) Rb (%) Ra (%) X + Rg (%) FL 

ARB1 ≥ 90 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 0,5 ≤ 2 

ARB2 ≥ 70 ≤ 30 ≤ 5 ≤ 1 ≤ 2 

ARC ≥ 90 ≤ 10 ≤ 2 ≤ 2 

Constituintes (EN 933-11): 
Rc - betão, produtos de betão e argamassas; 
Ru - agregados não ligados, pedra natural e agregados tratados com ligantes hidráulicos; 
Ra - materiais betuminosos; 
Rb - elementos de alvenaria de materiais argilosos (tijolos, ladrilhos, telhas, etc.), elementos de alvenaria de silicatos 
de cálcio e betão celular não flutuante; 
Rg - vidro; 
FL - material flutuante em volume; 
X - outros materiais coesivos (p. ex. solos argilosos), plásticos, borrachas, metais (ferrosos e não ferrosos), madeira 
não flutuante e estuque. 

Classe de agregado 
reciclado 

Classe de resistência 
Percentagem de 

incorporação 
Classe de exposição 

ambiental 

ARB1 C 40/50 25 % X0, XC1, XC2, XC3, XC4, 
XS1, XA1 ARB2 C 35/45 20 % 
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Tendo em conta que o movimento das misturas de betão no estado fresco requer a rotação das partí-

culas, no caso de agregados lamelares, este movimento fica bastante prejudicado. Estas partículas têm 

também tendência para orientar-se em planos horizontais, fazendo com que se acumule água debaixo 

dos grãos, diminuindo a aderência pasta / agregado. Para além disso, esta forma dos agregados levará 

a um aumento da superfície específica (razão entre a superfície total e o volume das partículas), au-

mentando a absorção de água pelo agregado, provocando o aumento do ângulo de atrito interno do 

betão, conduzindo a uma menor trabalhabilidade e piores arranjos das partículas, obtendo-se assim 

um betão de menor compacidade (Gonçalves 2001; Wallevik et al. 1995; Coutinho 1988). No entanto, 

algumas destas características podem ser benéficas na ligação pasta / agregado e consequentemente 

na resistência do betão. 

A forma das partículas pode ser avaliada através de várias ensaios, previstos na normalização portu-

guesa, entre os quais se destacam o índice de forma, o índice volumétrico, o índice de achatamento e 

o coeficiente volumétrico. 

O índice de forma corresponde à percentagem de agregado que apresenta uma forma não cúbica. Na 

campanha experimental efectuada por Fonseca (2009) (Tabela 2.4) é visível, devido à forma mais alon-

gada das partículas, que os AGRB apresentam maior índice de forma. Fonseca (2009) realça ainda o 

facto de a diferença entre os AP e os AR se poder dever, em parte, à diferente forma de obtenção dos 

dois tipos de agregado, os primeiros com trituração industrial (britagem primária e secundária) e os 

segundos com trituração ‘in situ’ (britadeira de maxilas). 

Tabela 2.4 - Resultados dos ensaios de determinação do índice de forma (Fonseca 2009) 

O índice de achatamento corresponde à massa total das partículas que passam em peneiros de barras 

normalizados, em relação à massa total da amostra. Guerra (2013) (Tabela 2.5), referindo os resultados 

de Ferreira (2007), não verificou grandes diferenças deste índice entre os AGRB e os AN, referindo que 

as partículas utilizadas na produção de betão reciclado são pouco achatadas, evitando assim planos 

privilegiados de fraqueza no betão. 

Tabela 2.5 - Resultados dos ensaios de determinação do índice de achatamento (Ferreira 2007), citado por Guerra (2013) 

2.2.2. Massa volúmica e absorção de água 

A massa volúmica e a absorção de água das partículas são duas propriedades que estão directamente 

relacionadas com a porosidade destas e com a natureza dos agregados. 

Quanto maior a absorção de água pelo agregado, maior será a diferença entre a relação água / cimento 

Agregado SI (%) 

Brita 1 13,4 

Brita 2 11,2 

AGRB 24,3 

Agregado FI (%) 

Brita 1 9 

Brita 2 11 

AGRB 10 
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aparente e efectiva do betão, a última responsável pela hidratação imediata do cimento e pela trabalha-

bilidade da mistura. Para os AN, esta questão não é relevante pois apresentam absorções inferiores a 

1% (Coutinho 1988). Contudo, para os AR, devido à maior absorção da pasta endurecida e maior super-

fície específica dos agregados, é uma questão a ter em consideração na formulação do betão. 

Uma das formas de contornar a absorção dos AR é recorrendo à pré-saturação destes, antes de os 

introduzir na mistura, não permitindo assim que ocorra uma absorção significativa durante a amassa-

dura. Outra metodologia possível é aumentar a quantidade de água introduzida na mistura e permitir 

que os AR a absorvam antes de se introduzir os restantes constituintes da mistura. 

É assim importante conhecer a absorção efectiva de água (Barra 1996). Esta absorção caracteriza a 

quantidade de água absorvida pelos agregados durante o processo de amassadura. Tem uma influên-

cia directa nas propriedades do betão fresco, podendo afectar a trabalhabilidade e a relação a/c efectiva 

da mistura. Valores entre 80% e 90% da absorção máxima às 24h são normalmente considerados para 

a absorção efectiva, quando se utiliza ARB (Angulo 2005; Sanchez 2004). 

A massa volúmica também sofre uma alteração significativa nos AR relativamente aos AP, devido à 

menor massa volúmica da pasta endurecida que, segundo Hansen (1992), se situa em torno de 

2000 kg/m3. A massa volúmica será assim, tendencialmente, inferior nos AR. Bazuco (1999), referido 

por Leite (2001), observou que existe uma variação da ordem de 5 a 10%, entre os AP e os AR resul-

tantes de betões produzidos com os mesmos AP. 

Na Tabela 2.6, apresenta-se os resultados obtidos na campanha experimental realizada por Fonseca 

(2009), na fase de caracterização dos agregados. Confirma-se que os AGRB apresentam massa volú-

mica seca e saturada inferiores e absorções de água superiores. 

Tabela 2.6 - Massas volúmicas e absorção de água dos agregados (Fonseca 2009) 

2.2.3. Baridade 

A baridade é definida como a massa por unidade de volume aparente de um determinado conjunto de 

agregados. Segundo Brito (2005), a baridade depende do grau de compactação, da curva granulomé-

trica e da forma dos agregados mas não, directamente, do processo de trituração. Em geral, são ex-

pectáveis betões com melhor desempenho quando incorporam agregados com maior baridade. 

De forma similar à análise feita para a massa volúmica, devido à massa volúmica da pasta endurecida 

presente nos AR ser inferior à dos AN, os AGRB apresentarão, em princípio, baridades inferiores à dos 

AN que lhes deram origem, sendo tanto maior esta diferença quanto menor a dimensão do agregado, 

devido à maior percentagem de pasta para dimensões inferiores. A redução na baridade dos AGRB é 

ainda agravada pelo facto de estes estarem usualmente associados a formas mais alongadas. 

Agregado ρa (kg/dm3) ρrd (kg/dm3) ρssd (kg/dm3) WA24 (%) 

Brita 1 2,67 2,57 2,61 1,5 

Brita 2 2,60 2,51 2,55 1,3 

AGRB 2,69 2,31 2,45 6,1 

ρa = massa volúmica do material impermeável, ρrd = massa volúmica das partículas secas 
em estufa, ρssd = massa volúmica saturada com superfície seca, WA24 = absorção de 
água registada após imersão em água durante 24 horas. 
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Dos estudos efectuados no Instituto Superior Técnico, e em particular na campanha experimental de 

Fonseca (2009) (Tabela 2.7), é possível comprovar a tendência para menores baridades nos AGRB. 

Tabela 2.7 - Massas volúmicas aparentes dos agregados (Fonseca 2009) 

2.2.4. Resistência mecânica 

A resistência mecânica dos agregados não deverá, em princípio, ser condicionante para a resistência 

do betão, pois a tensão de rotura depende fundamentalmente da resistência da pasta de cimento, em 

betões de baixa a moderada resistência. Para betões de elevado desempenho (BED), a questão já 

deve ser analisada com outro cuidado. 

Não obstante o referido, é expectável uma menor resistência mecânica, nomeadamente à abrasão e ao 

desgaste, medida pelo ensaio de desgaste de Los Angeles, nos AR, devido à presença de pasta endure-

cida. É ainda expectável menor resistência ao desgaste nas menores fracções granulométricas dos AR, 

o que é agravado pelo facto de as granulometrias mais finas conterem maior proporção de pasta. 

Fonseca (2009) obteve os resultados indicados na Tabela 2.8 para o ensaio de desgastes de Los Ange-

les. Os valores apresentados na tabela corroboram as hipóteses apresentadas, isto é, menor resistência 

ao desgaste por parte da pasta, com consequente aumento no coeficiente de Los Angeles. 

Tabela 2.8 - Resultados dos ensaios de desgaste de Los Angeles (Fonseca 2009) 

2.3. Comparação entre betão de referência com agregados naturais e be-

tão com agregados reciclados, no estado endurecido 

Para betões de baixa a moderada resistência, a resistência dos agregados não vai, em princípio, con-

dicionar a resistência do betão, estando esta mais dependente da resistência da pasta cimentícia e da 

ligação entre esta e os agregados. Contudo, de forma a manter a trabalhabilidade do betão, o possível 

aumento da relação água / cimento fará diminuir a resistência à compressão. 

Para taxas de substituição inferiores, onde a perda de trabalhabilidade não é tão evidente, ou em casos 

em que a perda de trabalhabilidade seja compensada com a introdução de plastificantes, o aumento 

do teor de cimento ou a compensação das piores características dos AR recorrendo a cimentos de 

elevada resistência (42,5 e 52,5), as perdas de resistência serão menores. Matias (2005) concluiu, na 

sua campanha experimental, que o uso de adjuvantes para manter a trabalhabilidade dos betões com 

agregados grossos reciclados (BAGR), independentemente da taxa de substituição, tem efeitos positi-

vos, permitindo alcançar a mesma capacidade resistente do BR. 

Os AR ao possuírem uma superfície áspera, maior superfície específica e uma grande porosidade têm 

Agregado ρb (kg/dm3) 

Brita 1 1,44 

Brita 2 1,46 

AGRB 1,17 

Agregado Δ LA (%) 

Brita 1 29,4 

Brita 2 30,7 

AGRB 42,7 
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tendência a proporcionar uma melhor ligação pasta / agregado, comparativamente aos betões produ-

zidos com AN. A maior superfície específica faz com que existe uma maior área que é aderida pela 

pasta cimentícia. A forma mais irregular proporciona uma ancoragem maior da pasta cimentícia ao 

agregado. Ao mesmo tempo, a grande quantidade de água que é absorvida pelos agregados no mo-

mento da mistura do betão, com o tempo torna-se disponível para a hidratação do cimento, sendo que, 

parte desta hidratação dá-se na interface pasta / agregado, tornando a aderência entre o agregado e a 

matriz mais resistente (Weber e Reinhardt 1997; Gesoglu et al. 2004; Mehta e Monteiro 1994; Leite 

2001; Machado Jr. e Agnesini 1999). 

Hansen (1992), citando vários trabalhos, refere que a resistência à compressão dos BAGR é 5 a 20% 

inferior à dos betões de referência de igual composição. Topçu e Demir (2007) verificaram taxas de redu-

ção da resistência à compressão entre 14 e 32%. A fraca aderência entre a argamassa antiga e o AN 

original pode justificar, em parte, a redução da resistência à compressão do betão reciclado. 

Na sua campanha experimental, Fonseca (2009) realizou vários ensaios de resistência à compressão, 

para diferentes condições de cura e fases do projecto. Na Tabela 2.9, é apresentado um dos conjuntos 

de resultados, para condições de cura em camara húmida, sendo que as conclusões daqui retiradas 

são idênticas para os restantes ensaios realizados. A influência da substituição de AN por AGRB é 

pouco significativa, como seria de esperar para a gama de resistência em causa. Esta pequena influ-

ência é ainda condicionada pelas características do BO. A utilização de agregados provenientes de um 

BO com menor resistência poderia provocar uma diminuição mais significativa na resistência à com-

pressão. Segundo Poon et al. (2004), betões produzidos com agregados provenientes de BED têm 

melhores desempenhos. Uma justificação possível pode passar pelas melhores características dos 

agregados naturais e pela melhor ligação entre o agregado e a pasta de cimento, neste tipo de betões 

(Pedro et al. 2012). 

Tabela 2.9 - Resistência à compressão aos 7, 28 e 56 dias obtidos em condições de cura em camara húmida 
(Fonseca 2009) 

A resistência do betão à tracção é muito afectada pelo carácter da superfície do agregado e pela sua 

tensão de rotura à tracção (Brito 2005). Tendo em conta o aumento da rugosidade superficial nos AGR, 

poderá até haver um efeito positivo no comportamento do BAGR no que respeita à resistência à tracção. 

Apesar de os coeficientes sugeridos pelo comité TC 121-DRG da RILEM (1994) a afectar as propriedades 

do betão com AR serem unitários, transmitindo uma pequena ou mesmo nula variação na resistência à trac-

ção, tal não é evidente nas várias campanhas experimentais referidas por Brito (2005). Muitas vezes verifica-

se que existe uma maior variação na resistência à tracção do que na resistência à compressão. 

Existe uma maior variação ao nível da deformabilidade do que da resistência dos elementos executados 

com BAR, devido à menor compacidade e rigidez dos AR. Segundo Brito (2005), o módulo de elasticidade 

dos BAR é menor do que o dos betões de referência por duas razões: menor rigidez dos AGRB, devido à 

Betão fcm 7 (MPa) Δ (%) fcm 28 (MPa) Δ (%) fcm 56 (MPa) Δ (%) 

Betão de referência 43,1 - 49,3 - 49,0 - 

B20 43,0 -0,2 48,7 -1,2 48,6 -0,8 

B50 42,0 -2,6 48,4 -1,8 51,1 4,3 

B100 42,8 -0,8 47,7 -3,3 50,6 3,2 
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presença da pasta endurecida aderida; tendência para uma maior deformabilidade da pasta de cimento 

devido ao aumento da relação água / cimento introduzida para diminuir a perda de trabalhabilidade. 

É assim expectável uma tendência igual à relatada para a resistência à compressão, com repercussões 

mais acentuadas. Evangelista (2005) chegou a estas conclusões, quando na sua campanha experimental 

comparou um betão de referência com dois betões com agregados grossos e finos reciclados (BAGFR) 

(com taxas de substituição de 30% e 100%), obtendo reduções do módulo de elasticidade aos 31 dias, 

de 4 e 19%, enquanto a resistência à compressão diminuiu 3 e 9%, respectivamente. 

A retracção por secagem é outra das propriedades que é influenciada negativamente pela introdução de 

AR no fabrico de betão. Segundo Brito (2005), esta influência deve-se à diminuição da rigidez global, 

diminuindo assim, a sua capacidade de restringir a deformação (retracção) da pasta de cimento. 

A esta variação da retracção não é alheio ainda o facto de, para se manter a trabalhabilidade, muitas 

vezes se recorrer ao aumento da relação água / cimento e à introdução de plastificantes e superplasti-

ficantes (Coutinho 1988). 

A fluência, deformação ao longo do tempo sob carga, é, em princípio, superior num BAR comparativa-

mente ao BR respectivo, em face do seu menor módulo de elasticidade e do habitual aumento da 

relação água / cimento no seu fabrico. Na comparação entre os dois, as principais características que 

afectam o BAR são: as dosagens de cimento e de água na amassadura, como referido; o recurso a 

plastificantes ou superplastificantes; a natureza dos agregados (neste domínio, apesar de a redução 

do módulo de elasticidade dos agregados contribuir para o aumento da fluência, a superfície geralmente 

mais rugosa dos AR pode originar um efeito contrário, ao contribuir para melhorar a sua ligação à pasta) 

(Brito 2005). 

2.4. Comportamento do betão no estado fresco 

2.4.1. Introdução 

Antes de comparar as possíveis variações das propriedades do betão no estado fresco, é necessário 

compreender as características e as limitações desta análise. O comportamento do betão no estado 

fresco é muitas vezes caracterizado pela sua trabalhabilidade, mas a definição de trabalhabilidade está 

longe de ser consensual e, da forma como é utilizada hoje em dia, faz com que uma mesma mistura, 

para diferentes tipos de aplicação, geometria das cofragens, densidade de armaduras e condições de 

acesso, possa ser classificada de “trabalhável” ou “não trabalhável”. 

Na normalização Americana, a trabalhabilidade é definida pelo ACI116R (2000) como sendo a “propri-

edade do betão ou argamassa no seu estado fresco que determina a facilidade e homogeneidade com 

as quais o material pode ser misturado, colocado, compactado e acabado”. É assim intuitivo que a 

trabalhabilidade de uma mistura de betão afecta o transporte, colocação, compactação e acabamento, 

com influência directa nos custos e tempos de execução, mas assumindo também uma importante 

interferência nas características do betão no estado endurecido, pois uma mistura que não é facilmente 

aplicável e compactada, não proporciona as características de resistência e durabilidade desejadas 

(Hu 2005). 

É possível definir a trabalhabilidade como uma grandeza composta por, pelo menos, duas propriedades 

principais: a consistência e a coesão ou estabilidade (Bogas 2011), citando Mehta e Monteiro (2006). 
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A consistência é definida pelo ACI como sendo a “mobilidade relativa ou capacidade do betão ou arga-

massa fresca fluir” que, segundo Neville (1995), pode ser medida através do abaixamento. A coesão 

descreve a resistência à exsudação ou segregação (Bogas 2011). 

Tem-se procurado criar ensaios que uniformizem a avaliação da trabalhabilidade de uma mistura, mas 

os métodos mais correntes permitem apenas avaliar indirectamente algumas propriedades do compor-

tamento do betão para um conjunto particular de circunstâncias (Bogas 2011), citando Castro (2007). 

Tomando como exemplo o ensaio de abaixamento no cone de Abrams, um dos ensaios mais utilizados 

para avaliar a “trabalhabilidade” das misturas, este relaciona-se indirectamente apenas com uma das 

propriedades reológicas do betão. Como tal, dois betões com o mesmo abaixamento podem ter traba-

lhabilidades muito diferentes. 

Existiu assim a necessidade de caracterizar, de forma mais objectiva, a trabalhabilidade do betão, 

tendo-se recorrido ao estudo da sua reologia. 

2.4.2. Reologia dos betões 

O termo reologia foi definido por Bingham, em 1929, correspondendo este ao estudo da deformação e 

escoamento da matéria. Segundo Bogas (2011), citando ICAR104 (2004), Castro (2007), Wallevik 

(2003) e Banfill (2003), a reologia tem por finalidade estudar a força necessária para causar uma dada 

deformação ou escoamento de um corpo ou, reciprocamente, a deformação ou escoamento resultante 

da aplicação de um dado sistema de forças num corpo. 

O betão pode ser visto como uma concentração de partículas sólidas (agregados), em suspensão num 

líquido viscoso (pasta de cimento), que exibem um comportamento semelhante ao de um fluido (Bogas 

2011), referindo Ferraris (1999). 

Segundo Ferraris e Larrard (1998), Tattersall foi um dos pioneiros no estudo reológico do betão, tendo, 

em 1991, proposto utilizar um equipamento para obter uma caracterização mais detalhada dos parâ-

metros que o caracterizam no estado fresco, tendo também proposto utilizar o modelo de Bingham para 

representar o seu comportamento. Neste caso, o betão é caracterizado por um comportamento visco-

plástico que, para valores baixos de tensões de escoamento, se comporta como sólido rígido e, para 

tensões mais elevadas, como um fluido viscoso (Bogas 2011). 

Tattersall e Banfill (1983) realizaram vários avanços no estudo da reologia dos betões, tendo chegado 

à conclusão, recorrendo a um reómetro, que, depois de se ultrapassar uma certa força de torção, existe 

uma relação linear entre a torção aplicada e a velocidade de rotação. O modelo de Bingham, equação 

(2.1), pode assim ser usado para descrever o comportamento do betão, sendo que a tensão limite de 

escoamento, τ0, indica a mínima tensão de que o material necessita para iniciar o movimento, e a 

relação linear fica representada pela viscosidade plástica, ηp (Ferraris 1999). 

Tendo em consideração a Figura 2.1, a tensão limite de escoamento corresponde ao ponto de inter-

secção no eixo da tensão de corte e a viscosidade plástica ao declive das curvas. Na mesma figura, é 

possível ver a representação do modelo de Herschel e Bulkley. Este modelo é utilizado usualmente em 

betões auto-compactáveis (BAC), por traduzir melhor o seu comportamento do que o modelo de 

Bingham (Larrard et al. 1998). Contudo, de forma geral, o betão fresco, incluindo também a pasta e a 
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argamassa cimentícia, são descritos pelo modelo de Bingham, porque, para além de este modelo tra-

duzir de forma razoável o seu comportamento, os dois parâmetros do modelo podem ser quantificados, 

de forma independente (Tattersall e Banfill 1983). 

 
𝐹

𝐴
= 𝜏 = 𝜏0 + 𝜂𝑝 ∙

𝛿𝑣

𝛿𝑦
 (2.1) 

 

Bogas (2011), citando Ferraris e Larrard (2001) e Hu e Larrard (1996), refere que o betão no estado 

fresco só pode ser considerado como um fluido Binghamiano, caracterizado pela expressão (2.1), se 

possuir uma fluidez suficiente (abaixamento maior do que 100 mm) e ausência de segregação, altura 

em que se verifica, de facto, que o comportamento reológico do betão é traduzido por uma relação 

linear. Sendo o betão representado, nestes modelos, por um fluido homogéneo não é possível, numa 

fase de concepção, prever fenómenos de segregação e imbricamento de partículas (Roussel et al. 

2007). É ainda importante notar que, à medida que o betão endurece, a tensão de escoamento e a 

viscosidade aumentam (Bogas 2011), citando Petrou et al. (2000). 

 

Figura 2.1 - Desenvolvimento aproximado de curvas tensão de corte / taxa de corte (Ferraris 1999) 

A tensão limite de escoamento depende do número e tipo de contactos entre as partículas, isto é, 

quanto menor for a concentração de uma fase dispersa, menor será o seu valor, sendo possível consi-

derar que a tensão de escoamento resulta do atrito inter-granular durante a aplicação da tensão de 

corte no betão (Bogas 2011). Esta propriedade está relacionada com o abaixamento ou slump (Bogas 

2011), referindo Ferraris (1999), Banfill (2003) e Chia e Zhang (2007). 

Bogas (2011), citando Larrard e Sedran (2002), refere que a viscosidade distingue um betão facilmente 

trabalhável de um betão com comportamento “pegajoso”, difícil de ser bombeado. Está sobretudo rela-

cionada com a pasta da mistura e, consequentemente, com o teor em água, dimensão e forma dos 

agregados e ainda com o efeito lubrificante das partículas finas (Bogas 2011), citando Castro (2007). 

O mesmo autor refere ainda, citando Brouwers e Radix (2005), que esta tende a ser mínima quando os 

sólidos apresentam maior compacidade para a mesma quantidade de água. A viscosidade é um dos 

factores com maior influência na segregação da mistura. Em geral, betões constituídos por argamassas 

com alta viscosidade conduzem ao decréscimo da fluidez, mas baixas viscosidades podem levar à 

segregação dos agregados (Ferraris 1999). 

A segregação é definida como a separação dos constituintes de uma mistura, fazendo com que a sua 
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distribuição deixe de ser uniforme. A mistura, ao segregar, não atinge a compactação e a homogenei-

dade ideais, tendo consequências no comportamento, tanto no estado fresco como no estado endure-

cido (Neville 1995). 

Bogas (2011), citando Mouret et al. (2008), refere que a segregação da mistura de betão se pode dar 

em dois momentos: aquando da aplicação (segregação dinâmica) ou enquanto estagnado, devido a 

forças de gravidade (segregação estática). Existem essencialmente três formas de a mistura segregar: 

separação da pasta do agregado, separação do agregado grosso da argamassa ou exsudação de 

água, esta última devido à incapacidade de os materiais sólidos reterem a água, elemento mais leve 

na mistura (Bogas 2011), referindo (Mehta e Monteiro 2006) e (Neville 1995). 

De acordo com Bogas (2011), citando Tattersall (1991) e Mehta e Monteiro (2006), as principais causas 

de exsudação e segregação são: consistência inadequada; quantidade excessiva de partículas de 

agregado grosso com massa volúmica muito elevada ou muito baixa; mudança desfavorável na forma 

das partículas; redução do teor de ligante; alteração do teor de água, tornando-se a mistura muito seca 

ou muito fluida; métodos impróprios de lançamento e compactação do material. 

A Tabela 2.10 exemplifica o intervalo dos parâmetros reológicos de materiais cimentícios, baseado no 

modelo de Bingham. Como seria de esperar, a tensão de escoamento e a viscosidade aumentam com 

o aumento do teor de agregado, desde a pasta de cimento até ao betão. Segundo Hu (2005), citando 

Tattersall e Banfill (1983), isto acontece devido ao facto de os agregados conseguirem resistir à tensão 

sem se deformarem, sendo a sua deformação nula, quando sujeitos a uma tensão de corte; como 

resultado, de forma a atingir uma certa deformação na mistura como um todo, a tensão de corte na 

fase líquida do betão tem que ser maior do que a tensão de corte aplicada apenas na pasta cimentícia. 

Devido ao atrito e ao imbricamento formado entre as partículas, a viscosidade também tende a aumen-

tar com o incremento do volume de partículas (Hu 2005). 

Tabela 2.10 - Parâmetros reológicos de materiais comentícios (Hu 2005), adoptado de Banfill (2003)

Uma das dificuldades na caracterização reológica do betão deve-se ao facto de esta não ser apenas 

função da reologia dos seus constituintes quando analisados separadamente (por exemplo, a reologia 

da pasta tende a ser modificada consoante a distância entre as partículas do agregado), (Bogas 2011) 

referindo (Ferraris e Gaidis 1992). 

Existem actualmente diversos tipos de reómetros que permitem determinar ambos os parâmetros reo-

lógicos, mas a sua aplicabilidade prática e o seu elevado custo têm condicionado a sua utilização (Bo-

gas 2011), havendo vários estudos do comportamento no estado fresco baseados em ensaios simples 

e adaptações destes ensaios, correlacionáveis com os dois principais parâmetros reológicos do betão. 

2.4.3. Factores que afectam a trabalhabilidade do betão 

Os principais factores que afectam a trabalhabilidade do betão são, segundo Ferraris e Larrard (2001): a 

composição do betão; a dosagem e tipo de adições minerais e adjuvantes; a granulometria, forma, dimensão 

máxima e tipo de agregados; a quantidade de água e as características do cimento. Existem ainda alguns 

 Pasta Argamassa BAC Betão fluido Betão para pavimento 

Tensão de escoamento (Pa) 10-100 80-400 50-200 400 500-2000 

Viscosidade (Pa.s) 0,01-1 1-3 20-100 20 50-100 
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factores secundários, como o tipo de misturadora, sequência, tempo e temperatura da mistura. 

Segundo Hu (2005), o tipo de agregados afecta directamente a fluidez do betão através das forças 

entre as partículas (como o imbricamento e a fricção criada) e pela interacção com a fase líquida da 

mistura. Tendo em conta os parâmetros reológicos, o mesmo autor concluiu ainda, no seu trabalho 

experimental, que quando são utilizados agregados com curvas granulométricas extensas, dando ori-

gem a betões com baixo teor em vazios, será necessária menos pasta para preencher esses vazios, 

ficando uma maior quantidade disponível para envolver os agregados, formando assim betões com 

baixa tensão de escoamento e baixa viscosidade. Hu (2005) concluiu ainda que o uso de agregados 

angulosos geralmente origina maiores tensões de escoamento e viscosidade. 

É expectável que ao aumentar a dimensão do agregado, reduzindo assim a área superficial que é 

revestida e lubrificada pelas partículas mais finas e pela pasta de cimento, torne a mistura mais traba-

lhável (Bogas 2011), citando Tattersall e Banfill (1993) e Tattersall (1991). 

Para um dado a/c, aumentar a relação agregado / cimento resulta, geralmente, numa diminuição da 

trabalhabilidade. Da mesma forma, é necessário mais cimento quando são usadas granulometrias mais 

finas, porque grandes dosagens de finos fazem aumentar a área de contacto, necessitando assim de 

uma maior quantidade de pasta para revestir todas as partículas e preencher os espaços intersticiais 

(Hu 2005). Segundo Tattersall e Banfill (1983), existe um teor óptimo de partículas finas que permite 

atingir a trabalhabilidade máxima para cada mistura, porque são estes finos que irão preencher parte 

dos vazios deixados pelos agregados mais grossos, aumentando assim a compacidade da mistura e 

diminuindo o risco de segregação. 

Um excesso de agregados grossos resultará numa mistura mais áspera, permeável, com tendência 

para segregar e com dificuldades de acabamento. Para atingir uma melhor trabalhabilidade, existe uma 

quantidade óptima de agregados grossos que a mistura deverá ter (Mindessl et al. 2003). Os resultados 

obtidos por Geiker et al. (2002), ilustrados na Figura 2.2, mostram que tanto a tensão de escoamento 

como a viscosidade relativa, que foram definidas como sendo os parâmetros reológicos do betão divi-

didos pelos da argamassa, aumentam significativamente com o aumento do teor em agregado grosso, 

independentemente do tipo de agregado usado. 

Agregados com formas esféricas e superfícies lisas são geralmente considerados os ideais para atingir 

a melhor trabalhabilidade. O facto de possuírem menor superfície específica leva a que sejam precisos 

menores teores de pasta para envolver os agregados, o que conduz a melhor trabalhabilidade. Através 

da Figura 2.2, é possível analisar o efeito da forma e textura dos agregados grossos na reologia. Geiker 

et al. (2002) usaram agregados com diferentes aspect ratios (A), forma e textura, concluindo que estes 

parâmetros afectam a viscosidade e a tensão de escoamento de forma diferente, sendo mais evidente 

a influência que têm na viscosidade. 

Segundo Neville (1995), citado por Bogas (2011), um dos principais factores que afecta a trabalhabili-

dade é a quantidade de água. A água que é introduzida na mistura pode ser dividida em água livre e 

água de molhagem, sendo que a primeira é a responsável por favorecer o movimento relativo entre 

partículas, de modo a promover uma mistura com fluidez e com plasticidade (Bogas 2011). Aumentando 

a quantidade de água, mantendo as dosagens dos restantes constituintes, irá diminuir simultaneamente 
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a tensão de escoamento e a viscosidade plástica, elevando também o risco de segregação (Bogas 

2011), citando Okamura (1997), Khayat (1999), Noor e Uomoto (2004), Tattersall (1991). Banfill (1994) 

conclui, através de estudos publicados, que o aumento da quantidade de água resultará num abaixa-

mento maior e num tempo Vê-bê mais pequeno. 

  

Figura 2.2 - Relação entre o volume de agregados grossos e os parâmetros reológicos (Geiker et al. 2002) 

Na campanha experimental de Benaicha et al. (2013) (Tabela 2.11), em BAC, chegou-se à mesma 

conclusão, isto é, o aumento da relação a/c faz diminuir a tensão de escoamento e a viscosidade, como 

é visível nos valores mais elevados de abaixamento, que reflectem uma menor tensão de escoamento, 

e nos valores mais elevados dos ensaios T500 e Funil-V e na diminuição registada no ensaio da Caixa-

L, que reflectem uma menor viscosidade. 

Tabela 2.11 - Ensaios de caracterização no estado fresco e endurecido (Benaicha et al. 2013) 

Para relações a/c superiores a 0,5, Bogas (2011), citando Aïtcin (1998), refere que as partículas de 

cimento estão afastadas o suficiente para que as interacções entre estas tenham menor influência na 

trabalhabilidade. Para relações a/c inferiores, a reologia torna-se mais complexa, com a água a desem-

penhar um papel menos preponderante. 

Para uma dada relação a/c, um baixo teor em cimento tem tendência a produzir misturas ásperas com 

fracas características reológicas, enquanto dosagens maiores de cimento produzem misturas mais co-

esas (Hu 2005). 

Segundo Bogas (2011), o escoamento do betão é sensível à variação do volume de pasta. Porém, 

deve-se ter em consideração razões técnicas e económicas para que seja utilizado o menor volume de 

pasta para o escoamento desejável. No âmbito dos betões de elevado desempenho com agregados 

leves (BEAL), Bogas (2011) refere que, para este tipo de betões, um maior volume de pasta ou a 

utilização de introdutores de ar são necessários se o agregado leve apresentar forma irregular, dado 

que isso torna a amassadura áspera e difícil de alisar. 

A introdução de SP veio permitir o ajuste da trabalhabilidade e ao mesmo tempo a redução da água 

necessária para atingir essa trabalhabilidade. Contudo, Bogas (2011) refere que, para os SP serem 

BACs a/c 
Características reológicas Tensão de compressão (MPa) 

Abaixamento 
(mm) 

T500 
(s) 

Caixa-L 
H2/H1 

Funil-V 
Tv (s) 

1 dia 7 dias 28 dias 

SCC1 0,40 800 1 1 9 24,4 32,5 47 

SCC2 0,35 765 2 0,9 12 27,2 41,6 51,05 

SCC3 0,30 750 3 0,84 14 32,9 50,3 56,8 
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eficientes, os agregados têm que estar envoltos por uma quantidade suficiente de pasta. No betão 

fresco, as partículas de cimento têm tendência para se unir, formando agregados de matéria, com água 

aprisionada no seu interior. As moléculas do SP, introduzidas na mistura, têm um efeito repulsivo no 

cimento, afastando as partículas, e libertando a água aprisionada, melhorando a trabalhabilidade do 

betão (Kantro 1980; Mehat e Monteiro 1993; Papo e Piani 2004). Chia e Zhang (2004) concluíram que 

os SP diminuem a tensão de escoamento, pois fazem diminuir o atrito interno das partículas, mas não 

afectam significativamente a viscosidade. Enquanto os resultados de Golaszewski e Szwabowski 

(2004) mostraram que os SP podem reduzir significativamente a tensão de escoamento mas também 

aumentar a viscosidade. Tal pode ser justificado pelo facto de a introdução destes adjuvantes permitir 

a redução de água para a mesma trabalhabilidade (Bogas 2011). 

Ao contrário do efeito provocado pelos SP, ao actuarem sobretudo na tensão de escoamento, os introdu-

tores de ar, que tipicamente aumentam o volume de pasta, permitem a redução do atrito entre as partí-

culas maiores quando o betão escoa e têm um efeito predominante na viscosidade (Bogas 2011), citando 

Castro (2007) e Chia e Zhang (2007). Chia e Zhang (2004) referem que os introdutores de ar podem 

reduzir a viscosidade sem mudar a tensão de escoamento, porque produzem pequenas bolhas de ar que 

ajudam na lubrificação dos agregados. Por sua vez, Struble e Jiang (2004) concluíram que, para além de 

reduzirem a viscosidade, os introdutores de ar aumentam a tensão de escoamento. 

Alguns estudos provam que a altura em que estes adjuvantes são inseridos na mistura afecta as pro-

priedades do betão de forma diferente. Ferraris et al. (2001) reportaram que um adiamento na coloca-

ção dos SP leva a melhores dispersões do cimento. Aiad (2003) e Aiad et al. (2002) alegam que, quanto 

mais baixa for a quantidade de SP absorvida pelo cimento e, consequentemente, quanto maior o ex-

cesso de SP disponível, maior será a fluidez da pasta e menores serão as perdas dessa fluidez. A 

menor quantidade de SP absorvida é conseguida introduzindo este mais tarde na mistura. Segundo 

Aiad (2003), a altura ideal para introduzir o SP é entre 10 a 15 minutos após a introdução da primeira 

água de amassadura. 

A mistura de betão fresco perde fluidez com o tempo devido aos processos de hidratação do cimento 

e perda de água por evaporação ou absorção por parte do agregado. Temperaturas elevadas, para 

além de potenciarem a evaporação da água, aceleram as reacções químicas no cimento (Hu 2005). A 

tensão de escoamento tende a aumentar lentamente e depois de forma mais acelerada, coincidindo 

esta segunda fase com o início da presa do betão (Struble e Lei 1995). 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), deve-se ter cuidado com o uso de aditivos redutores de água, principal-

mente os SP de alta eficiência, e aceleradores de presa, bem como evitar o uso de cimentos com altos 

teores de álcalis e C3A e de C3S. O cimento com alto teor de C3A tem presa instantânea e desenvolve alto 

calor de hidratação e o C3S também liberta alto calor de hidratação nos instantes iniciais. 

Como mencionado, o desempenho reológico dos materiais cimentícios é afectado por vários factores. 

A Figura 2.3 resume os efeitos que alguns desses factores têm nos dois parâmetros reológicos. Au-

mentado a quantidade de água, enquanto se mantém as dosagens dos restantes constituintes, geral-

mente irá diminuir a tensão de escoamento e a viscosidade em proporções semelhantes. Aumentar o 

teor de pasta vai aumentar a viscosidade e diminuir a tensão de escoamento, criando uma mistura mais 

fácil de iniciar o escoamento, mas mais pegajosa. Adicionar SP diminui a tensão de escoamento mas 
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altera pouco a viscosidade. As pequenas bolhas de ar introduzidas pelos introdutores de ar fornecem 

uma boa lubrificação que faz reduzir a viscosidade, mantendo a tensão de escoamento semelhante. 

Substituir uma parte do cimento por adições irá geralmente fazer diminuir a tensão de escoamento e 

aumentar ou diminuir a viscosidade, dependendo do tipo de adição. 

 

Figura 2.3 - Efeitos expectáveis nos parâmetros reológicos com a variação do teor dos diferentes constituintes do be-
tão (Hu 2005), baseado em Illston e Domone (2001) 

A dificuldade na caracterização da trabalhabilidade é ainda acrescida pelo facto de os vários parâme-

tros se influenciarem mutuamente e por a relação entre estes e a trabalhabilidade não ser uniforme, 

isto é, a variação de um destes parâmetros tanto pode significar um aumento na trabalhabilidade como 

uma diminuição. A mudança de teor de um componente para produzir uma alteração específica requer 

que outros factores sejam também ajustados para manter a trabalhabilidade (Bogas 2011; Ferraris e 

Larrard 2001; Tattersall 1991). 

2.4.4. Métodos para quantificar a trabalhabilidade em função dos seus parâ-
metros reológicos 

A determinação da tensão limite de escoamento e da viscosidade permite caracterizar o comportamento 

reológico dos betões. Porém, os aparelhos com a capacidade de isolar os dois parâmetros e de os definir 

com precisão são complexos. A menor viabilidade prática e económica dessas soluções não justifica a 

sua aplicação em situação de frente de obra (Wallevik 2005). Por sua vez, os ensaios normalizados para 

a avaliação da trabalhabilidade apenas permitem relacionar os valores medidos com um dos parâmetros 

reológicos, baseadas em escalas definidas, permitindo medições mais qualitativas do que quantitativas 

(Bogas 2011) referindo Saak et al. (2004). Alguns destes ensaios fornecem valores que são inclusiva-

mente afectados por ambos os parâmetros reológicos, sendo difícil estabelecer uma relação directa entre 

a trabalhabilidade medida e o comportamento reológico do betão. 

Torna-se assim bastante importante a escolha do método mais adequado para caracterizar o betão no 

estado fresco, dependendo os resultados e a sua fiabilidade desse método conseguir ou não reflectir o 

comportamento reológico do betão. Muitos dos ensaios sugeridos na literatura são empíricos, sendo 

que apenas alguns foram normalizados, com os restantes a ter um uso muito limitado. 
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O National Institute of Standards and Technology (NIST), citado por Hu (2005), divide os ensaios exis-

tentes para caracterizar a reologia em quatro categorias (Tabela 2.12). Os ensaios com confinamento, 

livres e com vibração são geralmente uma tentativa de simular as condições reais de aplicação do 

betão em obra. Por sua vez, os rotatórios, realizados com recurso a reómetros, conseguem avaliar os 

parâmetros reológicos ao aplicarem os conceitos básicos da reologia (Hu 2005). 

Tabela 2.12 - Categorias, definidas pelo NIST, para os métodos utilizados nos ensaios de caracterização reológica de 
betão (Hu 2005), citando Hackley e Ferraris (2001) 

A maioria dos ensaios confinados são apenas apropriados para BAC, não sendo aconselhados a betões 

com valores de abaixamento baixos a moderados, isto porque a fluidez do betão pode ser insuficiente para 

fazer o betão fluir, produzindo assim resultados susceptíveis a interpretações erradas (Hu 2005). 

Os ensaios mais comuns para a avaliação da trabalhabilidade de betões correntes são os de abaixamento, 

mesa de espalhamento, Vê-bê, grau de compactabilidade, orimet test, bola de Kelly, K-slump, maniabilíme-

tro LCL, espalhamento, funil-V, caixa-L, caixa-U, anel Japonês e caixa Kajima (Bogas 2011), citando Ferraris 

(1999). Estes ensaios são normalmente caracterizados por serem simples e expeditos. 

De acordo com Bogas (2011), os ensaios de abaixamento, penetração e K-slump estão mais relacio-

nados com a tensão limite de escoamento, medindo a resistência oferecida pelas misturas para se 

deformar, e os restantes com a viscosidade, medindo a capacidade que o material tem para escoar 

após vencer a sua tensão limite. 

Na Tabela 2.13, estão resumidas as correlações entre o parâmetro que os ensaios permitem quantificar 

e os dois parâmetros reológicos que caracterizam o modelo Bingham, tensão de escoamento e visco-

sidade plástica. Para uma melhor compreensão das relações aqui apresentadas, nos próximos subca-

pítulos, os ensaios, bem como adaptações a estes, são descritos de forma mais detalhada e as corre-

lações aqui apresentadas são justificadas com base na bibliografia existente. 

Tabela 2.13 - Relação entre a medição registada nos ensaios com os parâmetros reológicos 

Categoria Definição 

Ensaio confinado O material flui sobre a acção do próprio peso ou através de um orifício 

Ensaio livre 
O material flui por acção do próprio peso, sem qualquer tipo de confinamento, ou 
é penetrado por um objecto 

Ensaio com vibração O material flui sobre a influência de vibração 

Reómetros rotatórios 
O material é analisado entre duas superfícies paralelas, sendo que uma ou as 
duas superfícies têm um movimento rotativo 

Ensaio Parâmetro 
Tensão de 

escoamento 
Viscosidade 

plástica 

Abaixamento (cone de Abrams) 

(Roussel et al. 2007) 
Abaixamento   

Ensaio Vê-bê 

(Leite 2001) 
Tempo Vê-bê   

Mesa de espalhamento 

(Ferraris 1999) 
Espalhamento -  

Ensaio do cone invertido 

(Bogas 2011) 
Tempo de escoamento   

Legenda:    

 Inversamente proporcional (a quantidade de setas indica uma maior ou menor correlação) 

 Directamente proporcional (a quantidade de setas indica uma maior ou menor correlação) 
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2.4.4.1. Ensaio de abaixamento do cone de Abrams 

O ensaio de abaixamento é um dos métodos mais utilizados para quantificar a “trabalhabilidade”. Foi 

desenvolvido nos Estados Unidos da América em 1910 e, apesar de o equipamento estar associado a 

Abrams, acredita-se que foi utilizado pela primeira vez por Chapman (Wallevik 2005), citando Bartos et 

al (2002). O resultado do ensaio é dado pelo valor do abaixamento, medido desde a altura do molde, 

em repouso, até ao ponto mais alto do cone em betão, após assentamento (Figura 2.4). Quando se 

levanta o molde metálico, a amostra tem um abaixamento provocado pela acção da gravidade, o qual 

acaba quando a tensão de corte aplicada por acção da gravidade se torna inferior à tensão de escoa-

mento, τ0 (Bogas 2011). Roussel et al. (2007) refere que, para além da tensão de escoamento, o ensaio 

é condicionado pela massa volúmica do betão, porque para massas volúmicas menores a tensão de 

corte aplicada vai ser menor e, consequentemente, atingirá a tensão de escoamento para abaixamen-

tos menores. 

 

 

Figura 2.4 - Equipamento utilizado no ensaio de abaixamento e esquema da leitura do abaixamento 

O ensaio está normalizado pela norma NP EN 12350-2, a qual refere que se deve realizar em betões 

com diâmetro máximo de 40 mm e apenas indicado para abaixamentos entre 10 e 210 mm; abaixo e 

acima destes valores o ensaio perde representatividade 

A norma NP EN 206-1 classifica o betão em classes de abaixamento, tendo em conta o valor do abai-

xamento registado. A Tabela 2.14 transcreve essas classes, sendo que a norma recomenda o uso das 

classes S1, S2, S3 e S4 nos betões correntes. 

Tabela 2.14 - Classes de abaixamento referidas na NP EN 206-1 

É geralmente reconhecido que o abaixamento se relaciona inversamente com a tensão de escoamento, 

mas não é correlacionável com a viscosidade plástica (Tattersall e Banfill 1983). Por sua vez, Tanigawa 

et al. (1986) e Chia e Zhang (2007) realizaram vários ensaios onde concluíram que o abaixamento 

aumentava com a redução da viscosidade plástica, embora o abaixamento fosse mais sensível à ten-

são de escoamento. Isto leva a concluir que, apesar de um betão ser classificado como fluido em termos 

de abaixamento, pode possuir uma viscosidade demasiado elevada que impossibilite a sua aplicabili-

dade. Um exemplo deste fenómeno foi dado por Tattersall (1991) (Figura 2.5), onde dois betões tiveram 

Classe S1 S2 S3 S4 S5 

Abaixamento [mm] 10 a 40 50 a 90 100 a 150 160 a 210 ≥ 220 
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o mesmo valor de abaixamento, mas um foi apropriado para bombagem e outro não, devido ao facto 

de um possuir maior viscosidade causado pela angularidade do agregado. Este comportamento é fa-

cilmente identificado na Figura 2.5: ao se fixar uma tensão aplicada (momento torsor), o betão “G” 

permite que as pás do reómetro rodem com maior velocidade do que o betão “L”, o que acontece 

porque o betão “G” oferece menor resistência ao deslocamento (menor viscosidade). Como o abaixa-

mento não é muito afectado pela viscosidade, o ensaio não conseguiu detectar esta diferença entre os 

dois betões. 

 

Figura 2.5 - Betões diferentes com o mesmo abaixamento (Hu 2005), adaptado de Tattersall (1991) 

O ensaio de abaixamento pode ser considerado como um índice qualitativo da estabilidade e da fluidez 

da mistura de betão: se existir um aumento progressivo do abaixamento ao percutir continuamento o 

varão de compactação na base metálica, pode-se considerar que o betão é estável (Bogas 2011), 

citando EuroLightConR4 (1999). 

2.4.4.2. Ensaio Vê-bê 

Neste ensaio, é medido o tempo, em segundos, necessário para um disco descer livremente sobre a 

amostra de betão, até ao momento em que o disco fica totalmente em contacto com a amostra. Inicial-

mente, a amostra de betão é colocada dentro de um molde e compactada. O disco é então colocado 

em contacto com a amostra de betão e a mesa vibratória, onde se encontra todo o equipamento, é 

colocada em funcionamento. 

O ensaio segue a norma NP EN 12350-3, sendo indicado especialmente para misturas muito secas, 

nas quais o ensaio de abaixamento não tem significado (Mehta e Monteiro 1994). A norma limita ainda 

o uso em betões com Dmáx de 63 mm e com um tempo Vê-bê entre 5 e 30 segundos. 

Este ensaio, em comparação com o ensaio de abaixamento, tem a vantagem de introduzir uma com-

ponente dinâmica, permitindo assim compreender a maior ou menor facilidade com que as misturas de 

betão podem ser compactadas (Leite 2001). 

Bartos (1992) referiu que o ensaio Vê-bê é adequado para determinar diferentes consistências em 

misturas muito secas, mas que pode ser difícil de determinar a altura em que o ensaio se conclui. 
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2.4.4.3. Mesa de espalhamento 

Neste ensaio, o betão é colocado num cone troncocónico em cima de uma mesa. Esta mesa tem a parti-

cularidade de possuir dois tabuleiros, articulados numa das pontas e livres na outra. Isto permite que o 

tabuleiro superior seja elevado. O ensaio consiste em elevar e deixar cair o tabuleiro superior 15 vezes, 

sendo de seguida medido o diâmetro médio do espalhamento alcançado, estando o diâmetro médio de-

finido pela média dos dois diâmetros medidos. 

O ensaio está descrito na NP EN 12350-5. Esta norma limita o ensaio a betões que registem um espalha-

mento entre 340 e 600 mm, que possuam um Dmáx de 63 mm e que na sua constituição tenham finos. 

As quedas a que o betão é sujeito impõem tensões de corte superiores à tensão de escoamento, sendo 

assim este ensaio mais relacionável com a viscosidade dos betões. Para betões muito viscosos, é 

expectável um espalhamento pequeno (Ferraris 1999). 

Neste ensaio, é ainda possível avaliar qualitativamente a segregação ou a exsudação. Nos casos em 

que a matriz não é coesa, o betão segrega e as maiores partículas tendem a deslocar-se para as 

extremidades (Bogas 2011). Se o betão for muito fluido ou tiver fraca capacidade de retenção de água, 

a pasta de cimento tende a libertar-se dos agregados, surgindo uma auréola líquida que os rodeia 

(Bogas 2011), referindo Neville (1995) e EuroLightConR4 (1999). 

2.4.4.4. Ensaio do cone invertido 

O ensaio do cone invertido é descrito por Bogas (2011). É um ensaio não normalizado, utilizado na 

prática por alguns profissionais na construção, com o objectivo de avaliar de forma expedita a capaci-

dade de escoamento do betão. Este ensaio consiste no preenchimento de um cone troncocónico, sendo 

de seguida elevado na vertical, permitindo que o betão escoe pela base, mais estreita (Figura 2.6). No 

final, regista-se o tempo de escoamento da massa de betão através da base inferior do cone, isto é, 

até ser visível o primeiro raio de luz. O ensaio pode levar a grande variabilidade de resultados, para 

uma mesma amostra, o que se deve principalmente ao facto de ser muito dependente do operador, 

sendo que o betão não deve ficar sujeito a nenhuma acção que não seja a do peso próprio, o que por 

vezes não é fácil de conseguir. 

 

Figura 2.6 - Ensaio do come invertido (Bogas 2011) 

Esta metodologia é semelhante à utilizada no ensaio do cone de fluidez para pastas e argamassas, 

sendo possível obter um valor que em princípio se relaciona com a viscosidade do material ensaiado. 

Caso não ocorra escoamento durante o ensaio, isso significa que a tensão limite de escoamento não 
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foi ultrapassada pela tensão de corte aplicada (Bogas 2011). 

Estando o ensaio do cone de fluidez, para pastas, normalizado e vastamente estudado, são aqui apre-

sentados os princípios e as conclusões que se pode retirar do mesmo e que consequentemente podem 

ser generalizadas ao ensaio do cone invertido. 

No ensaio do cone de fluidez, é utilizado o cone de Marsh (Figura 2.7), descrito na EN 445. O tempo 

de escoamento neste ensaio é relacionável com a fluidez do material ensaiado. Quanto maior for este 

tempo, menor será a fluidez. Segundo Roussel e Roy (2004), o tempo de escoamento relaciona-se 

tanto com a viscosidade como com a tensão de escoamento. Neste ensaio, não se pretende o tempo 

que leva a escoar todo o material mas sim uma fracção do volume inicial, porque a velocidade sofre 

uma variação grande quando o volume contido no cone é pequeno (Roussel e Roy 2004). 

Roussel e Roy (2004) referem que o tempo de escoamento é proporcional à viscosidade mas que a 

tensão de escoamento também tem que ser considerada nesta análise, isto é, que o tempo de escoa-

mento não é independente da tensão de escoamento.  

 

Figura 2.7 - Cone de Marsh (ensaio do cone de fluidez) 

Mortsell et al. (1996) introduziram o ensaio intitulado de “Flowcyl”, sendo este uma adaptação do cone 

de Marsh. O ensaio consiste em registar, em intervalos de 2 segundos, a massa da amostra que cai 

num recipiente metálico, proveniente de um cone, medindo assim a taxa de fluxo. Esta taxa de fluxo é 

então representada graficamente em função da altura de pasta contida no cone. A curva obtida é com-

parada com a curva para um fluído ideal, sendo a área entre estas duas curvas designada pelo parâ-

metro λQ, taxa de resistência ao escoamento. Este parâmetro pode variar entre 0, fluído ideal, e 1, fluído 

que não apresenta escoamento, isto é, material muito viscoso. 

2.4.5. Comportamento no estado fresco de betões com e sem incorporação de 
agregados reciclados 

Como descrito, a comparação entre BAR e BAN só é adequada se a substituição de AN por AR for a 

única diferença, isto é, mantendo constantes todas as restantes características da mistura. Brito (2005), 

citando o Guia Alemão (1998), refere que o processo de aproximação das curvas granulométricas dos 

AR e dos AN pode ser afectado por um fenómeno que consiste na diminuição do módulo de finura dos 

AR, se o período de mistura em seco for significativo. Este fenómeno é explicado pelo facto de a mistura 
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a seco libertar parte da pasta endurecida, produzindo assim uma granulometria inferior à desejada. 

Brito (2005), citando Gonçalves e Neves (2003), refere que este fenómeno não será em princípio rele-

vante e que é menos evidente em comparações em que a taxa de substituição seja apenas da parcela 

grossa, onde a quantidade de pasta endurecida é inferior. 

Com relações a/c aparente idênticas num BAN e num BAR, mantendo todos os restantes parâmetros 

constantes, serão produzidos inevitavelmente dois betões diferentes, pois apresentarão características 

no estado fresco diferentes. Para agregados mais porosos, como é o caso dos ARB, a absorção de 

água da argamassa tem que ser tida em conta, pois altera a trabalhabilidade, quer por aumento da 

viscosidade da pasta quer por redução do seu volume (Bogas 2011), citando EuroLightConR12 (2000), 

Neville (1995) e Punkki e Gjorv (1995). 

Em geral, a perda de trabalhabilidade será tanto maior quanto maior for a taxa de substituição de AN 

por AR, diminuindo a uma taxa mais acentuada quando essa substituição for feita ao nível da fracção 

mais fina (Brito 2005; Limbachiya et al. 1998; Desai 1998). O processo de britagem assume aqui um 

papel preponderante, pois uma trituração primária, ao originar agregados com maior superfície especí-

fica e mais angulosos (logo, com mais argamassa aderida e maior absorção de água, necessária para 

a fluidez do betão fresco), tenderá a produzir betões com pior trabalhabilidade do que os agregados 

obtidos por trituração primária e secundária (Brito 2005). 

A pior trabalhabilidade dos BAR pode ficar também a dever-se à forma mais angular dos AR, já que estes 

agregados, ao se orientarem em planos horizontais, formam zonas de água acumulada. Esta forma aliada 

a uma textura mais rugosa provoca o imbricamento, dificultando a mobilidade das partículas que assim 

precisarão de maior quantidade de pasta para vencer esta barreira (Rashwan e Abourizk 1997). 

Segundo Brito (2005), existem três formas de contornar a perda de trabalhabilidade nos BAR: aumen-

tando a relação a/c aparente; aumentando o teor em ligante; recorrendo a adjuvantes. A primeira solu-

ção conduzirá inevitavelmente a desempenhos inferiores dos BAR, quer em termos mecânicos quer de 

durabilidade. 

Bogas (2011), referenciando o ACI211.2 (1998) e o FIP (1983), refere que, para agregados com teores 

em água inicial inferiores a 8 a 10% e possuindo elevadas velocidades de absorção, é aconselhado pré-

molhar os agregados com 1/2 a 2/3 da água de amassadura, antes de se adicionar os restantes compo-

nentes. Também Quebaud e Buyle-Bodin (1999), citados por Leite (2001), afirmam que a pré-saturação 

dos AR antes da sua introdução na mistura apresenta bons resultados. 

Recorrendo ao uso de SP para manter a trabalhabilidade, incorre-se num aumento substancial nos 

custos de produção (Leite 2001). É necessário ter também em atenção os efeitos negativos que os 

mesmos possam ter na mistura, no estado endurecido, agravados ainda mais se não forem tidos em 

conta os problemas de absorção pelos agregados, o que leva os mesmos a absorver o SP e desta 

forma a perder os efeitos benéficos destes, no estado fresco (Leite 2001). 

Estudos conduzidos por Hansen e Hedegard (1984) permitem concluir que o uso de SP, incorporadores 

de ar e aceleradores ou retardadores de presa tem pouco ou nenhum efeito sobre os BAR, em relação 

ao aumento da trabalhabilidade, taxa de ar e influência nos tempos de presa, quando em comparação 

com os efeitos registados nos betões convencionais. 
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Tobori et al (1999) concluíram que o uso de SP aumenta o abaixamento, embora o incremento seja 

diferenciado consoante o tipo de agregado de cada mistura, ou seja, o incremento no abaixamento era 

maior nos betões convencionais e no betão com agregado grosso reciclado de betão (BAGRB) do que 

nos betões com substituição total dos agregados naturais pelos reciclados. Os autores atribuem este 

facto à grande absorção apresentada pelo agregado fino. Quando o superplastificante é adicionado à 

mistura de betão reciclado, ao invés de actuar sobre os grãos de cimento, ocorre a absorção de sua 

fase líquida pelo agregado fino reciclado. 

Devido à pasta cimentícia aderida aos agregados, a massa volúmica dos betões produzidos com AR 

tende a ser menor. Leite (2001) refere que é expectável uma quantidade maior de vazios nos BAR, que 

faz também acentuar a diminuição da massa volúmica. 

Levy (1997), citado por Leite (2001), afirma que pode haver uma redução de 5 a 10% na massa volú-

mica dos BAR em relação ao betão convencional, devido ao total de ar incorporado nos primeiros. 

Ao medir a massa volúmica dos vários provetes, Guerra (2013) registou uma diminuição com o aumento 

da taxa de substituição de AGP por AGR. Guerra (2013) justifica esta diminuição pelo facto de os AGR 

apresentarem menor massa volúmica do que os AGP, sendo isso provocado pela pasta de cimento 

endurecida que envolve os primeiros. O mesmo autor refere ainda que existe uma boa correlação entre 

a taxa de substituição e a massa volúmica (R2 = 0,99) (Figura 2.8). 

 

Figura 2.8 - Massa volúmica versus taxa de substituição de AGP por AGR (Guerra 2013) 

2.4.5.1. Análise de campanhas experimentais 

Os estudos realizados até agora, para comparação das propriedades dos BAGRB e dos BAN, visam 

maioritariamente a caracterização no estado endurecido, sendo que um dos critérios para a sua reali-

zação tem sido manter constante o valor do abaixamento dos vários betões produzidos. Guerra (2013) 

conseguiu valores muito próximos de abaixamento no cone de Abrams (Tabela 2.15), ao ajustar a 

relação a/c, isto é, aumentando a água de amassadura, tentando manter constante a água livre, com-

pensando assim a maior absorção por parte dos AR em relação aos AP. 

Machado Jr. et al. (2000) ensaiaram BAR com taxas de substituição de 50 e 100%, com Dmáx de 9,5 e 

19,0 mm, avaliando o tempo que levava a passar de um abaixamento de 70 para 20 mm. Em ambos os 

casos, os betões com agregados reciclados apresentaram maior perda de abaixamento, para os vários 

intervalos de tempo. Além disso, os BAR tiveram o ensaio interrompido antes dos betões de referência e 

este tempo foi mais rápido para os betões com agregado grosso com Dmáx de 19,0 mm. Esta constatação 

está intrinsecamente ligada ao tempo de saturação do agregado, ou seja, nas partículas menores ocorreu 
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uma saturação mais rápida e o agregado deixou de retirar água da mistura mais cedo, deixando de influ-

enciar negativamente a perda de abaixamento.  

Tabela 2.15 - Abaixamento e massa volúmica das amassaduras dos provetes de caracterização da campanha experi-
mental de Guerra (2013) 

De Pauw et al. (1998), referidos no trabalho de Leite (2001), realizaram uma campanha experimental 

onde compensaram a maior absorção dos agregados reciclados introduzindo água na mistura, corres-

pondente à absorção registada às 24 h pelos agregados. Contudo, fizeram esta compensação ao mesmo 

tempo que introduziram todos os constituintes do betão, isto é, agregados, cimento e água. Registou-se 

então valores de abaixamento muito superiores aos esperados. Os autores justificam este facto com uma 

análise da microestrutura onde foi possível observar que a pasta de cimento criou uma barreira à volta 

dos agregados que impediu os mesmos de absorverem toda a água que era expectável. 

Leite (2001), na sua campanha experimental, apesar da grande variabilidade de resultados obtidos no 

ensaio de abaixamento do cone de Abrams, notou que, ao serem vibrados, os betões adquiriam as-

pecto satisfatório, com excepção dos betões com grandes taxas de substituição de ambas as fracções 

granulométricas (misturas com 88,5% de substituição do agregado grosso e fino). Segundo Neville 

(1995), a maior ou menor facilidade de compactação está relacionado com o teor em ar. Quanto maior 

a quantidade de ar aprisionado, menor é a resistência à compactação. Isso pode explicar a maior faci-

lidade para se vibrar os BAR, comparado ao seu menor valor de abaixamento. O agregado mais poroso 

incorpora uma quantidade maior de ar nas misturas de betão e, apesar da maior aspereza conferida 

ao betão, e das propriedades físicas do agregado, que favorecem o imbricamento das misturas, ao 

serem vibrados, essas barreiras são facilmente rompidas e o betão necessita de pouca energia para 

ser compactado. 

Leite (2001) observou uma menor tendência para a segregação e exsudação nos BAR. O facto de os 

AR reterem maior quantidade de água e possuírem uma grande quantidade de finos na composição do 

agregado fino reciclado pode ter contribuído para uma maior estabilidade da mistura. 

Na sua campanha experimental, Leite (2001) avaliou a perda de abaixamento ao longo do tempo para 

três betões: betão de referência, betão com 50% de substituição da parcela fina e betão com 50% de 

substituição da parcela grossa. Nesta altura da campanha experimental, Leite (2001) não compensou 

a maior absorção dos AR, tendo usado como critério um abaixamento de 70±10 mm para todas as 

misturas, adicionando água aos BAR para chegar a este valor. Os resultados destes ensaios estão 

indicados na Tabela 2.16. A partir destes resultados, foram calculadas as perdas de abaixamento em 

relação ao abaixamento inicial registado, em percentagem (Figura 2.9). 

Leite (2001) justifica a maior perda de abaixamento nos primeiros 15 min, para os betões com AR, com 

o facto de estes serem mais porosos e, consequentemente, absorverem maior quantidade de água nos 

instantes inicias, ficando assim com menor teor de água livre, mesmo tendo essa absorção sido, em 

Tipo de betão Abaixamento (mm) Massa volúmica (kg/m3) 

Betão de referência 120 2370 

B20 120 2340 

B50 125 2315 

B100 130 2244 
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parte, compensada na relação a/c aparente. É interessante notar que, apesar de ter havido uma maior 

perda no abaixamento nos primeiros 15 minutos para o betão com 50% de substituição de agregados 

finos, a perda foi menor neste betão depois deste instante, em comparação com o BAN. Leite (2001) 

justifica este comportamento com o facto de os AR absorverem mais de 50% da água nos primeiros 

10 minutos e, tratando-se de partículas finas, dever-se ter dado a saturação completa ao fim dos 15 

minutos. O facto de se ter introduzido maior quantidade de água e a possibilidade de ter existido uma 

inversão do fluxo de água, isto é, do interior do agregado para a pasta, justifica a menor perda de 

trabalhabilidade nos minutos subsequentes. 

Tabela 2.16 - Resultados dos ensaios para caracterizar a perda de abaixamento ao longo de tempo (Leite 2001) 

Tendo em conta a alta variabilidade dos resultados obtidos para o ensaio de abaixamento, tanto para 

os BAN como para os vários betões com AR, e também o facto de este ensaio não avaliar a facilidade 

ou não da compactação e acabamento do betão, Leite (2001) realizou uma outra série de ensaios com 

o intuito de acrescentar uma componente dinâmica aos ensaios já realizados. Tal foi conseguido com 

a realização simultânea do ensaio de abaixamento e Vê-bê. Nos BAR, foi acrescentada água à mistura 

inicial, para atingir o mesmo tempo de vibração Vê-bê obtido para o BR, para as mesmas relações a/c. 

Foi então seguido um procedimento idêntico ao descrito na norma brasileira NBR 10342 (1992), isto é, 

após a primeira série de ensaios, abaixamento e Vê-bê, misturou-se novamente o betão por 1 minuto, 

deixou-se repousar por 10 minutos e voltou-se a misturar por 2 minutos, após o qual foi realizada nova 

série de ensaios ao betão. Este procedimento foi efectuado até se obter 5 medições, de cada ensaio, 

para cada betão. 

Para o ensaio Vê-bê, Leite (2001) conclui que a evolução do tempo Vê-bê registada nos BAR é seme-

lhante à registada nos BR. Houve um acréscimo no tempo Vê-bê em quase todos os ensaios realizados 

ao longo do tempo para todas as amostras, representando assim uma perda de trabalhabilidade dos 

  Referência 50% AFR - 0% AGR1 0% AFR - 100% AGR2 

Temperatura 
ambiente 

23,4ºC 23,5ºC 23,7ºC 

Humidade re-
lativa 

67% 64% 64% 

Temperatura 
da água 

21,5ºC 21,5ºC 21,5ºC 

Temperatura 
do cimento 

21ºC 21ºC 21ºC 

Temperatura 
do betão 

23ºC 24ºC 23ºC 

Registos du-
rante o en-

saio 

Abaixamento 
(mm) 

Temperatura 
(ºC) 

Abaixamento 
(mm) 

Temperatura 
(ºC) 

Abaixamento 
(mm) 

Temperatura 
(ºC) 

Instante inicial 80 23,4 80 23,5 65 23,7 

Após 15 mi-
nutos 

75 23,4 70 23,6 40 23,8 

Após 30 mi-
nutos 

55 23,4 55 23,6 30 23,8 

Após 45 mi-
nutos 

30 23,4 40 23,7 - - 

Após 60 mi-
nutos 

- - 25 23,7 - - 

1 - Foram adicionadas 1041,5 g de água à mistura para atingir o abaixamento desejado de 70 ± 10 mm 
2 - Foram adicionadas 929,7 g de água à mistura para atingir o abaixamento desejado de 70 ± 10 mm 
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betões, pois a amostra necessita de maior tempo de vibração para ganhar a forma pretendida. 

Faleschini et al. (2014) estudaram os parâmetros reológicos de betões produzidos com ARB, para ana-

lisar as variações nestes quando o betão é formulado por dois métodos distintos. Um dos métodos que 

foi testado foi o Equivalent Mortar Volume (EMV). Este método considera os AR como um material 

bifásico, composto por AP e pasta endurecida, ao contrário da substituição directa de AR por AP, prática 

mais corrente, que não tem em conta as diferentes propriedades físicas dos dois tipos de agregados, 

tais como textura da superfície e absorção de água. 

 

Figura 2.9 - Perdas de abaixamento em relação ao instante inicial, para cada tipo de betão (Leite 2001) 

Dos valores obtidos por Faleschini et al. (2014), resumidamente apresentados na Tabela 2.17, é possível 

observar uma tendência para o aumento da tensão de escoamento e da viscosidade com a substituição 

de AGRB por AP. É ainda interessante observar que o comportamento previsto na bibliografia no que diz 

respeito ao abaixamento registado e a respectiva tensão de escoamento, isto é, quando o primeiro au-

menta o segundo diminui, nem sempre se verificou, principalmente quando se compara diferentes taxas 

de substituição. Por exemplo, comparando o B20 com a/c de 0,4 e o B35 com a mesma relação a/c, onde 

houve um aumento do abaixamento do primeiro para o segundo, registou-se igualmente um aumento da 

tensão de escoamento, contrariamente ao que era expectável. 

Tabela 2.17 - Abaixamento e parâmetros reológicos para BAN e BAGRB com 1% de SP (Faleschini et al. 2014) 
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Tipo de betão Abaixamento (mm) µ (Pa.s) Τ0 (Pa) 

BAN (a/c=0,4) 210 37,60 147,40 

BAN (a/c=0,5) 215 20,72 140,99 

B20 (a/c=0,4) 200 43,40 192,71 

B20 (a/c=0,5) 222 31,97 195,88 

B35 (a/c=0,4) 206 50,80 220,68 

B35 (a/c=0,5) 215 27,44 173,78 
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2.5. Conclusões 

O levantamento do estado da arte apresentado permite transmitir uma visão geral de algumas investi-

gações já realizadas em várias temáticas: diferenças registadas nos AR face aos AN; comportamento 

do betão produzido com AR face ao betão de referência; estudo da reologia do betão; ensaios que 

permitem caracterizar o betão no estado fresco. 

As diferentes características dos AR face aos AN é um tema já bastante aprofundado e estudado. As 

principais diferenças registadas nas características devem-se, em grande parte, ao facto de os primei-

ros terem na sua constituição pasta endurecida aderida ao AP. Esta pasta, ao ser constituída por ci-

mento e agregados finos, é bastante permeável e possui uma rigidez mais baixa, quando comparada 

com os AP. 

Os AR podem ainda ser caracterizados por serem mais angulosos, terem uma textura mais rugosa, 

possuírem uma massa volúmica inferior, maior superfície específica e maior capacidade de absorção 

de água. As duas primeiras características são directamente influenciadas pelo tipo de trituração que o 

agregado sofre: enquanto uma trituração primária seguida de trituração secundária (rotativa) irá produ-

zir agregados com formas redondas e texturas lisas, se apenas se proceder à primeira trituração os 

agregados terão tendência para ser angulosos e com texturas rugosas. As restantes características, 

apesar de serem também influenciadas pelo tipo de trituração, são principalmente consequência da 

pasta endurecida aderida. 

Sendo a água que se introduz na mistura dividida em água livre e água de molhagem e sendo a primeira a 

responsável pelo movimento relativo entre partículas, é essencial que quando se produz BAR a maior ab-

sorção de água dos AR seja compensada, de forma a manter a água livre igual àquela que existe nos BAN. 

Mesmo compensando a maior absorção de água, as características dos AR irão inevitavelmente pro-

duzir betões com características no estado fresco diferentes. 

A trabalhabilidade do betão pode-se caracterizar pela facilidade e homogeneidade com que o betão 

pode ser misturado, colocado, compactado e acabado. Esta trabalhabilidade do betão pode ser carac-

terizada quantitativamente por dois parâmetros, se o betão for assumido como um fluido Binghamiano, 

hipótese normalmente tomada como válida na bibliografia: tensão de escoamento e viscosidade. 

Os aparelhos que permitem determinar objectivamente estes dois parâmetros reológicos, os reómetros, 

são bastante dispendiosos e de difícil aplicação em obra. Contudo, existem ensaios mais simples que 

se relacionam com estes parâmetros. 

De entre estes ensaios, destacam-se os que serão utilizados na campanha experimental: abaixamento 

do cone de Abrams; mesa de espalhamento; cone invertido; Vê-bê. O abaixamento no cone de Abrams 

é essencialmente influenciado pela tensão de escoamento: o movimento do betão pára quando a ten-

são de corte aplicada pela força da gravidade iguala a tensão de escoamento. A mesa de espalhamento 

e o cone invertido relacionam-se principalmente com a viscosidade, sendo que no primeiro a queda do 

tabuleiro provoca tensões de corte superiores à tensão de escoamento e assim o movimento do betão 

é influenciado pela viscosidade. No cone invertido, se a tensão de escoamento for vencida e existir 

movimento do betão, não havendo bloqueio do cone, um maior tempo de escoamento traduz betões 

mais viscosos. O ensaio Vê-bê permite introduzir uma acção dinâmica à análise do estado fresco, 
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sendo reportado na bibliografia que o BAR tem tendência para ser mais facilmente compactado do que 

o BAN, porque possui maior teor em ar e este, ao ser libertado quando o betão é vibrado, irá facilitar o 

movimento do betão. 

Das campanhas experimentais consultadas na bibliografia, verifica-se uma tendência para os BAR pos-

suírem maior tensão de escoamento e maior viscosidade. Contudo, em grande parte destas campanhas, 

a substituição de AR por AP não foi precedida da compensação de água necessária, tendo os AR absor-

vido grande parte da água da amassadura e, inevitavelmente, produzido betões diferentes. 
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3. Campanha experimental 

3.1. Introdução 

A campanha experimental, realizada no âmbito desta dissertação de mestrado, pretendeu caracterizar 

o comportamento no estado fresco de betões com agregados grossos reciclados de betão, possibili-

tando a comparação destes com betões de referência produzidos com agregados naturais. 

São apresentadas, neste capítulo, as etapas que foram seguidas, tanto ao nível da caracterização dos 

vários betões, como dos agregados que fizeram parte da sua composição, fazendo-se referência às 

normas seguidas e também uma descrição sucinta dos procedimentos adoptados. 

Foram utilizados dois tipos de agregados reciclados (AR) na formulação dos betões: agregados que 

sofreram trituração primária (TP) e secundária (TS), que serão referidos ao longo do texto como AGRB 

do tipo 1 (AGRB-1) e agregados que sofreram apenas trituração primária, que serão referidos como 

AGRB do tipo 2 (AGRB-2). A composição do betão de origem (BO) do qual foram obtidos os AR, bem 

como a forma como estes foram produzidos, são apresentadas em §3.3. 

Os ensaios realizados na campanha experimental foram efectuados no Laboratório de Construção, do 

Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos, no Instituto Superior Técnico. 

3.2. Fases e objectivos da campanha experimental 

A campanha experimental teve uma duração de, aproximadamente, sete meses e foi dividida em quatro 

fases principais. Na primeira, foram caracterizados as propriedades dos constituintes maioritários do 

betão, os agregados. Na segunda e terceira fases, foram caracterizadas as propriedades no estado 

fresco dos vários betões, sendo que na primeira destas fases se fez uma avaliação da trabalhabilidade 

e da perda da trabalhabilidade ao longo do tempo e, na fase seguinte, os ensaios de análise de sensi-

bilidade do comportamento dos betões no estado fresco a variações do teor de pasta. Na quarta e 

última fase, foram realizados os ensaios no estado endurecido, permitindo categorizar os diferentes 

tipos de betões produzidos quanto à sua resistência à compressão. 

3.2.1. Primeira fase da campanha experimental - caracterização dos agregados 

A primeira etapa da campanha experimental consistiu na produção, separação e armazenamento dos 

AGRB. Posteriormente, procedeu-se à caracterização dos agregados, tanto dos AGRB como dos agre-

gados naturais (AGN). Os ensaios, bem como as normas segundo as quais foram realizados, são re-

sumidos na Tabela 3.1. 

Esta primeira fase da campanha experimental permitiu identificar as principais diferenças entre os 

AGRB e os AGN, em particular no que se refere às características dos agregados que se relacionam 

directamente com as propriedades dos betões no estado fresco. 

3.2.2. Segunda fase da campanha experimental - trabalhabilidade e perda de tra-
balhabilidade ao longo do tempo 

Nesta fase, pretendeu-se caracterizar o comportamento no estado fresco dos betões com agregados 

reciclados (BAR), recorrendo a ensaios expeditos que permitem de forma indirecta relacionar os seus 

resultados com os principais parâmetros reológicos (§2.4.4). 
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Tabela 3.1 - Ensaios efectuados na primeira fase da campanha experimental (caracterização dos agregados) 

Foram definidos os seguintes objectivos: avaliação da trabalhabilidade em BAN e BAR produzidos com 

dois tipos de AGRB e relação a/c de 0,55; avaliação da influência da introdução de superplastificante em 

BAN e BAR (AGRB-1), para relações a/c de 0,45 e 0,35; avaliação da perda de trabalhabilidade ao longo 

do tempo para BAN e BAR (AGRB-1) com relação a/c de 0,55. Desta forma, foi possível comparar as 

principais propriedades no estado fresco entre os BAN e os BAR. 

O procedimento para avaliar a perda de trabalhabilidade ao longo do tempo teve por base a norma 

brasileira NBR 10342, sendo descrito com maior detalhe em §3.5.1, tanto ao nível da introdução dos 

constituintes como dos tempos de repouso e dos ensaios realizados para cada mistura. 

Os ensaios que foram realizados nesta fase são apresentados na Tabela 3.2. Na Figura 3.1, ilustra-se 

o equipamento utilizado na realização dos ensaios durante esta fase. 

Tabela 3.2 - Ensaios efectuados na segunda e terceira fases da campanha experimental aos BAN e aos BAGRB 

 

Figura 3.1 - Equipamentos utilizados para avaliar o comportamento no estado fresco dos betões. Da esquerda para a 
direita: betoneira de eixo inclinado; mesa de espalhamento, cone de Abrams, Vê-bê; cone invertido 

Fase Ensaios Tipo Norma de base 

1ª fase 
(caracterização 
dos agregados) 

Análise granulométrica AGN1 NP EN 933-1 

Massa volúmica e absorção de água AGN1 e AGRB2 NP EN 1097-6 

Taxa de absorção AGRB2 Leite (2001)3 

Baridade AGN1 e AGRB2 NP EN 1097-3 

Teor de humidade AGN1 e AGRB2 NP EN 1097-5 

Desgaste de Los Angeles AGN1 e AGRB2 LNEC E-237 

Índice de forma AGN1 e AGRB2 NP EN 933-4 

Índice de achatamento AGN1 e AGRB2 NP EN 933-3 

1 - AGN diz respeito a brita 2, brita 1 e bago de arroz  
2 - AGRB diz respeito ao conjunto das várias fracções dos agregados grossos reciclados 
3 - Seguida a proposta de norma apresentada por Leite (2001) na sua tese de doutoramento 

Fase Ensaios Norma de base 

2ª e 3ª fases 
(caracterização do 

comportamento 
no estado fresco) 

Ensaio de abaixamento no cone de Abrams NP EN 12350-2 

Vê-bê NP EN 12350-3 

Massa volúmica NP EN 12350-6 

Teor de ar NP EN 12350-7 

Mesa de espalhamento NP EN 12350-3 

Ensaio do cone invertido (Não normalizado) 
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3.2.3. Terceira fase da campanha experimental - influência do teor de pasta 

A terceira fase da campanha experimental pretendeu avaliar a influência do teor de pasta no compor-

tamento dos betões produzidos com e sem agregados reciclados, sendo possível comparar o desem-

penho dos BAR face aos BAN. 

Para tal, foram realizados os ensaios que permitem caracterizar o comportamento do betão no estado 

fresco (Tabela 3.2), para misturas com relações a/c de 0,55 e taxas de substituição de 0 e 100%, 

considerando diferentes percentagens de volume de pasta por metro cúbico de betão. 

3.2.4. Quarta fase da campanha experimental - caracterização do comporta-
mento no estado endurecido 

A quarta fase da campanha experimental teve como objectivo determinar a resistência à compressão 

dos vários betões produzidos, tendo sido moldados provetes cúbicos para todas as misturas ensaiadas 

durante as segunda e terceira fase da campanha experimental (Tabela 3.3). 

Tabela 3.3 - Ensaios efectuados na quarta fase da campanha experimental aos BAN e aos BAGRB 

3.3. Materiais 

O cimento utilizado nesta campanha experimental foi o CEM I 42,5 R, produzido na SECIL de Outão, 

fornecido em sacos de 40 kg. 

Na produção de alguns betões, houve a necessidade de utilizar um SP de base policarboxílica. Este foi 

fornecido pela Sika e tem a designação comercial SikaPlast 898, sendo caracterizado pelo fabricante 

como um “superplastificante de elevado desempenho". 

Foram utilizados dois tipos de agregados finos de natureza siliciosa: areia fina e areia grossa, ambas 

fornecidas pela Soarvamil. As principais características destas areias são resumidas na Tabela 3.4. Dado 

a dificuldade em controlar a quantidade de água absorvida pelos agregados finos durante a mistura, op-

tou-se por proceder à sua secagem prévia em estufa. As areias foram em seguida armazenadas em 

barricas para manter controlado o seu teor de humidade. 

Tabela 3.4 - Propriedades da areia fina e grossa 

A caracterização física dos AGN (bago de arroz, brita 1 e brita 2) foi efectuada na primeira fase da 

campanha experimental, sendo os resultados apresentados na secção §4.2. 

Os dois tipos de AGRB foram obtidos do mesmo BO. O BO foi fornecido pela Unibetão, em Outubro de 

2012, proveniente das centrais de Frielas, Apelação, Queluz e Linhó. A composição do betão está 

Fase Ensaios Norma base 

4ª fase (ensaios no estado endurecido) Resistência à compressão NP EN 12390-2 

 Areia fina Areia grossa 

Dimensão nominal (D/d) 0/2 0/4 

Granulometria (NP EN 1620) GF85 GF85 

Massa volúmica 

Material impermeável 2630 2640 

Partículas secas em estufa 2620 2610 

Partículas saturadas 2620 2620 

Absorção de água 0,2% 0,5% 

Teor de finos f3 f3 

Módulo de finura 2,03 3,49 
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descrita na Tabela 3.5.  

Tabela 3.5 - Composição do betão de origem 

Tanto a produção do BO como a obtenção dos AGRB-1, por trituração primária seguida de trituração 

secundária, foram trabalhos executados durante o desenvolvimento de um projecto da Fundação para 

a Ciência e Tecnologia, com o tema “Desempenho mecânico e de durabilidade de betões produzidos 

com agregados reciclados de elevado desempenho para a indústria da pré-fabricação”. 

Do projecto referido houve um excedente de blocos de BO que não foram triturados (Figura 3.2), tendo-

se procedido à sua trituração, no decurso da presente campanha experimental, de modo a se obter os 

AGRB-2. Estes blocos tinham cerca de 2 anos de idade quando foram britados. 

 

Figura 3.2 - Blocos de betão utilizados para a produção dos AGRB-2 

A trituração primária, para a obtenção dos dois tipos de AGRB, teve lugar numa britadeira de maxilas, 

propriedade do Instituto Superior Técnico. A trituração secundária ocorreu na Pedreira de Rio Maior, 

pertencente à Tecnovia. Os dois tipos de AGRB foram peneirados e armazenados em cinco barricas, 

tendo em conta o seu Dmáx: 4, 5, 8, 11,2 e 22,4 mm, permitindo assim fazer o ajuste à curva granulo-

métrica dos AGN, aquando da produção dos betões. 

3.3.1. Ensaios de caracterização dos agregados 

3.3.1.1. Análise granulométrica 

A análise granulométrica foi apenas efectuada para os agregados naturais finos (areia grossa e fina) e 

grossos (brita 2, brita 1 e bago de arroz). O AR foi separado por fracções através do método de penei-

ração mecânica, sendo posteriormente introduzido na mistura com as quantidades de cada fracção 

ajustadas à granulometria dos AN. 

Este ensaio foi realizado de acordo com as normas NP EN 933-1 e NP EN 933-2, onde podem ser 

consultadas as dimensões nominais das aberturas, formato da tela de arame e chapas perfuradas dos 

Tipo de be-
tão 

Teor de 
agregados 

(kg/m3) 

Teor de 
ligante 
(kg/m3) 

Tipo de 
ligante 

(mistura) 

Razão 
água/cimento 

Desenvolvimento 
de resistência 

Resistências médias 

fcm 7 dias 
(MPa) 

fcm 28 dias 
(MPa) 

C60/75 X0 
(P) 

CL0.40 
Dmáx22 S5 

1672 493 CEM IV/A 0,30 Médio 63,3 82,9 
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peneiros a utilizar. Basicamente, uma amostra, representativa do agregado, é introduzida na coluna de 

peneiros, sendo estes agitados mecanicamente. Em seguida, regista-se o peso de material retido em 

cada peneiro e com isso a percentagem de material passado acumulado, a que corresponde a curva 

granulométrica da mistura. A quantidade de material fino, f, corresponde à percentagem de material 

que passa no peneiro 0,063 mm. 

3.3.1.2. Massa volúmica e absorção de água 

A absorção de água e massa volúmica dos agregados foram determinadas de acordo com a NP EN 1097-6. 

Basicamente, o provete é seco em estufa durante um período não inferior a 24 horas, sendo depois imerso 

num picnómetro, cheio de água. Ao fim de um período não inferior a 24 horas, de modo a permitir a 

saturação total dos agregados, retira-se a amostra do picnómetro e seca-se a superfície da amostra. 

Finalmente, coloca-se a amostra em estufa ventilada, de forma a secar por completo a amostra. A massa 

volúmica e absorção de água é determinada pelas expressões (3.1), (3.2), (3.3) e (3.4). 

 
𝜌𝑎 =

𝑀4

𝑀4 − (𝑀2 − 𝑀3)
𝜌𝑤

  
(3.1) 

 

 
𝜌𝑟𝑑 =

𝑀4

𝑀1 − (𝑀2 − 𝑀3)
𝜌𝑤

  
(3.2) 

 

 
𝜌𝑠𝑠𝑑 =

𝑀1

𝑀1 − (𝑀2 − 𝑀3)
𝜌𝑤

  
(3.3) 

 

 𝑊𝐴24 = 100 ×
𝑀1 − 𝑀4

𝑀4
  (3.4) 

 

onde: 

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

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

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

ρw - massa volúmica da água à temperatura registada na pesagem de M2 (kg/dm3); 

M1 - massa do agregado saturado com superfície seca (g); 

M2 - massa do picnómetro contendo o provete de agregado saturado em água (g); 

M3 - massa do picnómetro contendo apenas água (g); 

M4 - massa do provete seco em estufa (g). 

3.3.1.3. Teor de humidade do agregado 

O ensaio foi realizado de acordo com a norma NP EN 1097-5, em que basicamente se recolhe uma 

amostra representativa do agregado, procedendo-se à secagem desta em estufa ventilada, à tempe-

rada de 110 ± 5 ºC, até massa constante. O resultado do ensaio é calculado pela expressão (3.5). 
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 𝑤 =
𝑀1 − 𝑀2

𝑀2
× 100  (3.5) 

onde: 

w - teor de humidade (%); 

M1 - massa da amostra húmida (g); 

M2 - massa da amostra seca (g). 

3.3.1.4. Absorção de água ao longo do tempo dos AGRB 

Este ensaio tem como objectivo dar a conhecer a taxa de absorção de água ao longo do tempo, por 

parte dos agregados grossos. O ensaio permite dar a conhecer a quantidade de água e o tempo ne-

cessário para a pré-saturação dos agregados, viabilizando o melhor controlo da água livre e relação 

a/c efectiva dos betões. 

A metodologia de ensaio adoptada é uma versão modificada do procedimento proposto na EN1097-6, 

tendo por isso sido seguido o procedimento de ensaio descrito por Ferreira (2007), que por sua vez 

tinha sido baseado na proposta de norma apresentada por Leite (2001). A duração do ensaio foi esta-

belecida em 30 minutos, sendo previsível que ao fim deste tempo os agregados já tenham absorvido 

mais de 90% da taxa de absorção às 24 horas. 

O material necessário para a realização deste ensaio é o seguinte: balança de precisão, com cabo para 

suspensão; cesto de rede; tanque de água; pano absorvente. O procedimento adoptado respeitou os 

seguintes passos: 

1. Pesa-se uma amostra, previamente seca em estufa, que seja representativa da mistura de 

AGRB a incorporar na amassadura, respeitando a massa mínima de acordo com o estabele-

cido pela norma NP EN 1097-6; regista-se a massa como m0; 

2. Coloca-se a amostra dentro do cesto de rede e imerge-se o conjunto no tanque com água, 

suspenso por um cabo à balança (Figura 3.3); 

 

Figura 3.3 - Ensaio de absorção ao longo do tempo a decorrer 

3. Regista-se a primeira pesagem ao fim de 10 segundos; realiza-se as seguintes pesagens de 
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10 em 10 segundos até aos 5 minutos, de 20 em 20 segundos dos 5 aos 10 minutos, de 30 

em 30 segundos dos 10 aos 20 minutos e de minuto a minuto dos 20 até aos 30 minutos; 

4. Ao fim de 30 minutos da amostra imersa em água, remove-se o cesto do tanque e despeja-se 

as partículas sobre um pano absorvente, secando-as até atingirem a condição de saturadas 

com superfície seca; regista-se a massa das partículas com superfície seca como m1. 

O resultado do ensaio é apresentado por intermédio de um gráfico, percentagem de água absorvida 

relativamente ao potencial de absorção de água pelos agregados após 24 horas (WAr) em função do 

tempo de imersão em água. Os cálculos necessários a obtenção deste parâmetro são os seguintes: 

1. Determinar a quantidade total de água absorvida nos 30 minutos (A30), relativamente ao estado 

original dos AGRB, através da seguinte equação: 

 𝐴30 = 𝑚1 − 𝑚0 (3.6) 

2. Calcula-se a quantidade total de água absorvida no instante t (At), através da seguinte equação: 

 𝐴𝑡 = 𝐴30 − (𝑚30:00 − 𝑚𝑡) (3.7) 

3. A percentagem de água absorvida no instante t (WAt), relativamente à massa inicial dos AGRB, 

é dada pela seguinte equação: 

 𝑊𝐴𝑡 =
𝐴𝑡

𝑚0
× 100 (3.8) 

4. A percentagem de água absorvida no instante t (WAr), relativamente ao potencial de absorção 

de água dos AGRB, é dada pela seguinte equação: 

 𝑊𝐴𝑟 =
𝑊𝐴𝑡

𝑊𝐴24
× 100 (3.9) 

3.3.1.5. Baridade e percentagem de vazios 

A baridade dos vários agregados foi determinada de acordo com a NP EN 1097-3. É seleccionado um 

recipiente, dependendo o seu volume da dimensão máxima do agregado. De seguida, enche-se o re-

cipiente sem compactação e de modo a evitar a ocorrência de segregação. Foram realizados três en-

saios para cada tipo de agregado. A baridade corresponde à massa de agregado que ocupa esse 

recipiente, em kg/m3. 

3.3.1.6. Desgaste de Los Angeles 

Este ensaio tem o objectivo de medir a maior ou menor resistência à abrasão dos agregados, possibi-

litando de forma indirecta avaliar a resistência mecânica dos mesmos. Os ensaios foram realizados de 

acordo com a especificação LNEC E-237. 

A massa da amostra que foi desgastada na máquina de Los Angeles, em percentagem, é dada pela 

expressão (3.10). 
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 ∆𝐿𝐴=
𝑀1 − 𝑀1

𝑀1
× 100  (3.10) 

onde: 

M1 - massa do provete de ensaio (g); 

M2 - massa da amostra seca, retida no peneiro de malha 1,68 mm. 

3.3.1.7. Índice de forma 

Este ensaio pretende caracterizar a geometria dos agregados cuja fracção granulométrica se encontra 

entre 4 e 63 mm. O ensaio permite assim prever alguns dos efeitos que o agregado terá quando incor-

porado no betão, visto que a forma do agregado é um dos factores que condiciona o comportamento 

no estado fresco e endurecido do betão. A metodologia do ensaio segue o preconizado na norma NP 

EN 933-4. Basicamente, o provete de ensaio é separado em partículas cúbicas e não cúbicas, com o 

auxílio de um paquímetro (Figura 3.4), sendo que uma partícula não cúbica é a que possui um quociente 

entre a maior e a menor dimensão do agregado superior a 3. 

 

Figura 3.4 - Ensaio para caracterizar o índice de forma dos agregados - medição da maior dimensão com o paquímetro 

O índice de forma, SI, é obtido através da expressão (3.11). 

 𝑆𝐼 =
∑ 𝑀2𝑖

∑ 𝑀1𝑖
× 100  (3.11) 

onde: 

∑M1i - somatório das massas das partículas para cada uma das fracções que representem mais de 

10% da massa total do provete (g); 

∑M2i - somatório das massas das partículas não-cúbicas para cada uma das fracções que representem 

mais de 10% da massa total do provete (g). 

3.3.1.8. Índice de achatamento 

O índice de achatamento, à imagem do ensaio anterior, pretende caracterizar a forma dos agregados. 

O ensaio foi efectuado de acordo com a NP EN 933-3, determinando-se a quantidade de partículas 

com forma alongada. 

O provete de ensaio após ser peneirado mecanicamente nos peneiros de malha quadrada é peneirado 
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de forma manual em peneiros de barras correspondentes. O índice de achatamento total, FI, é calcu-

lado a partir da equação (3.12): 

 𝐹𝐼 =
∑ 𝑀2𝑖

∑ 𝑀1𝑖
× 100  (3.12) 

onde: 

∑M1i - somatório das massas das partículas para cada uma das fracções entre os peneiros di/Di; 

∑M2i - somatório das massas das partículas que passam nos peneiros de barras em cada fracção 

corresponde di/Di (g). 

3.4. Formulação e composição do betão 

A formulação dos betões teve por base a experiência adquirida em trabalhos anteriores realizados com 

o mesmo tipo de materiais, bem como a aplicação do método de Faury, que se preocupa essencial-

mente com a optimização granulométrica da fracção sólida da mistura, de modo a se atingir betões de 

máxima compacidade (Coutinho 1988). 

As várias composições estudadas têm como base a produção de betões de referência, para os quais 

foram definidos os seguintes pressupostos: 

 classe de consistência: S3 (100 a 150 mm); 

 relação a/c de 0,35, 0,45 ou 0,55, com dosagem de ligante de 450, 400 e 350, respectiva-

mente; 

 ligante: CEM I 42,5 R da cimenteira da SECIL no Outão, Setúbal; 

 tipo de agregados: brita calcária; 

 máxima dimensão do agregado: 22,4 mm; 

 água de amassadura: potável, da rede pública de abastecimento; 

 ambiente de fabrico: laboratório; 

 adjuvantes e adições: uso de SP nos betões com relações a/c de 0,45 e 0,35; 

 método de compactação: vibração mecânica com agulha de vibração; 

 medida dos componentes em peso. 

Assim, de modo a abranger uma vasta gama de betões correntes, foram consideradas três famílias de 

betões de referência, caracterizadas por diferentes relações a/c: 0,55; 0,45; 0,35, com as seguintes 

dosagens de cimento: 350, 400 e 450 kg/m3. Na Tabela 3.6, são apresentadas as composições adop-

tadas para os betões de referência. 

Dentro de cada uma das famílias referidas, procedeu-se à substituição total (100%) de AGN por AGRB. 

A composição dos BAR foi obtida por substituição directa das fracções grossas, rejeitando-se todo o 

material que passou no peneiro de 4 mm. Tendo em conta a taxa de absorção dos AR, determinada na 

primeira fase da campanha experimental, procedeu-se ao ajuste da quantidade de água total da mistura 

de modo a respeitar a quantidade de água efectiva inicialmente prevista. Na Tabela 3.7, resume-se as 

várias composições consideradas durante a segunda fase do trabalho. 
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Tabela 3.6 - Composição dos betões de referência 

Tabela 3.7 - Relações água / cimento e taxas de substituição das misturas a serem ensaiadas na segunda fase da cam-
panha experimental 

Na 3ª fase da campanha experimental, referente à avaliação da influência do teor de pasta no comporta-

mento dos betões, foram realizadas cinco misturas para cada relação a/c, taxa de substituição e tipo de 

agregado, associadas às seguintes variações do volume de pasta: volumes de pasta igual ao do betão de 

referência; mais ou menos 1,25% face ao betão de referência, mais ou menos 2,5% face ao betão de refe-

rência. Para o AGRB-2, apenas houve a possibilidade de realizar duas variações no volume de pasta, que 

corresponderam a mais ou menos 1,25% face ao betão de referência (Tabela 3.8). 

Tabela 3.8 - Relações água / cimento e taxas de substituição das amassaduras a serem ensaiadas na terceira fase da 
campanha experimental 

Nas misturas com diferente volume de pasta face ao betão de referência, foram calculados os novos 

 
B55AN (betão de referência 

com relação a/c de 0,55) 
B45AN (betão de referência 

com relação a/c de 0,45) 
B35AN (betão de referência 

com relação a/c de 0,35) 

Agregados naturais 

Tipo Volume (m3/m3) Volume (m3/m3) Volume (m3/m3) 

Brita 2 0,217 0,218 0,223 

Brita 1 0,105 0,108 0,112 

Bago de arroz 0,079 0,078 0,082 

Areia grossa 0,178 0,183 0,186 

Areia fina 0,100 0,085 0,075 

Total 0,679 0,672 0,678 

Constituinte Volume (m3/m3) Volume (m3/m3) Volume (m3/m3) 

Cimento 0,115 0,131 0,148 

Água 0,193 0,180 0,158 

SP (%) 0,0 0,2 0,5 

a/c 
Taxa de substituição 
e tipo de agregado 

SP Nomenclatura 

0,55 

0% Não B55AN 

100% (AGRB-1) Não B55AR 

100% (AGRB-2) Não B55AR2 

0,45 
0% Sim B45AN 

100% (AGRB-1) Sim B45AR 

0,35 
0% Sim B35AN 

100% (AGRB-1) Sim B35AR 

a/c 
Taxa de substituição e 

tipo de agregado grosso 
Volume de pasta (%) SP Nomenclatura 

0,55 

0% 

-2,5% Não B55ANV025 

-1,25% Não B55ANV0125 

Betão de referência Não B55AN 

+1,25% Não B55ANV125 

+2,5% Não B55ANV25 

100% (AGRB-1) 

-2,5% Não B55ARV025 

-1,25% Não B55ARV0125 

Betão de referência Não B55AR 

+1,25% Não B55ARV125 

+2,5% Não B55ARV25 

100% (AGRB-2) 

-1,25% Não B55AR2V0125 

Betão de referência Não B55AR2 

+1,25% Não B55AR2V125 
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teores de agregado, tendo em consideração o método de Faury, de modo a optimizar a compacidade 

de cada uma das misturas. A composição de todos os betões pode ser consultada no Anexo G. 

3.5. Produção das misturas 

Pretende-se neste subcapítulo descrever o procedimento para realizar as amassaduras adoptado na 

segunda e terceira fases da campanha experimental, nomeadamente no que se refere à sequência de 

introdução dos materiais e tempos de mistura. 

A produção dos betões tem por base o procedimento de amassadura utilizado por Bogas (2011) em 

betões com agregados leves de argila expandida, visando minimizar o efeito da elevada absorção de 

água deste tipo de material. 

Em face da maior absorção por parte dos agregados reciclados, houve também a necessidade de fazer 

o acerto na quantidade de água a introduzir na mistura, para manter constante a água livre, responsável 

pela trabalhabilidade do betão. A quantidade de água a adicionar à mistura foi definida tendo em con-

sideração os resultados dos ensaios de absorção ao longo do tempo descritos em §3.3.1.4. Conside-

rou-se que a absorção dos agregados durante a mistura era equivalente a 85% da absorção que ocorre 

nos mesmos agregados após mergulhados em água durante 24 horas. Esta percentagem, relativa à 

massa total dos AR, corresponde à absorção registada entre os primeiros 5 a 10 minutos de contacto 

com a água, intervalo de tempo a partir do qual se considera insignificante a absorção de água, por 

parte dos agregados. 

Após a pesagem de todos os constituintes: água, cimento, agregados e SP (quando se aplica), proce-

deu-se à realização das amassaduras, tendo-se utilizado uma misturadora basculante de eixo incli-

nado, com uma capacidade total para 40 litros. 

Inicialmente procedeu-se à molhagem prévia da misturadora e, após escorrer a água e com a mistura-

dora em funcionamento, colocou-se o agregado grosso com cerca de 60% da água prevista para a 

mistura. De seguida, deixou-se a betoneira em funcionamento durante cerca de 1 minuto e, após este 

período, manteve-se o equipamento em repouso durante mais 1 minuto, remexendo o material com 

uma colher de pedreiro, de modo a garantir uma boa pré-molhagem do agregado. 

Em seguida, adicionou-se o agregado fino (areia grossa e fina), deixando-se a misturar durante 2 mi-

nutos. Ao fim deste tempo, colocou-se o cimento e, lentamente, os restantes 40% de água, deixando a 

misturadora funcionar por mais 4 minutos, de forma a se obter uma mistura homogénea. Quando se 

utilizou SP, este foi adicionado com 10% da água da mistura, cerca de 1 minuto após a introdução do 

cimento e restante água de amassadura. 

De modo a garantir que a água absorvida pelos agregados durante a mistura era semelhante à prevista, 

foram recolhidas amostras de betão fresco, 30 minutos após a realização das amassaduras. Dessas 

amostras determinou-se o teor em água nos agregados, verificando-se que a variação face ao previsto 

foi inferior a ±0,5 %. Assim, considera-se que a quantidade de água livre foi idêntica para os vários 

betões de igual composição, produzidos com diferentes tipos de agregados. 

3.5.1. Avaliação da perda de trabalhabilidade ao longo do tempo 

Neste subcapítulo, descreve-se o procedimento adoptado para caracterizar a perda de trabalhabilidade 
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ao longo do tempo, a que corresponde um dos objectivos propostos na segunda fase da campanha 

experimental, referida em §3.2.2. 

O procedimento adoptado, representado esquematicamente na Figura 3.6, foi baseado na norma bra-

sileira NBR 10342 e na campanha experimental realizada por Leite (2001). Assim, foram definidos al-

guns princípios bases a respeitar: 

 o volume mínimo de betão a ser ensaiado deve ser definido de modo a assegurar a homoge-

neidade da mistura; 

 o ensaio, quando for comparativo, deve ser realizado com materiais do mesmo lote, no mesmo 

dia e na mesma misturadora, tanto quanto possível; 

 o ensaio deve ser realizado ao abrigo do sol e de forma a não apresentar variações de tempe-

ratura superiores a 2 ºC e variações de humidade relativa maiores do que 5%; 

 deve-se registar as temperaturas do cimento, da água e do ambiente no instante em que estes 

componentes são introduzidos na mistura. 

Imediatamente após a completa homogeneização dos vários constituintes do betão (instante 0), res-

peitando os tempos de amassadura referidos em §3.5, foi registada a temperatura ambiente, a tempe-

ratura do betão e a humidade relativa do ar. A temperatura ambiente e a humidade relativa do ar foram 

determinadas com o auxílio de um higrómetro, colocado o mais próximo possível da zona de betona-

gem. A temperatura do betão foi determinada com um termómetro, enquanto o betão fresco ainda se 

encontrava dentro da betoneira (Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5 - Determinação da temperatura ambiente e da humidade relativa do ar (esq.) e determinação da temperatura 
do betão fresco (dir.) 

Após a mistura, foi realizado o ensaio de abaixamento e de seguida o ensaio da mesa de espalhamento. 

Estes dois ensaios são realizados em aproximadamente 4 minutos. Ao fim deste tempo, o betão foi 

reintroduzido na betoneira, e misturado durante 30 segundos. 

Após este primeiro ciclo, correspondente ao instante 0, foram ainda realizados ensaios do teor de ar e 

moldados 3 provetes cúbicos de 10 cm de aresta, para caracterização da resistência à compressão. 
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Respeitando os tempos previsto para realizar de novo os ensaios, isto é, aos 30, 60 e 90 minutos, a 

misturadora, que se encontrava em repouso até 8 minutos antes de cada um destes tempos de medi-

ção, foi reiniciada durante 1 minuto. Deixou-se de seguida a mistura repousar durante 5 minutos, sendo 

depois novamente remexida por mais 2 minutos. 

 

Figura 3.6 - Sequência dos ensaios para a avaliação da perda de trabalhabilidade ao longo do tempo 

No final do último ciclo o cronómetro registava aproximadamente 1 hora e 34 minutos. Nesta altura 

procedeu-se ainda ao ensaio de determinação da massa volúmica no estado fresco e à produção adi-

cional de 3 provetes cúbicos de 10 cm de aresta para determinação da resistência à compressão. 

No total, obteve-se 4 leituras do ensaio de abaixamento e mesa de espalhamento por amassadura, ao 

longo do tempo. No final de cada ciclo da misturadora, e antes de se realizar os ensaios no estado 

fresco, foi registada a temperatura ambiente, a temperatura do betão e a humidade relativa do ar. 
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Inicialmente, pretendeu-se realizar os quatro ensaios referidos, abaixamento, mesa de espalhamento, 

cone invertido e Vê-bê, de forma a se obter uma caracterização mais detalhada do comportamento no 

estado fresco ao longo do tempo. Contudo, verificou-se que a realização dos quatro ensaios em cada 

instante não era viável, estando associados a perdas de trabalhabilidade significativas. Assim, optou-

se por realizar apenas dois ensaios, um que se relaciona mais com a tensão de escoamento e outro 

com a viscosidade. 

3.1. Procedimentos de ensaio 

3.1.1. Ensaios de caracterização do betão no estado fresco 

3.1.1.1. Ensaio de abaixamento (cone de Abrams) 

O ensaio de abaixamento tem como objectivo dar a conhecer a classe de consistência do betão no 

estado fresco. Relaciona-se de forma indirecta com a tensão de escoamento do betão, permitindo as-

sim perceber a maior ou menor facilidade de este se deformar quando sujeito a uma tensão, como a 

provocada pela acção do seu próprio peso (Ferraris 1999). 

A metodologia seguida neste ensaio está definida pela norma NP EN 12350-2. Basicamente, o betão é 

colocado no cone de Abrams em três camadas, de espessura idêntica, cada uma compactada com 25 

pancadas. Após o processo de compactação, o cone é levantado, dando-se o abaixamento do betão, 

provocado pelo seu próprio peso. O resultado do ensaio é dado pela medida de abaixamento (h) que 

resulta da diferença entre a altura do molde (300 mm) e o ponto mais alto do provete após desmoldagem. 

3.1.1.2. Ensaio Vê-bê 

O ensaio Vê-bê pode relacionar-se, tal como sucede no ensaio de abaixamento, com a tensão de es-

coamento. Para além disso, devido ao facto de se introduzir uma componente dinâmica no ensaio, este 

dá boas indicações em relação a facilidade de vibração do betão (Leite 2001) 

A metodologia seguida neste ensaio está definida pela norma NP EN 12350-3. Basicamente, o betão 

fresco é compactado dentro de um molde, semelhante ao utilizado no ensaio de abaixamento. O molde 

é removido na vertical e regista-se o abaixamento do betão. De seguida, faz-se baixar lentamente um 

disco transparente até este entrar em contacto com o betão. Liga-se a mesa vibratória e deixa-se que o 

disco desça livremente à medida que a amostra de betão ganha a forma do recipiente onde está colocado. 

O resultado do ensaio é dado pela medida do tempo, em segundos, que o disco demora a descer 

livremente sobre a amostra de betão até ao momento em que o disco deixa de descer e já não há 

bolhas nem vazios sob o disco transparente. 

3.1.1.3. Ensaio do cone invertido 

Este ensaio pretende caracterizar fundamentalmente a viscosidade e a capacidade de passagem do 

betão. É um ensaio não normalizado, mas é utilizado por alguns profissionais na construção. A meto-

dologia de ensaio seguida foi baseada no trabalho de Bogas (2011). 

Basicamente, o procedimento respeita os seguintes passos: 

1. Humedecer as paredes do cone de Abrams com um pano húmido; 

2. Com o cone assente na sua base de menor diâmetro, preencher o mesmo com betão, sem 

qualquer tipo de compactação; 
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3. Após o preenchimento do cone e retirando o excesso remanescente da parte superior do 

mesmo, eleva-se o cone, num movimento vertical, deixando o betão fluir pela abertura inferior 

(a velocidade com que se eleva o cone não deve ser inferior à velocidade natural de escoa-

mento do betão). A altura a que se eleva o cone deve ser semelhante em todos os ensaios 

realizados para os diferentes tipos de betões. De forma semelhante, na presente campanha 

experimental, colocou-se o cone invertido sobre uma tábua de madeira e após se preencher o 

mesmo com betão, com um movimento horizontal, permitiu-se que o betão fluísse pelo orifício 

de menor diâmetro (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 - Ensaio para avaliar o tempo de escoamento no cone invertido 

O resultado do ensaio é dado pelo tempo, em segundos, desde que se inicia o movimento do betão, 

até que se vê o primeiro raio de luz, a entrar pela parte inferior do cone. 

3.1.1.4. Ensaio da mesa de espalhamento 

Este ensaio pretende avaliar a trabalhabilidade através da medição do espalhamento do betão numa mesa 

plana. As quedas a que o betão é sujeito, como descrito abaixo, impõem tensões de corte superiores à tensão 

de escoamento, sendo assim este ensaio mais relacionado com a viscosidade do betão (Ferraris 1999). 

O ensaio encontra-se regulamentado na norma europeia NP EN 12350-5. Basicamente, enche-se o 

molde troncocónico com betão, faseado por duas camadas cuja altura, após compactação deverá ser 

idêntica (metade da altura do molde). A compactação é materializada por 10 pancadas. Após a des-

moldagem, eleva-se a placa superior da mesa e deixa-se cair a mesma em queda livre, repetindo este 

procedimento 15 vezes (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 - Ensaio da mesa de espalhamento, na altura da elevação e queda livre da placa superior 
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O resultado do ensaio é dado pela média do espalhamento medido em duas direcções ortogonais. O 

ensaio só é válido se o espalhamento registado estiver entre 340 e 600 mm 

3.1.1.5. Massa volúmica 

A massa volúmica do betão no estado fresco foi determinada de acordo com a norma NP EN 12350-6. 

Basicamente, um recipiente é preenchido com betão fresco e compactado em duas camadas. O perí-

odo de compactação deverá ser o adequado e limitado a quaisquer indícios de segregação ou exsuda-

ção. O resultado é dado pela equação (3.13). 

 𝐷 =
𝑀2 − 𝑀1

𝑉𝑅
 (3.13)  

onde, 

D - massa volúmica do betão fresco (kg/m3); 

M1 - massa do recipiente (kg); 

M2 - massa do recipiente com o provete de betão fresco (kg); 

VR - volume do recipiente (m3). 

3.1.1.6. Teor de ar 

Este ensaio tem como objectivo determinar o teor de ar presente na mistura de betão fresco, conse-

guindo assim quantificar o volume de vazios aprisionados no volume de betão. O ensaio foi realizado 

de acordo com o procedimento descrito na norma NP EN 12350-7. 

Neste ensaio, é utilizado um dispositivo de medida manométrica (Figura 3.9). Após o enchimento do 

recipiente, é injectada água por uma das duas válvulas presentes na tampa do recipiente, até que esta 

sai pela outra válvula. Fecha-se a válvula de purga de ar na câmara-de-ar e injecta-se ar para o seu 

interior até que o ponteiro do manómetro alcance o traço da pressão inicial. Neste instante, fecha-se 

as duas válvulas e abre-se a válvula principal, realizando-se a leitura do teor de ar. O teor de ar do 

betão do recipiente, expresso em percentagem com aproximação a 0,1%; pode ser definido pela dife-

rença entre o teor de ar da amostra ensaiada e o factor de correcção dos agregados (consultar anexo B 

da NP EN 12350-7). 

 

Figura 3.9 - Equipamento de ensaio para a determinação do teor de ar do betão no estado fresco 
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3.2. Ensaios de caracterização do betão no estado endurecido 

3.2.1. Resistência à compressão 

O ensaio de resistência à compressão foi realizado de acordo com o referido na norma NP EN 12390-3. 

A mesma norma refere que a geometria e a dimensão dos provetes de ensaio devem estar de acordo 

com a NP EN 12390-1 e as condições de execução e de cura dos provetes devem seguir a norma NP 

EN 12390-2. 

O ensaio foi realizado em provetes cúbicos de 150 mm de aresta, compactados com agulha vibratória. 

Os provetes foram curados em câmara húmida até a idade de ensaio, que ocorreu aos 28 dias. Os 

ensaios de compressão foram realizados numa prensa hidráulica de 3000 kN de capacidade, tendo 

sido aplicada uma carga a velocidade constante de 0,5 MPa/s de forma contínua e sem choques, até 

se atingir a rotura. 
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4. Apresentação e análise de resultados 

4.1. Introdução 

No presente capítulo são apresentados e discutidos os resultados dos ensaios, descritos no capítulo 3, 

fazendo, sempre que possível, a comparação com os resultados reportados da bibliografia consultada. 

Seguindo a mesma sequência que tem sido apresentada ao longo desta dissertação, aborda-se inici-

almente a caracterização física e mecânica dos agregados (granulometria, massa volúmica, absorção 

de água, teor de humidade, absorção ao longo do tempo, baridade, desgaste de Los Angeles, índice 

de forma e índice de achatamento) e, em seguida, a caracterização dos vários betões no estado fresco, 

comparando os resultados obtidos para os BAN e para os BAR. Conforme referido, o estudo dos betões 

no estado fresco envolveu os seguintes ensaios: abaixamento, Vê-bê, mesa de espalhamento e cone 

invertido. Numa primeira fase, é analisado o comportamento dos BAN com a/c de 0,55, bem como os 

BAR de igual composição produzidos com os dois tipos de AR. Posteriormente, faz-se a análise dos 

betões com relações a/c inferiores (0,45 e 0,35), permitindo alargar o estudo a betões correntes de 

diferente compacidade e classe de resistência. Utilizando o conceito das curvas-S, proposto por 

Mortsell et. al. (1996), compara-se a resposta reológica dos BAN e dos BAR a variações no volume de 

pasta. Finalmente, analisa-se a perda da trabalhabilidade ao longo do tempo dos vários tipos de betões 

produzidos, avaliando-se a influência dos agregados reciclados nesta propriedade. 

No final deste capítulo procede-se ainda à caracterização mecânica dos vários betões, nomeadamente 

no que se refere à resistência à compressão aos 28 dias. 

4.2. Ensaios de caracterização dos agregados 

Neste subcapítulo são apresentados, analisados e discutidos os resultados obtidos nos ensaios de caracte-

rização dos agregados. Esta análise é realizada tanto ao nível dos AN, grossos e finos, como dos AGR. 

4.2.1. Análise granulométrica 

Foi efectuada a análise granulométrica aos cinco agregados naturais que constituíram os vários betões: 

areia fina, areia grossa, bago de arroz, brita 1 e brita 2, conforme descrito em §3.3.1.1. Esta análise 

permitiu determinar as curvas granulométricas dos mesmos. Foram estas curvas que possibilitaram a 

substituição de AGN por AGR, obtendo-se betões de composição idêntica. 

Tendo em conta as fichas técnicas dos agregados, é possível comparar as curvas granulométricas dos 

fabricantes com as obtidas na presente campanha experimental (Figura 4.1). Na Tabela 4.1, resume-

se os valores referentes à percentagem de material passado acumulado em cada tipo de agregado, 

bem como os seguintes parâmetros: Dmáx/dmin (D/d), categoria G (categoria granulométrica) e categoria 

F (teor de finos). No Anexo A, são apresentados os resultados obtidos em maior detalhe. Em geral, os 

vários parâmetros obtidos estão de acordo com o reportado pelo fabricante. 

Os agregados apresentam granulometrias muito distintas, permitindo concluir que a sua conjugação 

conduz a uma mistura granular de granulometria extensa, conforme desejável, sendo necessário me-

nos água para preencher os vazios, ficando esta mais disponível para a trabalhabilidade do betão (Hu 

2005). 
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Figura 4.1 - Curvas granulométrica dos agregados naturais 

Tabela 4.1 - Análise granulométrica realizada aos agregados naturais 

4.2.2. Massa volúmica e absorção de água 

A determinação da massa volúmica e absorção de água dos agregados foi realizada de acordo com a 

norma NP EN 1097-6 e está descrita em §3.3.1.2. Os valores intermédios necessários para o cálculo 

dos dois parâmetros podem ser consultados no Anexo B. 

As massas volúmicas calculadas para os agregados naturais e para os AGRB (Tabela 4.2 e Figura 4.2) 
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[mm] 

Material passado [%] 

Areia fina Areia grossa Bago de arroz Brita 1 Brita 2 

63 63 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

32 31,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- 22,4 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1 

16 16 100,0 100,0 100,0 100,0 61,2 

- 11,2 100,0 100,0 100,0 79,3 9,3 

8 8 100,0 99,8 100,0 38,5 1,0 

- 5,6 100,0 99,0 87,2 6,3 0,4 

4 4 100,0 97,2 17,5 2,2 0,3 

2 2 99,9 85,2 2,8 1,0 0,3 

1 1 98,9 56,4 1,0 0,4 0,3 

0,5 0,5 76,7 24,5 0,4 0,3 0,3 

0,25 0,25 23,8 7,2 0,3 0,2 0,2 

0,125 0,125 1,9 1,0 0,2 0,1 0,1 

0,0625 0,0625 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Módulo de finura 1,99 3,29 5,78 6,57 7,36 

Dmáx 2 4 5 11 22 

dmin 0 0 4 5 11 

D/d - - 1,4 2 2 

Categoria G GF85 GF85 GC85/20 GC85/20 GC85/20 

f 0,71 1,33 0,78 1,08 0,57 

Categoria f f3 f3 f1,5 f1,5 f1,5 
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estão dentro dos intervalos expectáveis, referidos por outros autores (Tabela 2.6). Em relação aos 

AGRB-1, as massas volúmicas obtidas nesta campanha experimental são ligeiramente superiores às 

documentadas na bibliografia (Hansen 1992; Bazuco 1999; Leite 2001; Fonseca 2009), tendo contribuído, 

para tal, o facto de se ter procedido a uma trituração secundária, para além da trituração primária, o que 

fez diminuir a quantidade de pasta aderida aos agregados. Sendo a quantidade de pasta um dos factores 

que faz diminuir a massa volúmica global do agregado, fica evidente que, tendo menos pasta aderida 

(massa volúmica inferior à do AGN), a massa volúmica será mais elevada. 

Tabela 4.2 - Massa volúmica dos agregados naturais e reciclados 

 

Figura 4.2 - Massa volúmica dos agregados naturais e reciclados 

A partir das massas volúmicas determinadas experimentalmente é possível fazer uma estimativa da quan-

tidade de argamassa endurecida que se encontra aderida a cada tipo de AGRB. Na Tabela 4.3, apresen-

tam-se os resultados estimados, considerando a massa volúmica da argamassa endurecida igual a 2000 

kg/m3 (Hansen 1999) e a massa volúmica do AGN equivalente à média aritmética das massas volúmicas 

da Brita 1 e da Brita 2, calculadas na presente campanha experimental (2670 kg/m3). Os valores estima-

dos estão dentro dos intervalos apresentados por diversos autores (Tabela 2.1). 

Tabela 4.3 - Estimativa da percentagem de argamassa endurecida aderida aos agregados naturais nos AGR 

Com esta estimativa é possível verificar que, mesmo para os AGRB que sofreram trituração secundária, 
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ainda existe uma quantidade significativa de argamassa aderida, na ordem de 42%. Esta quantidade 

de argamassa aderida faz com que, inevitavelmente, as propriedades destes agregados sejam diferen-

tes das dos AGN que lhe deram origem. 

Como seria de esperar, os agregados que apenas sofreram trituração primária (AGRB-2) possuem 

maior quantidade de pasta aderida. Neste caso verifica-se que a trituração secundária fez reduzir em 

cerca de 13% a quantidade de pasta aderida. 

A absorção de água às 24 horas é outro parâmetro que é muito afectado pela quantidade de pasta 

aderida aos agregados, conforme se verifica na comparação entre os AN e os AR. As absorções de-

terminadas nesta campanha experimental estão de acordo com o reportado na bibliografia consultada 

(Tabela 2.6). 

A absorção de água nos AGR, para além de estar relacionada com a quantidade de pasta aderida, é 

também influenciada pela sua superfície específica. É possível verificar que os AGR apresentaram uma 

absorção bastante superior aos AGN (Figura 4.3). Neste caso, os AGRB-1 apresentam menor absorção 

de água do que os AGRB-2, visto que possuem menor teor de pasta e menor superfície específica. 

 

Figura 4.3 - Absorção de água às 24 horas pelos agregados naturais e reciclados 

4.2.3. Teor de humidade 

O teor de humidade foi determinado de acordo com §3.3.1.3, segundo a norma NP EN 1097-5. Os 

resultados a este ensaio podem ser consultados na Tabela 4.4. Os valores necessários à determinação 

deste parâmetro podem ser consultados no Anexo D. A secagem em estufa dos agregados finos per-

mitiu que estes atingisse um teor de humidade desprezável. 

Tabela 4.4 - Teor de humidade dos agregados naturais e reciclados 

Os AGRB-1, apesar de terem sido secos e armazenados em barricas, apresentaram um teor de humi-

dade idêntico ao dos AGN. Isso é atribuído ao facto de não ter sido possível realizar o tempo de seca-

gem necessário de modo a se eliminar toda a água contida no interior dos agregados. 
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 Areia fina Areia grossa Bago de arroz Brita 1 Brita 2 AGRB-1 AGRB-2 

w (%) 0,05 0,06 0,39 0,34 0,79 0,79 2,27 
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Os AGRB-2 não foram secos, tendo sido apenas armazenados em barricas logo após a sua britagem, 

razão pela qual apresentam um teor de humidade superior, que foi tido em conta na compensação de 

água realizada durante a produção do betão. 

4.2.4. Absorção de água ao longo do tempo dos AGRB 

A absorção de água ao longo do tempo dos agregados foi determinada de acordo com §3.3.1.4. Este 

ensaio é especialmente importante nos AR, devido à sua grande absorção de água, em particular nos 

primeiros minutos. 

Na Figura 4.4, são apresentados os resultados obtidos para os AGRB do tipo 1 e 2. Os registos e os 

cálculos intermédios podem ser consultados no Anexo C. 

 

Figura 4.4 - Absorção de água ao longo do tempo pelos AGRB-1 e pelos AGRB-2 

Os dois tipos de AGRB evidenciaram uma enorme taxa de absorção nos instantes iniciais. No caso dos 

AGRB-1, mais de 50% da absorção às 24 horas ocorreu após 1 minuto. Ao fim de 5 minutos, a absorção 

atingiu 82,3% da absorção às 24 horas, sendo que a partir desse instante a taxa de absorção foi redu-

zida. Por exemplo, nos 5 minutos seguintes (ao fim de 10 minutos), os agregados apenas absorveram 

mais 4%, cerca de 4,6 g de água, e ao fim de 30 minutos apenas mais 9,7%, cerca de 11,1 g de água. 

O mesmo comportamento foi verificado nos AGRB-2, sendo as percentagens de absorção relativa ao 

longo do tempo muito similares às dos AGRB-1. É assim possível concluir que a taxa de absorção por 

parte dos AGRB não foi significativamente afectada pelo tipo de trituração, apenas o valor máximo de 

absorção. 

Tendo em consideração os resultados obtidos neste estudo, foi estabelecido um período de 5 minutos 

para a pré-molhagem dos agregados na betoneira antes de se proceder à adição dos restantes cons-

tituintes da mistura. A quantidade de água adicional a juntar à mistura foi definida como a correspon-

dente a 85% da absorção total dos AGRB após 24 horas de imersão em água. 
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4.2.5. Baridade e percentagem de vazios 

O procedimento de ensaio para o cálculo da baridade e da percentagem de vazios pode ser consultado 

no §3.3.1.5, tendo sido seguida a norma NP EN 1097-3. 

À imagem do que acontece para a massa volúmica, também a baridade é afectada pela pasta endure-

cida aderida nos AR. Na Tabela 4.5, é possível verificar que a baridade diminui com a dimensão das 

partículas: desde as baridades mais elevadas da areia fina até à mais baixa da brita 2. Três razões 

podem ser atribuídas a esse facto: granulometria menos extensa dos agregados grossos; maior massa 

volúmica dos agregados finos siliciosos; formas menos esféricas das partículas de maior dimensão, 

dificultando a arrumação do agregado grosso. Deste modo, aos agregados mais grossos estão associ-

adas percentagens mais elevadas de vazios (até cerca de 50%). 

Tabela 4.5 - Massa volúmica aparente e percentagem de vazios dos agregados naturais e reciclados 

Não é perceptível um aumento significativo na percentagem de vazios dos AGRB, com as diferenças 

na baridade a serem proporcionais às observadas para a massa volúmica seca, justificado pelo excesso 

de pasta aderida nos AGRB. 

A menor percentagem de vazios nos AGRB-1 face às britas deve-se ao facto de o ensaio ter sido 

realizado para um conjunto pré-definido de fracções: percentagens de cada fracção que foram introdu-

zidas, posteriormente, nas misturas de betão. Desse modo, os AGRB aqui ensaiados possuíam uma 

granulometria mais extensa do que qualquer outro AGN, permitindo um arranjo mais optimizado das 

suas partículas. Por exemplo, nos AGN, para se obter uma mistura granular com compacidade seme-

lhante à dos AGR, seria necessário combinar o bago de arroz, a brita 1 e a brita 2. Apesar de o mesmo 

ter sido feito para os AGRB-2, o facto de as partículas terem formas mais irregulares parece ter condu-

zido a maiores vazios e, consequentemente, a uma menor baridade. Este facto é melhor analisado em 

§4.2.7 e §4.2.8 

4.2.6. Desgaste de Los Angeles 

O ensaio de desgaste de Los Angeles foi realizado de acordo com a especificação LNEC E-237, con-

forme descrito no subcapítulo §3.3.1.6. Este ensaio permite determinar a perda de massa (Δ LA), em 

percentagem, dos agregados grossos quando submetidos a um processo abrasivo. Os resultados ob-

tidos são apresentados na Tabela 4.6. Os cálculos intermédios, referentes ao ensaio em questão, são 

apresentados no Anexo D. 

Tabela 4.6 - Índice do ensaio de Los Angeles para os agregados grossos naturais e reciclados 

Como seria de esperar, devido à pasta endurecido ser menos resistente à abrasão do que os AN, os 

AGRB tiveram perdas superiores de material face aos AGN. Neste caso, os AGRB-2 associados a 

maior teor de pasta, apresentaram naturalmente menor resistência ao desgaste do que os AGRB-1. 

 Areia fina Areia grossa Bago de arroz Brita 1 Brita 2 AGRB-1 AGRB-2 

ρb (kg/dm3) 1,58 1,54 1,40 1,34 1,38 1,27 1,12 

ρrd (kg/dm3) 2,63 2,62 2,66 2,69 2,65 2,39 2,30 

% de vazios 40,1 41,2 47,5 50,0 48,1 46,9 51,4 

 Brita 1 Brita 2 AGRB-1 AGRB-2 

Δ LA (%) 27,2 28,4 33,0 36,1 
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Comparando os resultados obtidos com os de outros autores (Tabela 2.8), verifica-se que os valores 

alcançados por Fonseca (2009) são ligeiramente superiores para todos os tipos de agregados. Esta 

diferença é mais acentuada quando se compara com os AGRB-1, pois, conforme referido, estes agre-

gados apresentam uma menor percentagem de argamassa aderente ao agregado natural original. Ou-

tras diferenças face aos resultados de outros autores estão relacionadas com o tipo de AGN e qualidade 

da pasta considerados em cada estudo. 

4.2.7. Índice de forma 

O ensaio de determinação do índice de forma foi realizado de acordo com a norma NP EN 933-4, como 

descrito no subcapítulo §3.3.1.7. 

Este ensaio permitiu analisar a forma das partículas constituintes dos agregados grossos. A geometria 

das partículas tem influência na forma como elas se dispõem e se rearranjam na mistura, o que inevi-

tavelmente terá implicações ao nível da consistência e compacidade do betão no estado fresco e, con-

sequentemente, nas suas propriedades no estado endurecido. 

Os resultados obtidos para o índice de forma (SI) são apresentados na Tabela 4.7. Os valores dos 

cálculos intermédios, referentes ao ensaio em questão, são apresentados no Anexo E. 

Tabela 4.7 - Índice de forma dos agregados grossos naturais e reciclados 

Os AGRB-1 apresentaram, mais uma vez, características semelhantes às dos AGN. Em termos de 

forma, os AGRB-1 apresentam uma percentagem idêntica à dos AGN de partículas angulosas ou acha-

tada. Por outro lado, à semelhança do observado para a baridade, confirma-se que os AGRB-2 pos-

suem forma menos arredondada, possuindo um índice de forma 34% superior ao do AGRB-1. Neste 

caso, conclui-se que a forma do agregado está mais relacionada com o tipo de trituração do que com 

a origem dos agregados. 

4.2.8. Índice de achatamento 

O índice de achatamento (FI) foi determinado para os AGN e para os dois tipos de AGRB. O ensaio foi 

realizado de acordo com a norma NP EN 933-3 e seguiu o procedimento descrito no ponto 

§3.3.1.84.2.8. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 4.8, estando os valores medidos e 

cálculos intermédios disponíveis no Anexo F. 

Tabela 4.8 - Índice de achatamento dos agregados grossos naturais e reciclados 

O valor do índice de achatamento para os AGRB-1 dá indicação de que estes são pouco achatados, 

demonstrando um valor inclusivamente inferior ao apresentado pelo bago de arroz e pela brita 1. Po-

rém, os AGRB-2 apresentam um índice de achatamento bastante superior, o que já era expectável em 

face do método de trituração adoptado para estes agregados. De referir que estes valores se encontram 

dentro do intervalo de valores reportados na bibliografia consultada (entre 7% e 25% para os AGN e 

entre 4,6% e 22,1% para os AGRB) (Fonseca 2009). 

 Brita 1 Brita 2 AGRB-1 AGRB-2 

SI 19,7 14,5 18,1 24,1 

 Bago de arroz Brita 1 Brita 2 AGRB-1 AGRB-2 

FI 13,8 10,4 5,5 5,5 17,6 
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4.3. Comportamento dos betões no estado fresco 

Neste subcapítulo faz-se a análise do comportamento no estado fresco dos betões produzidos, inci-

dindo a mesma, maioritariamente, na comparação entre betões produzidos com AN e betões produzi-

dos com AR de igual composição. 

4.3.1. Massa volúmica dos betões no estado fresco 

A determinação da massa volúmica dos vários betões no estado fresco foi realizada de acordo com a 

norma NP EN 12350-6, descrita em §3.1.1.5. Na Figura 4.5, apresenta-se o efeito da substituição total 

de AGN por AGR na massa volúmica do betão em função da relação a/c, tanto para os BAN como para 

os BAR produzidos com AGRB-1. 

 

Figura 4.5 - Variação da massa volúmica com a relação a/c e com o tipo de AG 

Ao contrário do que seria expectável a massa volúmica do betão diminuiu da relação a/c de 0,55 para 

0,45. Por sua vez, a massa volúmica aumentou nas misturas com a/c de 0,35, tanto para os BAN como 

para os BAR. 

Esta tendência justifica-se pelo facto de as misturas com diferente relação a/c apresentarem também 

diferentes volumes de pasta e agregados. Por exemplo, face à mistura com relação a/c de 0,45, a 

composição com relação a/c de 0,55 está associada a um maior volume de pasta, a que corresponde 

uma diminuição no volume de areia, de maior massa volúmica. Assim, não é possível correlacionar 

directamente a relação a/c com a massa volúmica das misturas de betão, dado que a proporção dos 

materiais constituintes da mistura, nomeadamente a relação agregado-pasta, foi alterada. 

Como seria de esperar, a variação na relação a/c não afecta significativamente a diferença registada 

na massa volúmica entre os dois tipos de betão (Tabela 4.9). Neste caso, a massa volúmica dos 

BAGR-1 foi, em média, cerca de 3% inferior à dos BAN. 

A incorporação de AGRB-2, associados a maior porosidade, provocou naturalmente uma maior redu-

ção na massa volúmica do betão, sendo cerca de 6% inferior face à dos BAN. De facto, os AGRB-2, 

ao apresentarem maior percentagem de pasta aderida, resultante de apenas terem sofrido uma tritura-

ção primária, vão apresentar menor massa volúmica do que os AGRB-1. 
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Tabela 4.9 - Variação da massa volúmica com a relação a/c e com o tipo de AG 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), a massa volúmica do betão no estado fresco é também afectada pela 

porosidade, textura, forma e tamanho dos agregados. Como se verifica em §4.3.2, os AGRB-2, ao apresen-

tarem textura mais rugosa e geometria menos arredondada, levaram a um maior aprisionamento de ar na 

mistura, afectando também a massa volúmica do betão no estado fresco. 

A diferença alcançada nas massas volúmicas dos BAR face aos BAN está de acordo com o observado 

em outras campanhas experimentais. Latterza (1998), por exemplo, verificou que misturas produzidas 

com AGR, para taxas de substituição de 100%, apresentavam massas volúmicas frescas cerca de 4 a 

9% inferiores às dos betões de referência. Naturalmente, o comportamento relativo entre betões de-

pende do tipo de BO de que resultaram os AGR. 

4.3.2. Teor de ar dos betões no estado fresco 

O teor de ar foi determinado para todas as misturas segundo o procedimento indicado em §3.1.1.6, 

baseado na norma NP EN 12350-7. 

Para uma correcta análise dos resultados aqui apresentados, é importante ter em atenção que não se 

usou o mesmo tempo de vibração em todas os betões; em vez disso, vibrou-se os betões até não 

serem visíveis bolhas de ar à superfície. Nos BAR, foi necessário maior tempo de vibração do que nos 

BAN, não se verificando a tendência reportada por Neville (1995), que betões com maior teor em ar 

são mais facilmente vibrados. 

Foi também necessário um maior tempo de vibração nos betões de menor relação a/c. Com este pro-

cedimento, pretendeu-se atingir as melhores condições possíveis de compactação, para os vários be-

tões. Os mesmos períodos de vibração foram utilizados na produção dos espécimes destinados aos 

ensaios de resistência à compressão. 

Na Figura 4.6, apresenta-se o efeito da substituição total de AGN por AGR no teor de ar dos betões, em 

função da relação a/c. Para a relação a/c de 0,55, os betões com os dois tipos de AGRB apresentaram 

comportamentos distintos. Os AGRB-1 conduziram a uma redução de 10% no teor de ar face aos BAN. 

Por sua vez, a incorporação de AGRB-2 traduziu-se num aumento de cerca de 14% no teor de ar. 

Os AGRB-2 caracterizam-se por apresentar maior porosidade, textura mais rugosa e geometria mais angu-

losa face aos AGN, sendo a forma mais irregular do agregado evidente no ensaio de achatamento (§4.2.8). 

Os AGRB-1, ao terem sido submetidos a uma trituração secundária, para além da primária, estão associa-

dos a menor percentagem de pasta aderida e forma mais regular, apresentando características mais idên-

ticas às dos AGN. Pela análise da Figura 4.6, parece evidente que o principal factor que afecta o teor de ar, 

em misturas de betão produzidas sem SP, é a forma dos agregados. Por outro lado, em misturas com 

Betão a/c Taxa de substituição Massa volúmica Variação em relação ao BAN 

B55AN 

0,55 

0% 2,39 0,00% 

B55AR 100% (AGRB-1) 2,31 -3,34% 

B55AR2 100% (AGRB-2) 2,23 -6,68% 

B45AN 
0,45 

0% 2,37 0,00% 

B45AR 100% (AGRB-1) 2,30 -3,09% 

B35AN 
0,35 

0% 2,43 0,00% 

B35AR 100% (AGRB-1) 2,35 -3,36% 
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agregados mais achatados, como é o caso dos AGRB-2, existe uma maior tendência para a acumulação 

de bolsas de ar sob os agregados, que não são facilmente eliminadas por vibração. 

 

Figura 4.6 - Variação do teor de ar com a relação a/c e com o tipo de AG 

A diminuição da relação a/c e a introdução de SP fazem aumentar o teor de ar, tanto para os betões 

com AGRB como para os betões com AGN. No entanto, este efeito foi mais acentuado nos AGRB. Por 

sua vez, quando se passou de uma relação a/c de 0,45 para 0,35 houve uma clara tendência para 

diminuir o teor de ar nos betões com AGN e AGRB. Estes resultados são explicáveis por diferenças ao 

nível da trabalhabilidade e vibração das misturas. Destaca-se o facto de o teor de ar ter sido inferior a 

1,6% (16 l/m3) para todas as misturas produzidas neste estudo associadas a um Dmax de 22,4 mm, que 

é um valor baixo, semelhante ao que é comum em betões correntes com Dmax de 25,4 mm (15 l/m3), 

de acordo com o ACI613, referido por Coutinho (1988). Em suma, pode-se concluir que a introdução 

de AGRB-1 não teve uma influência significativa no teor de ar. 

4.3.3. Comportamento no estado fresco do betão de referência (a/c=0,55) e in-
fluência da incorporação de AGRB do tipo 1 e tipo 2 

Neste subcapítulo, faz-se a apresentação e a discussão dos resultados obtidos nos vários betões com rela-

ção a/c de 0,55, relativos aos ensaios de abaixamento no cone de Abrams, mesa de espalhamento, cone 

invertido e ensaio Vê-bê. Todas as medições e cálculos intermédios podem ser consultados no Anexo H. 

A composição dos BAN foi formulada de forma a se obter um abaixamento no cone de Abrams na 

ordem de 14 cm. Para os BAR, o único critério adoptado foi o de possuírem a mesma composição dos 

betões de referência, isto é, betões com curvas granulométricas semelhantes, mesma dosagem de 

cimento e igual quantidade de água livre na mistura. Fez-se assim uma substituição directa da parcela 

grossa e a compensação da água necessária devido à maior absorção deste tipo de agregados. Deste 

modo, é possível analisar isoladamente a influência das características físicas dos agregados, tais 

como a forma, a textura, a massa volúmica e a superfície específica. 

Na Figura 4.7, é possível constatar um comportamento bastante semelhante entre o BAN e o BAGR-

1, mas um comportamento distinto do BAGR-2. 

O abaixamento no cone de Abrams é essencialmente influenciado pela tensão de escoamento do be-

tão. De facto, o abaixamento cessa quando as forças de gravidade, exercidas pelo peso próprio do 
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betão, igualam a tensão de escoamento (Bogas 2011). 

 

Figura 4.7 - Ensaios no estado fresco para a/c=0,55 e para os três tipos de AG 

Para os betões produzidos com AGN ou AGRB-1, obteve-se valores de abaixamento semelhantes. 

Neste caso, a maior porosidade dos AGRB-1 e a sua textura mais rugosa não tiveram influência signi-

ficativa na tensão de escoamento. 

Nos betões com AGRB-2, o abaixamento foi cerca de 38% inferior, sendo assim evidente um aumento 

da tensão de escoamento, nestes betões. Isto pode ser justificado pelas maiores forças de imbrica-

mento que são geradas entre as partículas, dado que estas possuem formas mais irregulares e texturas 

mais rugosas, que dificultam o movimento do betão. 

O abaixamento foi apenas ligeiramente superior nos BAN do que nos betões com AGRB-1, estando 

dentro da variabilidade do próprio ensaio. Por outro lado, dado que betões com AGRB-1 possuem 

massa volúmica 3,5% inferior à dos BAN, a acção exercida no ensaio de abaixamento é menor, o que 

conduz a valores de abaixamento inferiores para iguais níveis de trabalhabilidade (Bogas 2011). 

Assim, os resultados estão de acordo com o observado em §4.2.7 e §4.2.8, nomeadamente no facto de os 

betões com agregados mais irregulares conduzirem a menores trabalhabilidades. Conclui-se assim que, 

existindo uma correcta compensação de água de absorção, a trabalhabilidade é essencialmente afectada 

pela forma do agregado. Constata-se ainda que, ao contrário do sugerido por vários autores (Leite 2001), é 

possível produzir betões reciclados de trabalhabilidade semelhante aos betões convencionais, desde que 

no processo de trituração dos AGR se atinja índices de forma e achatamento idênticos ao dos AGN. 

No ensaio do cone invertido, o betão é obrigado a atravessar a menor abertura do cone de Abrams, 

sendo medido o tempo que leva a aparecer o primeiro raio de luz. Este ensaio, tal como sucede com o 

ensaio clássico do funil-V, é mais afectado pela viscosidade do betão, que traduz a velocidade de es-

coamento da mistura. Para betões mais viscosos, o betão tem maior dificuldade em fluir pela abertura, 

provocando tempos de escoamento maiores. A forma do funil avalia ainda a capacidade de passagem, 

na medida em que obriga à aproximação das partículas entre si, aumentando o número de contactos 

entre os agregados e dificultando o seu movimento relativo. 

Na Figura 4.7, é possível verificar tempos de escoamento maiores para os betões com AGRB-2 e tempos 
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inferiores no betão com AGRB-1, quando comparado com o tempo de escoamento obtido para o BAN. 

Mais uma vez, as características geométricas dos AGRB-2 conduziram a um maior imbricamento entre 

partículas que terá aumentado a viscosidade do betão. Como referido, o maior teor em vazios neste tipo 

de betões fez com que uma maior quantidade de pasta tenha preenchido estes vazios, existindo uma 

menor quantidade para proporcionar o movimento do betão. O maior tempo de escoamento nos betões 

com AGRB resulta ainda do facto de a força que mobiliza o ensaio (peso próprio) ser inferior nos betões 

com agregados reciclados. Pela mesma razão, o valor semelhante de abaixamento entre os BAN e os 

betões com AGRB-1 pode significar um comportamento mais fluido do betão reciclado. 

Apesar da diferença observada no ensaio do cone invertido, os resultados do ensaio da mesa de es-

palhamento indiciam viscosidades semelhantes no BAN e no BAGR-1. Ambos os betões obtiveram 

diâmetros médio próximos de 45 cm. Nos BAGR-2, o menor diâmetro médio (40 cm) confirma a maior 

viscosidade destes betões face às restantes misturas ensaiadas. A análise simultânea dos resultados 

do ensaio do cone invertido e de mesa de espalhamento sugere que os betões com AGRB-1 poderão 

estar associados a maior capacidade de passagem. 

O ensaio Vê-bê, apesar de não ser indicado para este tipo de betões (a norma indica que, para ter 

significado, o tempo Vê-bê deve ser superior a 5 segundos), permite dar uma ideia das características 

que afectam a compactação do betão. O maior tempo obtido neste ensaio indica que a mistura de betão 

é mais viscosa, apresentando maior resistência à deformação perante uma força aplicada. Mais uma 

vez, confirma-se a maior viscosidade e dificuldade de compactação do BAGR-2. É importante salientar 

que estes ensaios são igualmente afectados pela tensão de escoamento, que também foi inferior nos 

BAGR-2. Destaca-se o facto da hierarquia entre as diferentes misturas ensaiadas ter sido semelhante 

nos vários ensaios que se relacionam mais com a viscosidade, nomeadamente o cone invertido, mesa 

de espalhamento e tempo Vê-bê. 

Para uma análise mais correcta dos parâmetros reológicos, é assim importante considerar os quatro ensaios 

realizados em conjunto. Estando o abaixamento mais relacionado com a tensão de escoamento, esta tende 

a ser pouco afectada pela introdução de AGRB-1 nas misturas. Por sua vez, o betão produzido com AGRB-

2 deverá estar associado a uma tensão de escoamento superior. Os restantes três ensaios estão mais rela-

cionados com a viscosidade e os parâmetros alcançados permitem afirmar que o BAGR-1 tem uma fluidez 

muito próxima do BAN e que o BAGR-2 tende a oferecer maior resistência ao escoamento. 

É ainda importante realçar o facto de nenhum dos betões ter apresentado indícios de segregação ou 

exsudação ao longo de todos os ensaios realizados. É assim possível afirmar que as piores caracterís-

ticas dos AGRB-2 não implicam alterações na estabilidade dos betões, com relação a/c de 0,55. 

4.3.4. Variação da relação a/c e uso de superplastificante 

Para relações a/c menores, obtêm-se betões com maior resistência mecânica e melhor comportamento 

em termos de durabilidade. Contudo, esta variação também tem grande influência no comportamento 

do betão no estado fresco. Com menor quantidade de água livre e menor volume de pasta na mistura, 

produz-se betões mais secos e menos coesos, sendo mais difíceis de aplicar. 

A introdução de SP, mantendo a quantidade de água da mistura, permite diminuir a tensão de escoa-

mento. Ainda assim, betões com o mesmo abaixamento podem apresentar características no estado 
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fresco bastante diferentes, conforme se discute mais adiante. Em geral, constata-se que uma mistura 

com a/c de 0,35 tende a ser mais difícil de trabalhar do que uma mistura com a/c de 0,55, mesmo que 

ambas as misturas tenham o mesmo abaixamento, alcançado na primeira mistura pelo uso de SP. 

Significa que outros parâmetros, como a viscosidade das misturas, são igualmente relevantes, quando 

se pretende avaliar a trabalhabilidade. 

Quanto menor a relação a/c, maior deve ser a quantidade de SP de modo a se obter o mesmo valor de 

abaixamento (Tabela 4.10), admitindo variações pouco significativas no volume de ligante. A esta maior 

quantidade de SP está associada uma pasta usualmente mais viscosa, pois o SP intervém mais ao 

nível da tensão de escoamento, conduzindo ao aumento da viscosidade por substituição de parte de 

água de amassadura (Chia e Zhang 2004). 

Tabela 4.10 - Teor de SP em função da relação água / cimento para abaixamentos da mesma ordem de grandeza 

Tanto nos betões B45AN como nos B35AN, pretendeu-se obter um abaixamento semelhante ao do 

B55AN. Contudo, as misturas são muito sensíveis a pequenas variações na dosagem de SP. Em face 

das reduzidas percentagens de SP (0,2% e 0,5% da massa de cimento), adoptadas na campanha 

experimental, inclusive abaixo do recomendado pelo fabricante, 0,1% pode significar uma variação 

relevante na consistência do betão. Optou-se assim por obter um abaixamento próximo de 14 cm, com 

variações máximas de ±2 cm. 

Sendo os BAN e os BAR produzidos com as mesmas dosagens, tanto a nível das quantidades de 

agregados, cimento e água, como de SP, é possível concluir dos resultados obtidos no cone de Abrams 

(Figura 4.8) que o SP actuou de forma idêntica, e com eficácia muito semelhante, nos BAN e nos BAR. 

Apenas nos betões com a/c de 0,35, associados a dosagens de SP com alguma relevância, verificou-

se um menor aumento no abaixamento dos betões com AGRB. 

 

Figura 4.8 - Abaixamento no cone de Abrams para diferentes a/c 

Para a maior eficácia na actuação do SP, foi importante a pré-saturação dos AGRB, fazendo com que 
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estes agregados não absorvessem posteriormente o SP e fosse assim possível que quase todo o SP 

introduzido na mistura actuasse nas partículas de cimento. 

É possível concluir que os betões com AGRB-1 apresentam tensão de escoamento muito próxima da 

tensão de escoamento do BAN, isto é, reagiram de forma idêntica à introdução de SP nas misturas de 

menor a/c. Isso seria de esperar em face das características físicas semelhantes dos AGN e AGRB-1. 

Como referido, os ensaios do cone invertido (Figura 4.9) e da mesa de espalhamento (Figura 4.10) estão 

mais relacionados com a viscosidade. Ao diminuir-se a relação a/c, é expectável uma diminuição na ten-

são de escoamento e na viscosidade. É igualmente expectável que o SP actue, essencialmente, na ten-

são de escoamento, afectando menos a viscosidade. Na Figura 4.11, ilustra-se o aspecto do betão, no 

final do ensaio da mesa de espalhamento, correspondente a uma mistura com 45 cm de espalhamento 

(viscosidade inferior) e uma mistura com 35 cm de espalhamento (viscosidade superior). 

 

Figura 4.9 - Tempo de escoamento no cone invertido para diferentes a/c 

 

Figura 4.10 - Espalhamento médio no ensaio da mesa de espalhamento para diferentes a/c 

Não ocorreram grandes diferenças na viscosidade dos BAN quando se passou da relação a/c de 0,55 para 

0,45, sendo bastante próximos os resultados obtidos no cone invertido e mesa de espalhamento (Figura 4.9 

e Figura 4.10). Para tal, deverá ter contribuído o facto de o SP poder ter alguma influência na viscosidade, 

conforme reportado por Golaszewski e Szwabowski (2004). De facto, a introdução de SP, ao permitir uma 
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melhor dispersão das partículas de cimento, pode fazer com que estas actuem como agente lubrificante das 

partículas de menor dimensão, facilitando o seu escoamento. No entanto, a principal razão de se observar 

um comportamento pelo menos semelhante nos betões com a/c de 0,45 está relacionada com o facto de 

estas misturas estarem associadas a maiores volumes de pasta e pequenas diferenças na quantidade de 

água total. Existindo maior volume de pasta e consequentemente menor volume de agregado, a capacidade 

de passagem e a velocidade de deformação também tende a ser maior. Nas misturas com a/c de 0,35, 

associadas a menor dosagem de água e menor volume de pasta, já é possível verificar um incremento 

importante da viscosidade, traduzido pelo maior tempo de escoamento no ensaio do cone invertido e menor 

diâmetro de espalhamento na mesa de espalhamento. 

  

Figura 4.11 - Aparência das amostras de betão quando finalizado o ensaio da mesa de espalhamento: para espalha-
mento médio aproximadamente de 45 cm (esq.) e para espalhamento médio aproximadamente de 35 cm (dir.) 

A mesma tendência é observada nos BAR, no que se refere ao ensaio de espalhamento. No entanto, 

o tempo de escoamento no cone invertido aumentou nas misturas com relação a/c de 0,45 (valor 200% 

mais elevado do que o obtido para a/c de 0,55). As diferenças de comportamento nos dois ensaios 

podem estar relacionadas com o facto de o ensaio de cone invertido impor um constrangimento ao 

escoamento do betão, fazendo com que as partículas de agregado se aproximem e aumente a proba-

bilidade de choques entre elas, o que faz reduzir a sua velocidade de escoamento. Estes resultados 

estão de acordo com o constatado em §4.3.3. 

É possível que a incorporação de SP, ao fluidificar a pasta, reduza a distância entre partículas, aumen-

tando a probabilidade de imbricamento entre elas, especialmente devido ao estrangulamento provo-

cado pelo cone invertido. Nesse caso, pode ocorrer bloqueio na abertura inferior do cone. Desse modo, 

o ensaio de cone invertido tende a ser mais sensível a variações do tipo de agregado, caracterizando 

melhor a diferença de comportamento entre os betões. 

Por outro lado, o ensaio do cone invertido pode também ser afectado pela tensão de escoamento. É 

evidente que, se a tensão de escoamento for elevada, de tal forma que a acção da gravidade exercida 

pelo peso próprio do betão seja inferior a esta, não existirá escoamento do betão. Terá sido isto que 

sucedeu no B35AR, onde se obteve 38,75 cm no ensaio de espalhamento e ausência de escoamento 

no cone invertido. 

O ensaio Vê-bê (Figura 4.12) permite concluir que os BAR e os BAN, para relações a/c de 0,55, apre-

sentam comportamentos muito próximos quando compactados, algo que também foi notado aquando 
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da vibração dos cubos para o ensaio de resistência à compressão. 

 

Figura 4.12 - Tempo Vê-bê no ensaio Vê-bê para diferentes a/c 

Quando se diminuiu a relação a/c, o tempo Vê-bê aumentou, existindo assim uma maior dificuldade de 

vibração e de moldagem, isto é, de o betão libertar o ar aprisionado e de ganhar a forma pretendida. 

Isso justifica os maiores teores de ar observados em misturas com SP (§4.2.5). Nota-se ainda que o 

tempo Vê-bê aumenta nos BAR. Tal pode estar relacionado com o facto de a vibração ser menos 

eficiente em partículas mais porosas, conforme referido por Bogas (2011). 

Dos quatro ensaios realizados, é possível concluir que tanto nos BAN como nos BAR a tensão de 

escoamento sofre a mesma variação quando se passa de uma mistura com relação a/c de 0,55 para 

outra com 0,45. A introdução de SP actuou de forma igualmente eficaz nos dois tipos de betão, produ-

zidos com diferentes tipos de agregado. Para relações a/c inferiores a 0,45, parece existir uma maior 

exigência de SP nos BAGR, de forma a atingir o mesmo abaixamento dos BAN. 

Em termos de viscosidade, o BAR apresenta viscosidades semelhantes à dos BAN nas misturas com 

relação a/c igual ou superior a 0,45. O imbricamento das partículas parece ser maior no BAR, o que 

dificulta a passagem por zonas estreitas. A vibração parece ser menos eficiente nos betões com AGRB, 

fazendo com que seja necessário maior tempo de vibração para o betão adquirir uma determinada 

forma. Este efeito é mais acentuado nos betões com relação a/c de 0,35. 

Conclui-se que a introdução de SP nas misturas introduziu diferenças de tensão de escoamento e visco-

sidade entre os BAN e os BAR. Em face de se ter verificado que os AGN e AGR apresentavam caracte-

rísticas físicas semelhantes, não seriam esperadas diferenças significativas entre os betões. Algumas 

razões podem justificar, em parte, estes resultados: apesar de os agregados terem sido pré-saturados, 

parte do superplastificante pode ter sido absorvida pelo agregado; a textura mais rugosa dos AGR assume 

maior relevância em misturas com menor teor de pasta, em que a distância entre agregados é inferior; 

maior incremento do teor em finos por perda parcial de argamassa dos agregados durante o processo de 

mistura, afectando a granulometria e a área superficial de material sólido nos betões (maior relevância 

nas misturas com maior teor em finos, de menor relação a/c); relacionado com o ponto anterior, maior 

alteração das características dos AGR para maiores tempos de mistura (betões com SP). De acordo com 

o que se observa em §4.3.5, os AGR e AGN apresentam sensibilidade semelhante a variações do volume 
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de pasta, contrariando, em parte, a segunda hipótese, embora o estudo apresentado em §4.3.5 não tenha 

sido efectuado para betões com SP e baixa relação a/c. 

O presente estudo permite, desde logo, demonstrar que os ensaios que avaliam de forma indirecta a 

reologia dos betões, ao serem afectados por mais do que um parâmetro ou factor, tornam complexa a 

sua análise, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de comparações relativas entre dife-

rentes tipos de betões. 

4.3.5. Influência do teor de pasta na trabalhabilidade 

A trabalhabilidade do betão é resultado das propriedades e proporção dos seus constituintes, nomea-

damente da quantidade de pasta. A forma mais simples de modelar este sistema complexo é considerar 

que o betão é um material bifásico composto por pasta a envolver uma fase granular (Figura 4.13). 

 

Figura 4.13 - Modelo da interacção pasta-agregado no betão (adaptado de Bartos et al. 1996) 

Mortsell et al. (1996), para estudar o comportamento no estado fresco do betão, sugeriram a construção 

e análise de um determinado tipo de curvas, que designaram de “curvas-S”. Basicamente, estas curvas 

dão uma ideia da evolução de uma determinada propriedade, como o abaixamento ou o espalhamento, 

quando se faz variar a quantidade de pasta na mistura, mantendo os restantes parâmetros constantes. 

Ao variar a quantidade de pasta (cimento e água) para um dada relação a/c, a composição do betão 

vai ser afectada, afastando-se das misturas de compacidade máxima sugeridas de acordo com Faury. 

Isto afecta o comportamento do betão no estado fresco e no estado endurecido. 

Assim, as curvas-S são uma espécie de varrimento do comportamento de um dado betão quando se 

faz variar a proporção dos seus constituintes, podendo ser bastante úteis para analisar a influência de 

um determinado constituinte no comportamento dos betões. No presente estudo, importa analisar a 

influência de se alterar o tipo de agregado, passando de AGN para AGRB. 

As curvas-S foram construídas experimentalmente tendo em consideração a realização de ensaios de 

abaixamento e de mesa de espalhamento para várias misturas com diferentes relações volume de 

pasta/volume de betão. Estas curvas foram definidas para o BR e os dois tipos de BAR associados a 

uma relação a/c de 0,55 (Figura 4.14). 

Como seria de esperar, desde logo se confirma que tanto o abaixamento como o espalhamento au-

mentam com o volume de pasta e diminuem com a redução deste. 

Por análise da Figura 4.14 e à semelhança do concluído nas secções anteriores, quando o AGP é 
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substituído por AGR de características semelhantes, isto é, sujeito a trituração secundária que viabiliza 

a diminuição da pasta aderida e uma geometria mais arredondada, o comportamento reológico dos 

betões tende a ser semelhante, quer em termos de abaixamento (mais relacionado com tensão de 

escoamento) quer de espalhamento (mais relacionado com viscosidade). 

 

Figura 4.14 - Abaixamento e espalhamento para diferentes teores de pasta para o mesmo a/c com AGN e AGRB (tipos 1 e 2) 

Por sua vez, os betões com AGRB-2 apresentam um comportamento distinto. Estes betões produzidos 

com agregados sujeitos a apenas um tipo de britagem primária, tendem a apresentar curvas-S menos 

verticais, ou seja, são aparentemente menos sensíveis a variações introduzidas no volume de pasta. 

Esta tendência é válida para o ensaio de espalhamento e de abaixamento, sendo as maiores diferenças 

verificadas para volumes de pasta semelhantes ou superiores às definidas para os betões de referên-

cia. Isso justifica-se pelo facto de apenas para essas dosagens de pasta as partículas de agregado 

estarem suficientemente afastadas umas das outras para que os efeitos da forma e do imbricamento 

entre partículas se façam notar de forma diferente entre betões. Para volumes de pasta muito elevados, 

as diferenças entre betões voltam a ser pequenas, pois a distância entre partículas é suficientemente 

elevada para que o escoamento possa ser mais condicionado pelas propriedades da pasta do que 

pelas propriedades do agregado. 

Realça-se o facto de as curvas-S obtidas experimentalmente para os betões com agregados do tipo 2 terem 

sido construídas apenas com base em três pontos, devido a constrangimentos ocorridos durante a campanha 

experimental, nomeadamente relacionados com a ausência de AGRB-2 suficiente (Figura 4.14). 

Na comparação entre BAL e BAN, o EuroLightConR5 (2000) verifica que a pasta cimentícia tem uma maior 

capacidade para vencer a inércia dos agregados leves do que dos agregados normais. Este facto é atribu-

ído à menor massa volúmica dos agregados leves. Como consequência, os betões leves tendem a apre-

sentar curvas-S mais verticais e a ser mais sensíveis a pequenas variações introduzidas no volume de 

pasta. No presente trabalho, não foi possível verificar uma tendência semelhante nos BAR, muito prova-

velmente devido ao facto de as diferenças de massa volúmica dos AGRB não serem muito significativas 
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face aos AGN, nomeadamente quando os primeiros se encontram saturados, como é o caso. 

Assim, as piores características dos AGRB-2, como a forma menos esférica e a textura mais rugosa, 

fizeram com que a pasta tivesse maior dificuldade em vencer a inércia da mistura, sendo necessário 

maior volume de pasta para obter os mesmos espalhamentos e abaixamentos registados nos BAN. É 

assim possível concluir que os BAGR são menos sensíveis à variação do volume de pasta e que ten-

dencialmente precisam de mais pasta para iniciar o movimento. No entanto, os resultados obtidos com 

os AGRB-1 demonstram também que é possível produzir betões reciclados com idêntico comporta-

mento no estado fresco ao dos BAN. 

Em suma, deste estudo pode-se concluir que a trabalhabilidade dos betões é afectada quando se pro-

cede à substituição de AP por AGR sujeitos a apenas uma fase de britagem. Essa variação induzida 

na trabalhabilidade vai ser maior nos casos correntes em que a mistura é produzida com máxima com-

pacidade, para dosagens óptimas de pasta. Em betões com maior volume de pasta, como sucede nas 

misturas mais fluidas onde a coesão e a resistência à segregação são também propriedades relevan-

tes, a influência da incorporação de AR assume menos importância, justificando menores correcções 

nas misturas de modo a se obter a trabalhabilidade pretendida. 

4.3.6. Perda de trabalhabilidade ao longo do tempo 

O aparecimento de adjuvantes que permitem modificar algumas propriedades dos betões, como é o 

caso dos retardadores de presa, veio atenuar alguns dos problemas resultantes da utilização do betão, 

como por exemplo a perda do controlo da trabalhabilidade durante a sua aplicação. No presente estudo, 

o procedimento de ensaio para avaliar a perda de trabalhabilidade ao longo do tempo foi baseado na 

campanha experimental de Leite (2001) e pode ser consultado em §3.5.1. Todos as medições e valores 

intermédios que permitiram esta análise podem ser consultados no Anexo I. 

A Figura 4.15 representa as variações de abaixamento ao longo do tempo em betões produzidos com 

AGN e AGRB-1, no instante zero (instante em que se dá por concluída a amassadura), 30, 60 e 90 

minutos após este instante. Estes resultados permitem avaliar a evolução da perda de fluidez dos be-

tões, neste caso mais relacionadas com a perda de tensão de escoamento ao longo do tempo. De 

modo a perceber a influência dos AGR na perda de trabalhabilidade do betão, os resultados são inter-

pretados tendo em conta o comportamento relativo dos BAR face aos betões de referência com AN. 

Os valores absolutos da perda de trabalhabilidade são condicionados por vários factores, entre eles o 

tipo de cimento e adjuvante, cuja análise não faz parte dos objectivos do presente trabalho. 

Admite-se que existam ligeiras diferenças no comportamento relativo entre betões quando se considera 

outras composições de referência associadas a diferentes níveis iniciais de trabalhabilidade. Ainda as-

sim, no presente estudo, teve-se o cuidado de analisar o comportamento relativo dos betões para mis-

turas base com composições bastante distintas, nomeadamente diferentes relações a/c e com ou sem 

SP. 

Nos betões sem SP e relação a/c de 0,55, tanto com AN como com AR, existe um perda de abaixa-

mento bastante pequena nos primeiros 30 minutos. A perda torna-se mais significativa após 30 minutos, 

ocorrendo uma redução de cerca de 50% e 60% no abaixamento após 60 e 90 minutos, respectiva-

mente (Figura 4.15). O facto de se ter obtido um abaixamento inicial ligeiramente superior no B55AR 
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(Figura 4.16) condiciona a análise da variação de abaixamento ao longo do tempo, quando se compara 

os dois betões. Ainda assim, e tendo em conta que a classe de abaixamento é a mesma, pode-se 

considerar que a variação de 2 cm não influenciou significativamente os resultados. Nos instantes ini-

ciais, a perda de trabalhabilidade está sobretudo associada a ligeiras perdas de água por evaporação 

na mistura. Em idades posteriores, outros fenómenos, como a evolução das reacções de hidratação, 

justificam as maiores reduções observadas. Independentemente dos fenómenos que conduziram às 

perdas de trabalhabilidade observadas, estes ocorreram ao nível da pasta, sem influência do tipo de 

agregado. Assim, tendo em conta os objectivos do presente estudo, conclui-se que os BAR, desde que 

prevendo a pré-saturação prévia dos agregados, apresentam comportamento semelhante ao dos BAN. 

 

Figura 4.15 - Perda relativa do abaixamento ao longo do tempo para BAN e BAGRB 

 

Figura 4.16 - Perda relativa de abaixamento ao longo do tempo para BAN e BAGRB 
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A introdução de SP nas misturas conduziu a perdas de trabalhabilidade superiores, logo após os pri-

meiros 30 minutos. O maior aumento da perda de trabalhabilidade nestes betões já seria esperado, 

dado que o SP tende a perder a sua eficiência ao longo do tempo, em especial quando este é progres-

sivamente envolvido nos novos produtos de hidratação. 

Excepto nas misturas com a/c de 0,45, o comportamento foi similar nos betões com e sem incorporação 

de agregado reciclado. Na Figura 4.16, é possível observar que em termos absolutos se obteve valores 

bastante similares nos dois betões com esta relação a/c. Os BAGRB-1 mostraram-se mais sensíveis, 

principalmente nos primeiros momentos após a amassadura, fazendo com que pequenas variações no 

ensaio causassem uma maior variação no resultado do mesmo. No entanto, tendo em conta as restantes 

leituras, é possível concluir que o betão se comporta de forma similar com AGN e AR. 

Ainda assim, nas misturas com a/c de 0,35, a evolução da perda de trabalhabilidade nos BAR não foi 

a mais expectável, verificando-se perdas inferiores face aos BAN nos primeiros 30 minutos, e perdas 

superiores após 90 minutos, atingindo inclusivamente um valor nulo de abaixamento. Tendo em conta 

os valores absolutos, é possível que o maior valor inicial de abaixamento no BAGRB tenha condicio-

nado o restante ensaio. O facto de se apresentar mais fluida no primeiro instante faz com que as perdas 

por evaporação de água não causem um impacto tão significativo na perda de abaixamento. 

Tendo em consideração o estudo efectuado em §4.3.5, os BAN e os BARGB-1 demonstram comporta-

mento semelhante a variações na proporção e características da pasta, não justificando grandes diferen-

ças na perda de trabalhabilidade. No entanto, os mesmos ensaios não foram efectuados para betões com 

a/c de 0,45 e 0,35, em que essas diferenças se poderiam tornar mais relevantes. A maior perda de tra-

balhabilidade a longo tempo observada nos BAR pode estar relacionada com a progressiva perda de 

argamassa dos AGR durante a mistura, aumentando a superfície específica do material sólido e, conse-

quentemente, a menor disponibilidade de água livre na mistura. Isso assume maior relevância em mistu-

ras que inicialmente já possuem maior dosagem de finos, como é o caso dos betões de menor a/c. 

Para além do ensaio de abaixamento, foi também efectuado o ensaio da mesa de espalhamento nos ins-

tantes referidos. Os resultados deste ensaio para os dois tipos de betões (BAN e BARG-1) e para as três 

relações a/c analisadas são apresentados na Figura 4.17 e na Figura 4.18. Apresenta-se apenas a variação 

média do diâmetro de espalhamento ao longo do tempo, em termos de percentagem relativa face ao diâ-

metro de espalhamento inicial das várias misturas e em termos de valor absoluto dos diâmetros médios. 

Nos betões com relação a/c de 0,55, a perda absoluta de espalhamento foi apenas significativa após 

60 minutos, corroborando a evolução da perda de abaixamento observada na Figura 4.15. Destaca-se 

o facto de, uma vez mais, o comportamento dos BAR ter sido similar ao dos BAN. 

O facto de nos primeiros minutos ter havido menores perdas de espalhamento nos BAR, caracterizando 

assim menores perdas de viscosidade, poderá estar relacionado com o maior teor em finos provocado 

pelo facto de a pasta aderida ter tendência para se libertar quando estes agregados são introduzidos 

na betoneira, provocando um efeito de lubrificação e, consequentemente, diminuindo a viscosidade do 

betão. Este fenómeno justificaria o incremento de trabalhabilidade verificado nos BAR aos 30 minutos. 

Para maiores volumes de perda de material, o efeito pode ser contrário, dado que existe um incremento 

da área superficial de material sólido. De facto, conforme referido por Tattersall e Banfill (1983), existe 
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um teor óptimo de finos a partir do qual a compacidade e trabalhabilidade das misturas diminuem. Isso 

justificaria o facto de as misturas de menor a/c, associadas a maior teor de finos, serem mais sensíveis 

a maiores perdas de trabalhabilidade por este fenómeno. 

 

Figura 4.17 - Perda relativa de espalhamento ao longo do tempo para BAN e BAGRB 

 

Figura 4.18 - Perda de espalhamento ao longo do tempo para BAN e BAGRB 

Tendo em conta a menor viscosidade inicial associado a betões com menores relações a/c e tendo em 

conta que o SP tem pouca influência na viscosidade, eram expectáveis menores espalhamentos ao 

longo do tempo. Isto verificou-se nos ensaios efectuados em BAN com relação a/c de 0,45 e 0,35 mas 

não nos BAGRB. Para estes betões, ocorreram valores de espalhamento maiores à medida que se 
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diminuiu a relação a/c. 

Apenas nas misturas com a/c de 0,35 os BAR manifestaram maior perda de trabalhabilidade do que os 

BAN. Neste caso, o comportamento foi diferente do observado na Figura 4.15, em que as maiores 

perdas de abaixamento foram observadas nas misturas de a/c de 0,45. O BAGR com relação a/c de 

0,35 sofreu uma variação maior nos primeiros 30 minutos tendo depois mantido uma variação pratica-

mente constante em relação ao BAN. 

Para os betões ensaiados, pode-se concluir que, em termos de tensão de escoamento, caracterizada 

pelo abaixamento no cone de Abrams, os betões com AGN e AGRB apresentaram comportamento 

semelhante. Quando se diminuiu a quantidade de água da mistura e se introduziu SP, as perdas foram 

mais acentuadas nos BAGR, principalmente quando se ultrapassou 30 minutos após o fim da amassa-

dura. A este comportamento pode estar associada a maior porosidade e superfície específica dos 

AGRB, sendo que, apesar de se ter compensado a maior absorção de água destes agregados, talvez 

tenham absorvido algum do SP introduzido na mistura, evidenciando tensões de escoamento mais 

baixas quando se diminui a relação a/c. Outro factor pode estar relacionado com a perda parcial de 

argamassa nos AGRB durante as sucessivas misturas realizadas ao longo do tempo. 

Em relação à perda de espalhamento ao longo do tempo, que se pode associar à perda de viscosidade 

ao longo do tempo, o facto de a pasta aderida ter menor resistência mecânica e se desagregar do agre-

gado reciclado e de estes agregados terem tendência para possuir maior teor de ultra finos, parece ter 

causado perdas inferiores nos betões com relação a/c de 0,55 e 0,45. Para relações a/c mais baixas, 

como foi o caso da relação a/c de 0,35, as piores características dos agregados fizeram-se evidenciar e 

o BAGRB foi caracterizado por perdas relativas de viscosidades sempre superiores ao longo do tempo. 

O efeito que a perda de argamassa nos AGR pode assumir no comportamento reológico dos betões em 

função da sua composição pode também contribuir para as diferenças observadas. 

4.4. Resistência à compressão 

Para todas as misturas produzidas, a resistência à compressão aos 28 dias foi analisada a partir de 3 

provetes cúbicos de betão moldados imediatamente após a mistura. Estes ensaios permitem não só 

caracterizar a resistência mecânica dos betões, mas também controlar a composição das misturas, 

nomeadamente entre diferentes amassaduras de betões de igual composição. 

Apenas nas misturas referentes aos ensaios de perda de trabalhabilidade ao longo do tempo foram pro-

duzidos seis cubos, três no instante inicial (logo após o término da amassadura) e três ao fim de uma 

hora e trinta minutos. Este procedimento foi adoptado de modo a averiguar a influência da perda de tra-

balhabilidade e do instante de colocação e compactação do betão na sua resistência à compressão. 

As medições efectuadas para cada um dos betões ensaiados, bem como a data do ensaio e os valores 

intermédios para o cálculo da resistência à compressão pode ser consultado no Anexo J. 

Como relatado por outros autores, a resistência média à compressão nos BAGRB tende a ser inferior 

à dos BAN (Hansen 1992; Topçu e Denir 2007). A menor qualidade e a pior aderência da argamassa 

antiga ao agregado original pode justificar, em certa parte, a redução da resistência à compressão do 

betão reciclado (Hansen 1992). 
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Na Tabela 4.11, são apresentados os valores de resistência à compressão obtidos para os vários be-

tões, BAN, BAGRB-1 e BAGRB-2, indicando-se a percentagem de redução da resistência dos betões 

reciclados face aos betões de referência com AN. 

Tabela 4.11 - Resistência à compressão aos 28 dias, para diferentes relações a/c, em BAN e BAGR (tipo 1 e 2) 

É interessante verificar que os betões produzidos com AGRB-2, submetidos apenas a uma trituração 

primária, apresentam perdas de resistência à compressão semelhantes às registadas nos betões com 

AGRB, sujeitos a dois níveis de trituração (tipo 1). Isso pode estar relacionado com o facto de esta análise 

se ter realizado apenas para as misturas com argamassas mais fracas, associadas a pastas com uma 

relação a/c de 0,55, inferior à da composição do BO de onde resultaram os agregados reciclados AGRB-

1 e AGRB-2, sendo nestes casos a resistência da pasta cimentícia a condicionar a resistência do betão. 

O facto de a resistência à compressão não diminuir substancialmente para este tipo de agregados pode 

ainda ser explicado na bibliografia pelo facto de o agregado mais anguloso e mais irregular proporcionar 

uma melhor ligação entre a pasta e o agregado, permitindo assim resistência à compressão bastante 

próxima da dos BAN (Mehta e Monteiro 1994). É importante relembrar que os AGRB analisados nesta 

campanha experimental eram provenientes de um betão de elevada resistência, sendo estes caracteri-

zados por AP de elevada qualidade e com uma ligação forte da pasta cimentícia ao agregado, não pro-

duzindo pontos de fraqueza nos AGRB (Poon et al. 2004). 

As variações registadas na substituição total da parcela grossa, entre 5% e 12%, está de acordo com 

o reportado por outros autores. Hansen (1992), citando vários trabalhos, refere que a resistência à 

compressão de BAGR pode ser 5% a 20% inferior aos valores de resistência dos betões de referência. 

É também unânime que betões de média a elevada resistência, para os quais o agregado tem uma 

maior influência, estão associados a maiores reduções de resistência. O mesmo se confirma no pre-

sente estudo, obtendo-se maiores reduções de resistência quando o AN foi substituído por AR nas 

misturas de maior compacidade. 

Como seria de esperar, na Figura 4.19, confirma-se a redução de resistência à compressão com o 

incremento da relação a/c, sendo essa taxa de redução inferior nos BAN devido à maior influência dos 

agregados reciclados na resistência do betão. 

Na Figura 4.20, são apresentados os valores da resistência à compressão nos BAN e nos BAGRB-1, 

referentes à compactação do betão imediatamente após e ao fim de uma hora e trinta minutos do início 

da mistura. Importa salientar que os seis cubos foram produzidos com betão da mesma amassadura, 

variando apenas o momento em que o betão foi colocado e compactado nos moldes. 

Betão a/c fcm (MPa) Variação para o BAN 

BAN 

0,35 78,52 0,00% 

0,45 63,14 0,00% 

0,55 52,29 0,00% 

BAGRB-1 

0,35 70,63 -10,05% 

0,45 55,75 -11,71% 

0,55 49,47 -5,39% 

BAGRB-2 

0,35 - - 

0,45 - - 

0,55 49,11 -6,10% 
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Figura 4.19 - Variação da resistência à compressão para diferentes relações a/c 

É possível observar que não existem perdas significativas na resistência à compressão quando se 

molda e vibra o betão ao fim de uma hora e trinta minutos, tanto nos BAN como nos BAGRB. Ao fim de 

uma hora e trinta minutos, o betão já iniciou o processo de presa, sendo por isso mais difícil de ser 

vibrado. Neste caso, os betões exigiram uma maior energia de vibração que dificultaria o desenvolvi-

mento adequado dos trabalhos em obra. 

 

Figura 4.20 - Variação da resistência à compressão para diferentes instantes em que se moldou os cubos 
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5. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

5.1. Considerações finais 

As elevadas exigências ambientais com que se confronta actualmente a Sociedade fazem com que a reci-

clagem e a reutilização de materiais na construção seja um dos pilares deste sector. A produção de betão, 

não só consome grande parte dos recursos naturais, como também gera volumes importantes de RCD, cujo 

o seu destino é ainda incerto.  

Uma das possíveis soluções poderá passar pela incorporação de AR na produção de novos betões, nome-

adamente betões estruturais. Contudo, é necessário conhecer as propriedades dos BAR, bem como o seu 

âmbito de aplicação. 

De modo a que a utilização de AR em betões se acentue na indústria da construção, torna-se funda-

mental compreender, para além das suas propriedades no estado endurecido, também o seu compor-

tamento no estado fresco. A mistura, colocação e compactação do betão, são afectadas pelo seu com-

portamento reológico que influencia as suas características mecânicas e de durabilidade. 

Em geral, a caracterização dos BAR no estado fresco tem sido analisada de forma simplificada, não 

tendo em consideração a influência de outros factores, tais como: menor água livre nas misturas com 

AR, devido à não compensação da maior absorção de água; aumento do teor em cimento para com-

pensar as piores características dos BAR; caracterização da trabalhabilidade do betão baseada em 

ensaios que apenas se relacionam com um parâmetro reológico. 

Desse modo, a presente investigação visa contribuir para um melhor conhecimento do uso de AGRB 

na produção de betões, nomeadamente no que se refere às suas características no estado fresco. 

Pretende-se assim aumentar a competitividade dos BAGRB face aos betões convencionais e aumen-

tam os níveis de confiança na sua utilização. 

5.2. Conclusões gerais 

Este subcapítulo encontra-se organizado em duas partes distintas. Inicialmente, são apresentadas as con-

clusões mais relevantes das propriedades isoladas dos AGRB e em seguida as conclusões obtidas nos 

ensaios de caracterização dos betões no estado fresco. 

Foram introduzidos dois tipos de AR nos betões, os primeiros tendo sofrido trituração primária e os 

segundos trituração primária e secundária. Desse modo, foi possível analisar o efeito isolado das pro-

priedades que são intrínsecas ao material e aquelas que se relacionam com o tipo de trituração que 

sofrem. É importante referir que os AN usados na formulação de betões correntes sofrem sucessivas 

triturações para se obter as formas e as propriedades usualmente associada a este material. 

Dado que a principal diferença entre os AN e os AR é o facto destes últimos conterem pasta aderida ao 

AGN, isso faz com que, ao diminuir-se a percentagem de pasta aderida, as propriedades dos AR possam 

ser melhoradas. Isto verificou-se quando se procedeu à trituração secundária dos AGRB, diminuindo a ab-

sorção às 24 h, aumentando a sua massa volúmica e aproximando a forma dos agregados à dos AGN. 

A massa volúmica seca variou entre 2650 e 2690 kg/m3 para os AGN e de 2390 a 2300 kg/m3 para os 

AGR, do tipo 1 e do tipo 2, respectivamente. Conclui-se assim que a trituração primária e secundária 
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permitem obter agregados com menos pasta aderida. Os AGRB-1 possuíam cerca de 42% de pasta 

aderida, em comparação com 55% dos AGRB-2, que apenas sofreram trituração primária. Isso fez com 

que a absorção e o desgaste por abrasão dos AGRB-1 fosse inferior à dos AGRB-2. Independente-

mente da qualidade da pasta aderida e tipo de trituração, cerca de 85% da absorção dos AGR ocorreu 

nos instantes iniciais. 

A forma dos agregados também foi bastante afectada pelo tipo de trituração. Os AGRB-1, por terem 

sofrido trituração primária e trituração secundária rotativa, adquiriram formas menos angulosas, seme-

lhante ao observado nos AGN. Já os AGRB-2, que sofreram apenas trituração primária, são caracteri-

zados por formas mais alongadas e achatadas, que naturalmente pioram as características dos betões, 

principalmente no estado fresco. É assim possível concluir que a forma dos agregados é mais afectada 

pelo tipo de trituração do que pela origem dos agregados. 

Tal como esperado, a massa volúmica do betão no estado fresco diminuiu com a incorporação de 

AGRB. Esta diminuição deve-se à menor massa volúmica dos constituintes mas também é afectada 

pela porosidade, textura, forma e tamanho dos agregados. Os AGRB-2, como possuíam maior porosi-

dade, textura mais rugosa e geometria menos arredondada, permitiram um maior aprisionamento de ar 

na mistura, tendo-se verificado que este não é facilmente libertado pela vibração. Verificou-se ainda 

que a diminuição de massa volúmica dos BAGRB-1 em relação aos BR, foi pouco alterada quando se 

fez variar a relação a/c. 

No que diz respeito ao comportamento reológico dos betões, avaliado na presente campanha experi-

mental pelos ensaios de abaixamento, mesa de espalhamento, cone invertido e Vê-bê, conclui-se que 

a maior porosidade e textura mais rugosa dos AGRB-1 face aos AN, não tiveram influência significativa 

nos resultados dos ensaios mais relacionados com a tensão de escoamento. Os AGRB-2 conduziram 

a uma redução do abaixamento do cone de Abrams de 14 cm para 8,75 cm. Esta diminuição foi atribu-

ída às maiores forças de imbricamento que são geradas entre as partículas. Em relação aos resultados 

de ensaios mais relacionados com a viscosidade, foi possível concluir que os BAGRB-1 tiveram uma 

fluidez muito próxima da do betão de referência, ao passo que os BAGRB-2 tendem a apresentar um 

comportamento mais viscoso, oferecendo maior resistência ao escoamento. 

A introdução de SP actuou de forma igualmente eficaz nos dois tipos de betão, produzidos com diferentes 

tipos de agregado. Para dosagens reduzidas de SP, cerca de 0,2%, os BAGRB-1 não apresentaram 

comportamentos diferentes dos registados nos BAN. Por sua vez, quando se produziu betões com a/c de 

0,35, associados a dosagens de SP mais elevadas, verificou-se uma maior exigência de SP nos 

BAGRB-1, de forma a atingir abaixamentos idênticos ao dos BAN. Nas misturas com relação a/c de 0,35, 

onde o volume de pasta é inferior e as características dos agregados grossos se tornam mais evidentes, 

verificaram-se as perdas mais significativas de viscosidade. A vibração parece ser menos eficiente nos 

betões com AGRB, fazendo com que seja necessário mais tempo de vibração para o betão adquirir uma 

determinada forma. Este efeito é mais acentuado nos betões com relação a/c de 0,35. 

Algumas razões podem ser atribuídas às maiores diferenças de comportamento reológico verificadas 

entre os BAN e os BAR, após a introdução de SP: absorção de parte do superplastificante pelo agregado; 

maior relevância da textura mais rugosa dos AGR em misturas com menor teor de pasta, em que a dis-

tância entre agregados é inferior; maior incremento do teor em finos por perda parcial de argamassa dos 
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agregados durante o processo de mistura; relacionado ainda com este motivo, maior alteração das ca-

racterísticas dos AGR para maiores tempos de mistura. 

As piores características dos AGRB que sofrem apenas trituração primária, como a forma menos esfé-

rica e a textura mais rugosa, fazem com que a pasta tenha maior dificuldade em vencer a inércia da 

mistura, sendo necessário maior volume de pasta para se obter os mesmos espalhamentos e abaixa-

mentos registados nos BAN. É possível concluir que os betões com agregados deste tipo são menos 

sensíveis à variação do volume de pasta e que tendencialmente precisam de mais pasta para iniciar o 

movimento ou causar o mesmo nível de escoamento. No entanto, quando os AGRB sofreram trituração 

secundária, os betões reciclados demonstraram um comportamento idêntico ao dos BAN, pelo menos 

para misturas produzidas com a/c de 0,55. 

Conclui-se que a trabalhabilidade dos betões é afectada pela substituição de AN por AGR sujeitos a 

apenas uma fase de britagem, sendo mais importante nos casos correntes em que a mistura é produ-

zida com máxima compacidade, para dosagens óptimas de pasta. Em betões com maior volume de 

pasta, a incorporação de AR tem menor influência, justificando menores correcções nas misturas de 

modo a se obter a trabalhabilidade pretendida. 

No que respeita à perda de trabalhabilidade ao longo do tempo, é possível concluir que em betões sem 

SP e relação a/c de 0,55, o comportamento com AGN e AGR é idêntico, verificando-se perdas de 

abaixamento (tensão de escoamento) e de espalhamento (viscosidade) pouco significativas nos pri-

meiros 30 minutos após a mistura. Essas perdas estão associadas sobretudo à evaporação de água. 

Para maiores períodos, as perdas são mais importantes em resultado de outros fenómenos, como a 

evolução das reacções de hidratação. Estes fenómenos ocorrem sobretudo ao nível da pasta, sem 

influência do tipo de agregado. Assim, conclui-se que os betões com agregados reciclados (desde que 

os AGR tenham sido pré-saturados) apresentam comportamento semelhante ao dos betões com agre-

gados primários. 

Para relações a/c de 0,45 e 0,35, a necessidade de recorrer a SP para obter o mesmo abaixamento 

inicial faz com que se verifique maiores perdas de trabalhabilidade, dado que o SP tende a perder a 

sua eficiência ao longo do tempo, em especial quando este é progressivamente envolvido nos novos 

produtos de hidratação. Apesar de nos instantes inicias o SP poder actuar com a mesma eficácia nos 

BAN e nos BAR, existe uma tendência para a perda de trabalhabilidade ao longo do tempo ser maior 

nos segundos, sobretudo ao nível da tensão de escoamento. A este fenómeno pode estar relacionada 

a progressiva perda de argamassa dos AGR durante a mistura, aumentado a superfície específica do 

material sólido e, consequentemente, a menor disponibilidade de água livre na mistura. As misturas de 

menor a/c, associadas a maior teor de finos, serão, em princípio, mais sensíveis a maiores perdas de 

trabalhabilidade por este fenómeno. Esta perda de argamassa por parte dos AGR pode também ter um 

efeito lubrificante e, consequentemente diminuir a viscosidade do betão, principalmente nos instantes 

iniciais após a amassadura. 

O presente estudo permite, desde logo, demonstrar que os ensaios que avaliam de forma indirecta a 

reologia dos betões, ao serem afectados por mais do que um parâmetro ou factor, tornam complexa a 

sua análise, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de comparações relativas entre dife-

rentes tipos de betões. 
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É ainda importante realçar o facto de nenhum dos betões ter apresentado indícios de segregação ou exsu-

dação ao longo de todos os ensaios realizados. É assim possível afirmar que as piores características dos 

AGRB-2 não implicam alterações significativas na estabilidade dos betões, pelo menos para relações a/c 

usuais entre 0,35 e 0,55. 

No que respeita à resistência à compressão dos betões, os que são produzidos com AGRB e relações 

a/c de 0,55 sofrem uma ligeira diminuição. Ainda assim verificou-se que esta diminuição não é afectada 

pelo tipo de trituração. Na presente campanha experimental, ocorreram perdas pouco significativas 

quando se comparou a resistência à compressão de BAGRB-1 e BAGRB-2. Isto pode ser justificado 

pelo facto de o agregado mais anguloso e mais irregular proporcionar uma melhor ligação entre a pasta 

e o agregado, permitindo assim resistências à compressão bastante próxima da dos BAN. 

Quando se passa para betões de maior resistência mecânica, com relação a/c de 0,45 e 0,35, as piores 

características dos AGRB evidenciam perdas maiores na resistência à compressão. Isto acontece por-

que para estas classes de resistência passa a ser o agregado que assume um papel mais importante 

na resistência à compressão do que a nova pasta. É assim possível concluir que, quanto menor a 

relação a/c do betão, maior será a perda de resistência à compressão dos BAGRB. 

Conclui-se ainda que a menor trabalhabilidade do betão na altura da sua colocação não influencia 

directamente a resistência à compressão. Contudo, a maior dificuldade em vibrar este tipo de betões 

coloca em causa a sua adequada compactação, com repercussão na resistência mecânica. 

5.3. Propostas de desenvolvimentos futuros 

Com base na informação recolhida ao longa desta dissertação, foi possível obter um conhecimento 

mais profundo sobre o comportamento no estado fresco de BAGRB. No entanto, o facto de os ensaios 

serem, na sua maioria, empíricos e por vezes afectados por várias propriedades do betão, tornou com-

plexa aa avaliação e a comparação dos vários betões. Nesse sentido, são mencionadas algumas pro-

postas de desenvolvimento futuro que poderão ajudar a aperfeiçoar o conhecimento da utilização des-

tes agregados e do estudo do betão no estado fresco: 

 análise do comportamento no estado fresco de betões com agregados grossos reciclados de 

betão, recorrendo à utilização de reómetro capaz de caracterizar os principais parâmetros reo-

lógicos do betão; 

 estudo do comportamento do betão, no estado fresco, com agregados finos reciclados de be-

tão; 

 comportamento do betão no estado fresco quando incorporados agregados reciclados de dife-

rentes BO; 

 estudo do comportamento do betão no estado fresco com agregados reciclados e adições mi-

nerais; 

 comportamento no estado fresco de betões de elevado desempenho mecânico, incorporando 

agregados reciclados; 

 comparação entre o comportamento no estado fresco de betões produzidos com agregados 

reciclados que sofreram diferente trituração, para diferentes relações a/c; 

 estudo do comportamento no estado fresco de betões com agregados reciclados de betão leve; 

 estudar a influência de diferentes tipos de cimento na trabalhabilidade de misturas com agre-

gados grossos reciclados.
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 A1 

Anexo A Ensaios aos agregados: análise granulométrica 

 

 

 

 



 

A2 

 

 



 

 B1 

Anexo B Ensaios aos agregados: massa volúmica e absorção de 

água 

onde: 

M1 - massa do agregado saturado com superfície seca (g); 

M2 - massa do picnómetro contendo o provete de agregado saturado em água (g); 

M3 - massa do picnómetro contendo apenas água (g); 

M4 - massa do provete seco em estufa (g). 

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

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

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

ρw - massa volúmica da água à temperatura registada na pesagem de M2 (kg/dm3). 

 

 
Areia 
fina 

Areia 
grossa 

Bago de 
arroz 

Brita 1 Brita 2 AGRB-1 AGRB-2 

Medições efectuadas 

M0 (g) 1102,1 1113,5 3328,0 3380,0 3336,0 3251,0 3000,0 

M1 (g) 1097,2 1103,2 3295,5 3358,6 3350,5 3348,6 3074,1 

M2 (g) 2357,0 2359,1 7344,7 7400,9 7335,7 7216,0 6447,7 

M3 (g) 1677,0 1675,9 5275,0 5284,3 5234,9 5218,1 4644,4 

M4 (g) 1095,2 1098,9 3260,9 3341,9 3310,8 3225,5 2923,1 

Parâmetros obtidos 

ρα (kg/dm3) 2,64 2,64 2,74 2,73 2,74 2,63 2,61 

ρrd (kg/dm3) 2,63 2,62 2,66 2,69 2,65 2,39 2,30 

ρssd (kg/dm3) 2,63 2,63 2,69 2,70 2,68 2,48 2,42 

WA24 (%) 0,2 0,4 1,1 0,5 1,2 3,8 5,2 



 

 C1 

Anexo C Absorção de água ao longo do tempo pelos AGRB 

 

 

Dados AGRB-1 AGRB-2 

Data 15.06.2015 20.01.2016 

m0 (g) 2991,35 2923,10 

m1 (g) 3095,95 3059,90 

A30 104,6 136,40 

WA24 (%) 3,8 5,2 

 AGRB-1 AGRB-2 

mm:sec m (g) At (g) WAt (%) WAr (%) m (g) At (g) WAt (%) WAr (%) 

00:00 0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 

00:10 3736,00 64,40 2,2 56,7 3348,00 58,30 2,0 38,6 

00:20 3741,00 69,40 2,3 61,1 3359,00 69,30 2,4 45,9 

00:30 3744,50 72,90 2,4 64,1 3366,00 76,30 2,6 50,5 

00:40 3747,10 75,50 2,5 66,4 3373,00 83,30 2,8 55,1 

00:50 3749,00 77,40 2,6 68,1 3378,40 88,70 3,0 58,7 

01:00 3750,10 78,50 2,6 69,1 3399,00 109,30 3,7 72,3 

01:10 3752,00 80,40 2,7 70,7 3393,00 103,30 3,5 68,4 

01:20 3753,40 81,80 2,7 72,0 3391,00 101,30 3,5 67,0 

01:30 3754,40 82,80 2,8 72,8 3401,00 111,30 3,8 73,6 

01:40 3755,90 84,30 2,8 74,2 3406,00 116,30 4,0 77,0 

01:50 3756,80 85,20 2,8 75,0 3409,00 119,30 4,1 78,9 

02:00 3757,60 86,00 2,9 75,7 3404,00 114,30 3,9 75,6 

02:10 3758,20 86,60 2,9 76,2 3420,00 130,30 4,5 86,2 

02:20 3759,00 87,40 2,9 76,9 3411,00 121,30 4,1 80,3 

02:30 3759,60 88,00 2,9 77,4 3409,00 119,30 4,1 78,9 

02:40 3760,10 88,50 3,0 77,9 3419,00 129,30 4,4 85,6 

02:50 3760,70 89,10 3,0 78,4 3420,00 130,30 4,5 86,2 

03:00 3761,00 89,40 3,0 78,6 3409,00 119,30 4,1 78,9 

03:10 3761,50 89,90 3,0 79,1 3404,00 114,30 3,9 75,6 

03:20 3761,90 90,30 3,0 79,4 3403,90 114,20 3,9 75,6 

03:30 3762,20 90,60 3,0 79,7 3404,80 115,10 3,9 76,2 

03:40 3762,60 91,00 3,0 80,1 3405,70 116,00 4,0 76,8 

03:50 3763,00 91,40 3,1 80,4 3406,50 116,80 4,0 77,3 

04:00 3763,30 91,70 3,1 80,7 3407,20 117,50 4,0 77,8 

04:10 3763,60 92,00 3,1 80,9 3408,10 118,40 4,1 78,3 

04:20 3763,90 92,30 3,1 81,2 3409,70 120,00 4,1 79,4 

04:30 3764,10 92,50 3,1 81,4 3410,00 120,30 4,1 79,6 

04:40 3764,40 92,80 3,1 81,6 3411,20 121,50 4,2 80,4 

04:50 3764,70 93,10 3,1 81,9 3412,10 122,40 4,2 81,0 

05:00 3765,10 93,50 3,1 82,3 3412,20 122,50 4,2 81,1 

05:20 3765,60 94,00 3,1 82,7 3412,80 123,10 4,2 81,5 

05:40 3765,90 94,30 3,2 83,0 3413,40 123,70 4,2 81,9 



 

C2 

 

 

06:00 3766,30 94,70 3,2 83,3 3413,30 123,60 4,2 81,8 

06:20 3766,70 95,10 3,2 83,7 3413,60 123,90 4,2 82,0 

06:40 3767,00 95,40 3,2 83,9 3413,90 124,20 4,2 82,2 

07:00 3767,30 95,70 3,2 84,2 3414,30 124,60 4,3 82,4 

07:20 3767,60 96,00 3,2 84,5 3414,80 125,10 4,3 82,8 

07:40 3768,00 96,40 3,2 84,8 3415,70 126,00 4,3 83,4 

08:00 3768,30 96,70 3,2 85,1 3415,30 125,60 4,3 83,1 

08:20 3768,60 97,00 3,2 85,3 3414,30 124,60 4,3 82,4 

08:40 3768,90 97,30 3,3 85,6 3415,60 125,90 4,3 83,3 

09:00 3769,10 97,50 3,3 85,8 3418,20 128,50 4,4 85,0 

09:20 3769,30 97,70 3,3 85,9 3419,70 130,00 4,4 86,0 

09:40 3769,50 97,90 3,3 86,1 3419,20 129,50 4,4 85,7 

10:00 3769,70 98,10 3,3 86,3 3419,50 129,80 4,4 85,9 

10:30 3770,00 98,40 3,3 86,6 3418,90 129,20 4,4 85,5 

11:00 3770,20 98,60 3,3 86,7 3421,10 131,40 4,5 86,9 

11:30 3770,50 98,90 3,3 87,0 3419,90 130,20 4,5 86,2 

12:00 3770,70 99,10 3,3 87,2 3419,80 130,10 4,5 86,1 

12:30 3771,00 99,40 3,3 87,4 3418,80 129,10 4,4 85,4 

13:00 3771,20 99,60 3,3 87,6 3419,80 130,10 4,5 86,1 

13:30 3771,60 100,00 3,3 88,0 3420,30 130,60 4,5 86,4 

14:00 3771,70 100,10 3,3 88,1 3420,60 130,90 4,5 86,6 

14:30 3771,80 100,20 3,3 88,1 3420,90 131,20 4,5 86,8 

15:00 3772,00 100,40 3,4 88,3 3421,30 131,60 4,5 87,1 

15:30 3772,50 100,90 3,4 88,8 3421,20 131,50 4,5 87,0 

16:00 3772,60 101,00 3,4 88,9 3421,10 131,40 4,5 86,9 

16:30 3772,70 101,10 3,4 88,9 3422,00 132,30 4,5 87,5 

17:00 3772,90 101,30 3,4 89,1 3422,60 132,90 4,5 87,9 

17:30 3773,10 101,50 3,4 89,3 3423,70 134,00 4,6 88,7 

18:00 3773,30 101,70 3,4 89,5 3423,30 133,60 4,6 88,4 

18:30 3773,40 101,80 3,4 89,6 3422,90 133,20 4,6 88,1 

19:00 3773,60 102,00 3,4 89,7 3423,30 133,60 4,6 88,4 

19:30 3773,70 102,10 3,4 89,8 3423,60 133,90 4,6 88,6 

20:00 3773,80 102,20 3,4 89,9 3423,30 133,60 4,6 88,4 

21:00 3774,10 102,50 3,4 90,2 3423,40 133,70 4,6 88,5 

22:00 3774,30 102,70 3,4 90,3 3423,40 133,70 4,6 88,5 

23:00 3774,60 103,00 3,4 90,6 3423,50 133,80 4,6 88,5 

24:00 3774,80 103,20 3,4 90,8 3423,50 133,80 4,6 88,5 

25:00 3774,90 103,30 3,5 90,9 3423,70 134,00 4,6 88,7 

26:00 3775,30 103,70 3,5 91,2 3423,90 134,20 4,6 88,8 

27:00 3775,70 104,10 3,5 91,6 3425,10 135,40 4,6 89,6 

28:00 3775,90 104,30 3,5 91,8 3425,00 135,30 4,6 89,5 

29:00 3776,00 104,40 3,5 91,8 3424,90 135,20 4,6 89,5 

30:00 3776,20 104,60 3,5 92,0 3426,10 136,40 4,7 90,3 



 

 D1 

Anexo D Ensaios aos agregados: baridade e percentagem de va-

zios; teor de humidade e desgaste de Los Angeles;  

 

 

 

 
Areia 
fina 

Areia 
grossa 

Bago de 
arroz 

Brita 1 Brita 2 AGRB-1 AGRB-2 

Medições efectuadas 

Vr (l) 3,0 3,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

M1 (g) 1857,6 1857,7 1856,7 6196,0 6192,2 6193,7 8973,4 

M2 (g) 6583,2 6481,8 6047,7 19635,5 19954,3 18876,3 20153,0 

Parâmetros obtidos 

ρiα (kg/dm3) 1,58 1,54 1,40 1,34 1,38 1,27 1,12 

ρrd (kg/dm3) 2,63 2,62 2,66 2,69 2,65 2,39 2,30 

% de vazios 40,1 41,2 47,5 50,0 48,1 46,9 51,4 

 
Areia 
fina 

Areia 
grossa 

Bago de 
arroz 

Brita 1 Brita 2 AGRB-1 AGRB-2 

Medições efectuadas 

M1 (g) 3,0 3,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

M2 (g) 1857,6 1857,7 1856,7 6196,0 6192,2 6193,7 8973,4 

Parâmetros obtidos 

w (%) 1,58 1,54 1,40 1,34 1,38 1,27 1,12 

 Brita 1 Brita 2 AGRB-1 AGRB-2 

Medições efectuadas 

Massa da fracção 10 - 11,2 
mm (g) 

3475,3 3475,5 3465,7 3475,4 

Massa da fracção 11,2 - 14 
mm (g) 

1525,2 1525,2 1535,3 1525,2 

M1 (g) 5000,5 5000,7 5001,0 5000,6 

M2 (g) 3639,6 3582,5 3350,5 3195,8 

Parâmetros obtidos 

Δ LA (%) 27,2 28,4 33,0 36,1 



 

 E1 

Anexo E Ensaios aos agregados: Índice de forma 

 

 

 

 

Brita 1 

Fracção di (mm) M1i (g) Vi (%) M1i: mínimo 100 partículas (g) M2i 

22,4 - 31,5 0,0 0,00 - - 

16 - 22,4 0,0 0,00 - - 

11,2 - 16 0,0 0,00 - - 

8 - 11,2 175,0 12,12 175,5 24,2 

5,6 - 8 421,4 29,18 116,8 28,5 

4 - 5,6 486,3 33,68 124,9 28,7 

M0 (g) 1443,9 SI (%) 19,7  

Brita 2 

Fracção di (mm) M1i (g) Vi (%) M1i: mínimo 100 partículas (g) M2i 

22,4 - 31,5 0,0 0,00 - - 

16 - 22,4 347,9 8,49 - - 

11,2 - 16 1919,4 46,86 1919,4 234,3 

8 - 11,2 1423,0 34,74 1423 250,2 

5,6 - 8 312,6 7,63 - - 

4 - 5,6 45,8 1,12 - - 

M0 (g) 4096,4 SI (%) 14,5  

AGRB-1 

Fracção di (mm) M1i (g) Vi (%) M1i: mínimo 100 partículas (g) M2i 

22,4 - 31,5 0,0 0,00 - - 

16 - 22,4 0,0 0,00 - - 

11,2 - 16 1300,0 32,74 1300 396 

8 - 11,2 1241,0 31,25 1241 192,6 

5,6 - 8 511,0 12,87 511 73,55 

4 - 5,6 482,0 12,14 482 37,9 

M0 (g) 3971,0 SI (%) 18,1  



 

E2 

onde: 

M0 - massa do provete de ensaio (g); 

M1i - massa das partículas de cada uma das fracções granulométricas ensaiadas (g); 

V1i - percentagem da massa M1i relativamente à massa M0 do provete de ensaio (%); 

M2i - massa das partículas não-cúbicas de cada uma das fracções granulométricas ensaiadas (g). 

 

AGRB-2 

Fracção di (mm) M1i (g) Vi (%) M1i: mínimo 100 partículas (g) M2i 

22,4 - 31,5 0,0 0,00 - - 

16 - 22,4 0,0 0,00 - - 

11,2 - 16 1175,0 33,16 831,3 143,2 

8 - 11,2 1098,0 30,99 324,9 104,7 

5,6 - 8 458,0 12,93 125,6 36 

4 - 5,6 425,0 12,00 51,7 29,9 

M0 (g) 3543,0 SI (%) 24,1  



 

 F1 

Anexo F Ensaios aos agregados: Índice de achatamento 

 

onde: 

Ri -massa das partículas que ficam retidas no peneiro i da fracção di/di+1 (g); 

mi - massa das partículas que passam no peneiro de barras a que corresponde a fracção di/di+1 (g); 

M0 - massa da amostra de agregado seca em estufa (g); 

Me - massa das partículas de diâmetro inferior a 4 mm e superior a 22,4 mm (g); 

M1 - somatória das massas Ri (g); 

M2 - somatória das massas mi (g); 

FI - índice de achatamento. 

 

 Bago de arroz Brita 1 Brita 2 AGRB-1 AGRB-2 

 Ri (g) mi (g) Ri (g) mi (g) Ri (g) mi (g) Ri (g) mi (g) Ri (g) mi (g) 

> 22,4 4,4 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 - 22,4 4,2 0,0 0,0 0,0 1466,3 159,7 776,1 65,9 773,8 152,3 

11,2 - 16 0,2 0,0 95,4 20,0 3474,5 108,2 1226,9 56,6 1226,4 157,9 

8 - 11,2 0,0 0,0 514,6 69,7 527,1 30,0 560,6 27,3 560,0 91,4 

5,6 - 8 95,9 15,4 818,3 58,0 46,6 3,4 426,3 12,4 425,8 66,9 

4 - 5,6 335,4 44,7 134,8 14,6 18,5 1,9 567,2 33,7 567,6 157,6 

< 4 63,3 0,0 13,4 0,0 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           

M0 (g) 504,0 1576,0 5642,0 3557,0 3553,6 

Me (g) 67,7 13,4 103,2 0,0 0,0 

M1 (g) 435,7 1563,1 5532,8 3557,0 3553,6 

M2 (g) 60,1 162,2 303,2 195,8 626,1 

FI 13,8 10,4 5,5 5,5 17,6 

Validação 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
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Anexo G Composição dos betões 

 

Relação a/c de 0,55 
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G4 

Relação a/c de 0,45 

 
 

 

 

 

Relação a/c de 0,35 
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Anexo H Ensaios aos betões no estado fresco: estudo da trabalhabi-

lidade e influência do teor de pasta 

 

 

 

 

 

Betão B55AN B55ANV025 B55ANV0125 B55ANV125 B55ANV25 

Data 04-11-2015 10-11-2015 12-11-2015 12-11-2015 12-11-2015 

Massa Volúmica (kg/m3) 2387 2394 2393 2390 2369 

Teor de ar (%) 1,1 1,2 0,9 1,0 0,75 

Abaixamento (cm) 14,1 3,0 6,2 17,4 18,1 

Cone invertido (s) 3,09 s/escoamento s/escoamento 1,88 1 

Mesa de espalhamento (cm) 45,0 33,5 38,5 46,75 53,75 

Tempo Vê-bê (s) 1,91 5,16 3,4 2,09 1,35 

Volume de pasta / m3 de betão 0,3038 0,2788 0,2913 0,3163 0,3288 

Tbetão (ºc) 22,0 22,6 19,8 19,8 21,7 

Tcimento (ºC) 

(antes de colocação na betoneira) 20,7 20,5 20,7 19,5 20,3 

Tágua (ºC) 
(antes de colocação na betoneira) 18,1 18,2 17,8 17,1 18 

Tar (ºC) 20,6 21,5 19,4 17,8 19,7 

Humidade relativa do ar (%) 81,3 65,6 71,5 73,5 70,7 

      

Betão B55AR B55ARV025 B55ARV0125 B55ARV125 B55ARV25 

Data 05-11-2015 13-11-2015 19-11-2015 23-11-2015 23-11-2015 

Massa Volúmica (kg/m3) 2307 2314 2297 2310 2300 

Teor de ar (%) 1,0 1,1 0,95 1,0 0,9 

Abaixamento (cm) 13,8 2,6 6,8 16,1 17,1 

Cone invertido (s) 2,03 s/escoamento 6 1,66 1,47 

Mesa de espalhamento (cm) 45,25 33,5 41,25 46,25 52,5 

Tempo Vê-bê (s) 1,68 5 2,66 2,06 1,44 

Volume de pasta / m3 de betão 0,3038 0,2788 0,2913 0,3163 0,3288 

Tbetão (ºc) 21,5 21,4 20,8 17,6 18,4 

Tcimento (ºC) 

(antes de colocação na betoneira) 21,1 19,7 19,2 16,5 16,8 

Tágua (ºC) 
(antes de colocação na betoneira) 18,7 18,5 17,5 16,7 16,8 

Tar (ºC) 20,6 20,4 19,4 16,8 16,8 

Humidade relativa do ar (%) 66,2 71,9 75,8 55,1 56,2 
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Betão B55AR2 B55AR2V0125 B55AR2V125 BR35AN B35AR 

Data 20-01-2016 21-01-2016 21-01-2016 20-11-2015 02-12-2015 

Massa Volúmica (kg/m3) 2270 2295 2266 2428 2346 

Teor de ar (%) 1,25 1,25 1,1 1,25 1,45 

Abaixamento (cm) 8,75 5,2 13,95 12,6 11,0 

Cone invertido (s) 4,13 3,22 5,03 15,31 s/escoam. 

Mesa de espalhamento (cm) 40 37,75 46,25 36,25 38,75 

Tempo Vê-bê (s) 2,59 4,96 2,47 3,4 3,94 

Volume de pasta / m3 de betão 0,3038 0,2913 0,3163 0,3050 0,3050 

Tbetão (ºc) 18,3 18 18,4 21 19,3 

Tcimento (ºC) 

(antes de colocação na betoneira) 16,5 16,9 17 18,9 16,6 

Tágua (ºC) 
(antes de colocação na betoneira) 15,9 15,6 15,5 18 16,6 

Tar (ºC) 16,4 16,1 16,7 18,9 17,7 

Humidade relativa do ar (%) 76,1 85,6 85,3 76,7 76,1 

      

Betão B45AN B45AR    

Data 07-01-2016 18-01-2016    

Massa Volúmica (kg/m3) 2372 2299    

Teor de ar (%) 1,4 1,55    

Abaixamento (cm) 13,7 13,75    

Cone invertido (s) 2,6 6,43    

Mesa de espalhamento (cm) 45,25 46,5    

Tempo Vê-bê (s) 2,22 2,85    

Volume de pasta / m3 de betão 0,3111 0,3111    

Tbetão (ºc) 19,3 18    

Tcimento (ºC) 

(antes de colocação na betoneira) 17,2 16,6    

Tágua (ºC) 
(antes de colocação na betoneira) 16,3 15,3    

Tar (ºC) 17,5 16,1    

Humidade relativa do ar (%) 84,1 62,2    



 

 I1 

Anexo I Ensaios aos betões no estado fresco: estudo da perda de 

trabalhabilidade ao longo do tempo 

 

 

 

 

 

 

Betão B55AN B55AR B45AN 

Data 09-11-2015 10-11-2015 18-01-2016 

Massa volúmica (kg/m3) 2371 2286 2396 

Teor de ar (%) 1,05 0,9 1,35 

Tcimento (ºC) 

(antes de colocação na betoneira) 21,6 21,1 15,8 

Tágua (ºC) 
(antes de colocação na betoneira) 19,1 18,7 15,2 

Tar (ºC) 21,5 20,6 14,5 

Humidade relativa do ar (%) 69,2 66,2 74,4 

Instante Ensaio Resultado Resultado Resultado 

A 
(instante ini-

cial) 

Abaixamento (cm) 12,1 14,4 13,7 

Espalhamento (cm) 42,75 43,5 43,25 

Tbetão (ºC) 22,8 21,5 16,9 

Tar (ºC) 21,5 20,6 14,7 

Humidade relativa do ar (%) 69,2 66,2 72,1 

B 
(ao fim de 30 

minutos) 

Abaixamento (cm) 11,4 14 8,2 

Espalhamento (cm) 43,25 45,25 38 

Tbetão (ºC) 22,5 20,6 16,6 

Tar (ºC) 21,6 20,6 15,0 

Humidade relativa do ar (%) 68,9 66,8 69,2 

C 
(ao fim de 60 

minutos) 

Abaixamento (cm) 6,4 7,4 5,5 

Espalhamento (cm) 36,25 41 35 

Tbetão (ºC) 22,4 20,2 16,3 

Tar (ºC) 21,6 20,7 15,0 

Humidade relativa do ar (%) 69,9 67,5 67,0 

D 
(ao fim de 90 

minutos) 

Abaixamento (cm) 4,5 5,5 3,6 

Espalhamento (cm) 36,75 38 34,25 

Tbetão (ºC) 22,2 20,5 16,0 

Tar (ºC) 21,6 20,8 15,4 

Humidade relativa do ar (%) 70,1 66,5 66,5 
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Betão B45AR B35AN B35AR 

Data 19-01-2016 24-11-2015 10-12-2015 

Massa volúmica (kg/m3) 2300 2425 2351 

Teor de ar (%) 1,45 1,15 1,10 

Tcimento (ºC) 

(antes de colocação na betoneira) 15,7 16,2 17,8 

Tágua (ºC) 
(antes de colocação na betoneira) 15,2 16,8 16,7 

Tar (ºC) 15,6 16,9 16,7 

Humidade relativa do ar (%) 67,3 51,6 65,3 

Instante Ensaio Resultado Resultado Resultado 

A 
(instante ini-

cial) 

Abaixamento (cm) 14,7 12,1 14,9 

Espalhamento (cm) 46,5 38 47,25 

Tbetão (ºC) 17,9 18,9 19,3 

Tar (ºC) 15,7 16,9 16,4 

Humidade relativa do ar (%) 69,0 51,6 66,6 

B 
(ao fim de 30 

minutos) 

Abaixamento (cm) 8,1 6,4 8,7 

Espalhamento (cm) 44,5 32,25 33,5 

Tbetão (ºC) 18,0 17,7 18,0 

Tar (ºC) 15,7 17,0 16,6 

Humidade relativa do ar (%) 71,3 53,6 66,3 

C 
(ao fim de 60 

minutos) 

Abaixamento (cm) 4,2 3,4 3,9 

Espalhamento (cm) 38 29,25 29,5 

Tbetão (ºC) 17,5 17,1 17,5 

Tar (ºC) 15,8 17,0 16,6 

Humidade relativa do ar (%) 70,1 54,3 65,7 

D 
(ao fim de 90 

minutos) 

Abaixamento (cm) 2,3 1,1 0 

Espalhamento (cm) 36 25,5 25 

Tbetão (ºC) 17,0 16,7 17,2 

Tar (ºC) 15,6 17,0 16,7 

Humidade relativa do ar (%) 70,9 55,2 66,1 



 

 J1 

Anexo J Ensaios aos betões no estado endurecido: resultados dos 

ensaios de resistência à compressão aos 28 dias dos prove-

tes cúbicos 

 

Betão Data Ref. Massa (g) Fu (KN) fck (MPa) fcm (MPa) 

B55AN 04-11-2015 

1 8050 1175,1 52,23 

52,29 2 8120 1188,4 52,82 

3 8120 1166,4 51,84 

B55AR 05-11-2015 

1 7794 1114,7 49,54 

49,47 2 7789 1117,4 49,66 

3 7790 1107,4 49,22 

B55AN 09-11-2015 

i1 8100 1151,8 51,19 

50,53 i2 8106 1135,6 50,47 

i3 8094 1123,5 49,93 

f1 8109 1122,5 49,89 

51,23 f2 8105 1140,7 50,70 

f3 8067 1194,6 53,09 

B55AR 10-11-2015 

i1 7854 1087,6 48,34 

45,21 i2 7831 985,4 43,80 

i3 7875 979 43,51 

f1 7884 1068,4 47,48 

48,00 f2 7875 1096,1 48,72 

f3 7896 1075,3 47,79 

B55ANV025 10-11-2015 

1 8171 1233,3 54,81 

54,34 2 8128 1231,3 54,72 

3 8153 1203,2 53,48 

B55ANV0125 12-11-2015 

1 8149 1197,6 53,23 

53,60 2 8106 1224,7 54,43 

3 8052 1196 53,16 

B55ANV125 12-11-2015 

1 8138 1182 52,53 

51,72 2 8115 1165,5 51,80 

3 8153 1143,9 50,84 

B55ANV25 12-11-2015 

1 7994 1110,6 49,36 

50,50 2 8007 1125,5 50,02 

3 8043 1172,8 52,12 

B55ARV025 13-11-2015 

1 7851 1053,4 46,82 

47,37 2 7931 1056,4 46,95 

3 7888 1087,4 48,33 

B55ARV0125 19-11-2015 

1 7918 1075,6 47,80 

48,50 2 7940 1113 49,47 

3 7863 1085,2 48,23 

B55ARV125 23-11-2015 

1 7813 1080,3 48,01 

49,30 2 7809 1111,4 49,40 

3 7846 1135,9 50,48 
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B55ARV25 23-11-2015 

1 7864 1148,3 51,04 

49,60 2 7838 1103,2 49,03 

3 7811 1096,8 48,75 

B35AN 24-11-2015 

i1 8233 1756,1 78,05 

76,68 i2 8296 1731,9 76,97 

i3 8250 1687,7 75,01 

f1 8291 1797,3 79,88 

76,96 f2 8315 1689,7 75,10 

f3 8301 1707,8 75,90 

B35AN 20-11-2015 

1 8274 1755,3 78,01 

78,52 2 8303 1732,4 77,00 

3 8282 1812,2 80,54 

B35AR 02-12-2015 

1 8051 1621,4 72,06 

70,63 2 7973 1609,3 71,52 

3 8033 1536,8 68,30 

B35AR 10-12-2015 

i1 7902 1611,1 71,60 

69,12 i2 7874 1516,6 67,40 

i3 7914 1537,6 68,34 

i4 8078 1740,3 77,35 

75,33 i5 7984 1632,4 72,55 

i6 8010 1712,4 76,11 

B45AN 07-01-2016 

1 8227 1418,2 63,03 

63,14 2 8184 1401,1 62,27 

3 8207 1442,8 64,12 

B45AR 18-01-2016 

1 7860 1277,3 56,77 

55,75 2 7839 1240,1 55,12 

3 7852 1245,5 55,36 

B45AN 18-01-2016 

i1 8178 1443,4 64,15 

68,33 i2 8229 1595,9 70,93 

i3 8146 1572,7 69,90 

f1 8176 1393 61,91 

64,46 f2 8138 1496,6 66,52 

f3 8215 1461,5 64,96 

B45AR 19-01-2016 

i1 7824 1336,8 59,41 

58,79 i2 7833 1313,3 58,37 

i3 7829 1318,3 58,59 

f1 7875 1377,9 61,24 

58,47 f2 7929 1326 58,93 

f3 7845 1242,6 55,23 

B55R2 20-01-2016 

1 7740 1105,8 49,15 

49,11 2 7809 1128,1 50,14 

3 7734 1080,7 48,03 

B55R2V0125 21-01-2016 

1 7797 1121,4 49,84 

49,50 2 7789 1098,6 48,83 

3 7784 1121 49,82 

B55R2V125 21-01-2016 

1 7776 1133,8 50,39 

48,75 2 7739 1075,9 47,82 

3 7782 1080,6 48,03 

 




