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RESUMO 

As preocupações com o meio ambiente e com a gestão dos recursos naturais tornam os 

resíduos de construção de demolição materiais interessantes para serem utilizados como agregados 

reciclados. Para que estes possam ser aplicados, é necessário que sejam seguidas directrizes de modo a 

que as diferenças entre os agregados naturais e reciclados sejam tidas em conta, controlando os efeitos 

negativos que estes possam originar. 

Na presente dissertação, foi feito um levantamento de várias normas e recomendações para a 

aplicação de agregados reciclados em betão, assim como um comentário detalhado de todos os 

parâmetros nelas presentes, como os requisitos impostos aos agregados ou as condições de aplicação 

em betão. Efectuou-se uma comparação, entre todas as normas, de todos os parâmetros, tais como 

massa volúmica, absorção de água ou presença de contaminantes dos agregados reciclados, assim 

como máximas percentagens de substituição de AP por AR e classes máximas de resistência 

autorizadas para o fabrico de betão com agregados reciclados. 

Verificou-se que as normas estudadas se regem essencialmente por duas filosofias. Enquanto 

que a primeira consiste em incorporar AR em pequena quantidade e supor que não trazem prejuízos ao 

betão, a outra permite maiores percentagens de substituição de AP por AR, mas são estabelecidos 

coeficientes correctivos de modo a considerar o decréscimo da performance do betão. Foi elaborada 

uma recomendação para a utilização de AR em betão, onde constam não só as duas perspectivas 

referidas, como também uma metodologia inovadora, na qual os coeficientes correctivos são 

calculados caso a caso. 

 

Palavras-chave: agregados reciclados, betão com agregados reciclados, especificações, 

recomendações. 
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ABSTRACT 

The environment and natural resources management concerns make the CDW an interesting 

material to be used as recycled aggregates. In order to be applied, it is necessary to follow directives, 

to take into account the differences between the natural and recycled aggregates, controlling the 

potential negative effects that these differences can originate. 

In this work it was made a report of some standards and recommendations, which include the 

application of recycled aggregates on the production of recycled aggregate concrete, as well as a 

detailed comment of all of their parameters, like the recycled aggregates requirements and their 

conditions of application in concrete. It was made a comparison of all the parameters, such as density, 

water absorption or the presence of impurities of the recycled aggregates, as well as maximum limit of 

incorporation of recycled aggregates and the maximum strength class of the recycled aggregate 

concrete. 

It was verified that the studied specifications have essentially two different philosophies. 

While one of them consists in a small incorporation of recycled aggregates, assuming that it will not 

bring any damage to the concrete properties, the other one allows greater percentage of incorporation 

of recycled aggregates and establish corrective coefficients in order to consider the decrease of 

performance of the recycled aggregate concrete. A recommendation for the use of recycled aggregates 

in recycled aggregate concrete was prepared, and it consists, not only in the two related perspectives, 

but also includes an innovative methodology, where the corrective coefficients are calculated case-by-

case. 

 

Keywords: recycled aggregates, recycled concrete aggregates, specifications, standards. 
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1.1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações preliminares 

Apesar de ser uma actividade ancestral, não existiam, até às últimas décadas, preocupações na 

actividade da construção civil que incluísse a gestão dos resíduos produzidos. Os resíduos de construção 

e demolição (RCD) ainda não estão sujeitos a regras de gestão, como acontece com os resíduos sólidos 

urbanos (RSU), talvez por os primeiros não gerarem preocupações de contaminação, como acontece no 

caso dos RSU. 

Os RCD contêm quantidades significativas de materiais inertes, cujas propriedades têm vindo a 

ser estudadas e para os quais já foram reconhecidas boas características para a utilização como 

agregados, apesar das compreensíveis diferenças relativamente aos agregados naturais (AP). Estes 

resíduos devem ser explorados de modo a minimizar, o mais possível, a utilização dos recursos naturais 

e deposição em aterros. Desta forma, os ganhos ambientais são evidentes, além de que, com a 

continuidade da exploração de agregados naturais, estes vão começando a escassear perto das áreas 

urbanas, zona onde, preferencialmente, tem maior incidência a actividade de construção civil, pelo que 

começam a encarecer, devido ao aumento dos custos de transporte. 

A aplicação em agregados para betão é a que melhor explora o valor intrínseco dos RCD, mas, 

apesar disso, estes têm vindo a ser utilizados apenas em aplicações com menor grau de exigência, como 

bases e sub-bases de pavimentos rodoviários. A falta de especificações que assegurem a manutenção 

dos requisitos de segurança e utilização dos elementos construídos é uma das razões pelo qual o receio 

da aplicação desta matéria-prima ainda subsiste, apesar das potencialidades que os agregados reciclados 

(AR) têm demonstrado nas campanhas experimentais efectuadas mundialmente. 

1.2. Objectivos e metodologia 

Este trabalho teve como objectivo principal fazer o levantamento do maior número de normas e 

especificações possível, que incluíssem no fabrico de betões a utilização de agregados reciclados em 

substituição de agregados naturais, efectuando-se uma descrição comentada de todos os seus 

parâmetros. Posteriormente, pretende-se fazer uma comparação sistemática entre todas as normas, 

sendo apresentada sob a forma de quadros resumo, que permitissem um confronto de todos os requisitos 
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e condições de aplicação exigidos. Esta comparação permitirá obter conclusões sobre quais os 

parâmetros que são ou não consensuais. Relativamente aos últimos, tencionava-se pesquisar campanhas 

experimentais existentes de modo a formar uma opinião sobre estes parâmetros. 

Por último, era esperado delinear-se um conjunto de recomendações para a utilização de 

agregados reciclados em betão, com a intenção de poder mitigar o problema da legislação a ser 

implementada em Portugal, visto não existir qualquer norma ou especificação visando esta problemática 

de uma forma clara e completa. 

1.3. Estrutura da dissertação 

A dissertação apresentada está dividida em seis capítulos. O primeiro é o presente capítulo, 

onde, além deste ponto, existe ainda uma descrição da problemática que envolve o tema da dissertação, 

da metodologia adoptada e dos objectivos que foram propostos à presente dissertação. 

No segundo capítulo, é apresentado, numa primeira fase, o panorama actual da produção de 

RCD na Europa de uma forma geral, dando especial ênfase a estatísticas referentes aos países que 

contribuem em maior escala para a reutilização deste tipo de resíduos. Estas referências introduzem a 

caracterização dos RCD, no que respeita às formas de classificação, processamento e aplicabilidade. 

O terceiro capítulo inicia o estudo da utilização dos RCD como agregados para betão, sendo 

efectuada uma descrição geral das propriedades dos agregados reciclados (AR) e dos betões com 

agregados reciclados (BAR), assim como as respectivas diferenças para com os betões convencionais. 

O quarto capítulo trata o âmago da presente dissertação, isto é, a análise da regulamentação 

existente. São comentadas as normas das quais se conseguiu recolher informação suficientemente 

relevante para ser comparada com as restantes, sendo explanados os requisitos a que os agregados 

reciclados têm de obedecer para poderem ser aplicáveis em betão, nomeadamente massa volúmica, 

absorção de água ou contaminantes, entre outros, assim como o campo de aplicação dos mesmos como 

agregados para betão, nomeadamente a sua percentagem de incorporação, resistência à compressão do 

betão ou classes de exposição ambiental, entre outros. 

No quinto capítulo, é efectuada uma comparação de todas as normas estudadas, condensadas 

sobre a forma de quadros resumo, que pretendem confrontar propriedade a propriedade todas as 

filosofias e tendências presentes nas diversas especificações. Por fim, é apresentada uma recomendação 

para a utilização de agregados reciclados em betão, desenvolvida a partir da experiência adquirida com 

as análises efectuadas no capítulo anterior. Além de reunir todas as filosofias presentes nas normas 

estudadas, é ainda proposta uma metodologia inovadora para a utilização de agregados reciclados em 

betão. 

O sexto e último capítulo apresenta um resumo de cada norma estudada, sob a forma de 

conclusões, além de um conjunto de sugestões para trabalhos futuros. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO 

O presente capítulo tem o objectivo de situar a problemática da gestão dos RCD, que cada vez 

mais se assume como uma meta fulcral no caminho de um desenvolvimento sustentável. É 

apresentado o panorama actual da produção de RCD, como introdução à sua caracterização, seguindo-

se o seu processamento e aplicabilidade. A última surge como um prefácio do discutido nos capítulos 

seguintes, já que é exactamente este o assunto de que trata a dissertação, nomeadamente a 

aplicabilidade dos RCD como agregados para fabrico de betão. 

2.1. Consequências da geração de resíduos 

Apesar de a construção civil ser uma actividade antiquíssima, tendo sempre associada à sua 

actividade a geração de resíduos, só nas últimas décadas as preocupações sobre a gestão desses 

mesmos resíduos têm começado a aparecer, assim como as tentativas de minimizar este problema 

(INR, 2007). 

Começa então a surgir uma consciência ambiental, não tendo surgido mais cedo por a 

composição dos RCD, sendo fundamentalmente de materiais inertes, não gerar preocupações de 

contaminação por lixiviação, propagação de matérias tóxicas ou inconvenientes de putrefacção de 

matérias orgânicas como acontece no caso dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), sendo por isso que a 

preocupação com os resíduos tem assumido maior expressão na área dos RSU (RUIVO e VEIGA, 

2004). 

É inegável que a redução dos detritos é um assunto de enorme importância devido às razões 

económicas e ambientais que deles advêm, tais como o consumo de recursos naturais, o consumo de 

energia e a poluição inerentes à produção de materiais, fazendo com que sejam efectuados estudos e 

implementadas medidas, visando orientar e melhorar a gestão dos resíduos (SALINAS, 2002). 

Esta redução dos resíduos passa indubitavelmente pela redução dos RCD, pois embora 

existam discrepâncias em relação às estimativas, devido à sua variabilidade com o país e métodos de 

quantificação, chega-se sempre a quotas importantes de RCD no cômputo geral dos resíduos. 

Segundo dados publicados pela Destatis (www.destatis.com), presentes nas Figuras 2.1 e 2.2, 

a Alemanha, com uma população de 82,5 milhões de habitantes, produz anualmente 225.753 toneladas 

de RCD, ou seja, 2.736 kg/hab.ano. Contudo, esta estimativa não retrata com precisão o que se passa 
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na Europa, pois segundo a Eurostat, Environment Statistics, esta média situa-se nos 1.126 kg/hab.ano 

na EU 25. De acordo com a DEPA (Danish Environmental Protection Agency), os RCD são cotados 

na Dinamarca como sendo causa de 30% dos resíduos gerados no país em 2003, quando eram gerados 

3.785 Mt de RCD (DEPA, 2005). Dada a escassez de aterros, que se prevêem cheios em 2008, a 

reciclagem aparece neste país como a chave para a resolução do problema (MONTECINOS e 

HOLDA, 2006). Na Áustria, a produção total de resíduos cifrava-se em 2004 em 59 Mt (PLADERER, 

2006) dos quais 29% eram provenientes de RCD (com solo de escavação incluído). 
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Figura 2.1 – Quantidade de resíduos gerados na Alemanha entre 2001 e 2004 (Mt). Fonte: Destatis (2005) 
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Figura 2.2 – Estimativa da quantidade de resíduos gerados na Alemanha (Mt) média 2001-2004. Fonte: 

Destatis (2005) 
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Os RCD geram diversos impactes ambientais nas cidades, tais como o uso de áreas de aterros, 

deposições irregulares, entupimento de redes de esgotos e assoreamento de rios, entre outros. Deve 

gerir-se adequadamente os RCD com o objectivo de minimizar os seus impactes ambientais e 

económicos. Essa gestão pode ter por base algumas medidas: a) evitar deposições ilegais por meio de 

regulamentação e criando uma maior atractividade para esses resíduos, que minimize os custos de 

recolha, transporte e deposição; b) triar os resíduos de modo a aumentar a sua reciclabilidade; c) 

estimular a reciclagem por meio de especificações, directivas e normas, que encorajem as utilizações 

dos materiais reciclados de uma forma competitiva (ANGULO, 2005). 

Segundo SCHNEIDER (2003), na cidade de São Paulo, mais de 20% dos RCD são 

depositados ilegalmente dentro da cidade, originando um custo superior a 16 milhões de euros por ano 

para colocar estes resíduos em aterros próprios. 

Nos últimos anos, a reciclagem de resíduos tem sido incentivada em todo o mundo, por 

questões políticas, económicas e ecológicas, surgindo como uma solução que cada vez mais é vista 

como consensual para toda esta problemática e pode-se constatar que países que vivem mais de perto 

este problema apresentam, há muito, taxas de reciclagem bastante elevadas (SALINAS, 2002). 

O mercado total da reciclagem na Alemanha registrou em 2004 um retorno de 4.94 mil 

milhões de euros. O emprego na indústria cresceu de 13375 empregados em 2000 para mais de 17000 

em 2004 (Eurostat, 2006). Ainda que uma parte desta actividade económica e emprego esteja 

relacionada com a reciclagem dos resíduos comerciais e habitacionais, os RCD representam a parcela 

mais significativa destes números. 

O Instituto Económico de Pesquisa de Colónia (Alemanha) estima que, em 2005, o uso de 

matérias-primas secundárias acrescente 3,7 mil milhões ao PIB alemão, relativos a custos com 

materiais que são evitados. Tais poupanças têm especial significado em materiais que começam a 

escassear ou que são regularmente importados (ZEBAU, 2006). 

A Dinamarca é um exemplo de como agir de modo a incentivar / persuadir a que as medidas já 

mencionadas sejam eficazes. Regra geral, na Dinamarca, os produtores dos resíduos são os 

responsáveis pela selecção e despejo dos mesmos, o que à partida implica que sejam estes os primeiros 

a preocuparem-se, pois são também os primeiros a sofrerem as consequências de uma má gestão dos 

resíduos. Como medida persuasiva de reduzir as quantidades de resíduos gerados e encaminhá-los para 

a reciclagem, a Dinamarca optou por um instrumento fiscal, os impostos. Assim, são cobradas taxas 

pelos resíduos entregues nas estações de tratamento, sendo que, quando os produtores efectuam a 

separação do resíduo ou se este tiver como destino a reciclagem, estes impostos são reembolsados. 

Estas taxas cifram-se desde 2001em 44,30€/ton para resíduos a incinerar e 50,34€/ton para resíduos a 

aterrar. A elevada percentagem de reciclagem é também obtida através da inclusão de britadoras e 

centrais de reciclagem nos aterros, assim como mantendo uma estreita ligação com os trabalhos de 

demolição. Outra das medidas é a aplicação de demolição selectiva mesmo quando esta se vislumbra 

mais onerosa e morosa do que as técnicas tradicionais de demolição, pois traz futuras compensações, 
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pela redução dos custos em taxas a pagar por aterro e incineração dos resíduos, além das receitas 

provocadas pela comercialização dos materiais recicláveis (MONTECINOS e HOLDA, 2006). 

Para melhor se compreender o estado em que a geração de RCD se encontra, o Quadro 2.2 

apresenta os valores médios da produção deste tipo de resíduos nos diversos países europeus, retirados 

de um artigo publicado pela Comissão Europeia em 2003, ao qual foram acrescentados os 

crescimentos médios anuais, calculados a partir da base de dados referida anteriormente, assim como 

uma estimativa da produção per capita. Estas estatísticas têm o inconveniente de também reportarem 

dados da década de 90, pelo que já se encontram em alguns casos desactualizadas. Encontram-se ainda 

valores de natureza algo duvidosa, uns bastante elevados, outros bastante reduzidos, o que em termos 

médios indica uma produção de RCD per capita de 1064 kg/hab.ano. Estes valores, bastante diferentes 

do que é habitual aparecer na literatura, podem ser explicados por diferentes visões que alguns países 

podem ter sobre o assunto, ao, por exemplo, não contabilizarem a maioria da produção de RCD. Desta 

forma, são olhados com desconfiança valores demasiado altos ou demasiado baixos, quanto 

comparado com outras estatísticas existentes, como SYMONDS (1999). No Quadro 2.1, encontram-se 

assim estatísticas mais actuais de alguns países europeus, onde ainda é observável o seu rácio de 

reciclagem de RCD. Os valores apresentados estão acima do que outras referências bibliográficas 

afirmam. SYMONDS (1999) afirma que na Europa são produzidos 180 milhões de toneladas por ano, 

perfazendo uma média de 480 kg/hab.ano. Este valor é menos de metade da primeira estatística, o que 

pode indiciar que os valores podem não ser comparáveis. Assim, enquanto que SYMONDS (1999) 

não contabiliza nas suas estatísticas os solos de escavação, é provável que as produções de RCD 

apresentadas por MUTHMANN (2003) contemplem, em alguns países, esta parcela. 

Quadro 2.1 – Performance de recuperação dos RCD. Fonte: UEPG (2006) 

Reciclagem Aterro País RCD produzidos 
(Mt) Mt % Mt % 

Fonte 

Holanda 25,8 24,6 95,3 0,9 3,5 Survey 2002-2003, 2005 
Reino Unido 91,0 81,8 89,9 9,2 10,1 QPA, 2003 

Alemanha 213,9 186,3 87,1 27,6 12,9 Monitoring-Bericht, 2002 
Bélgica 14,0 12,0 85,7 2,0 14,3 WS e FDERECO, 2005 
França 309,0 195,0 63,1 114,0 36,9 Survey FNTP et Ademe, 2001 

 

De forma análoga, pode-se reparar que, no que diz respeito aos agregados, existem países que 

têm assumido uma postura que têm permitido um maior aproveitamento dos RCD para este fim. Os 

agregados reciclados são uma das possíveis aplicações dos RCD na construção, sendo a sua aplicação 

explanada no ponto 2.5 do presente capítulo. O Quadro 2.3 mostra a produção dos vários tipos de 

agregados produzidos em cada país enquanto que as Figuras 2.3 e 2.4 retratam o peso que a produção 

dos agregados reciclados tem no mercado total dos agregados, que ultrapassa as 3 milhões de 

toneladas (ARAB, H. B., 2006). 
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Quadro 2.2 – Produção de RCD na Europa. Fonte: adaptado de MUTHMANN (2003) 

País Produção média de 
RCD (1000 ton) 

Crescimento 
médio anual 

Intervalo do 
estudo 

População em 
2005 (milhões 
de habitantes) 

Produção per 
capita (kg/hab)

Bélgica               6.559    n/a 1994 10,4 631 
Dinamarca               2.787    6,05% 1992-2000 5,4 516 
Alemanha            238.580    2,07% 1996-2000 82,5 2892 

Grécia               1.898    3,90% 1996-2000 11,1 171 
Espanha             22.000    n/a 1991 43,0 512 
França             24.300    -0,05% 1991-1997 59,9 406 
Irlanda               2.012    27,19% 1995-1998 4,1 491 
Itália             26.226    -4,20% 1991-1999 58,5 448 

Luxemburgo               4.359    42,16% 1997-1999 0,5 8717 
Holanda             15.604    4,33% 1990-2001 16,3 957 
Áustria             27.500    n/a 1999 8,2 3354 

Finlândia             33.545    4,12% 1997-1999 5,2 6451 
Reino Unido             70.625    0,39% 1990-1999 60,0 1177 

Noruega               1.840    -3,74% 1990-2000 4,6 400 
Suíça               6.393    n/a 1998 7,5 852 

Chipre                  555    -2,34% 1990-1999 0,7 793 
República Checa               8.486    16,55% 1998-2001 10,2 832 

Estónia                  294    16,08% 1995-2000 1,3 226 
Letónia                    39    n/a 2001 2,3 17 
Lituânia                  231    10,00% 2000-2001 3,4 68 

Malta                  970    -2,29% 1990-2001 0,4 2424 
Polónia                  668    2,94% 1998-2001 38,2 17 

Roménia                  623    27,68% 1995-2000 21,7 29 
Eslováquia                  477    -6,80% 1998-2000 5,4 88 
Eslovénia                  427    35,64% 1995-2001 2,0 213 
Croácia                  290    n/a 2000 4,4 66 

Total                  497.285      467,2 1064 
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Figura 2.3 – Composição média dos agregados produzidos na EU em 2005. Fonte: UEPG (2006) 
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Quadro 2.3 – Produção de agregados na EU em 2005. Fonte: UEPG (2006) 

Produção de agregados (Mt) 

País 
Areia 

Agregados 
grossos 
naturais 

Agregados 
reciclados 

Agregados 
artificiais Total 

Áustria 66,0 32,0 3,5 3,0 104,5 
Bélgica 13,9 38,0 12,0 1,2 65,1 
República Checa 25,5 38,0 3,4 0,3 67,2 
Finlândia 53,0 45,0 0,5 n/a 98,5 
França 170,0 223,0 10,0 7,0 410,0 
Alemanha 263,0 174,0 46,0 30,0 513,0 
Irlanda 54,0 79,0 1,0 0,0 134,0 
Itália 225,0 145,0 4,5 3,0 377,5 
Holanda 24,0 4,0 20,2 n/a 48,2 
Noruega 15,0 38,0 0,2 n/a 53,2 
Polónia 104,3 37,7 7,2 1,6 150,8 
Portugal 6,3 82,0 n/a n/a 88,3 
Eslováquia 8,9 16,9 0,2 0,3 26,3 
Espanha 159,0 300,0 1,3 0,0 460,3 
Suécia 23,0 49,0 7,9 0,2 80,1 
Suíça 46,5 5,3 5,3 n/a 57,1 
Reino Unido 124,0 85,0 56,0 12,0 277,0 
Total 1.381,4 1.391,9 179,2 58,6 3.011,1 
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Figura 2.4 - Variabilidade dos agregados produzidos nos países da EU em 2005. Fonte: UEPG (2006) 
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2.2. Classificação dos RCD 

Os RCD apresentam características variadas no que diz respeito à sua composição, 

quantidades, origem e destino final. Como tal, é complicado efectuar a sua classificação segundo um 

só parâmetro. Têm vindo assim a ser classificados de diferentes formas, de modo a facilitar a sua 

identificação e reutilização. 

2.2.1. Origem 

Os RCD podem ser divididos em 3 grupos, tendo em conta o tipo de obra do qual são 

provenientes: resíduos de construção, resíduos de reabilitação e resíduos de demolição. 

Os primeiros resultam maioritariamente do sobredimensionamento dos materiais necessários. 

Podem também advir de danos nos mesmos materiais, desperdícios decorrentes dos processos 

construtivos e restos de embalagens associadas ao transporte e armazenamento dos materiais de 

construção. 

Os resíduos de demolição são constituídos por materiais típicos de construção, sendo na 

maioria materiais inertes. A sua composição é muito diversificada e varia com o tipo de obra a ser 

demolida, a localização geográfica da obra, a época de construção e o tipo de utilização que o edifício 

/ obra matinha enquanto funcional. Estes resíduos podem ainda conter contaminantes perigosos como 

o amianto. 

Os resíduos provenientes de reabilitações e remodelações têm uma composição muito variada, 

dependendo bastante do tipo de reabilitação em causa. Em regra, assemelham-se com os resíduos de 

demolição apesar da maior quantidade de materiais típicos de interiores. Acredita-se que este tipo de 

obras pode vir a ter um relevo cada vez maior na geração de RCD em Portugal, dada a importância 

que pode assumir nos próximos anos, pois está-se numa época em que começa a caducar a vida útil 

dos edifícios de betão armado construídos na década de 50, década em que a construção em betão 

armado foi banalizada. 

No Quadro 2.4, pode-se comparar as estimativas apresentadas por RUIVO e VEIGA (2004) 

com os dados publicados pelo WCD (Waste Centre Denmark) sobre a proveniência dos RCD segundo 

o tipo de obra, sendo que, segundo esta última fonte, os dados são apenas relativos à Dinamarca. 

Quadro 2.4 – Distribuição dos RCD pelos vários tipos de origem 

Fonte 
Tipo de obra 

RUIVO e VEIGA (2004) WCB (2005) 
Construção 10-20% 5-10% 
Reabilitação 30-40% 20-25% 
Demolição 40-50% 70-75% 
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Segundo o KWTBau (2005), com base em estatísticas efectuadas na Alemanha, os RCD 

advêm em 65,9% de escavações, 24.3% de demolições de edifícios, 7,8% de demolições de 

pavimentos rodoviários enquanto apenas 2% dos RCD provêm de construções. 

PLADERER (2006) apresenta algumas estatísticas sobre os RCD na Áustria, mas que incluem 

o solo de escavação. Para se poder efectuar uma comparação com os valores presentes no Quadro 2.5, 

foram modificados os dados, sendo apresentadas no Quadro 2.5. 

Quadro 2.5 – Origem dos RCD na Áustria em 2004. Fonte: adaptado de PLADERER (2006) 

Origem dos RCD  Mt % 
Resíduos de demolição    2.502        37,2    

Resíduos de betão    1.352        20,1    
Resíduos de construção de estradas    1.200        17,9    

Resíduos de construção    1.100        16,4    
Outros       567          8,4    
Total    6.721      100,0   

2.2.2. Composição 

Os RCD são maioritariamente constituídos por materiais inertes como betão, materiais 

cerâmicos, vidro e metais, contendo no entanto outros materiais como plásticos, papel, madeira, 

materiais betuminosos e resíduos perigosos. Esta composição dos RCD pode variar com vários 

factores, como a localização geográfica, processos construtivos, época de construção, tipo de obra, 

entre outros. 

A fracção inerte representa na maioria dos casos cerca 70% do volume total, podendo assumir 

valores mais expressivos, dependendo do tipo de obra (http://europa.eu.int).  

Dentro dos inertes, o betão e as alvenarias assumem o maior destaque. O betão, menos 

significativo nos resíduos de construção do que demolição, constitui segundo a International Solid 

Waste Association (ISWA) entre 30% a 40% dos RCD. Os materiais cerâmicos podem ser compostos 

por telhas, tijolos, azulejos e louças sanitárias e constituem até 50% de material utilizado na 

construção dos edifícios (PEREIRA, 2002). O vidro é encontrado nos resíduos de demolição e provém 

maioritariamente de janelas de edifícios. É conveniente que existam preocupações com este material, 

nomeadamente na sua remoção manual antes da demolição, de modo a que não seja misturado com os 

restantes inertes, pois a sua composição siliciosa costuma trazer problemas ao nível das reacções 

álcalis-sílica. Na categoria dos metais, encontra-se o aço e o ferro usados para produzir o betão armado 

e, como tal, com presença assegurada em qualquer obra. 

A madeira pode ser encontrada em todos tipos de obra. Nos resíduos de construção, assume 

maior relevância devido à execução de cofragens enquanto que na demolição de edifícios antigos pode 

ser proveniente da respectiva estrutura. Elementos como portas e janelas também têm um peso 

importante neste tipo de material, tanto no que respeita aos resíduos de construção como demolição.  
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O cartão e o papel são encontrados fundamentalmente nas obras de construção provenientes de 

embalagens de equipamentos e materiais, que são esquecidos e erroneamente misturados com os 

restantes resíduos. 

Os plásticos, representados maioritariamente na construção pelo polietileno (PE), 

polipropileno (PP), policloreto de vinilo (PVC), poliestireno expandido e poliestireno reticulado 

(PEX), são provenientes de cabos e tubagens. Segundo RUIVO e VEIGA (2004), prevê-se que estes 

resíduos comecem a aparecer de forma mais significativa nos resíduos de demolição pois começam a 

ser demolidos os edifícios em que estes materiais começaram a ser usados no sector da construção, em 

meados da década de 60. 

LEITE (2001) compara as pesquisas efectuadas por ZORDAN (1997) e LATTERZA (1998) 

na central de Ribeirão Preto (São Paulo), cujos resultados podem ser observadas na Figura 2.5. 

Repara-se que a composição tem diferenças significativas, tendo em conta que a única variante entre 

as pesquisas é a diferença temporal estendida por alguns meses. 
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Figura 2.5 – Percentagem média dos constituintes dos resíduos de construção recolhidos na central de 
Ribeirão Preto. Fonte: ZORDAN (1997), LATTERZA (1998) 

 

CARNEIRO et al. (2000) determinaram a composição dos RCD em Salvador (Bahia) podendo 

ser observada na Figura 2.6 a respectiva distribuição em termos de composição, enquanto que 

ANGULO (1998) estimou a incidência dos vários tipos de resíduos nas obras de construção e 

demolição em Londrina, numa pesquisa que envolve 66% do volume de resíduos gerados na cidade. 

Estes resultados podem ser observados na Figura 2.7. 
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Figura 2.6 – Composição dos RCD da cidade de Salvador. Fonte: CARNEIRO et al. (2000) 

 

ANGULO (2000) compara algumas estatísticas internacionais sobre a variabilidade da 

composição dos RCD consoante a sua origem, tendo chegado aos valores apresentados nos Quadros 

2.6 e 2.7. No último, a estatística referente à Alemanha é apresentada em ranking de percentagem de 

composição. 

Quadro 2.6 – Composições de resíduos de construção. Fonte: ANGULO (2000) 

Materiais Holanda Japão 
Cerâmicos 39% 12% 
Madeira 17% 19% 

Betão 13% 17% 
Tijolos e elementos sílico-calcários 14% 1% 

Argamassa 8% - 
Outros 9% 51% 

 

Quadro 2.7 – Composições de resíduos de demolição. Fonte: ANGULO (2000) 

Materiais Alemanha Japão 
Cerâmicos 1º 6,33% 
Madeira 3º 7,14% 

Betão 2º 54,26% 
Argamassa / gesso 4º - 

Outros 5º 32,27% 
 

O DEPA (2005) publicou estatísticas relativas à composição dos resíduos de construção na 

Dinamarca, referentes ao ano de 2003, podendo ser analisadas no Quadro 2.8. 
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Figura 2.7 – Incidências de cada tipo de resíduo nos estaleiros, em obras de construção e demolição 
(ANGULO, 1998) 

 

Quadro 2.8 – Composição dos resíduos de construção na Dinamarca em 2003. Fonte : DEPA (2005) 

Materiais % 

Betão 25 
Solo e rochas 22 

Material betuminoso 19 
Telhas 6 

Outros resíduos de construção 11 
Outros resíduos 8 

Outros resíduos recicláveis 6 
Resíduos não incineráveis 3 

 
Tendo em consideração todas estas estimativas e estatísticas, fez-se uma média de todos os 

registos enunciados no presente sub-capítulo, tendo-se chegado ao panorama apresentado na Figura 

2.8. 
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Figura 2.8 – Média da composição dos RCD. 

2.2.3. Destino 

PEREIRA (2002) constata que os resíduos de demolição podem ser classificados consoante o 

seu destino:  

 resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregado tais como betão e alvenarias; 

 resíduos recicláveis para outros destinos, tais como: plásticos, papel / cartão, metais, vidros, 

madeiras e outros, devidamente separados por tipo de material; 

 resíduos para os quais não foram ainda desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem / recuperação, tendo no gesso um exemplo 

claro, e que terão o aterro como destino; 

 resíduos perigosos, oriundos de demolições, reabilitações e restauros, tais como o amianto, 

CFC's e PBC's, que deverão ser entregues a operadores licenciados. 

2.3. Processamento dos RCD 

A reciclagem e reutilização dos RCD já são feitas regularmente em locais de processamento, 

por norma nas grandes metrópoles, encontrando-se numa fase de clara expansão em todo o mundo. 

Para que o material possa ser utilizado, deve passar for várias fases, sendo o percurso descrito no sub-

capítulo que se segue. 

2.3.1. Tipos de demolição 

Os RCD, tendo várias origens, podem ter também vários trajectos de processamento. No que 

toca a resíduos de demolição, este processo começa na escolha do tipo de demolição. 

É fácil depreender que a demolição selectiva tem um papel fundamental para que os materiais 

provenientes de demolição cheguem nas condições apropriadas às estações de reciclagem. Através da 

demolição selectiva, a separação dos resíduos é feita de uma forma sistemática, tornando o seu 

encaminhamento mais eficiente, originando menores quantidades de resíduos depositadas em aterros. 
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De modo a melhor perceber a potencialidade da demolição selectiva, pode-se comparar este 

método com a demolição com recurso a explosivos, pois são os dois extremos no que toca aos 

processos de demolição existentes. 

Perante uma situação de demolição, existem alguns factores que são fulcrais para a escolha de 

um método de demolição: ambiente; segurança; economia; acessibilidade e tempo. 

Se, relativamente aos três primeiros factores, não se pode tirar nenhuma conclusão imediata, 

quanto aos últimos é patente que, no que toca à acessibilidade, a demolição selectiva tem vantagens, 

enquanto que relativamente ao tempo de execução é manifestamente mais lenta. Ainda assim, é 

inequívoca a inércia portuguesa em relação à demolição com uso controlado de explosivos, método 

com pouca tradição em Portugal, impulsionada pela necessidade de mão-de-obra altamente qualificada 

para a execução de uma demolição deste tipo.  

Em Portugal, os processos de demolição assentam na destruição simultânea de toda a 

edificação, resultando o resíduo bastante heterogéneo. Contudo, o caso português terá maior tendência 

a banalizar a demolição selectiva do que a sua antagónica (demolição com uso controlado de 

explosivos) e como tal poderá, com a ajuda de alguma sensibilização dos empreiteiros ou alguma 

novidade na legislação, catapultar a demolição selectiva para um processo vulgar e com isto 

proporcionar bases para que se torne cada vez mais sustentável a reutilização dos RCD. 

2.3.2. Centrais de reciclagem 

Os processos de produção dos agregados reciclados realizam-se em centrais de tratamento 

que, regra geral, são similares às utilizadas na produção de agregados naturais. A maior diferença está 

no facto de incorporarem elementos específicos necessários à separação de impurezas e outros 

contaminantes. Estas centrais podem classificar-se segundo a sua capacidade de produção: centrais 

fixas (600 toneladas/h ou mais) e centrais moveis (120 a 200 toneladas/h) (VÁZQUEZ et al., 2006). 

As estações móveis podem ser instaladas no local da demolição e têm geralmente uma entrada 

única de alimentação, uma cinta transportadora, uma britadora e um ou dois peneiros diferentes. 

Algumas plantas móveis consistem em dois veículos transportadores, um correspondente à britadora 

com cintas de alimentação e descarga enquanto que o outro constitui o crivo e várias cintas 

(VÁZQUEZ et al., 2006). 

A utilização de RCD encontra-se já bastante difundida para utilização em pavimentos 

rodoviários. Quando o objectivo é substituir um pavimento, torna-se prático que a central seja 

instalada no local de demolição do pavimento, pois dessa forma são diminuídos os gastos com a 

extracção e o transporte dos materiais. Posteriormente, são utilizados os materiais reciclados no novo 

pavimento. As centrais móveis, apesar de não terem uma capacidade de processamento tão apurada 

como as centrais fixas, têm na flexibilidade a sua maior vantagem, tornando-se claramente vantajosas 
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em situações como a enunciada. Esta flexibilidade assenta não só nas facilidades de mobilidade como 

na disponibilidade de vários tamanhos e tipos de sistemas de operação (LEITE, 2001). 

De acordo com CAIRNS et al. (1998), as principais vantagens deste tipo de estação são:  

 custos menores do que os das plantas fixas, em cerca de 5 %;  

 menor tempo de instalação;  

 redução dos custos de transporte do material de demolição. 

As estações fixas, que constituem a maioria das existentes, são instalações permanentes com 

elementos transportadores e vários peneiros, possuindo frequentemente dois tipos de britadoras. Os 

RCD são transportados até estas centrais (VÁZQUEZ et al., 2006). 

De acordo com CAIRNS et al. (1998), as principais vantagens deste tipo de planta de 

reciclagem são: 

 possibilidade de obtenção de produtos reciclados mais diversificados e de melhor qualidade do 

que os produzidos pelas unidades móveis;  

 possibilidade de utilização de equipamentos maiores e mais potentes que possibilitam melhor 

processo de britagem, separação de impurezas e crivagem do que os equipamentos utilizados em 

plantas móveis.  

A grande desvantagem deste tipo de central reside na necessidade de altos investimentos e da 

disponibilização de grande área para instalação da unidade. Uma vez implantada, a central de 

reciclagem deve ter algumas preocupações para minimizar os impactes ambientais causados pela 

emissão de poeira e ruídos (LEITE, 2001). 

A implantação da central de reciclagem é muito importante, podendo ditar a viabilidade 

económica do investimento. Segundo LEITE (2001), para que exista um correcto dimensionamento da 

estação, devem ser estudados e estimados os seguintes factores:  

 volume de RCD passível de ser reciclado;  

 tipo de material e objectivo de aplicação;  

 local de instalação da estação de reciclagem.  

Este último factor pode assumir-se como preponderante para ditar o sucesso de uma central de 

reciclagem. O ideal seria que estas fossem instaladas no local de origem dos RCD, isto é, no tecido 

urbano. Contudo, esta hipótese tem a desvantagem de sobrecarregar o tráfego, tornando-se assim 

vantajosa a instalação das plantas de reciclagem em zonas contíguas aos aterros, facilitando o 

transporte e diminuindo consequentemente os custos subjacentes a esta matéria. 

O tipo de material e a sua aplicação são importantes no âmbito em que é necessário saber a 

priori a viabilidade do projecto, pois se for necessário efectuar demasiada triagem, os custos 

decorrentes desta selectividade podem tornar o processo economicamente inviável. 

As britadoras a serem utilizadas podem ser de dois tipos, britadora de impacto e de 

mandíbulas. As britadoras de mandíbulas produzem agregados com uma curva granulométrica bem 

distribuída. Os agregados tem a particularidade de terem uma forma bastante angulosa e a 
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percentagem de finos produzida é reduzida (menos de 10%). A britadora de impacto produz agregados 

de boa qualidade mas, como contrapartida, apresenta uma produção de finos elevada (até 40%) 

(VÁZQUEZ et al., 2006). O Quadro 2.9 apresenta uma comparação dos dois tipos de britadoras, 

relativamente a uma série de propriedades. 

Na Holanda, onde a produção de agregados reciclados é vulgar, utilizam na maioria dos casos 

uma combinação destes dois tipos de britadoras. Como trituração primária, as britadoras de 

mandíbulas são as escolhidas, devido à sua elevada capacidade de processamento e baixo custo, 

enquanto que as britadoras de impacto são utilizadas como trituração secundária, de modo a produzir 

agregados de melhor qualidade, mais regulares e com menos pasta aderida. 

Quadro 2.9 – Comparação entre os diferentes tipos de britadoras. Fonte: VÁZQUEZ et al. (2006) 

Propriedade Britador de mandíbulas Britador de impacto 
Capacidade Alta Baixa 

Custo de produção Baixo Alto 
Desgaste Baixo Alto 

Qualidade do agregado Baixo Alto 
Quantidade de finos produzida Baixo Alto 

Consumo de energia Baixo Alto 

2.3.3. Processamento na central de reciclagem 

O processamento dos resíduos de construção e demolição decorre desde a sua recolha, 

transporte, separação, britagem, crivagem e armazenamento até à sua próxima utilização. O 

processamento dos RCD não difere muito do tratamento operado na produção de agregados naturais, 

sendo que muitos dos equipamentos utilizados se adequam às duas operações. (LEITE, 2001) 

PEREIRA et al. (2004) enumeram uma série de etapas a cumprir sobre o processamento dos 

RCD e funcionamento da central de reciclagem, explanadas nos pontos seguintes. 

2.3.3.1. Separação na origem 

Para benefício da qualidade e do custo dos agregados reciclados, os materiais reciclados 

devem ser destituídos de contaminantes. Para tal, a separação na origem através de demolição e 

recolha selectiva de resíduos, incidindo especialmente em elementos de betão ou cerâmicos, é a 

melhor opção. O betão proveniente das demolições dos edifícios, sendo um dos materiais mais 

interessantes para reutilização, pode estar misturado com solo, outros materiais de construção ou até 

contaminado por impurezas. Contudo, atendendo a simples precauções durante o processo de 

demolição, o potencial de reciclagem do betão demolido é bastante elevado, aumentando o valor dos 

resíduos de demolição. É inclusive vantajoso separar diferentes qualidades de betão, para maximizar o 

seu valor. Registos da composição, qualidade e historial do betão original são indicações valiosas para 

a determinação do potencial de reutilização de qualquer betão estrutural. Mesmo quando estes registos 



CAPÍTULO 2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

2.16 

não estão disponíveis, se for possível mostrar-se que as proporções de mistura e resistência do betão 

original são diferentes, esses betões não devem ser encarados da mesma forma durante a demolição 

(HANSEN, 1986). 

Esta prática pode excluir a necessidade de se proceder a soluções mais sofisticadas como 

separação mecânica, manual, por imersão ou por correntes de ar, que tornam o processo demasiado 

dispendioso, reflectindo-se no preço de venda dos agregados de resíduos reciclados. Assim, a recolha 

em estaleiro de demolição e de construção deverá prever contentores com separadores para materiais 

como o betão e alvenarias e outros como madeira, papel, plásticos, isolantes ou gesso (PEREIRA et 

al., 2004). 

2.3.3.2. Recepção dos RCD e armazenamento inicial 

Todas as entradas e saídas de material devem ser controladas, sendo registadas as quantidades 

e características dos materiais movimentados. Em caso de dúvida ou incerteza quanto às características 

da carga, deve ser feita uma inspecção mais pormenorizada. Deve ser ainda efectuada uma inspecção 

posterior aquando da descarga para garantir a qualidade do material aceite. 

Nas zonas de recepção de resíduos, deve tratar-se da impermeabilização do solo por 

intermédio de uma tela própria, com vista a conduzir os efluentes contaminados para uma zona de 

recolha de águas posteriormente analisadas e tratadas, se tal for necessário. 

2.3.3.3. Pré-triagem e separação inicial 

Os fluxos de betão armado, em especial os elementos de dimensões maiores, são reduzidos em 

dimensão por intermédio de um martelo hidráulico e com a ajuda de uma pinça demolidora, é retirada 

a maioria das armaduras. O aço proveniente das peças de betão armado é reencaminhado para 

siderurgia, para ser reciclado. Os fluxos separados de materiais limpos como betão, tijolos, cerâmica 

ou fluxos misturados de materiais minerais não contaminados – betão, alvenarias e pedras – passam 

por um processo de pré-segregação com o objectivo de remover a fracção 0-5 mm, sendo o restante 

material encaminhado para britagem. Quanto aos materiais aceites que apresentem contaminações, são 

encaminhados e depositados numa zona diferente, de onde entrarão num circuito de triagem (mecânica 

e manual) do qual deverão sair suficientemente limpos para prosseguirem o processamento normal 

como materiais minerais não contaminados. 

2.3.3.4. Triagem e selecção dos fluxos contaminados 

Os resíduos que dão entrada na estação são depositados numa zona própria passando daí a 

uma primeira fase de triagem, onde são retirados os maiores elementos e de maior visibilidade, que 

são indesejáveis para este tipo de reciclagem como madeiras, papéis, metais e isolamentos, que 

passaram na inspecção à entrada.  
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A massa de resíduos é de seguida dirigida para uma unidade de triagem munida de grelha 

vibratória, cabina de triagem manual e separador magnético. Esta instalação permite a separação dos 

diferentes fluxos de resíduos, como os plásticos, madeira, metais, papel e cartão. 

A passagem por um crivo permite separar as areias com granulometria entre 0 e 5 mm. Destes 

processos, deverão resultar separadas as seguintes fracções: resíduos diversos (papel e cartão, 

plásticos, madeira, metais e outros); minerais: fracção fina (entre 0 e 5 mm); minerais de fracção 

média e grossa: prosseguem para tratamento. 

Existem outros processos de separação que se podem utilizar conjuntamente ou não com os 

processos convencionais já referidos, tais como: separação mecânica dos resíduos; separação via 

húmida (por densidade); separação por correntes de ar. 

2.3.3.5. Britagem e crivagem 

Os materiais a serem britados são constituídos apenas por resíduos seleccionados de forma a 

resultarem valores de contaminação mínimos. 

A britagem é feita por intermédio de uma britadora de impacto ou uma britadora de maxilas, 

onde os materiais são reduzidos às dimensões desejadas. Os parâmetros reguláveis da britadora devem 

ser ajustados consoante o tipo de material a ser britado e, em especial, consoante o tipo de produto que 

se pretende obter. À saída da britagem, o produto britado passa por um separador magnético que retira 

os restos de metal ainda existentes no fluxo. Estes são reencaminhados conjuntamente com os 

resultantes de outras etapas do processo de reciclagem. 

À parcela de finos de britagem não se deverão juntar os finos resultantes da pré-britagem 

provenientes da passagem pelo crivo primário, pois estes últimos geralmente contêm percentagens 

consideráveis de partículas finas contaminantes, como gesso, matérias orgânicas e poeiras diversas. 

2.3.3.6. Armazenamento e saída dos produtos finais 

Todos os stocks que não estejam separados fisicamente deverão ser separados por uma 

distância na base de pelo menos 4 m para garantir não existirem misturas entre stocks, e facilitar as 

operações de armazenamento, cargas e descargas, nomeadamente dos veículos intervenientes nessas 

operações. 

Todos os stocks de material devem estar devidamente identificados e cabe ao responsável 

identificar e supervisionar as acções de depósito e carga de material. 

2.4. Aplicabilidade dos RCD na construção 

Grande parte dos RCD pode ter, desde que gerida de forma correcta, um destino que a valorize 

de forma sustentável. Esta reutilização pode então dar origem a produtos mais ou menos valiosos, 
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dependendo da aplicação. Pode observar-se esta reutilização desde a reciclagem directa, como é o caso 

do vidro, dos plásticos e de metais, até ao fabrico de agregados produzidos a partir de materiais 

cerâmicos, alvenaria de pedra e de tijolo, betão e argamassas, entre outros destinos. Os agregados 

reciclados podem, por sua vez, ser usados no fabrico de novas argamassas, pavimentos rodoviários, 

sistemas de drenagem e betões. O último destes pontos irá ser abordado de forma muito sucinta, já que 

é esse o tema em discussão do capítulo 3 da presente dissertação. 

2.4.1. Argamassas 

A fracção fina dos agregados reciclados é bastante significativa no panorama geral dos RCD, 

pois durante o processo de britagem, mesmo quando o objectivo é a produção de agregados graúdos, 

existe uma quantidade de agregados finos produzida. Se se tiver em conta um cenário de banalização 

do processo de reciclagem dos RCD, vislumbra-se uma quantidade expressiva de finos que podem ser 

reutilizados. 

As argamassas apresentam-se então como a solução mais óbvia para utilização da fracção fina 

dos RCD. Esta, que influencia negativamente as propriedades do betão, poderá ser utilizada na 

produção de argamassas, pois as argamassas com agregados reciclados apresentam características que 

as tornam adequadas à utilização na construção, mesmo tendo em conta que algumas propriedades são 

melhores e outras piores quando comparadas com argamassas convencionais. Estas diferenças existem 

principalmente devido a diferenças na composição, granulometria, absorção de água e outras 

características do agregado. 

As vantagens inerentes a este tipo de argamassas, para além de utilizar agregados reciclados, 

estão relacionadas com as maiores resistências à compressão. Apesar de alguns autores acreditarem 

que a parcela cerâmica dos resíduos origina uma actividade pozolânica e que é esta a responsável por 

esta melhoria de resistência mecânica, não é pacífico que assim deva ser entendido, pois também é 

possível que esta vantagem seja devida ao alto teor de finos, que funcionam como fíler na mistura 

(LIMA, 1999; MIRANDA, 2000).  

Este efeito pozolânico pode ser explicado pelos sílico-aluminatos presentes nos materiais 

cerâmicos que, quando provenientes de materiais com fabrico menos controlado, arrefecidos 

demasiadamente rápido após a cozedura, originam um produto com estado amorfo, com uma estrutura 

não cristalina, portanto pouco estável, tornando o material propenso a reagir. 

MIRANDA e SELMO (http://fernandoavilasantos.kit.net/) afirmam que muitos resultados 

elevados de resistência obtidos em argamassas com RCD reciclado são justificados por esta actividade 

pozolânica mas sem sequer ter sido verificado se tal actividade existe no material. Inclusivamente, 

MIRANDA (2000) salienta que em nenhum dos tipos de entulho estudados na sua investigação foi 

constatada actividade pozolânica, quer por ensaios químicos ou mecânicos. 
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As argamassas podem ser utilizadas como revestimento ou assentamento. O primeiro caso 

pode ser mais problemático, pois o material reciclado, podendo apresentar grandes variações de 

composição, distribuição granulométrica ou existência de contaminantes, pode produzir revestimentos 

com uma variação de desempenho significativa, tornando-se então necessário um controlo mais 

apertado para a sua utilização. 

2.4.2. Pavimentos rodoviários 

A utilização de RCD na construção de pavimentos rodoviários, nomeadamente em camadas de 

base e sub-base, é a forma mais simples e económica de aplicação destes materiais reciclados. Não 

exigindo o mesmo controlo a nível granulométrico, permite reduções importantes no custo da 

produção dos agregados, pois tendo uma menor necessidade de selecção possibilita a utilização de 

uma faixa alargada de resíduos de origem mineral (SALINAS, 2002). 

GONÇALVES e NEVES (2003) confirmam que estudos efectuados na Suécia revelaram 

aumento do módulo de deformabilidade com o tempo de camadas não ligadas onde se usaram 

agregados reciclados de betão, revelando assim que algumas partículas de cimento se hidrataram, 

estabelecendo-se ligação entre os grãos. 

Também no domínio das estradas, os finos podem ser usados para estabilizantes nas bases dos 

pavimentos rodoviários, absorver manchas de óleo existentes no pavimento ou mesmo regular a acidez 

dos solos através da elevada alcalinidade do betão (GONÇALVES e NEVES, 2003). 

2.4.3. Sistemas de drenagem 

Os RCD podem ainda ser empregues em camadas drenantes, efectuando diversas funções, 

como camadas drenantes em aterros de resíduos sólidos, elementos de filtro em fossas sépticas, drenos 

em trincheiras e valas subterrâneas ou mesmo como elemento substituinte em estacas de brita para 

acelerar recalques e melhorar a capacidade de carga em depósitos de solos moles. 

LIMA (1999) relembra que os materiais para enchimento devem possuir uma curva 

granulométrica adequada e uma dureza elevada, de modo a proporcionarem uma fácil consolidação e 

manterem a capacidade de drenagem. Devem ainda ser quimicamente inertes e de baixa 

expansibilidade na presença de água. Ainda que, regra geral, os agregados reciclados respondam bem 

a estas exigências, deverá existir particular cuidado quando estes derivam de alvenarias, pois 

facilmente contêm materiais expansivos como madeiras, que facilitam a prolificação de vazios. 

A grande porosidade encontrada em RCD de granulometria mais grossa traduz-se numa 

elevada capacidade de absorção de água, tornando-se numa vantagem indiscutível em áreas com 

dificuldade de escoamento aquando de grandes precipitações, pois deste modo a água fica armazenada 

e é descarregada posteriormente de forma lenta nas redes de águas pluviais.  
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AFFONSO (2005) caracterizou, no seu trabalho de investigação, os agregados de RCD para 

aproveitamento em camadas drenantes de aterros de resíduos, tendo chegado à conclusão que estes 

preenchem os requisitos para poderem desempenhar este papel. Chegou a resultados de 

permeabilidade superiores aos necessários para a vazão diária, concluindo que o material em questão 

tem permeabilidade suficiente para o que é solicitado. Relativamente à resistência à compressão, 

verificou que o material sofreu alguma fragmentação quando submetido a uma carga de 1800 kPa, que 

representa uma altura de 190 m de RSU sobre a camada drenante. Como a altura em aterros raramente 

ultrapassa os 100 m, o investigador concluiu que, relativamente a este parâmetro, os materiais 

provenientes de RCD também se mostraram capazes.  

2.4.4. Betão 

A utilização de agregados reciclados em betão é uma forma de se tirar maior proveito 

económico dos RCD e tem sido objecto de estudo ao longo dos anos, pois continua a não ser 

consensual a sua utilização. A experiência prática mostra que o betão produzido com agregados 

reciclados é tão fácil de misturar, transportar, aplicar e compactar como o betão convencional. 

Contudo, devido à absorção de água relativamente alta do agregado reciclado, é recomendado que os 

agregados reciclados estejam o mais perto de uma condição seca superficial saturada quanto possível 

(HANSEN, 1986). O betão produzido com agregados reciclados tem, como seria de esperar, 

características diferentes das do betão convencional, diferenças estas muito dependentes do tipo e 

qualidade dos agregados utilizados. Pode então obter-se betão sem funções estruturais, betões 

estruturais com classes de resistência ditas “normais” mas também se podem obter betões de alta 

resistência. Existe inclusive uma especificação japonesa para produção de betão de alta resistência 

com agregados reciclados, a JIS A 5021, que será abordada mais adiante. 

Segundo LIMBACHIYA et al. (2000), foram encontradas proporções de mistura de betão 

produzido com agregados reciclados que, para uma dada classe de resistência, permitem a esses betões 

propriedades de durabilidade, tais como resistência à penetração dos cloretos e corrosão provocada 

pelos mesmos, ao gelo-degelo e à abrasão, similares à correspondente mistura de betão de agregados 

naturais. Isto sugere que o betão produzido com agregados grossos provenientes de elementos pré-

fabricados pode ser utilizado em betões de altas resistências, pois são limpos e livres de níveis 

prejudiciais de impurezas químicas e outros contaminantes perigosos. 

 

Fica desta forma claro que, dadas as diversas possibilidades de aplicação dos RCD, estes 

podem trazer várias contrapartidas, não só directas, de uma forma económica, mas também indirectas, 

como é o caso das consequências ambientais, que possibilitam dar vazão a milhões de toneladas de 

RCD produzidas anualmente, criando bases para um desenvolvimento sustentável. 
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3. UTILIZAÇÃO DOS AGREGADOS RECICLADOS NO FABRICO DE 

BETÃO 

Os RCD podem, como explicitado no Capítulo 2, ter diversos fins, entre os quais a utilização 

em agregados para o fabrico de betão é aquele com um grau de exigência mais elevado. Esta utilização 

obriga a que sejam tomados diversos cuidados de modo a lidar com as diferenças que a variabilidade 

dos agregados podem provocar nas suas propriedades. Estas, por sua vez, provocam diferenças no 

desempenho do betão fabricado, tanto em termos mecânicos como de durabilidade. 

3.1. Propriedades dos agregados reciclados 

Os agregados reciclados apresentam uma grande variabilidade nas suas propriedades, 

provocada não exclusiva mas principalmente por uma grande dispersão na sua composição. Pretende-

se, neste sub-capítulo, a identificação das propriedades dos agregados reciclados que se distinguem de 

forma proeminente dos agregados naturais e quantificar essas mesmas diferenças. A base de 

comparação será a granulometria dos agregados e a sua composição. 

3.1.1. Granulometria, forma e textura 

A distribuição granulométrica é uma das propriedades mais importantes na determinação de 

várias características do betão, tais como trabalhabilidade, resistência mecânica, absorção de água, 

permeabilidade, entre outras (LEITE, 2001). 

A granulometria dos agregados reciclados depende do processo de trituração, sobre o qual 

HANSEN (1992), citado por LEITE (2001), afirma que britadoras de mandíbulas com abertura de 33 

mm produzem agregados com 20% de finos abaixo de 5 mm. 

GONÇALVES e NEVES (2003) afirmam que as melhores granulometria e forma são obtidas 

quando o processo de britagem consiste na utilização inicial de uma britadora de maxilas, seguida de 

uma britadora rotativa. 

A presença de pasta de cimento aderida aos agregados do betão original provoca uma textura 

mais rugosa e porosa aos agregados reciclados. A qualidade do betão de origem tem influência na 

forma dos agregados reciclados. À medida que aumenta, os agregados reciclados tendem a ficar mais 

angulosos, fruto da maior resistência da pasta aderida (KIKUCHI et al., 1998). A diferença na forma 
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dos agregados contribui para que a trabalhabilidade dos agregados reciclados seja tendencialmente 

inferior. 

Quando aos superfinos, FERGUS (1981), citado por HANSEN (1992), constatou que a 

percentagem de agregados inferiores a 75 µm a partir de agregados grosso de tamanho máximo 38 mm 

se situava entre 0,3 e 0,5%. Já HANSEN e NARUD (1983) encontraram entre 0,8 e 3,5% de 

agregados reciclados com máxima dimensão 4 mm. Estes valores dependem em muito da qualidade do 

betão de origem, aumentando com esta. 

Com base no trabalho experimental realizado por SANTOS (2004), BRITO (2005) concluiu 

que o índice de forma diminui com o granulometria dos agregados, tanto naturais como reciclados, 

assim como o mesmo índice aumenta quando se passa dos agregados grossos naturais para reciclados 

da mesma granulometria, por força da maior angulosidade dos últimos. 

Os agregados reciclados de alvenaria podem conter elevadas quantidades de finos o que pode 

dificultar o controlo da granulometria, promovendo a procura de usos específicos para a parcela fina. 

Adoptando-se a mesma curva granulométrica no fabrico de betão com agregados reciclados utilizada 

em betão convencional, consegue-se que não haja grandes variações quanto à trabalhabilidade, 

dosagem de cimento, entre outros parâmetros. Quando a granulometria não é ajustada, são necessários 

estudos sobre as características do material e as consequências destas características no desempenho 

do betão (LIMA 1999). BRITO (2005) observa que estudos que comparem betão convencional e betão 

com agregados reciclados no seu desempenho e durabilidade só são válidos caso a curva 

granulométrica, quer da parcela de finos quer de grossos for a mesma nos dois tipos de betão. 

3.1.2. Massa volúmica 

A massa volúmica dos agregados é das propriedades dos agregados reciclados que melhor 

representa a qualidade dos mesmos. Pode medir-se a baridade, massa volúmica seca e massa volúmica 

saturada com superfície seca, sendo equivalente a tendência seguida por todas elas. 

Em princípio, quanto maior for a baridade dos agregados, melhor o desempenho do betão, 

pelo que é uma medida indirecta da sua “qualidade” (BRITO 2005). 

Agregados reciclados de betão apresentam massa volúmica maior do que os de alvenaria, 

assim como a fracção grossa de agregados reciclados apresenta uma menor diferença relativamente 

aos seus homólogos naturais do que a fracção fina, devido ao menor teor de pasta aderida (LIMA 

1999). HANSEN (1992) observa, a partir de alguns estudos, que a massa volúmica da argamassa 

aderida proveniente de agregados reciclados ronda os 2000 kg/m3 e que esta não varia de forma 

significativa com a qualidade do betão de origem. Esta diferença de massas volúmicas entre os 

agregados naturais e a argamassa aderida leva a que, quanto maior a sua quantidade nos agregados 

reciclados, menor seja a massa volúmica dos mesmos. Segundo ETXEBERRIA (2004), os principais 

factores que influenciam a quantidade de argamassa aderida nos agregados reciclados, para o mesmo 
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método de processamento, são a relação A/C, a resistência do betão original e o tamanho do agregado. 

A quantidade de pasta aderida aumenta com a diminuição do tamanho do agregado (HANSEN e 

NARUD, 1983; HEDENGAARD, 1981). YAMATO e SOEDA (2000) reportam que agregados 

reciclados produzidos a partir de betão de baixa resistência têm menos argamassa aderida, 

comparativamente com betões de resistência mais elevada. 

ETXEBERRIA (2004) afirma que a massa volúmica dos agregados reciclados de betão 

depende da resistência do betão original e do tamanho das partículas, sendo proporcional a ambos os 

parâmetros. 

BRITO (2005) expõe os resultados obtidos por vários investigadores, para diferentes tipos de 

agregados no que à massa volúmica diz respeito. Esses resultados estão sintetizados no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Baridade, massa volúmica seca dos agregados (ρs) e massa volúmica dos agregados 
saturados com superfície seca (ρsss). Fonte: adaptado de BRITO (2005) 

Investigador Tipo de agregado Baridades (kg/m3) ρs (kg/m3) ρsss (kg/m3) 

Santos (2002) grossos de betão 1372 2364 2480 
Santos (2002) grossos de betão 1393 2329 2458 
Santos (2004) grossos de betão 1294 2250 2407 
Santos (2004) grossos de betão 1342 2316 2445 
Matias (2005) grossos de betão 1260 2355 2542 

Gonçalves (2001) grossos de betão - 2286 2430 
Pereira (2002) grossos de cerâmicos 1159 2029 2273 

Evangelista (2007) grossos de betão 1234 1913 2165 
 

VÁZQUEZ et al. (2006) afirmam que a massa volúmica dos agregados reciclados pode oscilar 

entre 2100 e 2400 kg/m3 enquanto que a massa volúmica saturada com superfície seca varia entre 

2300 e 2500 kg/m3. 

3.1.3. Absorção de água 

A absorção de água é uma das características dos agregados que mais diferencia os reciclados 

dos naturais. Esta diferença é justificada pela presença de elementos porosos como argamassas, 

alvenarias, entre outros. A absorção de água é tanto maior quanto mais porosos forem os componentes 

do resíduo. Por isso, agregados de alvenaria apresentam normalmente valores mais elevados de 

absorção de água do que os obtidos a partir da britagem de betão. 

Na sua campanha experimental, SOLYMAN (2005) obteve valores de absorção de água para 

agregados finos reciclados de betão entre 3,8 e 11,5%, quando para a areia natural este valor se situou 

nos 0,4%. Estes resultados ilustram a enorme diferença entre a absorção de água dos agregados 

naturais e reciclados. De notar que, para estes ensaios, não foi incluída a fracção de granulometria 

inferior a 0,125 mm.  
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BRITO (2005) concluiu que a absorção de água aumenta com a diminuição da granulometria, 

muito por força do aumento de superfície específica, sendo esta tendência comum aos agregados 

reciclados e naturais. Conclui ainda que a relação A/C dos betões de origem dos agregados reciclados 

não afecta a sua absorção. 

BRITO (2005) refere um conjunto de resultados experimentais, onde foram obtidos os valores 

de absorção de água. Os resultados estão condensados no Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 - Absorção de água dos agregados reciclados segundo trabalhos experimentais de vários 
investigadores. Fonte: adaptado de BRITO (2005). 

Investigador Tipo de agregado Origem Tamanho dos 
agregados (mm) 

Absorção de 
água (%) 

AGP 2-7 0,74 
AGP 

naturais 
7-20 1,19 

AGR betão - 7,07 
AGR - 10,29 

De Pauw et al. 
(1998) 

AGR 
cerâmicos 

- 9,87 
4-8 3,7 

8-16 1,8 AGP naturais 
16-32 0,8 

4-8 8,5 
8-16 5 AGR a/c = 0,4 betão 

16-32 3,8 
4-8 8,7 

8-16 5,4 AGR a/c = 0,7 betão 
16-32 4 

4-8 8,7 
8-16 5,7 AGR a/c = 1,2 betão 

16-32 3,7 

Hansen e Narud 
(1983) 

AFR betão < 5 9,8 
AGP naturais - 1,14 
AGR - 4,9 Santos (2002) 
AGR 

betão 
- 5,5 

AGP brita 1 1 
AGP 

naturais 
brita 2 0,5 

AGR brita 1 7 
Santos (2004) 

AGR 
betão 

brita 2 5,5 
AGP naturais - 0,79 

Matias (2005) 
AGR betão - 4,12 

Pereira (2002) AGR cerâmicos cerâmicos 2,28-9,52 12a 

AFP naturais - 0,8 Evangelista 
(2007) AFR betão - 13,1 

Notas: 

AGP – agregados grossos primários; AGR – agregados grossos reciclados; AFP – agregados finos primários; 

AFR – agregados finos reciclados; a processo de britagem além de uma britadora de maxilas, que implicou o 

recurso a uma máquina do ensaio de Los Angeles. 
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LIMA (1999) observa que a absorção de água de agregados reciclados de alvenaria é maior do 

que a de agregados reciclados de betão, devido à maior porosidade dos resíduos que o compõem. Por 

apresentarem maior variação na composição que os agregados de betão, as taxas de absorção de água 

dos agregados de alvenaria podem ter uma variação superior. 

HAMASSAKI et al. (1997) mediram as absorções de água de agregados de diversas 

composições, apresentadas no Quadro 3.3. 

Quadro 3.3 – Absorção de água de agregados finos de diferentes composições. Fonte: HAMASSAKI et al. 
(1997) 

Material Absorção de água (%) 
Areia 0,7 

Blocos cerâmicos 9,6 
Tijolos 17,4 

Blocos de betão 5,6 
 

ANGULO et al. (2004) estabelecem uma correlação entre estes dois parâmetros com base em 

vários trabalhos experimentais, apresentada na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Correlação entre a massa volúmica e a absorção de água. Fonte: ANGULO et al. (2004) 

 

ETXEBERRIA (2004) afirma que as diferenças entre os agregados reciclados e naturais são 

potenciadas por três factores: 

 tamanho do agregado: a capacidade de absorção do agregado aumenta à medida que a 

granulometria diminui; 

 quantidade de pasta aderida: a capacidade de absorção dos agregados reciclados depende da 

quantidade e qualidade da argamassa aderida; 
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 massa volúmica: existe uma clara dependência entre a massa volúmica e a capacidade de 

absorção de água, provocada em grande parte pela existência de pasta aderida. Desta forma, agregados 

reciclados com grande quantidade de pasta aderida terão uma baixa massa volúmica e uma elevada 

absorção de água. 

Devido a estas diferenças de absorção de água entre os agregados pétreos e os reciclados, é 

frequentemente sugerido efectuar-se uma pré-saturação dos agregados reciclados para a produção de 

betão, de modo a manter uma qualidade uniforme do betão durante a sua produção. 

GONÇALVES e NEVES (2003), citando o guia alemão DAfStb, afirmam que a absorção dos 

agregados é fundamental para o cálculo da relação A/C e que, ao fim de 10 minutos, a absorção é 

cerca de 90% da que se obtém ao fim de 24 horas. 

3.1.4. Impurezas 

Um dos maiores problemas que os agregados reciclados apresentam é a possibilidade de 

existência de impurezas e contaminantes que influem negativamente nas propriedades do betão. Estes 

contaminantes podem ser muito variados, tendo todos eles a desvantagem de reduzirem a resistência 

do betão. Esta diminuição ganha especial relevância no caso do gesso e de materiais argilosos e é 

menos importante no caso de material betuminoso. Além de reduzir a resistência, muitos deles ainda 

trazem outras consequências nada benéficas para as propriedades mecânicas e de durabilidade do 

betão produzido. VÁZQUEZ et al. (2006) enunciam algumas delas: 

 reacções álcalis-sílica – vidro; 

 ataque por sulfatos – gesso; 

 lascado superficial – madeira e papel; 

 elevada retracção – terras argilosas; 

 mau comportamento gelo-degelo – ladrilhos. 

HANSEN (1992) explica que materiais orgânicos como madeira, têxteis, papel ou plástico são 

instáveis em betão submetido a ciclos de molhagem-secagem ou gelo-degelo. Outras substâncias como 

tintas podem provocar consideráveis quantidades de ar no betão. 

O teor de impurezas aumenta com a diminuição da granulometria das partículas, sendo 

portanto esta uma das razões pela qual é vista com desconfiança a utilização da fracção fina na 

produção de betão, assim como é geralmente imposto um limite máximo de teor de superfinos (d < 75 

µm) nos agregados reciclados. 

Como a maioria dos contaminantes apresenta uma massa volúmica inferior à dos agregados, 

uma das formas de controlar a sua presença é fazendo uma separação dos agregados por massas 

volúmicas, recorrendo a líquidos densos, como é estipulado na norma japonesa (LEITE, 2001). 
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3.1.5. Desgaste 

No ensaio de abrasão de Los Angeles, podem obter-se informações sobre a resistência 

mecânica dos agregados, nomeadamente a fragmentação e atrito, sendo estes resultados indicadores da 

qualidade dos materiais (LEITE, 2001). 

VÁZQUEZ et al. (2006) afirmam que os agregados reciclados podem originar valores de 

coeficiente de Los Angeles entre 25 e 42%, dependendo de factores como o tamanho das partículas, 

pois este valor aumenta com o tamanho dos agregados, da qualidade do betão original, em que 

aumenta com a redução da relação A/C do betão original, assim como o próprio coeficiente de Los 

Angeles dos agregados originais, apesar de este valor ser normalmente bastante baixo.  

Segundo LEITE (2001), a norma ASTM 33 “Norma de especificação para agregados para 

betão” limita a perda de massa por abrasão de Los Angeles a 50% para agregados para uso em betão, 

enquanto que VÁZQUEZ et al. (2006) afirmam que a EHE “Instrucción de hormigón estructural” 

estabelece um máximo de 40% para a aplicação em betão estrutural, correspondendo a uma taxa de 

absorção de 7%, tal como mostra a Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – Relação entre a absorção de água e o coeficiente de Los Angeles. Fonte: VÁZQUEZ et al. 
(2006) 

3.2. Propriedades no estado fresco de betão produzido com 

agregados reciclados 

As reconhecidas diferenças entre os agregados naturais e reciclados, utilizados na produção de 

betão, provocam diferenças nas características do betão, quer no estado fresco quer no estado 

endurecido. Este sub-capítulo estuda as propriedades mais relevantes do estado fresco do betão 
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produzido com agregados reciclados, nomeadamente a trabalhabilidade e a massa volúmica, de vital 

importância para a sua aplicação.  

3.2.1. Consistência 

Devido à elevada absorção de água dos agregados reciclados, se os agregados forem aplicados 

secos, durante o processo de amassadura alguma água ficará retida nos agregados, provocando uma 

diminuição da trabalhabilidade e da relação A/C efectiva. MUKAI et al. (1978) chegaram a resultados 

que indicam que betões com agregados grossos reciclados necessitam de aproximadamente mais 10 

l/m3 ou 5% de água do que betão convencional, de forma a atingir a mesma consistência. No caso de 

serem utilizados tanto agregados grossos como finos reciclados, estes valores sobem para 25 l/m3 ou 

15% de água. 

Este aumento de água necessária pode ser evitado ao ser efectuada uma pré-saturação dos 

agregados. A maioria da literatura afirma que, desde que a relação A/C efectiva seja a mesma, as 

diferenças a nível de resistência são diminutas. Se os agregados reciclados forem utilizados enquanto 

secos, a trabalhabilidade do betão irá ser reduzida de forma significativa, devido à elevada absorção de 

água dos agregados reciclados (ETXEBERRIA et al., 2007), o que traz desvantagens quando o betão é 

fabricado no estaleiro, em que existe um intervalo limitado entre a produção e a colocação do betão. 

BRITO (2005) refere que, no trabalho experimental de EVANGELISTA (2005), este obteve 

resistências à compressão ligeiramente inferiores quando os agregados finos reciclados foram sujeitos 

a um processo de pré-molhagem mais longo, que provocou uma maior absorção de água dos 

agregados reciclados, prejudicando a ligação mecânica entre os agregados e a pasta de cimento. 

BRITO (2005) conclui ainda que o processo de britagem dos agregados reciclados pode 

influenciar a trabalhabilidade do betão, dadas as diferenças dos agregados quanto à sua forma, 

trazendo consequências a nível de quantidade de pasta aderida e consequente absorção de água. 

3.2.2. Massa volúmica 

A massa volúmica do betão depende em grande parte da massa volúmica dos agregados que 

lhe dão origem. Assim, sendo conhecidas as diferenças existentes entre os agregados naturais e 

reciclados, descritas no capítulo 3.1.2, pode dizer-se que a massa volúmica do betão no seu estado 

fresco depende do tipo de agregados utilizados, naturais, de betão ou cerâmicos, e da respectiva 

percentagem de substituição. Tanto PEREIRA (2002) como EVANGELISTA (2005) concluíram isso 

mesmo relativamente aos agregados grossos cerâmicos e aos agregados finos de betão, 

respectivamente. 
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3.3. Propriedades mecânicas do betão produzido com agregados 

reciclados 

No seguimento do que tem vindo a ser feito, são discutidas neste capítulo as propriedades 

mecânicas do betão com agregados reciclados que diferem do betão convencional, e de que forma 

essas diferenças se fazem notar. 

3.3.1. Resistência à compressão 

BRITO (2005) verificou que a substituição de agregados naturais por agregados reciclados 

para fabrico de betão, mantendo a curva granulométrica e a trabalhabilidade do betão fresco, pode 

conduzir a resistências semelhantes às do betão convencional, tanto mais quanto: 

 menor for a taxa de agregados naturais por reciclados; 

 menor a substituição de agregados finos reciclados, em detrimento de agregados grossos 

reciclados; 

 melhores as características dos agregados reciclados e menor a quantidade de impurezas; 

 menor a classe de resistência do betão produzido; 

 mais seja permitido o recurso a adjuvantes e ligantes de elevada resistência, de modo a 

compensar as piores características dos agregados reciclados. 

VÁZQUEZ et al. (2006) constataram, a partir de vários trabalhos experimentais, que para uma 

taxa de substituição de 100% de agregados grossos, a diferença de resistência é da ordem dos 20%, 

enquanto que, para substituições de até 50%, as diferenças se situam entre os 2 e 15%. Esta diferença 

pode atingir valores inferiores a 5% quando a taxa de substituição é limitada a 20 a 30%. Dentro desta 

gama de valores chegaram ETXEBERRIA et al. (2007), ao obterem diferenças de 20 a 25% nas 

resistências à compressão de betão com 100% de substituição de agregados grossos, para a mesma 

relação A/C efectiva e quantidade de cimento.  

RAHAL (2007) obteve resistências à compressão de betão com agregados grossos reciclados 

de cerca de 90% da do betão de referência, tendo sido mantidas as proporções de mistura e a 

trabalhabilidade, esta última à custa de um aumento da razão A/C, tendo verificado ainda uma 

evolução de 3 e 5% da resistência dos 28 para os 56 dias para o betão de referência e betão com 

agregados grossos reciclados, respectivamente. O mesmo investigador afirma ainda que a resistência 

do betão demolido não limita a resistência à compressão do betão com agregados reciclados. 

Relativamente à inclusão de agregados finos reciclados em betão, EVANGELISTA e BRITO 

(2006) concluem que a resistência à compressão não parece ser afectada significativamente pela taxa 

de substituição de agregados finos, pelo menos quando esta taxa não ultrapassa os 30%. Contudo, 

sublinham que estes resultados foram obtidos com agregados finos produzidos em laboratório, com 

granulometria e britagem controladas, sendo por isso expectável que agregados finos reciclados 
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obtidos de forma convencional tenham impurezas que reduzam a performance do betão. Esta é, 

inclusive, uma das principais razões pela qual a utilização de agregados finos reciclados é geralmente 

vetada nos vários documentos normativos existentes, questão esta discutida no capítulo 4. É contudo 

deixada a sugestão da utilização de betão pré-fabricado para produção de agregados finos reciclados, 

pois a cuidadosa extracção dos mesmos evitaria a presença de prejudiciais impurezas.  

XIAO et al. (2006) estabeleceram, como base em inúmeros trabalhos experimentais, uma 

relação linear entre a resistência à compressão do betão e a sua massa volúmica, tal como mostra a 

Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Relação entre a resistência à compressão e a massa volúmica do betão. Fonte: XIAO et al. 
(2006) 

3.3.2. Resistência à tracção 

A resistência do betão à tracção, independentemente da origem ou natureza dos seus 

constituintes, é influenciada pela forma e textura dos agregados e pela sua tensão de rotura à tracção. 

No caso do betão com agregados grossos reciclados, a sua maior rugosidade superficial permite que 

estes não vejam o seu valor de resistência à tracção ser tão afectado pela taxa de substituição de 

agregados naturais por reciclados como acontece para a resistência à compressão. Assim, quando se 

compara betão convencional com betão com agregados reciclados, com a mesma dosagem de cimento 

e relação A/C, podem obter-se valores inferiores de resistência à tracção para o último. Contudo, 

quando a comparação é efectuada entre betões de iguais resistências à compressão, a correspondente 

resistência à tracção tende a tomar valores superiores no betão com agregados reciclados. 

VÁZQUEZ et al. (2006) observaram que, para a substituição total de agregados grossos 

naturais por reciclados, as perdas na resistência à tracção podem variar entre 6 e 20%, mas, quando a 

taxa de substituição é inferior a 50%, as diferenças se tornam imperceptíveis. 
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XIAO et al. (2006) estabeleceram, com base nos mesmos trabalhos experimentais que deram 

origem à relação da Figura 3.3, uma relação entre a resistência à compressão e a resistência à tracção, 

apresentada na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Relação entre resistência à compressão e tracção. Fonte: XIAO et al. (2006) 

3.3.3. Módulo de elasticidade 

Devido à quantidade de pasta aderida aos agregados originais, com um módulo de elasticidade 

comparativamente inferior, o módulo de elasticidade do betão com agregados reciclados é sempre 

menor do que o do betão com agregados naturais (HANSEN 1992). 

VÁZQUEZ et al. (2006) reportaram uma série de campanhas experimentais, concluindo que, 

regra geral, o betão com agregados reciclados apresenta uma diferença de módulo de elasticidade 

(sempre inferior quando comparado com betão convencional) de: 

 10% para taxas de substituição de agregados grossos naturais por reciclados de 50%; 

 20% para taxas de substituição de agregados grossos naturais por reciclados de 100%; 

 até 80% quando existe substituição total, tanto da fracção fina como grossa. 

Os mesmos autores referem que substituições de até 20% afectam muito pouco o valor do 

módulo de elasticidade.  

EVANGELISTA e BRITO (2007), ao analisarem a susceptibilidade da diminuição do módulo 

de elasticidade à substituição da fracção fina natural por reciclada, obtêm reduções de 3,7 e 18,5% 

para taxas de substituição de 30 e 100%, respectivamente. É, contudo, de notar, que as baixas reduções 

apresentadas, quando comparadas com a restante literatura, possam ser explicadas pela adição de 

superplastificante em todas as séries de betões produzidas, que pode ter aumentado a rigidez do betão 

com agregados reciclados de forma mais acentuada do que do no betão com agregados naturais.  
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XIAO et al. (2006) estabelecem, uma relação entre a resistência à compressão do betão e o 

módulo de elasticidade, tal como mostra a Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Relação entre a resistência à compressão e o módulo de elasticidade. Fonte: XIAO et al. 
(2006) 

3.3.4. Retracção 

A utilização de agregados reciclados provoca uma maior retracção no betão do que a dos 

agregados naturais. Este efeito deve-se, essencialmente, ao facto de os agregados reciclados terem um 

módulo de elasticidade inferior ao dos agregados naturais, como explicado no ponto 3.3.3, 

aumentando a deformabilidade e diminuindo a rigidez e a capacidade de restringir a retracção da pasta 

de cimento (BRITO, 2005; HANSEN, 1992). A maior dosagem de cimento, normalmente necessária 

para atingir as mesmas resistências do que os betões convencionais, e quantidade de água, necessária 

devido à maior capacidade de absorção de água dos agregados reciclados, são factores que também 

influenciam o aumento da retracção nos betões com agregados reciclados.  

A diferença existente depende da taxa de substituição, como é possível observar na Figura 3.6, 

sendo que, neste aspecto, ao contrário das propriedades até aqui estudadas, a retracção pode apresentar 

uma diferença significativa relativamente ao betão com agregados naturais, mesmo para pequenas 

taxas de substituição (VÁZQUEZ et al., 2006).  

O betão de origem poderá ter alguma influência, dadas as características que oferece à pasta 

aderida, que por sua vez é preponderante para os efeitos que a retracção pode provocar. 

HANSEN (1992) apresentou resultados de trabalhos experimentais que indicam um aumento 

da retracção entre 20 e 50% quando a substituição se dá apenas na fracção grossa, aumentando para 

70% quando se substitui tanto a fracção grossa como fina. 

Quando os agregados naturais são substituídos por agregados reciclados de alvenaria, são 

esperados valores superiores aos obtidos para agregados provenientes de betão, devido ao menor 

módulo de elasticidade. Contudo, devido à elevada porosidade dos agregados e consequente presença 
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de água no seu interior, que toma especial relevância no caso dos agregados cerâmicos mas também é 

significativa nos agregados de betão, a hidratação interna apenas permite que a susceptibilidade a esta 

propriedade seja notada de forma proeminente para intervalos de estudo elevados (SCHULZ e 

HENDRICKS, 1992). 

KEKHOFF e SIEBEL (2001) obtiveram retracções, após 2,5 anos, entre 60 e 100% superiores 

à do betão de referência, para uma taxa de substituição de 10% de agregados reciclados. 

 

Figura 3.6 – Comparação entre retracção dos vários tipos de betão. Fonte: GONÇALVES e NEVES 
(2003) adaptado de HANSEN (1992) 

3.3.5. Fluência 

De forma análoga ao que se passa no caso da retracção, as piores características da pasta 

aderida nos agregados de betão podem provocar um aumento da fluência do betão com agregados 

reciclados comparativamente ao betão convencional (VÁZQUEZ et al., 2006). Contudo, BRITO 

(2005) acrescenta que a maior rugosidade dos agregados reciclados pode provocar o efeito contrário, 

através de uma melhor ligação com a pasta de cimento. 

Valores bastante superiores foram encontrados por KEKHOFF e SIEBEL (2001) que também 

para a fluência após 2,5 anos, obtiveram fluências até 350% superiores à do betão de referência, para a 

mesma taxa de substituição de 10% referenciada no ponto 3.3.4. MENDES et al. (2004), citados por 

BRITO (2005), obtiveram incrementos no coeficiente de fluência de 12% para o betão de agregados 

grossos reciclados de betão relativamente ao betão de referência. Estes betões, apesar de terem 

resistências idênticas, não tinham a mesma trabalhabilidade (abaixamento de 150 mm no betão com 

agregados reciclados e 200 mm no betão de referência) pois, para atingir a mesma classe de 

resistência, foi reduzida a relação A/C (0,60 no betão com agregados reciclados e 0,65 no betão de 

referência). 

A Figura 3.7 mostra o desenvolvimento da deformação total de diferentes betões na campanha 

experimental de ROOS e ZILCH (1998). 
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Figura 3.7 – Comparação da deformação por fluência entre betão com agregados reciclados e naturais. 
Fonte: ROOS e ZILCH (1998). 

3.4. Durabilidade do betão produzido com agregados reciclados 

Da mesma forma que no betão convencional, pretende-se que o betão com agregados 

reciclados satisfaça, durante a sua vida útil, os requisitos de resistência aos agentes agressivos e 

durabilidade, sem excesso de manutenção não prevista para manter estes mesmos requisitos. Assim, 

são pesquisadas as diferenças estes dois tipos de betão no que diz respeito às aspectos mais relevantes 

nesta área. 

3.4.1. Permeabilidade 

O betão com agregados reciclados terá uma permeabilidade superior não só devido à menor 

compacidade e à maior absorção de água dos agregados reciclados mas também à forma como a 

trabalhabilidade é compensada. Isto porque, para a mesma relação A/C, a diferença entre a 

permeabilidade de dois betões não é muito relevante. Contudo, nestas condições, o betão com 

agregados reciclados apresenta uma trabalhabilidade inferior, o que prejudica a compacidade do betão 

e consequente durabilidade. Se a correcção da trabalhabilidade for efectuada aumentando a quantidade 

de água, a relação A/C aumenta, pelo que a utilização de adjuvantes é uma alternativa viável para 

compensar as diferenças do betão com agregados reciclados no capítulo da durabilidade. Deve ainda 

ter-se em conta que o ajuste da relação A/C é uma técnica habitual para aumentar a resistência do 

betão com agregados reciclados e, se esta diminuir, a capacidade de absorção do betão produzido irá 

aumentar. Assim, comparando betão convencional e betão com agregados reciclados com a mesma 

resistência, é expectável que a permeabilidade do primeiro seja inferior à do segundo, aumentando esta 
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diferença com a taxa de substituição de agregados naturais por reciclados, por implicar uma 

necessidade de diminuição da relação A/C superior. Os resultados obtidos por LIMBACHIYA et al. 

(2000) e GONÇALVES et al. (2004) enquadraram-se dentro do explicitado nos parágrafos anteriores. 

WAINWRIGHT et al. (1993) comprovaram nos seus resultados experimentais que a 

permeabilidade aumenta com a inclusão de agregados reciclados, tornando-se este efeito ainda mais 

notório quando a fracção fina também é substituída. Obtiveram permeabilidades aproximadamente 1,5 

e 2,5 vezes superiores quando se substituiu a fracção grossa e a totalidade dos agregados, 

respectivamente. 

3.4.2. Resistência aos ciclos gelo-degelo 

VÁZQUEZ et al. (2006) afirmam que, apesar das grandes variações encontradas na literatura, 

a tendência generalizada é que a introdução de agregados reciclados implica uma diminuição da 

resistência ao congelamento, apesar de ser quase imperceptível para baixas percentagens de 

substituição. 

Segundo SALEM e BURDETTE (1998), a utilização de adjuvantes introdutores de ar é o 

melhor modo de melhorar o comportamento do betão com agregados reciclados aos ciclos gelo-

degelo. Contudo, este método provoca uma diminuição de algumas propriedades físicas do betão. 

BARRA e VÁZQUEZ (1996) encontraram uma má resistência aos ciclos gelo-degelo ao 

utilizarem agregados reciclados secos ou totalmente saturados, em oposição aos bons resultados 

obtidos quando utilizados agregados semi-saturados. Os autores atribuem esta disparidade à sólida e 

densa ligação entre os agregados reciclados e a pasta de cimento formada na segunda situação.  

ZAHARIEVA et al. (2004) produziram quatro famílias de betões (betão de referência, betão 

com agregados grossos reciclados, betão com agregados grossos e finos reciclados pré-saturados, 

betão com agregados grossos e finos reciclados) com a mesma dosagem de cimento, 

superplastificante, trabalhabilidade e massa volúmica dos agregados. Estes betões foram sujeitos a 

quatro níveis de absorção de água, para posterior avaliação da resistência aos ciclos gelo-degelo. Os 

investigadores concluíram que betão com agregados reciclados não é adequado a ser utilizado em 

estruturas expostas a climas rigorosos, justificando este facto com a elevada relação A/C, que induz 

uma elevada porosidade e fracas resistências mecânicas nos betões com agregados reciclados. É 

também enunciada a possibilidade de os agregados reciclados libertarem água para a pasta de cimento 

durante o período de congelamento. O grau de saturação assumiu também importância extrema nos 

resultados obtidos, onde o comportamento do betão piorava com o aumento do mesmo, assim como o 

tipo de agregados, onde a inclusão de agregados finos reciclados provocou um decréscimo de 

resistência bastante superior àquele verificado para o betão com agregados grossos reciclados 

relativamente ao betão de referência. 
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3.4.3. Resistência aos ataques químicos 

Segundo BRITO (2005), as taxas de penetração de cloretos e de carbonatação do betão são de 

grande importância para a estimativa da vida útil das armaduras e estão relacionadas com a 

permeabilidade ao ar e à água, dependendo, portanto, dos mesmos factores enunciados no ponto 3.4.1. 

De acordo com BARRA e VÁZQUEZ (1997), o risco de carbonatação de betão com 

agregados reciclados é superior ao do betão convencional quando a quantidade de cimento é superior a 

400 kg/m3. No entanto, para dosagens inferiores de cimento, as diferenças não são significativas no 

que respeita à profundidade de carbonatação. 

A diferença da velocidade de penetração entre o betão convencional e o betão com agregados 

reciclados depende em grande parte da qualidade dos agregados e em particular da qualidade da pasta 

aderida. Se a pasta aderida for mais permeável do que a nova pasta de cimento, vai existir um aumento 

da velocidade de carbonatação, pois a pasta mais porosa vai servir de ponte para a penetração do 

dióxido de carbono. Se, em oposição, a nova pasta de cimento for mais porosa do que a pasta aderida 

dos agregados reciclados, o comportamento do betão com agregados reciclados será idêntico ao do 

betão com agregados naturais. VÁZQUEZ et al. (2006) aludiram à possibilidade do betão com 

agregados reciclados ter menor velocidade de penetração, por aumentar a quantidade de pasta de 

cimento, o que implica uma maior quantidade de hidróxido de cálcio que é necessário reagir com o 

dióxido de carbono para a carbonatação se dar. 

BRITO (2005) concluiu, com base em alguns trabalhos experimentais, que a substituição por 

agregados finos reciclados é mais lesiva da durabilidade do betão do que a substituição por agregados 

grossos reciclados, tanto no que toca à carbonatação como ao ataque por cloretos. 

No que respeita às reacções álcalis-sílica, BRITO (2005) afirma que a potencial reactividade 

dos agregados aos álcalis se deve ao maior teor em álcalis da pasta aderida. Problemática é ainda a 

identificação com precisão desta reactividade, o que pode dificultar a utilização de agregados 

reciclados com a certeza de que o betão produzido não vai padecer desta patologia.  

FOSTER (1986), citado por HANSEN (1992), afirmou que são necessárias três situações para 

causar danos no betão por reacção álcalis-sílica:  

 agregados com quantidades suficientes de constituintes reactivos solúveis em soluções 

aquosas de elevada alcalinidade;  

 suficiente teor de álcalis solúvel em água proveniente de outra fonte, normalmente o cimento, 

para conduzir o pH do betão a um valor elevado, mantendo-o nesse patamar até que o gel álcalis-sílica 

seja produzido;  

 suficiente quantidade de água para fornecer a humidade necessária para que a expansão do gel 

álcalis-sílica seja consumada. 
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4. ANÁLISE DA REGULAMENTAÇÃO EXISTENTE 

O presente capítulo da dissertação consiste na análise de todos os documentos normativos dos 

quais foram encontradas informações. Apesar da compreensível intenção em analisar o maior número 

de normas de forma directa, tal não se revelou possível. Como tal, em alguns casos, é feita a análise a 

partir de listagens dos requisitos mencionados na norma, citadas por outros autores. A análise incide 

sobre os requisitos dos agregados reciclados e o seu controlo de qualidade, assim como as suas 

condições de aplicação em betão. Pretende-se comparar os vários parâmetros de forma sistemática, 

apontando os que assumem orientações discordantes não só com outras especificações como dentro 

das próprias propriedades dos agregados ou do betão com agregados reciclados. 

4.1. Brasil – NBR 15.116 

O projecto NBR 18:201.06-001 é a última versão projecto da norma NBR 15.116 “Agregados 

reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Utilização em pavimentação e fabrico de betão 

sem função estrutural – Requisitos”, em vigor no Brasil. 

Esta norma estabelece os requisitos para a utilização de agregados reciclados a partir de 

resíduos sólidos da construção civil em obras de pavimentação viária e em betão sem função 

estrutural. Apenas esta última vertente tem interesse do ponto de vista do presente trabalho, sendo por 

isso a única e ser estudada e comentada. 

4.1.1. Classificação e composição dos agregados 

São estabelecidas 4 classes para os resíduos (A, B, C e D), sendo que apenas os resíduos de 

classe A podem ser utilizados tendo em vista a utilização em betão. 

São pertencentes à classe A os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como:  

 resíduos de construção, demolição, remodelações e reparações de pavimentação e de outras 

obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagens ; 

 resíduos de construção, demolição, remodelações e reparações de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento e outros), argamassas e betão; 
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 resíduos de processo de fabrico e/ou demolição de peças pré-fabricadas em betão produzidas 

no estaleiro. 

 

Os resíduos sólidos de construção civil classificados como sendo de classe A dão origem a 

agregados que, classificados por composição segundo a norma, se podem dividir em dois grupos: 

 agregado de resíduos de betão (ARC): é o agregado reciclado obtido pelo processamento do 

resíduo de classe A composto, na sua fracção grossa, por no mínimo 90% em massa de fragmentos à 

base de cimento portland e rochas; 

 agregado de resíduos mistos (ARM): é o agregado reciclado obtido do processamento de 

resíduo de classe A composto, na sua fracção grossa, por menos de 90% em massa de fragmentos à 

base de cimento portland e rochas. 

 

Para distinguir ARC de ARM, os agregados são separados em quatro grupos conforme a sua 

composição: 

 grupo 1: fragmentos que apresentam pasta de cimento endurecida em mais de 50% do volume; 

 grupo 2: fragmentos constituídos por rocha em mais de 50% do volume; 

 grupo 3: fragmentos de cerâmica branca ou vermelha, com superfície não polida, em mais de 

50% do volume; 

 grupo 4: fragmentos de materiais não minerais de natureza orgânica como madeira, plástico, 

betume e materiais carbonizados, e de contaminantes como vidros, vidrados cerâmicos e gesso. 

Se a percentagem dos dois primeiros for superior a 90%, define-se como ARC; caso contrário, 

como ARM.  

4.1.2. Requisitos dos agregados reciclados 

Os agregados reciclados podem ser utilizados em betão sem função estrutural, desde que 

provenientes de material da classe A, substituindo parcial ou totalmente os agregados naturais e 

respeitando as imposições do Quadro 4.1. É permitida a utilização tanto de agregados grossos como de 

finos.  

A composição granulométrica do agregado reciclado pode ser corrigida pela adição de 

agregados naturais de modo a estar de acordo com a NBR 7211 “Agregados para betão – 

especificação”. 

É necessária a pré-saturação dos agregados grossos e finos. A prática tem mostrado que 

valores em torno de 80% de absorção de água potencial do agregado reciclado em uso são adequados. 
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Quadro 4.1 – Requisitos para os agregados reciclados. Fonte: NBR 15.116 

Agregado reciclado de classe A 
ARC ARM Propriedades 

Grossos Finos Grossos Finos 
Teor de fragmentos à base de cimento e 

rochas (%) ≥ 90 - < 90 - 

Absorção de água (%) ≤ 7 ≤ 12 ≤ 12 ≤ 17 
Cloretos 1 
Sulfatos 1 

Materiais não 
mineraisa 2 

Torrões de argila 2 

Contaminantes – 
teores máximos em 
relação à massa dos 
agregados reciclado 

(%) 

Total 3 
Teor de material inferior a 75 µm (%) ≤ 7 ≤ 15 ≤ 10 ≤ 20 

a plástico, betume, materiais carbonizados, vidros e vidrados cerâmicos. 

4.1.3. Apreciações finais 

Ao contrário do que é observado em outras especificações, esta norma não estabelece 

requisitos quanto à massa volúmica mínima dos agregados, considerando que a absorção de água e a 

massa volúmica dos agregados são relacionáveis. Desta forma, com base nas taxas de absorção de 

água máximas impostas para os ARC, aponta-se para valores de massa volúmica mínima dos 

agregados de 2000 kg/m3 para os agregados grossos e de 1800 kg/m3 para a fracção fina.  

Tendo em conta que este tipo de agregados reciclados é constituído fundamentalmente por 

fragmentos de betão ou rocha, a norma assume uma posição bastante conservadora, no que respeita à 

utilização em betão, pois apenas permite a sua produção de betão para fins não estruturais. Estes 

agregados, sendo maioritariamente constituídos por fragmentos de betão e rocha, poderiam ver a sua 

utilização adoptada em betão de classes de resistência elevadas. Esta afirmação é suportada pelas 

imposições da norma e sua comparação com outras referências normativas, como a especificação 

RILEM ou BS 8500-2, ou mesmo resultados experimentais relatados por HANSEN (1992) ou 

ANGULO (2005). Contudo, é previsível que, comparativamente a um betão convencional, possa ser 

necessária uma maior dosagem de cimento, uma relação A/C efectiva inferior ou mesmo o recurso a 

adjuvantes.  

Em relação aos ARM, a norma não assume uma posição muito clara, pois, para pertencer a 

esta classe, basta que menos de 90% dos seus constituintes seja proveniente de fragmentos de betão ou 

rocha. Esta grande baliza faz com que os limites impostos se tornem curtos caso a percentagem de 

material cerâmico seja grande, já que 12% de absorção de água para agregados grossos cerâmicos é 

um valor facilmente ultrapassável, o mesmo se passando para o limite para os agregados finos. Assim, 

presume-se que, mesmo dentro dos ARM, a norma tente reduzir a presença de materiais cerâmicos nos 

agregados, por estes trazerem consequências negativas nas propriedades do betão. 
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No que respeita à percentagem de partículas inferiores a 75 μm, esta norma é bastante 

permissiva, autorizando percentagens de 7% e 10% para as fracções grossas dos ARC e ARM, 

respectivamente. Estes valores podem influenciar propriedades dos agregados como resistência à 

compressão ou o módulo de elasticidade, pois como já referido, os superfinos são propensos a 

conterem partículas contaminantes, tais como argila. Assim, um valor inferior para este requisito 

talvez fosse de encontro com o tornar esta norma em uma que mais facilmente permitisse a utilização 

de agregados reciclados em betão estrutural.  

A norma não restringe a utilização de agregados finos na produção de betão, pois este está à 

partida limitado a fins pouco exigentes, onde os possíveis prejuízos provenientes da aplicação da 

parcela fina não são tão significativos. 

ANGULO (2005) justifica o facto de a norma não controlar a reactividade dos agregados às 

reacções álcalis-sílica por esta considerar que estes agregados têm uma porosidade tal que lhes permite 

acomodar os produtos expansivos dentro da matriz cimentícia sem causar fissuração ou afectar as 

propriedades mecânicas do betão. 

Por último, observa-se o facto de esta norma especificar um teor máximo de cloretos solúveis 

em água, ao contrário do regulamentado, por exemplo, na Alemanha ou em Hong-Kong, que sugerem 

a limitação em cloretos solúveis em ácidos. Tal complacência é explicada pelo baixo grau de exigência 

ao que o betão é sujeito, onde a teor de cloretos e os seus efeitos não têm consequências tão gravosas. 

É, contudo, de notar que o valor sugerido de 1% parece extremamente elevado, tendo em conta que 

surge como percentagem em massa dos agregados. 

4.2. Alemanha 

Na Alemanha, vigoram duas normas, apresentadas nos pontos seguintes, das quais a primeira é 

referente aos requisitos dos agregados, enquanto que a segunda propõe regras à aplicação destes 

agregados em betão. 

4.2.1. DIN 4226-100 “Aggregates for mortar and concrete – recycled 

aggregates” 

Esta norma especifica requisitos para os agregados reciclados com partículas de massa 

volúmica superior a 1500 kg/m3 para uso em argamassas e betão. Também especifica o sistema de 

controlo de produção e de avaliação de conformidade. 

A granulometria tem de seguir os requisitos especificados na DIN 4226-1 “Agregados para 

betão e argamassa – agregados de massa volúmica normal e elevada” 
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4.2.1.1. Classificação dos agregados 

São definidos quatro tipos de agregados: 

1 – resíduos de betão; 

2 – resíduos de construção e demolição; 

3 – resíduos de alvenaria; 

4 – mistura de material. 

A classificação dos agregados é baseada na sua composição e origem. O tipo 1 representa os 

resíduos maioritariamente constituídos por betão. O tipo 2 representa uma versão um pouco mais 

abrangente do tipo 1, ou seja, um cenário de uma demolição de um edifício de betão, onde o betão é o 

constituinte principal mas a alvenaria já tem algum peso. O tipo 3 engloba os casos em que a alvenaria 

é o constituinte principal, podendo no entanto estar incluído algum betão. O tipo 4 é pouco restritivo e 

pode representar com maior facilidade um cenário de uma central de reciclagem, onde pode aparecer 

um pouco de todos os materiais, mas onde o betão e a alvenaria assumem relevância principal. 

4.2.1.2. Composição 

Para determinar a composição, os constituintes individuais devem ser separados manualmente 

e pesados. Cada amostra representativa deverá pesar não menos de 1000 g para material com 

partículas de tamanho até 8 mm e não menos de 2500 g para material com partículas de tamanho 

superior a 8 mm. A composição dos agregados reciclados devem obedecer aos requisitos apresentados 

no Quadro 4.2.  

Quadro 4.2 – Composição dos agregados reciclados. Fonte: DIN 4226-100 

Percentagem limite em relação à massa do 
agregado por tipo de agregado (%) Constituintes 

1 2 3 4 
Betão ≥ 90 ≥ 70 ≤ 20 

Clínquer e tijolos maciços ≥ 80 
Alvenaria de pedra 

≤ 10 ≤ 30 
≤ 5 

≥ 80 

Outros materiais ≤ 2 ≤ 3 ≤ 5 
Material betuminoso ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

≤ 20 

Contaminantes ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 
 

No contexto desta norma, entendem-se como outros materiais tijolos porosos, betão leve, 

betão celular, betão poroso, estuque ou argamassas. De notar que, conforme o índice dos tipos de 

agregados aumenta, aumenta também a quantidade de outros materiais na composição dos mesmos. 
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4.2.1.3. Massa volúmica das partículas e absorção de água 

No Quadro 4.3, são estabelecidos os restantes requisitos dos agregados reciclados, 

nomeadamente a massa volúmica e a absorção de água. 

Quadro 4.3 – Requisitos dos agregados reciclados – massa volúmica e absorção de água. Fonte: DIN 4226-
100 

Tipo de agregado 
Propriedades 

1 2 3 4 

Massa volúmica mínima (kg/m3) 2000 1800 1500 

Desvio máximo permitido para a massa volúmica média 
das partículas declarada pelo fabricante (kg/m3) ± 150 n/a 

Absorção de água máxima após 10 minutos (%) 10 15 20 n/a 

 
A escala de massas volúmicas e absorções de água apresentada é coerente com a composição 

dos vários tipos de agregados definidos pela norma. Os agregados tipo 1 e 2, sendo 

predominantemente constituídos por betão, terão massas volúmicas mais próximas da massa volúmica 

deste, enquanto que, à medida que a percentagem de alvenaria aumenta, a massa volúmica mínima 

permitida diminui, da mesma forma que a absorção de água aumenta (caso dos agregados tipo 3). Isto 

porque o betão apresenta absorções de água inferiores à alvenaria, pelo que, quanto maior a 

percentagem de betão, menor a absorção de água dos respectivos agregados. Para os agregados do tipo 

4, a massa volúmica mínima exigida é bastante inferior devido à possibilidade de existirem até 20% de 

materiais com massas volúmicas bastante inferiores às dos cerâmicos ou do betão, como argamassas, 

betão celular ou betão leve. As exigências ao nível da massa volúmica são feitas visando a massa 

volúmica das partículas secas. 

Se, relativamente ao tipo 1, a relação entre a massa volúmica mínima e a absorção de água 

apresenta valores bastante próximos daquilo que se espera para agregados de betão, para o tipo 2 a 

absorção de água máxima permitida é bastante elevada. É comum para agregados exclusivamente 

cerâmicos obterem-se valores de absorção de água desta ordem de grandeza, mas com agregados 

maioritariamente de betão, em que a parcela de alvenaria pode ascender apenas a 30%, este critério 

não parece ser condicionante. A mesma linha de raciocínio pode ser assumida para os agregados do 

tipo 3, os quais, apesar da baixa massa volúmica mínima permitida, está associada uma absorção de 

água bastante elevada. Não é estabelecido qualquer valor limite de absorção de água para os agregados 

tipo 4, pois estes, não obstante a maior presença de materiais como as argamassas, gesso ou betão 

celular, não devem ser utilizados em fins exigentes, em que esta propriedade pode assumir bastante 

importância. 

BRITO (2005) e HANSEN (1992) referem uma série de trabalhos experimentais onde se 

obtêm valores de massas volúmicas na ordem dos 2300 kg/m3 para agregados de betão e de 2000 

kg/m3 para os agregados de alvenaria. Assim, não se prevê que, relativamente aos valores mínimos de 
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massas volúmicas admissíveis e com base nas composições impostas, existam grandes dificuldades em 

cumprir o regulamentado, até porque ainda existe uma tolerância de 150 kg/m3, podendo-se obter 

assim massas volúmicas de 1850 kg/m3 (agregados tipo 1 e 2) e 1650 kg/m3 (agregados tipo 3). 

Mesmo para os agregados do tipo 4, onde podem ser encontrados materiais bastante mais leves do que 

o betão, a imposição de 1500 kg/m3 não é muito restritiva, pois, no caso mais desfavorável, 80% dos 

constituintes é alvenaria. 

4.2.1.4. Cloretos e sulfatos 

Os requisitos que cingem o teor máximo de cloretos e sulfatos presentes nos agregados 

reciclados são apresentados no Quadro 4.4. 

Quadro 4.4 – Requisitos dos agregados reciclados – teor de cloretos e sulfatos. Fonte: DIN 4226-100 

Tipo de agregado 
Propriedades 

1 2 3 4 

Máxima percentagem em massa de cloretos 
solúveis em ácidos 0,04% 0,15% 

Máxima percentagem em massa de sulfatos 
solúveis em ácidos 0,8% - 

 

Observando os valores máximos admissíveis para o teor de cloretos, conclui-se que a norma 

alemã é bastante exigente. Esta preocupação assume principal relevância no caso da utilização dos 

agregados para betão estrutural, pois o ataque por cloretos é um dos grandes problemas do betão 

armado, uma vez que a corrosão das armaduras provoca uma diminuição da secção dos varões de aço, 

diminuindo assim a capacidade resistente do elemento. Contudo, para utilizações menos exigente em 

betão armado, os cloretos não são uma ameaça que deva ser sobrevalorizada, uma vez que seus efeitos 

não assumem consequências tão expressivas. É este o caso dos agregados do tipo 3 e 4, que não 

podem ser usados em betão estrutural mas estão sujeitos a limites bastantes exigentes, quando 

comparado com a norma brasileira que visa o mesmo tipo de utilização do betão. 

Quanto ao teor máximo de sulfatos, a norma demonstra um nível de exigência ao nível de 

outras referências normativas, como a especificação RILEM e a norma britânica BS 8500-2, que 

impõem usualmente um máximo de 1% enquanto que esta impõe um máximo de 0,8%. 

4.2.2. German committee for reinforced concrete (DAfStb) – Concrete with 

recycled aggregates 

Em Agosto de 1998, o Comité alemão para betão estrutural (DAfStb) publicou a 

“Especificação para betão com agregados reciclados”, elaborada com base em quatro anos do projecto 

de investigação nacional “Baustoffkreislauf im Massivbau” (BIM). 
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Após uma época em que os agregados reciclados foram usados em betão estrutural em 

pequena escala, sustentados em avaliações técnicas individuais, o projecto BIM procurou uma forma 

geral de utilização dos agregados reciclados em betão simples e armado (GRÜBL e RÜHL, 1998). 

A norma “Concrete with recycled aggregates” representa um documento suplementar à norma 

DIN 4226-100 e está dividida em duas partes. A primeira apresenta as especificações para o uso de 

agregados reciclados em betão estrutural. A segunda parte descreve os requisitos mínimos de 

qualidade dos agregados reciclados assim como o seu controlo. 

4.2.2.1. Parte I – Aplicação do betão 

A Parte I do presente documento normativo foca a produção de betão e o seu campo de 

aplicação. Relativamente à classe de resistência, o uso de agregados reciclados está, regra geral, 

limitado a classes até C30/37. Para elementos interiores, dependendo da classe de resistência usada, a 

percentagem de substituição de agregados naturais por reciclados pode ir até 35% em betão de classe 

C20/25. Os agregados finos também podem ser utilizados desde que em elementos interiores.  

Para aplicação em elementos que contactam com o ambiente exterior, a utilização de 

agregados reciclados é restrita a material reciclado com origem do betão conhecida, assim como os 

agregados naturais que lhe dão origem, tendo ainda que ser classificado como insensível às reacções 

álcalis-sílica. 

O Quadro 4.5 apresenta os teores máximos de agregados reciclados presentes na mistura, que 

dependem da classe de resistência do betão e do tipo de aplicação proposto. 

Quadro 4.5 – Teor máximo de agregados reciclados em betão em relação: (a) volume total de agregados; 
(b) volume do grupo de agregados. Fonte: DafStB, citada por LEITE (2001) 

Agregados grossos e finos de 
betão D > 2 mm 

Agregados finos de betão  
D ≤ 2 mm Aplicações 

(a) (b) (a) (b) 

≤ C25/30 35% 50% 7% 20% 
Elementos interiores 

C30/37 25% 40% 7% 20% 
Betão exposto ao meio ambiente: 

   - betão impermeável 
   - betão com alta resistência a:  

             - ciclos gelo-degelo 
             - ataques químicos 

20% 30% 0% 0% 

 
Analisando a aplicabilidade dos agregados reciclados nos termos desta especificação alemã, 

pode observar-se que a norma apresenta uma postura conservativa. A classe máxima de resistência 

autorizada é C30/37 e apenas pode ser aplicada em elementos interiores quando limitada a substituição 

de agregados grossos em 25%. Este valor pode ser considerado reduzido, tendo em conta que os 

agregados reciclados utilizados têm no betão a sua composição primordial, mesmo que com alguma 

percentagem de alvenaria. Este reparo ganha especial relevância para os agregados tipo 1, constituídos 
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quase na totalidade por fragmentos de betão. Não seria assim de estranhar se, principalmente a este 

tipo de agregados, estivesse associada uma maior percentagem de substituição de agregados naturais 

por agregados reciclados. É exactamente isto o que se encontra na recomendação RILEM onde são 

autorizadas, para agregados similares aos do tipo 1, classes de resistência até C50/60 e não é limitada a 

percentagem de substituição de agregados naturais por agregados reciclados. A norma holandesa 

permite, para agregados também similares, a total substituição de agregados grossos naturais por 

reciclados, podendo estes ser utilizados em betão com classe de resistência de até C40/50. 

A especificação não permite a utilização de agregados do tipo 3 ou 4 em betão estrutural. Esta 

medida, por ser conservativa, assegurando que apenas material cujas propriedades são mais parecidas 

com agregados naturais sejam utilizados, limita em muito a utilização e o escoamento dos agregados 

reciclados produzidos nas centrais de reciclagem. Apesar de não ter repercussões em países cujas 

quantidades de RCD não têm grande expressão, como é o caso de Portugal, não se pode dizer o 

mesmo de países cujas cotas de reciclagem de RCD assumem valores elevados, como a Alemanha. 

A percentagem de substituição de agregados reciclados por naturais diminui à medida que as 

condições ambientais ou os ataques físicos se vão tornando mais agressivos para o betão, tal como 

apresentado no Quadro 4.6. Tal diminuição é facilmente justificada, dado que os agregados reciclados 

conduzem, à partida, a um inferior desempenho e consequente durabilidade do betão, quando 

comparados com as do betão convencional. Assim, quanto maior for a percentagem de substituição de 

agregados reciclados, piores serão as características do betão no que à durabilidade diz respeito, 

aumentando a susceptibilidade do betão aos ataques físicos, como os ciclos gelo-degelo, ou químicos, 

como a carbonatação, ataques por cloretos, sulfatos ou reacções álcalis-sílica. 

Quadro 4.6 – Percentagem máxima de substituição de agregados grossos reciclados. Fonte: adaptado de 
MÜELLER (2007) 

Percentagem de substituição (%) 
Classe de exposição Efeito 

Tipo 1 Tipo 2 
XC1 Carbonatação 
X0 Sem ataque 

XC1 a XC4 Carbonatação 
≤ 45 ≤ 35 

XF1 e XF3 Gelo-degelo sem sais ≤ 35 ≤ 25 
XA 1 Ataque químico ≤ 25 ≤ 25 

 

A utilização da fracção fina era, na proposta inicial, autorizada em betão para ser aplicado em 

elementos interiores, com uma substituição de até 7% do volume total de agregados. Porém, segundo 

SOLYMAN (2005), a revisão da DAfStb em 2004 resultou em que o betão com areia reciclada deixou 

de ser autorizado.  

O uso de agregados reciclados está vetado ao fabrico de betão leve ou ao betão pré-esforçado 

(MÜELLER, 2007). Esta limitação é coerente com os moldes que a norma assume para as outras 

aplicações, ou seja, quanto maior for a exigência das aplicações, menor a participação dos agregados 
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reciclados. Compreende-se assim que o betão pré-esforçado fique de fora da gama de utilizações dos 

agregados reciclados, devido à falta de estudos incidentes neste tipo particular de betão e das 

diferenças existentes entre os betão convencionais e o betão com agregados reciclados, nomeadamente 

ao nível da retracção e da fluência. Estas provocam um aumento de perdas diferidas nos cabos de pré-

esforço, que têm um peso importante nas perdas totais da força de puxe dos cabos, podendo originar 

dificuldades no dimensionamento de armaduras ordinárias na zona das ancoragens, devido à 

necessidade de aumento do reforço destas armaduras nessa zona. Além disto, provoca um aumento da 

área de pré-esforço, com o consequente aumento dos custos associados ao pré-esforço. São 

exactamente estas mudanças no dimensionamento que a norma alemã presumivelmente pretende 

evitar, optando por não autorizar a utilização de agregados reciclados no fabrico de betão armado pré-

esforçado. 

Para a produção do betão com agregados reciclados, a especificação considera que se deve 

actuar da mesma forma que para o fabrico de betão com agregados convencionais. Contudo, não pode 

ser desprezada a diferença existente ao nível da absorção de água dos agregados. Devido a este efeito, 

o teor de humidade do interior do agregado tem de ser conhecido para ser definida a dosagem de 

agregados e de água e, por conseguinte, ser definida a razão água / cimento efectiva. Para este cálculo, 

é aconselhada a medição da absorção de água aos 10 minutos, já que é um método expedito e que 

chega a valores na ordem dos 90% da absorção de água às 24h (GRÜBL e RÜHL, 1998). 

A absorção de água e o teor de humidade do interior dos agregados reciclados fazem variar a 

trabalhabilidade desde o instante de mistura até à colocação do betão. A norma coíbe a adição de água 

para contrariar este fenómeno, sendo esta imposição facilmente compreensível, pois este princípio é 

também aplicado ao betão convencional, dadas as consequências lesivas às propriedades do betão que 

acarreta, nomeadamente no que respeita à diminuição da resistência e da durabilidade. Assim, a 

especificação prevê que esta perda de trabalhabilidade deva ser compensada com a adição de 

superplastificante. 

A especificação alemã aprova que elementos estruturais com betão de agregados reciclados 

possam ser dimensionados com os mesmos valores característicos utilizados para dimensionamento de 

elementos de betão convencional. Este método, de validade discutível, é adoptado pelo facto de o 

betão com agregados reciclados não só utilizar agregados naturais como por estes assumirem mesmo 

um peso maioritário. Em construções onde as deformações têm de ser consideradas, as propriedades 

do betão endurecido resultante da utilização de agregados reciclados devem ser avaliadas por testes 

(GRÜBL e RÜHL, 1998).  

Embora a especificação pareça algo conservativa no que respeita ao uso de material reciclado, 

esta filosofia permite assim que não sejam necessários ajustes nos parâmetros de dimensionamento na 

análise estrutural, pois é considerado que o betão contendo material reciclado é equivalente a betão 

contendo apenas agregados naturais. Esta filosofia é também importante para a imagem de mercado, 
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tendo em conta que não é necessária qualquer nota adicional no formulário de entrega, à excepção de 

não poder ser usado em betão pré-esforçado. 

De modo a ser assegurado que não existem impurezas nos agregados reciclados, cada entrega 

deve ser verificada visualmente. Para detectar diferenças nos agregados reciclados, devem ser 

determinadas semanalmente a massa volúmica seca e a absorção de água aos 10 minutos e às 24 h 

(GRÜBL e RÜHL, 1998). 

4.2.2.2. Parte II – Agregados reciclados provenientes de resíduos de betão 

De acordo com a Parte II da especificação, apenas agregados produzidos a partir de betão 

podem ser utilizados como agregados para betão. São referenciados requisitos gerais da norma DIN 

4226-1 (aplicável a agregados naturais), além de que é apresentada uma tabela adicional com 

requisitos especiais para agregados reciclados, correspondentes aos requisitos apontados pela norma 

DIN 4226-100. 

Nesta parte do guia alemão, são feitas considerações respeitantes às propriedades que os 

agregados grossos e finos de betão devem apresentar, assim como às exigências ao nível dos processos 

e tecnologias utilizadas na obtenção do material. A especificação aconselha assim a utilização de 

britadoras de mandíbula, seguida de britadoras rotativas, de modo a serem obtidas partículas com 

melhor distribuição granulométrica e forma. É ainda aconselhado o processo de separação de 

partículas por via húmida, por fornecer melhores resultados na eliminação de impurezas (GRÜBL e 

RÜHL, 1998). 

GRÜBL e RÜHL (1998) listam uma série de requisitos que a especificação alemã impõe aos 

agregados reciclados: 

 os agregados reciclados devem estar de acordo com as exigências especificadas na norma DIN 

4226, sendo apenas permitido o uso de agregados do tipo 1 e 2 especificados na norma DIN 4226-100, 

estando inerentes a esta classificação as respectivas exigências a nível de composição, massa volúmica 

e absorção de água; 

 não são fixados valores mínimos de resistência à compressão do betão que origina os 

agregados, sendo especificado em vez disso que a granulometria das partículas que dão origem aos 

agregados deve ser superior a 32 mm; esta medida visa prevenir a presença de contaminantes e finos; 

 a sensibilidade dos agregados reciclados à reacção álcalis-sílica deve ser avaliada antes da sua 

utilização, assim como no caso da possibilidade de ataque por congelamento, em que a resistência dos 

agregados a este ataque deve ser verificada; 

 os testes a efectuar ao betão devem estar de acordo com a norma DIN 1045; São requeridas 

algumas medidas especiais e precauções no esquema de controlo de qualidade, tais como inspecções 

visuais das entregas de agregados reciclados, testes mais frequentes à granulometria e absorção de 

água e uma determinação regular do conteúdo da mistura de agregados reciclados. 
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4.3. Hong-Kong – WBTC No.12/2002 

A especificação Works Bureau Technical Circular No.12/2002 – “Specifications facilitating 

the use of recycled aggregates” pretende delinear a utilização de agregados reciclados na produção de 

betão e na construção de bases e sub-bases de pavimentos rodoviários. Apenas a primeira vertente será 

estudada, seguindo a mesma linha do que vem sendo feito na presente dissertação. 

São disponibilizadas duas alternativas para a utilização de agregados reciclados em betão, uma 

para betão de composição prescrita para soluções menos exigentes onde pode ocorrer a total 

substituição de agregados naturais por reciclados e outra para betão de comportamento especificado 

em que apenas 20% de substituição é permitida, mas que permite a utilização em betão estrutural. 

4.3.1. Aplicação 

O betão de composição prescrita com substituição de 100% de agregados naturais por 

reciclados deve apenas ser aplicado em estruturas pouco exigentes, tais como bancadas, canteiros ou 

betão ciclópico, sendo limitado a betões com um máximo valor de resistência até 20 MPa. Por outro 

lado, para betão de comportamento especificado, podem ser substituídos 20% dos agregados devendo 

apenas ser produzido para resistências compreendidas entre 25-35 MPa. No Quadro 4.7, está resumido 

o campo de aplicação dos agregados reciclados segundo a presente especificação.  

Quadro 4.7 – Resistências permitidas do betão com agregados reciclados. 

% de substituição de 
agregados grossos Tipo de betão Resistência máxima 

permitida (MPa) 
20 Comportamento especificado 35 
100 Composição prescrita 20 

4.3.2. Proporções de mistura 

Para o betão de composição prescrita com 100% de substituição de agregados grossos, é 

proposta uma proporção de mistura para o seu fabrico: 

 cimento portland: 100 kg; 

 agregados finos: 180 kg; 

 agregados reciclados de 20 mm: 180 kg; 

 agregados reciclados de 10 mm: 90 kg. 

4.3.3. Trabalhabilidade 

Os agregados reciclados devem ser sujeitos a uma pré-molhagem antes de serem usados. Esta 

medida procura evitar que as diferenças de absorção de água alterem a razão água / cimento efectiva, 

necessária para a hidratação do cimento e conferir a trabalhabilidade necessária à execução da 



Betão com agregados reciclados. Análise comentada da legislação existente. 

4.13 

betonagem. É ainda exigido que, no ensaio de abaixamento do betão, este seja superior a pelo menos 

75 mm no momento da colocação. 

4.3.4. Resistência 

Para o betão com 100% de substituição de agregados grossos, devem ser efectuados 4 cubos 

de betão em cada dia de betonagem, para ser avaliada a resistência do betão através de ensaios 

destrutivos. Dois provetes para ensaio à compressão simples aos 7 dias e outros dois provetes aos 28 

dias. Estes cubos devem ter uma resistência mínima à compressão de 14 MPa e 20 MPa aos 7 e 28 

dias respectivamente. Esta imposição é uma novidade, pois em mais nenhum documento normativo 

este tipo de ensaios é requerido. Pensa-se que esta filosofia merece ser estudada de forma mais 

aprofundada, nomeadamente no que respeita aos procedimentos de recolha das amostras e à 

quantidade de variedade dos provetes com os quais é avaliada a resistência, para que a avaliação das 

potencialidades do betão produzido possa ser o mais fiável possível. Este método possibilita que a 

grande variabilidade que possa existir na composição dos agregados não traga surpresas, 

nomeadamente diferenças entre o previsto no projecto e a produção, pois saber-se-á de antemão qual a 

resistência que o betão produzido pode alcançar, podendo-se assim tomar medidas de modo a que os 

elementos estruturais possam ser dimensionados correctamente. Este tipo de agregados está contudo 

limitado a uma resistência máxima de 20 MPa.  

4.3.5. Requisitos dos agregados reciclados 

Os agregados grossos devem ser produzidos por britagem de betão antigo e devem respeitar as 

exigências presentes no Quadro 4.8. Não devem ser utilizados agregados finos reciclados para a 

produção de betão.  

Esta especificação limita a massa volúmica seca das partículas, enquanto que a maioria das 

outras opta por fixar um mínimo para a massa volúmica das partículas saturadas. 

Quadro 4.8 – Requisitos dos agregados reciclados. Fonte: WBTC No.12/2002 

Propriedades Limites 

Massa volúmica seca mínima das partículas (kg/m3) 2000  

Absorção de água máxima 10% 

Conteúdo máximo de madeira ou outros materiais 
menos densos do que a água 0,5% 

Conteúdo máximo de outros contaminantes 1% 
Conteúdo máximo de finos (< 63 μm) 4% 
Conteúdo máximo de areia (< 4 mm) 5% 

Conteúdo máximo de sulfatos 1% 
Conteúdo máximo de cloretos 0,05% 
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Relativamente à composição, apenas os agregados de betão e rocha são autorizados para 

fabrico de betão. Por conseguinte, o valor máximo permitido para a absorção de água dos agregados 

não deve ser condicionante na verificação dos critérios por parte dos agregados, tal como analisado no 

caso da norma alemã. 

 

A especificação exige a medição do teor de cloretos solúveis em ácidos em detrimento do teor 

solúvel em água o que resulta numa limitação mais exigente. Esta limitação não tem a mesma 

utilidade nos dois casos de aplicação dos agregados reciclados, já que o caso do betão de composição 

prescrita, com 100% de substituição, é aplicado a soluções pouco exigentes. Assim, talvez fosse 

adequado existir uma diferenciação nos requisitos dos agregados reciclados, consoante o grau de 

exigência da aplicação em betão, em que no caso em questão os agregados para o betão de composição 

prescrita seriam sujeitos à medição do teor de cloretos solúveis em água ou a um aumento do valor 

máximo permitido. 

4.4. Japão – B.C.S.J. 

HANSEN (1992) faz uma listagem dos requisitos mencionados no documento japonês, 

publicado pela Building Contractors Society of Japan em 1977 “Proposed standard for the use of 

recycled aggregate and recycled aggregate concrete”, que melhor retratam a especificação. São 

apresentadas exigências não só ao nível dos agregados reciclados, como também do betão a ser 

fabricado com esses agregados, sendo também assim dividida a análise da presente norma. 

4.4.1. Agregados reciclados 

O betão a dar origem a agregados reciclados deve ser de massa volúmica normal e de boa 

qualidade, devendo ainda existir a separação do betão de origem por qualidade para ser aplicado de 

formas diferentes. Materiais de acabamento, armaduras e contaminantes devem ser removidos da 

melhor maneira possível. 

Os agregados reciclados devem atender às especificações do Quadro 4.9 e não devem conter 

contaminantes que afectem adversamente o betão ou as armaduras, sendo os teores de impurezas 

máximos admissíveis apresentados no Quadro 4.10. A determinação destes teores de impurezas é 

realizada por identificação visual e separação em dois líquidos pesados com massas volúmicas de 

1.200 e 1.950 kg/m3. 

A norma japonesa não apresenta qualquer exigência ao nível da composição dos agregados, 

podendo estes serem compostos por agregados de betão ou agregados cerâmicos. Contudo, não se 

pode dizer com isto que é permissiva neste ponto, pois esta exigência em falta é colmatada pela 
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limitação quer em relação à massa volúmica dos agregados, quer à máxima absorção de água 

permitida. Estes dois critérios estão bem relacionados entre si, dado que a composição dos agregados 

pode incluir não só betão como alvenaria, o que, no caso de ser cerâmica, traz implicações directas 

tanto na massa volúmica como na absorção de água dos agregados. Não se prevê, contudo, que este 

documento normativo possibilite uma elevada utilização deste tipo de resíduos, dada a rigorosa 

limitação em relação à massa volúmica tanto para os agregados grossos como para os agregados finos, 

assumindo esta exigência contornos incontestavelmente restritivos se se tiver em conta que a massa 

volúmica dos agregados de betão ronda normalmente os 2300 kg/m3, não tendo assim os agregados de 

alvenaria grande oportunidade de serem incluídos para utilização de agregados grossos. Raciocínio 

análogo pode ser efectuado para os agregados finos. 

Quadro 4.9 – Requisitos de qualidade para agregados reciclados. Fonte: BCSJ, citada por HANSEN, 
(1992) 

Características Grossos Finos 

Massa volúmica (kg/m3) ≥ 2.200 ≥ 2.000 

Absorção de água (%) ≤ 7 ≤ 13 

Perda de substâncias em ensaios de lavagem (%) ≤ 1 ≤ 8 

Volume de sólidos (%) ≥ 53 - 
 

Pode então dizer-se que a especificação japonesa apresenta uma postura conservativa, não só 

por limitar a utilização de agregados de alvenaria, mas por não permitir uma utilização em soluções 

exigentes, limitando os agregados reciclados à utilização em betão com resistências à compressão de, 

no máximo, 18 MPa, tal como pode ser observado na secção seguinte. 

Quadro 4.10 – Teores de impurezas admissíveis em agregados reciclados. Fonte: BCSJ, citada por 
HANSEN, (1992) 

Tipo de agregado Grossos Finos 

Argamassas e revestimentos com massa específica 
menor do que 1.950 kg/m3 10 kg/m3 10 kg/m3 

Material betuminoso, plásticos, tintas, tecidos, papel, 
madeira e partículas similares retidos em # 1,2 mm, 

com massa específica menor do que 1.200 kg/m3 
2 kg/m3 2 kg/m3 

 

Observando o Quadro 4.10, atesta-se a severidade com que a norma encara a presença de 

impurezas, permitindo teores de impurezas abaixo dos 0,5 e 0,1%, consoante a massa volúmica das 

respectivas impurezas se situa acima dos 1950 e 1200 kg/m3, respectivamente. É, contudo, de notar 

que o método para determinar estes teores de impurezas, nomeadamente separação por líquidos 

densos, é bastante expedito, facilitando a sua realização e permitindo uma determinação fiável deste 

valor. 
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Não existe qualquer referência a teores máximos de cloretos e sulfatos nos agregados 

reciclados, o que pode originar consequências prejudiciais no betão produzido. 

4.4.2. Betão com utilização de agregados reciclados 

O betão com agregados reciclados deve ser classificado de acordo com o tipo de agregado 

usado, conforme o Quadro 4.11, quadro este que também especifica a resistência máxima de 

compressão autorizada de acordo com a respectiva classe. Alguns exemplos de utilizações deste betão 

são apresentados no Quadro 4.12. 

Quadro 4.11 – Tipos de betão com agregados reciclados e valores máximos de resistência à compressão. 
Fonte: BCSJ, citada por HANSEN, (1992) 

Tipo de agregado Valores máximos de resistência à 
compressão (MPa) Tipo de 

betão 
Grossos Finos fck (projecto) fcj (dosagem) 

I Reciclado Convencional 18 30 

II Reciclado Mistura de convencional e 
reciclado 15 27 

III Reciclado Reciclado 12 24 

 
Quadro 4.12 – Usos adequados para betão com agregados reciclados. Fonte: BCSJ, citada por HANSEN, 

(1992) 

Tipo de 
betão Principais utilizações 

I Fundações de edifícios em geral, edificações comerciais de 
pavimentos, fundações pesadas 

II Fundações para blocos de betão pré-fabricado, construções leves 
não residenciais, fundações de máquinas 

III Fundações para edificações de madeira, fixação de portões e 
vedação, fundações simples de máquinas 

 

Devem ser utilizados aditivos introdutores de ar ou introdutores de ar e redutores de água no 

betão com agregados reciclados, de modo a que o teor de ar no betão com agregados reciclados se 

situe entre 3 e 6%, em qualquer caso. Esta medida visa a protecção do betão contra os efeitos dos 

ciclos gelo-degelo, pois a água tem assim capacidade de se expandir sem provocar danos no betão. 

O abaixamento do betão com agregados reciclados não deve exceder 21 cm, a relação água / 

cimento não deve exceder a 0,7 e a dosagem de cimento deve ser maior ou igual a 250 kg/m3. 

Deve ser utilizada a menor quantidade de água possível e a relação entre agregados grossos e 

finos que permita a produção de betão com o abaixamento exigido e a trabalhabilidade apropriada. 
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Esta especificação japonesa não faz qualquer distinção entre a natureza e a composição dos 

agregados reciclados a serem utilizados no fabrico do betão, da mesma forma que também não impede 

a utilização da fracção fina reciclada. São definidas três classes de betão, todas elas em que a fracção 

grossa é totalmente constituída por agregados reciclados, diferenciando-se as classes pela percentagem 

de substituição de agregados finos naturais por reciclados. Em contradição com esta permissiva 

filosofia no que respeita à utilização dos agregados, está a exigência associada à utilização destas 

classes de betão, pois a norma opta por apenas autorizar o fabrico de betão com classes bastante baixas 

de resistência à compressão, aplicável por esta via apenas a soluções pouco exigentes. 

O Japão, sendo um país que há muitos anos se debate com os problemas que têm 

impulsionado a utilização dos RCD, procurou então uma forma de dar vazão a uma grande quantidade 

de RCD, autorizando a substituição não só parcial como total do agregados naturais, sendo estes 

aplicados em elementos com reduzida possibilidade de ocorrência de problemas de maior. Apesar 

disto, repara-se, como já aliás referido, que os requisitos afectos aos agregados reciclados são bastante 

exigentes tendo em conta a aplicação do betão a que dão origem, apresentando assim uma tendência 

bastante conservativa, comparando com algumas normas mais recentes. A especificação da RILEM 

(1994), por exemplo, autoriza a utilização de agregados grossos com massa volúmica de 2000 kg/m3 

(menor do que os 2200 kg/m3 autorizados pelo documento japonês) em betões com classes de 

resistência de até C50/60, no limiar dos betões de elevado desempenho. 

4.5. RILEM Recommendation 

O comité técnico de pesquisa RILEM preparou a especificação para betão com agregados 

reciclados, apresentada em 1993, “Specification for concrete with recycled aggregates” que procura 

descrever a aplicação de agregados grossos reciclados com mais de 4 mm em betão. 

4.5.1. Classificação dos agregados 

Esta especificação define três tipos de agregados, consoante a sua composição: 

 tipo I: agregados oriundos principalmente de detritos de alvenaria; 

 tipo II: agregados oriundos principalmente de detritos de betão; 

 tipo III: agregados provenientes de uma mistura de agregados naturais e reciclados. 

A composição dos agregados do tipo III deve ser constituída em, pelo menos, 80% de 

agregados naturais e, no máximo, 10% de agregados do tipo I. 
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4.5.2. Requisitos dos agregados reciclados 

É exigido que os agregados não contenham substâncias que retardem o endurecimento do 

betão em mais de 15% ou que sejam prejudiciais ao betão. O Quadro 4.13 indica os requisitos a que os 

agregados das diferentes classes têm que respeitar. 

Algumas propriedades não estão especificadas nesta norma, tendo que ser cumpridos os 

requisitos dessas propriedades de acordo com as normas de cada país, nomeadamente granulometria, 

resistência mecânica, factor de forma, resistência à abrasão, teor de cloretos, ferro, vanádio e argila 

expandida, assim como resistência ao congelamento, caso seja diferente do estabelecido no Quadro 

4.14. Além destas, é também exigido o cumprimento, segundo normas nacionais, de propriedades 

relativas a aspectos ambientais e de saúde, como contaminação por metais pesados, lixiviação e 

radiação. 

Quadro 4.13 – Requisitos para os agregados grossos reciclados para betão (RCAC). Fonte: RILEM 

 Propriedade Tipo I Tipo II Tipo III 
Massa volúmica do agregado saturado 

em água com superfície seca ≥ 1500 kg/m3 ≥ 2000 kg/m3 ≥ 2400 kg/m3 

Absorção de água ≤ 20% ≤ 10% ≤ 3% 

Porção de material com massa 
volúmicaa < 2200 kg/m3 - ≤ 10% ≤ 10% 

Porção de material com massa 
volúmicaa < 1800 kg/m3 ≤ 10% ≤ 1% ≤ 1% 

Porção de material com massa 
volúmicaa < 1000 kg/m3 ≤ 1% ≤ 0,5% ≤ 0,5% 

Contaminantes (metais, vidro, 
betume) ≤ 5% ≤ 1% ≤ 1% 

Metais ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% 
Materiais orgânicos ≤ 1% ≤ 0,5% ≤ 0,5% 

Fíler < 63 µm ≤ 3% ≤ 2% ≤ 2% 
Areia ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% 

Sulfatosb ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% 
Agregados naturais - - ≥ 80% 

Agregados tipo I - - ≤ 10% 
a Saturado em água mas com superfície seca; 
b Teor de SO3 solúveis em água; 

 

Os agregados do tipo III, ao contrário dos restantes tipos de agregados, não têm na massa 

volúmica um critério condicionante. Isto porque é especificado um mínimo de 2400 kg/m3 para o 

conjunto dos agregados, quando 80% têm de ser naturais, cuja massa volúmica é de aproximadamente 

2700 kg/m3. Desta forma, bastaria que os restantes 20% tivessem uma massa volúmica de 1200 kg/m3 

para cumprirem o valor exigido na norma, ou 900 kg/m3 para 10% dos agregados caso se verificasse a 

existência de 10% de agregados do tipo I. Caso estas hipóteses fossem aceites, trariam consequências 
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nefastas às propriedades do betão. Contudo, a norma defende-se desta possibilidade ao especificar um 

conjunto de percentagens máximas para a existência de agregados com massas volúmicas intermédias, 

tais como 2200 kg/m3 (10%) ou 1800 kg/m3 (1%). Além desta medida, é imposto um máximo para a 

absorção de água do conjunto dos agregados que, apesar de não ser normalmente o requisito 

condicionante, seria largamente ultrapassado nas conjecturas anteriores. 

4.5.3. Campo de aplicação 

Os agregados grossos reciclados, de acordo com o especificado na secção anterior, podem ser 

usados em betão armado sob a condição de as limitações impostas no Quadro 4.14 serem cumpridas. 

O documento determina factores correctivos para o cálculo de projectos de estruturas de betão 

com agregados reciclados, relativamente aos valores aplicados em betão convencional, tendo em conta 

a comparação entre betões com a mesma resistência à compressão. As recomendações que a norma 

implementa têm a intenção de ser usadas com o EC2 e estas medidas visam ter em conta as diferenças 

em algumas propriedades do betão com agregados reciclados, tal como o módulo de elasticidade, a 

retracção e a fluência. Contudo, se relativamente à retracção e ao módulo de elasticidade, estes 

coeficientes apresentam valores que vão de encontro ao verificado em vários trabalhos experimentais e 

explicado no capítulo 3.3, a recomendação RILEM parece no que refere à fluência, ao desprezar esta 

diferença, actuar contra a segurança. VÁZQUEZ et al. (2006) explicam que, apesar da fluência do 

betão com agregados reciclados ser tendencialmente superior à do betão convencional, este aumento é 

provocado pelo menor módulo de elasticidade. Como este é afectado de um factor multiplicativo de 

0,8, a utilização de agregados reciclados é afectada a um coeficiente de correcção resultante de 1,25. 

O factor correctivo unitário para a resistência à tracção é adequado, pois, como foi explicado 

no capítulo 3.3, a resistência à tracção não é, normalmente, tão prejudicada pela substituição de 

agregados naturais por reciclados como a resistência à compressão. Quanto ao módulo de elasticidade, 

os agregados do tipo I são penalizados de forma mais acentuada do que os agregados do tipo II, pelas 

piores características dos agregados e, consequentemente, do betão produzido, sendo os valores 

correctivos aceitáveis tendo em conta o apresentado na revisão bibliográfica. A retracção é alvo do 

mesmo comentário, pois a norma atribui coeficientes de retracção de 2 e 1,5 para os agregados do tipo 

I e II, respectivamente, estando os coeficientes dentro do expectável, pois a base de comparação é de 

betões com a mesma resistência à compressão, ou seja, para o betão com agregados reciclados obter a 

mesma resistência vai necessitar de uma maior dosagem de cimento, o que aumenta a retracção do 

betão, sendo esta diferença tanto maior quanto piores as características dos agregados reciclados. 

Observando o tipo de utilização a que os agregados reciclados podem ser sujeitos, repara-se 

que esta especificação é bastante mais permissiva do que as demais estudadas, não só pelas 

percentagens de substituição permitidas como também pelas classes de resistência autorizadas. 

Relativamente às percentagens de substituição, a norma permite a substituição total de agregados 
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naturais por agregados reciclados. Contudo, os agregados do tipo III, por terem obrigatoriamente que 

albergar na sua composição um mínimo de 80% de agregados naturais, funcionam como se existisse 

uma imposição de um máximo de 20% de substituição de agregados naturais por reciclados, em que 

estes agregados reciclados são do tipo II. 

Quadro 4.14 – Condições para o uso em betão. Fonte: RILEM 

Parâmetro Tipo I Tipo II Tipo III 
Porção de agregados 
reciclados > 4 mm Até 100% 

Utilização de areia reciclada 
< 4 mm Não recomendado 

Classe de resistência 
máxima autorizada C16/20a C50/60 Sem limite 

2a e 4a 

Ensaio de expansão 
ARS. Não é permitida 
a utilização na classe 

de exposição 4a 

Ensaio de expansão 
ASRb 

Ensaio de expansão 
ASR 

2b e 4b Não é permitida a 
utilização 

Ensaio de expansão 
ASR; ensaio de 
expansão gelo-

degelo 

Ensaio de expansão 
ASR; ensaio de 
expansão gelo-

degelo 

Classes de 
exposiçãoc / 
verificações 
adicionais 

3 Não é permitida a 
utilização 

Ensaio de expansão 
ASR; ensaio de 
expansão gelo-

degelo; ensaio com 
sais descongelantes 

Ensaio de expansão 
ASR; ensaio de 
expansão gelo-

degelo; ensaio com 
sais descongelantes 

Dimensionamento EC2 com correcções 
Coeficiente para fctm 1 1 1 

Coeficiente para o módulo 
de elasticidade 0,65 0,8 1 

Coeficiente de fluência 1 1 1 
Coeficiente de retracção 2 1,5 1 

a no caso da massa volúmica dos agregados saturados com superfície seca ser superior a 2000 kg/m3, a classe de 

resistência pode passar para C30/37; 
b reacção álcalis-sílica; 
c ENV 206 : 1994. 

 

A fracção fina é autorizada, desde que cumprindo as especificações para areia natural, o que 

limita sobremaneira a sua utilização, dado que são do conhecimento comum as diferenças existentes 

entre os agregados finos e os agregados grossos reciclados. Assim, num cenário de uma central de 

reciclagem, em que são processados agregados grossos e finos, de vários tipos de composição, não se 

prevê que seja fácil encontrar agregados de fracção fina que contemplem o especificado nesta 

recomendação. 

São especificadas verificações adicionais consoante a classe de exposição proposta à 

utilização do betão, tal como indicado no Quadro 4.14. As classes de exposição que a norma preconiza 

não estão de acordo com os documentos normativos da actualidade, dado que, na data da publicação 

da especificação, vigorava a norma ENV 206, em detrimento da actual EN 206-1. O Anexo 1 
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apresenta a descrição das classes de exposição ambiental, de acordo com a norma ENV 206. O 

documento considera a utilização dos agregados reciclados nas classes de exposição 1 (ambiente 

seco), 2 (ambiente húmido), 3 (ambiente húmido com gelo e produtos descongelantes) e 4 (ambiente 

marítimo), colocando de parte a utilização em classe de exposição 5 (ambiente quimicamente 

agressivo) qualquer que seja o tipo de agregados. A classe de exposição 1 é considerada adequada para 

a utilização de qualquer tipo de agregado reciclado. Discriminando-os, observa-se que os agregados do 

tipo I podem ainda ser utilizados em ambiente húmido desde que não estejam expostos à acção do 

gelo. Já os agregados do tipo II e III podem ver o seu campo de aplicação alargado ao ambiente 

húmido e marítimo, quer estejam ou não sujeitos à acção do gelo, sendo prevista a execução de testes 

para verificar a resistência dos agregados à acção gelo-degelo. 

4.6. Reino Unido – BS 8500-2:2002 

As especificações presentes na norma BS 8500-2:2002 “Concrete – Complementary British 

Standard to BS EN 206-1 – Part 2: Specification for constituent materials and concrete” são 

referentes a materiais definidos com performances estabelecidas ou aceites como adequadas no Reino 

Unido, para o fabrico de betão. A norma lembra que os requisitos podem não ser apropriados em 

condições de exposição fora do Reino Unido, nomeadamente em climas quentes. 

A norma britânica, assumindo a mesma filosofia patente nas outras normas do mesmo país, 

estabelece requisitos para os agregados e limites para a sua utilização, mas deixa, no entanto, aberta a 

possibilidade de ocorrerem alterações às recomendações, desde que o especificador assuma a 

responsabilidade pelos resultados que estas possam acarretar.  

4.6.1. Agregados reciclados 

A norma britânica apenas especifica exigências para agregados grossos reciclados, excluindo a 

utilização de agregados finos para fabrico de betão. Estas exigências são apresentadas no Quadro 4.15. 

Apesar de serem especificados alguns requisitos para agregados grossos reciclados, são 

insuficientes para formar uma especificação adequada. Como a composição potencial dos agregados 

reciclados é muito vasta, os requisitos adicionais deverão ser avaliados caso a caso tendo em conta a 

composição específica dos agregados reciclados. Em particular, a especificação de projecto para 

agregados reciclados deverá incluir: 

 conteúdo máximo de sulfatos solúveis em ácido; 

 método para determinação do conteúdo de cloretos; 

 classificação respeitante à reactividade álcalis-agregado; 

 método para determinação do teor de álcalis; 
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 qualquer eventual limitação no uso em betão. 

A norma estabelece dois tipos de agregados, os RCA e os RA, distinguindo-se pela 

composição. Enquanto que os RCA são agregados provenientes de betão, nos quais é permitida uma 

pequena percentagem de alvenaria, os RA são uma classe menos exigente e podem ser compostos na 

totalidade por alvenaria. A composição destes dois tipos de agregados é testada de acordo com o 

anexo B do documento e o teor de sulfatos solúveis em ácido de acordo com a norma BS EN 1744-1 

“Tests for chemical properties of aggregates – Part 1: Chemical analysis”.  

Os requisitos dos agregados contemplam maioritariamente aspectos referentes à sua 

composição, faltando exigências de massa volúmica, absorção de água ou mesmo conteúdo máximo 

de partículas cuja granulometria os faz capazes de desempenhar o papel de fíler (normalmente de 

tamanho inferior a 63 ou 75 µm), aspectos que estão presentes na maioria dos documentos normativos 

estudados no presente trabalho.  

A ausência de um requisito que imponha um mínimo de massa volúmica ou absorção de água, 

permite que materiais bastante leves sejam usados, tais como resíduos de betão com bastante pasta 

aderida aos agregados naturais originais. Esta situação faz com que o betão fabricado tenha uma maior 

dificuldade em atingir resistências elevadas e atinja um módulo de elasticidade bastante inferior. A 

menor qualidade dos agregados implica que sejam utilizadas maiores dosagens de ligante e menores 

quantidades de água, originando diferenças ao nível de retracção ou fluência. 

Quadro 4.15 – Requisitos para os agregados grossos reciclados. Fonte: BS 8500-2 

% Máxima em relação à massa 
Constituintes 

RCA a, c RA 

Alvenaria 5 100 
Finos 5 3 

Material leve (ρ < 1000 kg/m3) 0,5 1 
Material betuminoso 5 10 

Outros contaminantes b 1 1 
Sulfatos solúveis em ácidos (SO3) 1 - 

d 
a quando o material a ser usado é obtido por britagem de betão endurecido de composição conhecida que não foi 

contaminado pelo uso, os únicos requisitos são os relacionados com a granulometria e máximo conteúdo de 

finos; 
b vidro, plástico, madeira, entre outros; 
c as medidas para RCA devem ser aplicadas a misturas de agregados grossos naturais com constituintes listados; 
d o limite apropriado precisa de ser determinado caso a caso. 

 

Quanto ao máximo teor de superfinos, ao não ser apresentada qualquer exigência na norma 

britânica, há a hipótese de substâncias deletérias às características mecânicas do betão, como 

partículas argilosas, surgirem na composição dos agregados em quantidades superiores ao 

aconselhável. 
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O risco de danos devidos às reacções álcalis-sílica deve ser minimizado de acordo com um 

conjuntos de condições, apresentadas de seguida. Para betão de composição prescrita ou quando o 

especificador prescreveu medidas para obstar as reacções álcalis-sílica, estas condições não têm de ser 

cumpridas. Nestas excepções, o especificador é responsável por assegurar que o betão não é sujeito a 

qualquer dano devido às reacções álcalis-sílica. 

A contribuição de álcalis dos RCA terá de cumprir as seguintes exigências: 

 0,20 kg Na2O por 100 kg de RCA; 

 quando a composição dos RCA for conhecida (ex: peças pré-fabricadas excedentes, betão 

fresco que regressa à central autorizado a endurecer para depois ser britado), o teor de álcalis deve ser 

calculado para o betão original. 

O risco de danos por reacções álcalis-sílica pode ser considerado mínimo se as seguintes 

condições forem asseguradas: 

1) os agregados, que não os RCA, não forem classificados como extremamente reactivos; 

2) o valor garantido de álcalis nas escórias de alto forno não for superior a 1,0% Na2O eq e 

5,0% Na2O eq para cinzas volantes; 

4) o teor total de álcalis calculado não exceder: 

- 3,5 kg/m3 Na2O eq onde o teor médio de álcalis declarado do cimento ou 

componente CEM I de uma combinação não for superior a 0,75%; 

- 3,0 kg/m3 Na2O eq onde o teor médio de álcalis declarado do cimento ou  

componente CEM I de uma combinação é 0,76% ou superior; 

5) a dosagem de cimento não for superior aos valores indicados nos Quadros 4.16 e 4.17 

dependendo da contribuição de álcalis no betão fresco a partir de outros constituintes que não o 

cimento. A contribuição de álcalis pode ser calculada a partir das proporções de mistura declaradas e 

do teor de álcalis determinado. 

4.6.2. Campo de aplicação 

A norma apenas autoriza a utilização de RCA em betão estrutural, quando limitado às 

resistências e classes de exposição especificadas no Quadro 4.18. Não é geralmente permitida a 

aplicação de RCA em betão exposto a ambientes marítimos, sais descongelantes, ambientes severos de 

gelo-degelo, assim como solos agressivos. 

Para betão com classes de resistências compreendidas entre C20/25 e C40/50, a percentagem 

de utilização de RCA não deve exceder 20%, excepto se o especificador o permitir. Contudo, para 

classes de resistências inferiores, pode ser substituída a totalidade dos agregados. 

Os agregados reciclados estão também limitados a um máximo de 0,075% de retracção por 

secagem. 
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Quadro 4.16 – Dosagem máxima de cimento ou combinação, para até 0,20 kg Na2O eq por m3 de betão. 
Fonte: BS 8500-2 

Valor máximo de dosagem de cimento (kg/m3) 
Teor declarado de álcalis de um cimentoa ou o componente CEM I 

da combinação, %b 
Cimento ou 
combinação 

Valor 
garantido 
≤ 0,60% 
Na2O eq. 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

CEM I 550 550 550 550 540 500 465 375 355 315 315 300

CEM I mais ≥ 40% 
escórias de alto 

forno 
- 550 550 550 550 550 550 550 550 550 525 500

CEM I mais ≥ 30% 
cinzas volantes - 550 550 550 550 550 550 500 470 445 420 400

 

Quadro 4.17 – Dosagem máxima de cimento ou combinação, para 0,60 kg Na2O eq por m3 de betão. 
Fonte: BS 8500-2 

Valor máximo de dosagem de cimento (kg/m3) 
Teor declarado de álcalis de um cimentoa ou o componente CEM I 

da combinação, %b 
Cimento ou 
combinação 

Valor 
garantido 
≤0,60% 
Na2O eq 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

CEM I 550 550 525 485 445 415 385 300 280 265 255 240
CEM I mais ≥ 

40% escórias de 
alto forno 

- 550 550 550 550 550 550 550 470 445 420 400

CEM I mais ≥ 
30% cinzas 

volantes 
- 550 550 550 550 550 470 400 375 355 335 320

a onde o conteúdo de álcalis é determinado de acordo com o anexo C e o cimento ou combinação contêm 

adições, a classificação é feita com base no conteúdo declarado de álcalis do seu componente de CEM I; 
b é permitida a interpolação linear para conteúdos médios declarados de álcalis entre 0,50% e 0,75%, e entre 

0,76% até 1,00%; 
c proporções expressas em fracção de massa de cimento ou combinação como apropriado. 

 

Quadro 4.18 – Condições de aplicação dos agregados reciclados em betão. Fonte: BS 8500-2 

Tipo de agregado Classe máxima de resistência Classes de exposição b 
RCA a C40/50 X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, DC-1

a material obtido a partir de betão endurecido britado de composição conhecida e que não foi contaminado pelo 

uso, pode ser usado em qualquer classe de resistência; 
b os agregados podem ser usados em outras classes de exposição na condição de que tenha sido demonstrado que 

o betão resultante é adequado para o ambiente desejado (ex: resistência ao gelo-degelo, resistência aos sulfatos, 

entre outros). 

 

Esta filosofia reflecte um pouco no que é encontrado noutros documentos normativos, ou seja, 

utilizando agregados de boa qualidade, nomeadamente de betão, é autorizada a aplicação em betão 
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com elevada resistência estando, contudo, limitada a substituição de agregados naturais por reciclados 

em até 20%, pois é o valor para o qual é habitual ser considerado que o betão não tem prejuízos de 

maior resultantes dessa substituição. Porém, a substituição total de agregados naturais por reciclados 

apenas é permitida em betão para aplicação em situações de baixo grau de exigência pois, desta forma, 

a esperada redução de resistência do betão, provocada pelo aumento da percentagem de agregados 

reciclados, não tem de ser compensada com um aumento de dosagem de cimento ou com outros 

artifícios, que iriam, não só encarecer o produto, como alterar outras propriedades do betão. 

Os agregados reciclados do tipo RA são descartados da utilização em betão estrutural, 

justificando a norma este facto por não existir uma especificação completa, o que potencia grandes 

variações de composição e propriedades dos agregados. Neste aspecto, a norma britânica, apesar da 

lacuna existente a nível dos requisitos, é comparável à recomendação RILEM ou à norma alemã, que 

especificam um tipo de agregados de composição preferencialmente composta por alvenaria e cuja 

aplicação é apenas autorizada em soluções pouco exigentes. 

4.7. Holanda – C.U.R. 

O centro de investigação holandês CUR (Commissie voor Uitvoering van Research) tem vindo 

a desenvolver especificações para a utilização de agregados reciclados. Em 1984, foi lançada a 

especificação para a utilização de agregados reciclados provenientes da britagem de betão (CUR, 

1984). Em 1986, entrou em vigor a especificação homóloga para agregados reciclados de alvenaria 

(CUR, 1986). Posteriormente, a CUR desenvolveu mais uma especificação, para agregados 

provenientes de resíduos de argamassa britada (CUR, 1994). 

HANSEN (1992) e SCHULZ e HENDRICKS (1992) apresentam um resumo dos pontos mais 

interessantes das normas holandesas, fornecendo a maioria dos dados da norma em relação à qual a 

presente análise é efectuada. 

4.7.1. Composição dos agregados reciclados 

A norma classifica o resíduo de betão como sendo resíduo proveniente de betão de cimento 

hidráulico, com massa volúmica superior a 2100 kg/m3. De acordo com LOO (1998), citado por 

LEITE (2001), a norma holandesa de agregados para betão foi adaptada em Junho de 1997, de forma a 

incluir apenas agregados reciclados com massa específica superior a 2000 kg/m3 no fabrico de betão. 

As normas holandesas estabelecem, como referido, a distinção entre dois tipos de agregados, 

de betão e de alvenaria, e pode ser observado no Quadro 4.19 a sua composição. Para ser efectuada a 

classificação dos agregados, as normas prevêem que sejam analisadas as amostras das partículas 

retidas no peneiro de 8 mm, considerando esta amostra como representativa de todo o resíduo. Devem 
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ser identificados, através de análise visual e pesagem, betão convencional, betão leve, tijolos, 

argamassas de cimento e cal, produtos cerâmicos, rochas naturais, vidro, madeira, materiais sintéticos, 

material betuminoso e outros materiais.  

Os agregados de betão, ao serem compostos na sua grande maioria por resíduos de betão com 

massa volúmica elevada (2100 kg/m3), tornam-se comparáveis com os tipos de agregados de melhor 

“qualidade” de outras referências normativas, sendo a sua aplicação discutida adiante. Além do 

exigente requisito em relação à massa volúmica dos materiais de betão, é ainda exigido um reduzido 

teor de outros materiais que prejudicam as características gerais dos agregados e consequentemente do 

betão, prevendo-se portanto que, dadas as exigências afectas aos agregados, estes possam ter uma 

utilização igualmente exigente. Contudo, tais requisitos são susceptíveis de dificultar a produção de 

grandes quantidades de betão com este tipo de agregados, pois não é tipificado um tipo de agregados 

com requisitos menos exigentes, para utilização em soluções pouco exigentes. 

Quadro 4.19 – Composição dos agregados reciclados. 

Material Agregados de betão Agregados de alvenaria 

Betão > 95% n.d. 
Alvenaria > 65% 
Betão leve 

Produtos cerâmicos 
Rochas naturais 

< 20% 

Betão celular < 10% 
Argamassas 

< 5% 

< 25% 

4.7.2. Granulometria 

Os agregados reciclados, têm requisitos diferentes no que respeita à granulometria, consoante 

o tipo de agregados. Assim, no caso dos agregados reciclados de betão, tais requisitos são 

apresentados no Quadro 4.20, enquanto que, para os agregados reciclados de alvenaria, estes são 

apresentados no Quadro 4.21. 

Quadro 4.20 – Granulometria solicitada para agregados reciclados de betão (HANSEN, 1992) 

Percentagem retida no peneiro (mm) 
Fracção (mm) 

> 31,5 > 16 > 8 > 4 > 2 > 1 > 0,25 > 0,063 
0-4 - - - 0-10 25-31 50-62 80-87 99-100 
4-16 - 0-5 55-57 85-100 95-100 - - 99-100 

4-31,5 0-5 32-44 70-75 90-100 - - - 99-100 
 

Analisando os Quadros 4.20 e 4.21, observa-se que, para as mesmas fracções granulométricas, 

não é permitido que os agregados de alvenaria tenham uma quantidade de finos tão elevada como os 

agregados de betão. Esta situação pode ser explicada pelo facto de os agregados reciclados de 



Betão com agregados reciclados. Análise comentada da legislação existente. 

4.27 

alvenaria, devido à maior variabilidade na composição, serem propensos à existência de materiais que 

prejudicam as propriedades do betão e que são tão mais difíceis de identificar / retirar quanto menor 

for o tamanho das partículas. 

Quadro 4.21 – Granulometria solicitada para agregados reciclados de alvenaria (HANSEN, 1992) 

Percentagem retida no peneiro (mm) 
Fracção (mm) 

> 31,5 > 22,4 > 16 > 8 > 4 > 2 > 1 > 0,25 

0-4 -  - 0 2-10 - 15-50 80-100 
4-16 - 0 0-5 35-70 85-100 95-100 96-100 - 
4-32 0-2 5-30 25-55 60-85 90-100 - 96-100 - 
4-8 - - 0 0-10 80-100 98-100 - - 

8-16 - 0 0-10 80-100 98-100 - - - 
16-32 0-10 - 80-100 98-100 - - - - 

4.7.3. Contaminantes 

O Quadro 4.22 expõe, de forma compacta, todos os requisitos que as normas holandesas 

preconizam, quer para os agregados de betão quer para os de alvenaria. São expressos os máximos 

teores admissíveis de vários tipos de contaminantes, assim como os máximos teores de sulfatos e 

cloretos solúveis em água. 

Quadro 4.22 – Requisitos dos agregados reciclados 

Agregados de betão Agregados de alvenaria 
Requisitos 

< 4 mm > 4 mm < 4 mm > 4 mm 

Finos dispersáveis - 4% 2% 
Betão simples - 1% 1% 
Betão armado 0,1% 0,05% 0,1% 0,05% Cloretos 

Betão pré-esforçado 0,015% 0,007% 0,015% 0,007% 
Sulfatos 1% 1% 

Componentes não minerais a 0,5% 0,1% 1% 
Carbonato de cálcio 25% 10% - 
Partículas lamelares 30% 30% 

Partículas leves 0,1% - 
Materiais não rochosos b 1 % 1% 

a madeira, vegetação, papel, tecido, entre outros; 
b betume, borracha, metal, vidro. 

 

Ao comparar os requisitos apresentados no Quadro 4.22 com os de outras normas estudadas, 

observa-se que as normas holandesas vão muito de encontro ao especificado nesses outros 

documentos. Os teores máximos de cloretos permitidos vão diminuindo consoante o grau de exigência 

para aplicação do betão e são inferiores para partículas de granulometria superior. A diferença que 

assume maior destaque diz respeito à quantidade de partículas não minerais, cujo teor máximo 
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permitido é de 0,1% para a fracção grossa dos agregados de betão, quando na norma britânica, na 

recomendação RILEM, na especificação de Hong-Kong ou mesmo na norma alemã este limite é de 

1%, para tipos de agregados comparáveis em composição e gama de aplicação. 

4.7.4. Aplicação 

A norma holandesa prevê a utilização de agregados reciclados em betão simples, armado ou 

pré-esforçado. Ainda que possa ser discutida a prudência com que é encarado o dimensionamento de 

estruturas de betão com reduzida substituição de agregados naturais por reciclados, o facto é que, para 

taxas de substituição de até 20%, quer da fracção grossa quer da fracção fina, é instituído que o betão 

produzido deve ser encarado como convencional. Desta forma, as medidas preconizadas são aplicadas 

em betão cuja taxa de substituição de agregados naturais por reciclados seja superior a 20%, podendo 

atingir 100%, o que não é o mais comum neste tipo de normas, nem mesmo nas mais recentes, como 

tem vindo a ser constatado ao longo do presente texto. É assim de assinalar a permissividade da norma 

holandesa que permite, apesar da boa qualidade exigida aos agregados, elevadas resistências, 

compatíveis com a utilização do betão na maioria das estruturas vulgarmente construídas, dando assim 

hipótese de serem utilizadas as grandes quantidades de agregados reciclados produzidos e comprados 

na Holanda. 

De modo a contrabalançar o menor módulo de elasticidade e maior fluência do betão com 

agregados reciclados, a norma prevê que, para utilização em betão estrutural em que o 

dimensionamento dos elementos estruturais seja calculado para a máxima deformação permitida, a 

altura ou espessura dos elementos deva ser aumentada em 10%, para garantir a sua rigidez. Esta 

medida é útil para o pré-dimensionamento da estrutura pois, dada a maior deformabilidade das peças 

com betão de agregados reciclados, o critério das máxima flecha admissível toma maior relevância do 

que quando betão convencional é aplicado.  

É exigido que seja especificada a origem dos agregados reciclados, incluindo o nome do 

transportador, tipo de agregado, dimensões características, exigências da norma que o agregado deve 

satisfazer, local e tipo de origem. A resistência dos agregados ao congelamento tem de ser tal que, ao 

serem submetidos a ciclos gelo-degelo, a perda de massa não deva exceder 3%. 

Para compensar diferenças de absorção de água existentes entre os agregados naturais e 

reciclados, o documento indica que os agregados reciclados devem ser submetidos a um dos seguintes 

métodos: pré-saturação, em que os agregados são adicionados à mistura no estado saturado 

diminuindo a parcela de água de amassadura que é absorvida pelos agregados; compensação da água 

de amassadura, em que é adicionada uma maior quantidade de água à mistura, correspondente à 

quantidade de água absorvida pelos agregados. 
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Tal como referido no capítulo 3, vários investigadores defendem que a utilização da fracção 

fina é prejudicial às propriedades do betão. Apesar disso, a CUR refere que o uso de agregados 

reciclados finos (< 4 mm) e agregados grossos convencionais não traz prejuízos ao betão. 

O Quadro 4.23 estabelece a relação entre os parâmetros de betão com agregados naturais e 

reciclados. 

Quadro 4.23 – Relação entre parâmetros de betão com agregados reciclados e betão convencional. Fonte: 
CUR, citada por LIMA (1999) 

Agregados de betão Agregados de 
alvenaria Parâmetro 

C15/20 e C20/25 C25/30 e C40/50 C15/20 e C20/25 
Coeficiente de expansibilidade 

térmica (10-6/ºC) 13,6 13,1 14,9 

Coeficiente para fctm 1 1 1 
Coeficiente para o módulo de 

elasticidade 0,95 1,55 1,25 

Coeficiente de retracção 1,35 1,55 1,25 
Coeficiente de fluência 1,45 1,25 1,15 

 

Observando os coeficientes de correcção apresentados, constatam-se algumas incongruências. 

Para o módulo de elasticidade, podem surgir dúvidas quanto à forma como o coeficiente é aplicado. 

VÁZQUEZ et. al (2006) afirmam que, segundo as recomendações holandesas, a utilização de 

agregados reciclados de betão produz uma redução do módulo de elasticidade próxima de 5% para 

uma classe de resistência C20/25 e 20% para a classe C40/50, enquanto que, para a utilização de 

agregados reciclados cerâmicos, esta redução varia entre 30 a 40%. Estes valores parecem bastante 

coerentes, tendo em conta o estudado no capítulo 3. Contudo, não são concomitantes com os 

coeficientes apresentados por LIMA (1999) pois, se estes significam a relação entre o módulo de 

elasticidade do betão convencional e do betão com agregados reciclados, seria expectável que todos os 

valores fossem superiores à unidade. Isto porque o módulo de elasticidade do betão convencional é, 

regra geral, superior, sendo que esta diferença costuma ser bastante significativa para taxas de 

substituição elevadas, como as de 100%, assumidas pelo documento holandês. Se, por outro lado, os 

coeficientes apresentados forem factores correctivos a aplicar ao módulo de elasticidade do betão 

convencional, então seriam esperados valores inferiores à unidade no caso de serem factores 

multiplicativos, tanto menores quanto maior a diferença do módulo de elasticidade entre o betão com 

agregados reciclados e naturais. No caso de serem factores divisores, seriam esperados valores 

superiores à unidade. O que é de estranhar é um dos coeficientes ser inferior à unidade e os outros 

superiores, não apresentando coerência lógica. 

Os coeficientes apresentados para a retracção são próximos dos apresentados pela 

recomendação RILEM, que apresenta um factor multiplicativo de 1,50 para betão produzido com 

agregados do tipo II, similares aos agregados de betão apresentados pela norma holandesa, e para um 

betão com classe de resistência comparável (C50/60). Para classes de resistência inferiores, a norma 
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holandesa prevê um factor correctivo inferior, explicado pela menor dosagem de ligante necessária 

para atingir a resistência pretendida, para os mesmos agregados. Contudo, quando é analisado o 

coeficiente de retracção para o betão produzido com agregados de alvenaria, observa-se que este valor 

é mais baixo do que o do betão com agregados reciclados de betão com a mesma classe de resistência, 

o que não seria expectável, dado o habitualmente inferior módulo de elasticidade dos agregados de 

alvenaria, quando comparado com o dos homólogos de betão. 

Para a fluência, a norma assume que o betão com agregados reciclados tem um desempenho, 

relativamente a esta propriedade, inferior ao betão com agregados naturais. É, contudo, de notar o 

superior coeficiente correctivo para o betão com agregados reciclados de betão, comparativamente ao 

betão de agregados reciclados de alvenaria, para a mesma classe de resistência. Esta situação não seria 

expectável, dadas as piores características dos agregados reciclados de alvenaria. 

4.8. Portugal – E 471:2006  

O LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) elaborou, em Maio de 2006, a pré-norma 

prE 469 “Guia para a utilização de agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos”. 

Posteriormente, em Setembro de 2006, publicou a versão final do documento, a E 471 “Guia para a 

utilização de agregados reciclados grossos em betões de ligantes hidráulicos”, que classifica os 

agregados grossos reciclados abrangidos pela NP EN 12620 “Agregados para betão” e estabelece os 

requisitos mínimos que deverão respeitar para poderem ser utilizados no fabrico de betão de ligantes 

hidráulicos. 

4.8.1. Agregados reciclados 

Não são apresentadas exigências para os agregados reciclados finos nem regras para a sua 

aplicação, dado que, possuem em geral uma elevada percentagem de elementos com dimensão inferior 

a 0,063 mm e uma maior absorção de água, dificultando o controlo da trabalhabilidade e 

comprometendo a resistência mecânica do betão.  

 

A Especificação LNEC estabelece três classes de agregados provenientes de resíduos de 

construção e demolição:  

 ARB1 e ARB2 – constituídas maioritariamente por betão, misturado ou não com agregados 

não ligados; 

 ARC – tem como principais constituintes betão, agregados não ligados e elementos de 

alvenaria, não havendo exigências quanto às percentagens relativas de cada um deles.  



Betão com agregados reciclados. Análise comentada da legislação existente. 

4.31 

O Quadro 4.24 indica a composição a que cada tipo de agregado deve obedecer, enquanto que 

os seus requisitos são apresentados no Quadro 4.25. 

Ao comparar os requisitos requeridos pela Especificação LNEC com as restantes normas 

estudadas, apenas se nota a falta de um requisito para o teor de cloretos. 

Quadro 4.24 – Composição dos agregados reciclados. Fonte: adaptado de E 471 

Constituinte ARB1 ARB2 ARC 

Betão (%) 
Agregados não ligados (%) 

≥ 90 ≥ 70 

Alvenaria (%) ≤ 10 ≤ 30 
≥ 90 

Materiais betuminosos (%) ≤ 5 ≤ 5 ≤ 10 
Partículas leves a (%) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 
Outros materiais b (%) ≤ 0,2 ≤ 0,5 ≤ 1 

a material com massa volúmica inferior a 1000 kg/m3; no caso das partículas leves serem constituintes minerais 

não prejudiciais para o betão nem para o acabamento superficial, o limite estabelecido pode atingir 3%; 
b vidro, solos argilosos, plásticos, borrachas, metais e matérias putrescíveis. 

 

Quadro 4.25 – Requisitos dos agregados. Fonte: E 471 

Requisitos ARB1 ARB2 ARC 

Massa volúmica (kg/m3) ≥ 2200 ≥ 2000 
Absorção de água (%) ≤ 7 ≤ 7 

Teor em finos (%) ≤ 4 ≤ 3 
Teor de sulfatos solúveis em ácido (%) ≤ 0,8 ≤ 0,8 

 

Analisando os requisitos apresentados, nota-se que o documento apenas prevê a utilização de 

agregados com características bastante boas, que é justificado pelo elevado valor de massa volúmica 

mínima ou pela absorção de água máxima admissível. Os agregados classificados como ARB1 e 

ARB2 têm os mesmos requisitos de massa volúmica e absorção de água, pelo que, dadas as diferenças 

de composição entre os dois, será previsível que a classe ARB1 terá mais facilidade em cumprir estes 

requisitos, ou que, para cumprir estes requisitos, a composição do conjunto de RCD se aproxime com 

mais frequência da classe ARB1. Contudo, apenas se espera que os ARB2 tenham dificuldade em 

preencher estes requisitos caso, tanto o betão como a alvenaria, tenham nos seus constituintes uma 

quantidade significativa de argamassa, pois numa situação standard, em que a massa volúmica dos 

agregados de betão ronda 2300 kg/m3 e a dos de alvenaria 2000 kg/m3, qualquer um destes tipos de 

agregados cumprirá as exigências requeridas.  

Quanto à classe de agregados ARC, os requisitos são bastante exigentes, tendo em conta o tipo 

de utilização proposta. No entanto, apenas haverão dificuldade em respeitar o limite de 2000 kg/m3 

caso a composição dos agregados seja exclusivamente constituída por alvenaria. É ainda de notar que 

os ARC e os ARB têm o mesmo teor máximo de absorção de água. Este facto provoca uma maior 
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dificuldade do cumprimento dos requisitos para os ARC, dado que, com a massa volúmica mínima 

associada a esta classe de agregados, é expectável que os agregados tenham uma absorção de água a 

rondar 10%. No fundo, ao serem estabelecidos limites diferentes para a massa volúmica, seria de 

esperar que fossem também estabelecidas diferenças quanto à absorção de água máxima admissível 

pelas classes de agregados consideradas. Situação idêntica é encontrada nos requisitos da norma 

alemã, em que são exigidas, para os agregados do tipo 1 e 2 da respectiva norma, massas volúmicas 

mínimas iguais, mas máximas absorções de água diferentes.  

O máximo teor de sulfatos solúveis em ácido é concordante com o estipulado pelas diversas 

normas estudadas, não merecendo, portanto, qualquer tipo de reparo adicional. 

Observando tanto a composição como os requisitos das três classes propostas pela 

especificação, repara-se que existe uma grande semelhança entre as classes ARB1 e ARB2. Isto 

porque, apesar das diferenças que podem existir no que respeita à composição, estas não assumem 

uma relevância muito grande, pois são exigidos requisitos iguais. Os requisitos, quer ao nível da massa 

volúmica, quer para a absorção de água, funcionam por si só como um “filtro” às propriedades dos 

agregados, pelo que, para os mesmos requisitos, diferenças não muito significativas em termos de 

composição não suscitam grandes diferenças nas propriedades do betão produzido.  

4.8.2. Campo de aplicação 

Os agregados de classes ARB1 e ARB2 podem ser utilizados no fabrico de betão para 

aplicação em betão armado estrutural. Para aplicação em betão armado, a proporção máxima de 

agregados reciclados de betão, no conjunto dos agregados, é de 25% para os agregados da classe 

ARB1 e de 20% para os agregados da classe ARB2. Para betão simples, de enchimento ou 

regularização, a percentagem de substituição pode ser total, desde que o betão seja aplicado em 

ambientes não agressivos. Tanto a classe máxima de resistência como as condições ambientais 

permitidas estão dispostas no Quadro 4.26. 

Quadro 4.26 – Classes de resistência e de exposição ambiental permitidas 

Classe do agregado Classe de resistência Percentagem de 
incorporação Classe de exposição ambiental 

ARB1 C 40/50 25% 
ARB2 C 35/45 20% 

X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, 
XA1a 

a em fundações. 

 

Os agregados da classe ARC apenas podem ser utilizados para fabrico de betão cuja utilização 

seja afecta a betão de enchimento ou de regularização, não sendo portanto permitida a utilização como 

betão estrutural. O betão apenas pode ser aplicado em ambientes não agressivos. 
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A Especificação LNEC permite a utilização de agregados reciclados de betão em betão 

estrutural de resistência razoavelmente elevada, podendo abranger uma grande fatia do mercado da 

construção, desde que exposto a uma classe de exposição ambiental permitida. 

A possibilidade de utilização de RCD como agregados reciclados não segue, contudo, a 

mesma filosofia pois, além das elevadas exigências requeridas pelas classes de agregados 

estabelecidas, as taxas de substituição de agregados naturais por reciclados permitidas, para o fabrico 

de betão, são relativamente baixas. 

A especificação explica que a incorporação de agregados provenientes de RCD com 

composição maioritária de betão tem revelado melhores resultados e com menor dispersão 

relativamente aos agregados reciclados de alvenaria, motivo pela qual é confinada a utilização destes 

últimos a betões sem grandes exigências. A taxa de substituição de agregados naturais por reciclados é 

limitada pelo documento de modo a evitar grandes variações do módulo de elasticidade, fluência, 

retracção e durabilidade. No entanto, é autorizada a utilização de percentagens superiores de 

agregados reciclados, desde que sejam realizados estudos específicos que avaliem a sua influência nas 

propriedades relevantes à aplicação considerada. 

De notar a diferença na aplicação do betão com ARB1 e ARB2 que, apesar de terem os 

mesmos requisitos, apresentam classes máximas de resistência e percentagens máximas de 

substituição diferentes, justificadas pela maior percentagem de alvenaria existente nos ARB2. 

A Especificação LNEC apresenta então uma filosofia conservadora, pois apenas considera a 

utilização de agregados reciclados no fabrico de betão estrutural, em condições tais que não 

influenciam significativamente as características do betão, quando comparado com o betão 

convencional. Do ponto de vista comercial, segue um caminho que pode potenciar a utilização dos 

agregados reciclados em betão no mercado da construção civil, pois não está banalizado, em Portugal, 

o recurso a este tipo de agregados, devido às menores vantagens que estes apresentam no nosso país, 

quando comparado com outros países europeus, como explicado no Capítulo 2. No entanto, do ponto 

de vista académico, repara-se que a especificação fica um pouco aquém das possibilidades dos 

agregados reciclados, quando comparado, por exemplo, com a recomendação RILEM. Esta admite as 

diferenças nas propriedades do betão produzido com agregados reciclados, mas apresenta medidas, 

através de coeficientes correctivos, que possibilitam lidar com as diferenças existentes nas diversas 

propriedades (módulo de elasticidade, retracção, fluência), decorrentes da utilização de taxas de 

substituição elevadas de agregados naturais por reciclados. 
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4.9. Bélgica 

Em 1990, foi publicada uma recomendação para a utilização de agregados reciclados em 

betão, compilada por um grupo de trabalho. VINCKE e ROUSSEAU (1994), citados por VÁZQUEZ 

et al. (2006), e ROOS (2002) apresentam uma série de informações sobre o documento. 

Esta recomendação é dividida em três partes: a primeira contém os requisitos afectos aos 

agregados, a segunda regula o campo de aplicação e a terceira os coeficientes de cálculo 

característicos. 

São definidos dois tipos de agregados reciclados, apenas para a fracção grossa, já que a 

fracção fina é excluída pelo documento, GBSB-I e GBSB-II. A primeira classe é similar ao Tipo I da 

recomendação RILEM, composto essencialmente por alvenaria, enquanto que os agregados GBSB-II 

são comparáveis ao Tipo II da mesma especificação, maioritariamente constituídos por betão. Os 

requisitos correspondentes a estes tipos de agregados são apresentados no Quadro 4.27. 

Quadro 4.27 – Requisitos dos agregados reciclados. Fonte: ROOS (2002) 

Propriedade GBSB-I GBSB-II 

Massa volúmica do agregado seco > 1600 kg/m3 > 2100 kg/m3 
Absorção de água às 24 h < 18% < 9% 

Agregados com massa volúmica < 2100 kg/m3 - < 10% 
Agregados com massa volúmica < 1600 kg/m3 < 10% < 1% 
Agregados com massa volúmica < 1000 kg/m3 < 1% < 0,5% 

Total de componentes minerais > 95% 
Componentes não minerais < 1% 

Material orgânico < 0,5% 
Conteúdo de finos (< 80 µm) < 5% < 3% 

Teor de cloretos < 0,06% 
Teor de sulfatos < 1,0% 

 

As condições de aplicação do betão produzido com os agregados reciclados em causa são 

apresentadas no Quadro 4.28. Também estas são bastante similares às apresentadas pela recomendação 

da RILEM.  

Quadro 4.28 – Condições de aplicação do betão com agregados reciclados. Fonte: VINCKE e ROUSSEAU 
(1994) 

 GBSB-I GBSB-II 
Classe máxima de 

resistência permitida C 16/20 C 30/37 

Classe de exposição 

- interiores de edifícios com 
ambiente seco 
- elementos em solos não agressivos 
e/ou sem contacto com condições de 
gelo-degelo 

- interiores de edifícios com ambiente 
seco 
- elementos em solos não agressivos 
e/ou sem contacto com água 
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Seguindo a tendência observada para os outros parâmetros do documento belga, os factores 

correctivos para os valores de cálculo característicos, apresentados no Quadro 4.29, são os mesmos 

que os da especificação publicada pela RILEM, sendo os comentários efectuados no ponto 4.5.3 

aplicáveis também a este documento. 

Quadro 4.29 – Factores correctivos para os valores de cálculo característicos. Fonte: VINCKE e 
ROUSSEAU (1994) 

 GBSB-I GBSB-II 

fctm 1 1 
Módulo de elasticidade 0,65 0,8 

Fluência 1,25 1,25 
Retracção 2 1,5 

4.9.1. PTV 406 : Prescriptions Techniques : “Granulats de débris de 

démolition et de construction recycles” 

À parte da recomendação acima referida, foi concebida a norma PTV 406: Prescriptions 

Techniques: “Granulats de débris de démolition et de construction recyclés”. Têm existido algumas 

actualizações desta norma, tendo sido analisada a versão 2.0 de 14-10-2003. Esta especificação 

estabelece uma classificação dos agregados reciclados em 4 grupos (resíduos de betão, resíduos de 

alvenaria, resíduos mistos, resíduos asfálticos), dos quais apenas os três primeiros são abordados no 

presente trabalho, pois são os únicos habilitados a serem usados no fabrico de betão. 

Os agregados podem ser provenientes de construções, reabilitações, demolições de 

construções e obras de arte ou mesmo de restos de agregados naturais. 

É efectuada uma distinção entre os vários tipos de agregados no que à composição diz 

respeito, pelo que são indicados no Quadro 4.30 os requisitos referentes a cada um dos seus 

constituintes. A especificação frisa que as exigências devem ser respeitadas individualmente. 

Quadro 4.30 – Composição dos agregados reciclados de resíduos de construção e demolição. Fonte: PTV 
406 

Constituinte Agregados 
de betão 

Mistura de 
agregados 

Agregados de 
alvenaria 

Betão e materiais naturais (%) > 90 > 40 < 40 
Alvenaria (%) < 10 > 10 > 60 

Outros tipos de matérias mineraisa (%) < 5 - - 
Materiais betuminosos (%) < 5 < 5 

< 10 
< 5 

< 10 

Materiais não minerais b (%) < 0,5 < 1 <1 
Matéria orgânica (%) < 0,5 < 0,5 < 0,5 

a mosaicos, azulejos, telhas, cerâmicos, betão celular, betão leve, entre outros; 
b estuque, gesso, borracha, plástico, vidro, metais. 
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Os agregados reciclados não podem conter elementos cuja natureza, forma, dimensão e 

quantidade possam ser prejudiciais à sua utilização, tais como: partículas de argila; matérias vegetais 

ou tijolos refractários. 

No que respeita à granulometria, de acordo com a aplicação, esta, assim como a respectiva 

tolerância, é fornecida pelo fabricante.  

Os limites afectos à absorção de água, massa volúmica e teor máximo de cloretos não são 

especificados pela norma, sendo incluídos na ficha técnica.  

Poderão ser impostos pelo fabricante requisitos quanto à resistência às condições de gelo-

degelo, teores de sulfatos solúveis em ácidos, enxofre e estabilidade volumétrica, segundo classes 

estabelecidas pela norma. 

4.10. Suíça – Ot 70085 

Na Suíça, o documento Ot (Objectif technique) 70085 “Instruction technique. Utilisation de 

matériaux de construction minéraux secondaires dans la construction d’abris”, elaborado em 2006, 

promove a utilização de agregados reciclados no fabrico de betão. Esta aplicação é regulada em 

conjunto com a norma SIA 162/4: 1994 “Béton de recyclage”. São estabelecidos os requisitos a serem 

cumpridos pelos agregados assim como as suas condições de aplicação. 

4.10.1.  Agregados reciclados e condições de aplicação 

A norma faz distinção entre dois tipos de betão com agregados reciclados, consoante o grau de 

exigência das suas aplicações: 

 betão classificado: são utilizados agregados reciclados de betão, podendo a taxa de 

substituição de agregados naturais por reciclados atingir 100%; pode ser utilizado em betão armado; a 

especificação do betão é efectuada de forma similar à do betão com agregados naturais; as exigências 

de qualidade deverão respeitar a norma SIA 162 “Ouvrages en béton”; 

 betão não classificado: são utilizados agregados reciclados de betão e/ou alvenaria, podendo a 

taxa de substituição de agregados naturais por reciclados atingir 100%; a aplicação está limitada a 

betão simples; a especificação do betão deve conter informações dos agregados reciclados utilizados e 

a dosagem de cimento utilizada; os agregados de betão são destinados a betão com uma dosagem de 

cimento superior a 150 kg/m3 enquanto que agregados de alvenaria poderão ser utilizados em betão de 

regularização, betão de limpeza ou betão pobre. 

De acordo com a norma, a aplicação de agregados reciclados em betão armado pré-esforçado 

deve ser acompanhada de testes adicionais. 
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Os requisitos para os agregados reciclados utilizados nestes dois tipos de betão são 

apresentados no Quadro 4.31 e as condições de aplicação no Quadro 4.32. 

Quadro 4.31 – Requisitos para os agregados reciclados. Fonte: ROOS (2002) 

Requisitos Betão classificado Betão não classificado 
Conteúdo de contaminantes (madeira, 

plásticos, gesso) 
≤ 1% (volume)  

ou ≤ 0,3% (massa) sem metais 
≤ 2% (volume) ou ≤ 0,5% 

(massa) sem metais 
Conteúdo de madeira 0% se o betão for usado ao ar livre Ver acima 
Material misturado ≤ 3,0% Sem limitação 

Conteúdo de material betuminoso Sem material betuminoso ≤ 7,0% 
Teor de sulfatos ≤ 1,0% ≤ 1,0% 

Teor de cloretos para betão não armado ≤ 0,12% ≤ 0,12% 
Teor de cloretos para betão armado ≤ 0,03% Aplicação não permitida 

 

É indicado neste documento que, desde que a rentabilidade económica seja assegurada, devem 

ser utilizados materiais secundários antes de qualquer outro tipo de material, sendo que um custo 5 a 

10% superior para os materiais secundários ainda deve ser considerado como economicamente 

rentável. 

O dimensionamento de obras envolvendo betão com agregados reciclados deve ser efectuado 

segundo a norma SIA 162/4. A norma indica que, regra geral, em todas as edificações pode ser 

aplicado betão com agregados reciclados, com diferentes níveis de exigência dentro da mesma obra. 

Quadro 4.32 – Condições de aplicação dos agregados reciclados. Fonte: Objectif technique 70085 

Utilização dos agregados reciclados 
Utilização do betão 

Cenário A Cenário B Cenário C 

Elementos exteriores ≥ C25/30 20% grossos - 

C30/37 25% grossos, 
20% finos Elementos interiores 

C20/30 35% grossos, 
20% finos 

Betão 
classificado 

Elementos de menor 
importância C15/20 

20% grossos, 
20% finos 

100% 

100% grossos

Dosagem de cimento 150-230 kg/m3 100% de agregados de betão Betão não 
classificado Dosagem de cimento < 150 kg/m3 100% de agregados mistos 

 

São definidos 3 cenários para a utilização de agregados reciclados em betão: 

 cenário A – as percentagens de incorporação de agregados a utilizar devem ser definidas pelo 

fornecedor de modo a respeitar as exigências de performance e trabalhabilidade do betão; 

 cenário B – as percentagens de incorporação máximas são definidas em função das exigências 

de performance do betão; os limites apresentados asseguram que o betão fabricado com agregados 

reciclados apresenta características equivalentes às de um betão convencional, tanto no estado fresco 

como no endurecido; esta perspectiva assegura que não sejam necessárias mudanças no 

dimensionamento das estruturas; 
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 cenário C – a utilização deste tipo de betão deve ser, por enquanto, limitada a soluções não 

muito exigentes; na concepção e execução da estrutura, deve ter-se em conta as diferenças entre o 

betão com agregados reciclados e convencional, tanto no estado fresco como no endurecido; são 

indispensáveis ensaios preliminares seguidos de acordo com a norma SIA 162; quando o betão é 

produzido com 100% de incorporação de agregados reciclados, a norma prevê que se deve ter em 

conta as características específicas do betão fabricado, nomeadamente as diferenças existentes ao nível 

do módulo de elasticidade, retracção, fluência e carbonatação; estas diferenças estão indicadas no 

Quadro 4.33 e devem ser efectuados ensaios devem ser efectuados de acordo com o previsto pelas 

normas SIA 162, SIA 162/1 e SIA 162/4. 

Quadro 4.33 – Diferenças entre as propriedades de betão com agregados reciclados e betão convencional. 
Fonte: Objectif technique 70085 

0-4 mm: 100% natural 0-4 mm: 100% reciclado Composição do 
conjunto de agregados 4-32 mm: 100% reciclado 4-32 mm: 100% reciclado 

Resistência à compressão - 10% - 30% 
Módulo de elasticidade - 20% - 30% 

Retracção + 10% + 100% 
Fluência + 30 a 40% + 100% 

 

Observando o Quadro 4.33, repara-se que o valor previsto para a retracção do betão quando 

são substituídos 100% dos agregados grossos fica bastante aquém daquilo seria de esperar, tendo em 

conta, não só o que foi estudado no ponto 3.3.4, como também o previsto noutros documentos. Um 

valor de 50% talvez se enquadrasse melhor nos moldes da aplicação dos agregados reciclados. 

Devido às diferenças de trabalhabilidade entre betão com agregados reciclados e 

convencional, é recomendado que, para elementos cuja menor dimensão seja 30 cm, o diâmetro 

máximo dos agregados reciclados utilizados seja de 16 mm. 

4.10.2.  Apreciações finais 

A norma suíça apresenta um conjunto de soluções que permitem uma elevada produção de 

betão com agregados reciclados. Em primeiro lugar, é prevista a produção de betão com classes de 

resistências tais que correspondem às necessidades do mercado actual da construção, capazes de serem 

utilizadas na maioria dos edifícios. Em segundo lugar, são criados diferentes cenários de aplicação, 

podendo ser substituída uma reduzida taxa de AP por AR não sofrendo com esse facto qualquer 

alteração no dimensionamento dos elementos estruturais, mas também pode ser adoptada uma elevada 

substituição de AP por AR, para a qual o dimensionamento da estrutura terá de ser corrigido tendo em 

conta as diferenças nas propriedades do betão causados pela elevada presença de AR. 

A polivalência da norma suíça é atestada ainda pela possibilidade de produção de betão para 

fins menos exigentes, nomeadamente o betão não classificado. 
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4.11. Outras normas 

Além das normas estudadas ao longo deste capítulo, existem referências de documentos de 

outros países que, por não serem suficientes para originarem uma análise relevante, serão apenas 

enunciadas, dando a conhecer as características que destacam de forma mais significativa cada 

documento. Estas informações são ainda úteis na medida em que fornecem mais matéria-prima para as 

análises efectuadas. 

4.11.1.  Dinamarca 

A “Danish Concrete Association” publicou um guia de utilização de agregados reciclados para 

betão em 1990, “Recommendation for the use of recycled aggregates for concrete in passive 

environmental class”, tendo ainda lançado uma emenda ao mesmo documento em 1995, “Addition to 

Danish Concrete Association No. 34 for the use of recycled aggregates for concrete in passive 

environmental class”. ROOS (2002) faz uma descrição do conteúdo da norma, que está resumido nos 

Quadros 4.34 e 4.35. 

A norma classifica os agregados reciclados em 3 grupos: 

 GP1 testados: são agregados reciclados com uma massa volúmica superior a 2200 kg/m3; 

podem ser constituídos por agregados de betão originário de centrais de reciclagem com uma 

granulometria entre 0-32 mm; no caso de serem provenientes de outras fontes, onde o controlo da 

qualidade dos agregados não feito de forma tão eficaz, apenas a fracção compreendida entre 4-32 mm 

é autorizada; 

 GP1 não testados: idêntico ao tipo de agregados anterior, com a diferença de que, neste caso, 

os agregados provenientes de outras fontes podem apresentar uma granulometria entre 0-32mm; 

 GP2: agregados reciclados com massa volúmica superior a 1800 kg/m3. 

Quadro 4.34 – Requisitos dos agregados reciclados. Fonte: ROOS (2002) 

 GP1 testado GP1 não testado GP2 

Composição ≥ 95% betão ≥ 95% betão ≥ 95% betão e/ou alvenaria 
Massa volúmica 

seca ≥ 2200 kg/m3 ≥ 2200 kg/m3 ≥ 1800 kg/m3 

 

Quadro 4.35 – Requisitos para o betão com agregados reciclados. Fonte: ROOS (2002) 

 GP1 testado GP1 não testado GP2 
Conteúdo de agregados 

reciclados > 4 mm Até 100% 

Conteúdo de agregados 
reciclados < 4 mm Até 20% 

Classe máxima de resistência 40 MPa 20 MPa 

Condições de exposição Condições ambientais moderadas ou 
pouco agressivas 

Condições ambientais 
pouco agressivas 
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4.11.2.  Japão 

Além do documento elaborado pela B.C.S.J., estudado no ponto 4.4, vigora, desde 2005, uma 

norma japonesa que classifica agregados reciclados para utilização em betão de elevada resistência, a 

JIS A 5021 “Recycled aggregate for concrete – class H”. A norma estabelece requisitos para os 

agregados a serem utilizados segundo a norma JIS A 5308 “Ready-mixed concrete”, estando estes 

apresentados nos Quadros 4.36 e 4.37. 

Quadro 4.36 – Requisitos às propriedades físicas. Fonte: JIS A 5021 citada por MÜELLER (2006) 

 Agregados grossos Agregados finos 

Massa volúmica seca (kg/m3) ≥ 2500 ≥ 2500 
Absorção de água (%) ≤ 3,0 ≤ 3,5 

Abrasão (%) ≤ 35 n.d. 
Material inferior a 75 µm (%) ≤ 1,0 ≤ 7,0 

Volume de sólidos para avaliação da forma 
das partículas (%) ≥ 55 ≥ 53 

Teor de cloretos (%) ≤ 0,04 
 

Quadro 4.37 – Limites máximos de contaminantes. Fonte: JIS A 5021 citada por MÜELLER (2006) 

Categoria Contaminantes Limite (% massa) 

A Telhas, tijolos, cerâmicos, betão 
asfáltico 2,0 

B Vidro 0,5 
C Estuque 0,1 
D Outros materiais inorgânicos 0,5 
E Plástico 0,5 
F Madeira, papel, material betuminoso 0,1 

Total 3,0 

4.11.3.  Rússia 

Em 1984, a antiga União Soviética introduziu uma especificação, elaborada por um instituto 

científico de investigação, para a utilização de agregados reciclados em betão simples e armado. 

Quanto ao campo de aplicação, a norma especifica que a taxa de substituição de agregados 

naturais por reciclados pode atingir 100% caso o betão seja aplicado em fundações ou em betão 

armado com resistência não superior a 15 MPa. Se a taxa de substituição for não superior a 50%, pode 

ser aplicada a betão estrutural com uma resistência máxima de 20 MPa. A utilização em betão armado 

pré-esforçado não é admitida pelo documento, devido aos elevados valores de retracção e fluência 

induzidos pela utilização dos agregados reciclados (ROOS, 2002).  
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4.11.4.  Noruega 

Na Noruega, foi criada uma especificação para a utilização de agregados reciclados, resultante 

do projecto de pesquisa RESIBA, finalizado em 2002. O objectivo do projecto foi a formulação de 

uma recomendação para o uso de agregados reciclados, especificando requisitos para as suas 

propriedades, dependentes da área de aplicação. 

O Quadro 4.38 apresenta os requisitos referentes à composição dos agregados, estipulados 

pela recomendação acima referenciada. 

Quadro 4.38 – Composição dos agregados reciclados para utilização em betão. Fonte: KARLSEN et al. 
(2002) 

Tipo 1 Tipo 2 
Tipo de agregados 

Betão britado Mistura de materiais
Betão britado e/ou 
agregados naturais > 94% - Principais 

constituintes Betão britado, alvenaria 
britada - > 90% a 

Alvenaria britada < 5% - Outros materiais 
granulares Material betuminoso 

britado < 1% < 1% 

Total de não minerais b < 1% < 2,5% 
Material orgânico < 0,1% (em volume) < 0,5% (em volume) Materiais não 

minerais 
Material leve < 0,1% (em volume) < 0,5% (em volume) 

Totalmente secos > 2000 kg/m3 > 1500 kg/m3 
Massa volúmica Seco na superfície, 

saturados no interior > 2100 kg/m3 > 1800 kg/m3 

Absorção de água < 10% < 20% 
a para utilizações onde são exigidos requisitos a outras propriedades que não a composição do material, 

recomenda-se que a percentagem de agregados de betão ou naturais seja superior a 80%; 
b madeira, papel, metal, plástico, vidro, borracha, outros. 

4.11.5.  Espanha 

VÁZQUEZ et al. (2006) apresentaram uma proposta para a utilização de agregados reciclados 

em betão “Recomendaciones para la utilización de hormigón reciclado” que especifica requisitos para 

os agregados a serem utilizados em betão com inclusão de até 20% de agregados reciclados. Para 

percentagens superiores, é recomendada a realização de estudos específicos e experiências 

complementares de acordo com a aplicação. Este documento menciona apenas as considerações que 

complementam as prescrições incluídas nos artigos da EHE “Instrucción de hormigón estructural”. 

Os agregados reciclados podem apenas ser utilizados em betão armado de resistência não 

superior a 40 MPa, sendo ainda excluída a utilização em betão armado e pré-esforçado. 

Apenas é permitida a utilização de agregados grossos cuja composição seja constituída 

maioritariamente por betão, excluindo-se a possibilidade de utilização dos seguintes agregados 
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reciclados: cerâmicos; asfálticos; procedentes de estruturas de betão com patologias que afectem a 

qualidade do betão, tais como álcalis-sílica, ataque por sulfatos, fogo, entre outros; provenientes de 

betões especiais como por exemplo com fibras ou polímeros. 

4.11.5.1. Agregados reciclados 

O tamanho mínimo permitido dos agregados reciclados é de 4 mm. A percentagem máxima 

permitida destes agregados é de 5%. 

O teor máximo de partículas de argila não deve ser superior a 0,6% nos agregados reciclados e 

a 0,15% nos agregados naturais.  

Os teores máximos de impurezas permitidos nos agregados reciclados estão presentes no 

Quadro 4.39. 

Quadro 4.39 – Conteúdos máximos de impurezas permitidos. Fonte: VÁZQUEZ et al. (2006) 

Impurezas Teor máximo permitido (%) 

Material cerâmico 5 
Material leve 1 

Material betuminoso 1 
Outros materiaisa 1 

a vidro, plásticos, metais, entre outros. 

 

O teor de cloretos deve ser o teor total e não o teor solúvel em água como preconizado pela 

EHE. Contudo, o valor máximo permitido deve ser o mesmo. Esta opção deve-se ao facto de poderem 

existir cloretos combinados que, em certas circunstâncias podem ser reactivos e atacar as armaduras. O 

Quadro 4.40 indica os requisitos impostos pela EHE aos agregados. 

Quadro 4.40 – Especificações previstas na norma espanhola EHE. Fonte: VÁZQUEZ et al. (2004) 

Propriedade Especificações EHE 

Teor em finos < 0,063 mm (%) ≤ 1 
Factor de forma ≥ 0,2 

Absorção de água (%) ≤ 5 
Coeficiente de Los Angeles (%) ≤ 40 
Cloretos solúveis em água (%) ≤ 0,05 

Sulfatos solúveis em ácidos (%) ≤ 0,08 
Partículas leves (%) ≤ 1 
Teor em argila (%) ≤ 0,25 

 

Quanto à absorção máxima permitida, esta é limitada a 7% para os agregados reciclados e a 

4,5% para os agregados grossos naturais quando a taxa de substituição de agregados naturais por 

reciclados é não superior a 20%. Para taxas de substituição superiores, a combinação de agregados 

grossos naturais e reciclados deve apresentar uma absorção de água não superior a 5%. Para estimar 
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estes valores, é recomendada a realização do ensaio de absorção de água aos 10 minutos, que deve ser 

inferior a 5,5% para taxas de substituição de até 20%. 

Os agregados reciclados devem ser sujeitos ao mesmo requisito do que os agregados naturais, 

no que à resistência ao desgaste diz respeito, ou seja, um coeficiente de Los Angeles não superior a 

40%. 

Os lotes de agregados reciclados devem dispor de um documento de identificação dos 

agregados, contendo: 

 natureza do material; 

 central de reciclagem e empresa transportadora do material; 

 presença de impurezas (madeira, cerâmicos, material betuminoso); 

 detalhes sobre a sua procedência; 

 qualquer outra informação relevante, como por exemplo a causa da demolição, eventual 

contaminação por cloretos ou betão afectado por reacções álcalis-sílica. 

 

4.11.5.2. Betão com agregados reciclados 

É recomendada a utilização de agregados reciclados em betão cuja resistência esteja limitada 

em 40 MPa. 

Com teor indicativo, são apresentados os seguintes valores para as relações de algumas 

propriedades do betão, entre um betão com 100% de substituição de agregados naturais por reciclados 

e um betão convencional de referência só com agregados naturais: 

 0,8 para o módulo de elasticidade; 

 1,5 para a retracção; 

 1,25 para a fluência. 

Contudo, dada a variabilidade da qualidade dos agregados reciclados, pode existir uma grande 

dispersão nos valores das propriedades referidas, pelo que é recomendada a execução de ensaios 

específicos. Para substituições inferiores a 20%, considera-se, para todos os efeitos práticos, que não 

há diferenças relevantes entre o betão com agregados reciclados e o betão convencional. 

4.11.6.  Norma Europeia 

O Technical Committee CEN/TC 154 “Aggregates” tem vindo a desenvolver uma emenda, 

neste momento denominada por EN 12620:2002/prA1:2006, estando numa fase avançada da sua 

preparação.  

Esta futura norma será o futuro de todos os regulamentos europeus, alterando a actual EN 

12620:2002 e as respectivas versões nacionais. 
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Sabe-se, nesta fase, que a norma pretende estabelecer requisitos para a composição dos 

agregados grossos reciclados, além da sua absorção de água e massa volúmica.  

Também os máximos teores de cloretos e sulfatos irão ser controlados. O teor de cloretos 

solúveis em ácido será medido segundo a norma prEN 1744-5 e, apesar deste teste sobrestimar o 

conteúdo de cloretos no betão, é considerado por permitir uma margem de segurança adicional. Já a 

norma EN 1744-1 mede o teor de sulfatos solúveis em água, sendo estes os sulfatos potencialmente 

reactivos. 

Esta emenda prevê ainda uma cláusula reservada às reacções álcalis-sílica, estabelecendo que 

todos os agregados reciclados devem ser classificados como potencialmente reactivos a menos que 

seja especificado que não sejam reactivos. 

Irão ser tidas em consideração as resistências aos ciclos gelo-degelo e reacções álcalis-sílica, 

assim como a estabilidade volumétrica, nomeadamente o máximo de retracção por secagem. 

No Anexo 4, são apresentadas as classes definidas para os constituintes dos agregados grossos 

reciclados. As classes são definidas de acordo com a norma prEN 933-11 “Tests for geometrical 

properties of aggregates – Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled 

aggregates”. Esta norma especifica um método de observação dos agregados reciclados com o 

objectivo de estimar a proporção relativa dos materiais constituintes destes agregados. A classificação 

baseia-se em separar partículas provenientes de uma porção de agregados grossos reciclados em cinco 

classes, representadas por uma letra: misturas betuminosas (A); alvenaria (B); betão (C); agregados 

não ligados (U); outros (X). 

Apesar deste futuro documento poder criar perspectivas quanto à utilização de agregados 

reciclados, não são conhecidos oficialmente os contornos a assumir no que respeita aos requisitos 

exigidos aos agregados e às suas condições de aplicação em betão, pelo que não é possível afirmar se 

esta emenda tornará propícia a utilização de agregados reciclados em betão que não betão não-

estrutural.  
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5. RECOMENDAÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DE AGREGADOS 

RECICLADOS EM BETÃO 

Pretende-se com este último capítulo utilizar toda a experiência acumulada da análise das 

diferentes normas estudadas e desenvolver uma recomendação para a utilização de agregados 

reciclados em betão. 

De modo a uma melhor e rápida compreensão dos parâmetros que estão em causa para a 

execução da recomendação, é feita uma súmula de todas as normas / especificações estudadas, a partir 

da qual se podem comparar as filosofias vigentes nos diferentes países. 

5.1. Sumário de toda a documentação normativa 

Após a análise dos documentos normativos, efectuada no Capítulo 4, consegue-se identificar 

um padrão nos parâmetros que constituem as diferentes normas, pretendendo-se apresentar os seus 

moldes nesta secção. Dividiu-se assim esta apresentação em três partes: a primeira retrata a 

classificação dos agregados, acompanhada da sua composição, a segunda apresenta os requisitos mais 

relevantes, enquanto que a terceira e última parte compara as condições de aplicação dos agregados 

reciclados em betão. 

5.1.1. Classificação dos agregados 

Os RCD, processados em forma de agregados, são classificados nos documentos analisados 

consoante a sua composição. Esta tem como constituintes primordiais agregados de betão e alvenaria, 

que combinados em diversas proporções dão origem a todas as classes de agregados preconizadas 

pelas normas. Apesar de cada documento conter nomenclaturas próprias, a constituição dos diversos 

tipos de agregados é comparável entre normas, pelo que se definiu três nomenclaturas fixas a serem 

usadas: 

 ARB: agregados reciclados de betão; 

 ARA: agregados reciclados de alvenaria de tijolo e/ou pedra; 

 ARM: agregados reciclados mistos, compostos por uma mescla de betão e alvenaria. 

À parte estes constituintes principais, todos os outros são prejudiciais às características do 

betão produzido, não sendo uniforme a forma como são contabilizados, pois varia de forma 
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significativa, de norma para norma, o grau de pormenor com que estes constituintes são abordados. O 

Quadro 5.1 apresenta um resumo da composição de todos os tipos de agregados estudados na presente 

dissertação, em que, não sendo possível apresentar todos os parâmetros relevantes, são comparados os 

constituintes que melhor representam os diferentes tipos de agregados reciclados.  

Quadro 5.1 – Composição dos agregados reciclados das normas analisadas 

Composição (% máxima) 
Especificação Classificação 

Betão Alvenaria Matéria 
orgânica Contaminantes Material 

leve Fíler 

ARB > 90 - 2 3c n.d 7 
Brasil 

ARM < 90 - 2 3c n.d 10 
ARB > 90 < 10 n.d 1b n.d n.d 
ARB > 70 < 30 n.d 1b n.d n.d 
ARA < 20 > 80 n.d 1b n.d n.d 

Alemanha 

ARM > 80 n.d 1b n.d n.d 

Hong-Kong ARB < 100 - n.d 1 0,5 4 
Japão ARM n.d 12 kg/m3 n.d 

ARA -  < 100 1 5 1 3 
ARB < 100 -  0,5 1 0,5 2 RILEM 

ARB+APa < 20 < 10 0,5 1 0,5 2 
ARM n.d 1b 1 n.d 

Reino Unido 
ARB > 95 < 5 1b 0,5 n.d 
ARB > 95 < 5 0,1 1b 0,1 n.d 

Holanda 
ARA -  > 65 1 1b n.d n.d 
ARB > 90 < 10 0,2 1 n.d 
ARB > 70 < 30 0,5 1 n.d Portugal 
ARM > 90 2 1 n.d 

ARB > 90 < 10 0,5 0,5b n.d n.d 
ARM > 40 > 10 0,5 1b n.d n.d Bélgica 
ARA < 40 > 60 0,5 1b n.d n.d 
ARB > 94 < 5 0,1 1d 0,1 n.d 

Noruega 
ARM > 90 0,5 2,5d 0,1 n.d 
ARB < 100 - n.d 1d n.d n.d 

Suíça 
ARM < 100 - n.d 1 n.d n.d 

ARB testados > 95 - n.d n.d n.d n.d 
ARB não 
testado > 95 - n.d n.d n.d n.d Dinamarca 

ARM > 95 n.d n.d n.d n.d 
a agregados primários ou naturais; 
b este valor não inclui material betuminoso; 
c também se inclui neste valor o teor em matéria orgânica; 
d este valor não inclui material betuminoso e inclui o teor de material leve. 

n.d – limite não definido. 



Betão com agregados reciclados. Análise comentada da legislação existente. 

5.3 

Pode reparar-se que as normas preconizam a existência de um ou dois tipos de agregados 

reciclados de betão (ARB), sendo exigido normalmente um mínimo de 90% de betão para o tipo mais 

exigente, enquanto que, quando estabelecidos dois tipos de agregados de betão, ao segundo é imposto 

um limite menos exigente. Aos agregados de alvenaria (ARA) não estão associados normalmente 

valores padrão, pelo que tanto pode considerar a existência de betão de forma mais ou menos 

significativa, como prever apenas alvenaria na sua composição. Quando são previstos agregados 

constituídos por uma mistura de resíduos, tanto de betão como de alvenaria (ARM), podem ser 

exigidos: uma percentagem mínima do conjunto destes constituintes (betão e alvenaria); valores 

mínimos de incidência de cada um deles; não ser especificado qualquer limitação, como acontece nas 

normas japonesa e britânica. 

Ao analisar os limites estipulados para as substâncias deletérias, observa-se que os limites 

impostos aos materiais orgânicos variam entre 0,5 e 1%, atingindo 2% apenas na norma brasileira, mas 

neste caso não é requerida aos agregados a utilização em betão estrutural, motivando uma maior 

permissividade. Relativamente aos contaminantes, é imposto na maioria dos casos um limite máximo 

de 1%, sendo que varia bastante a gama de materiais abrangidos pelas diferentes normas, fazendo 

usualmente parte deste grupo materiais como o vidro, estuque, gesso, plástico, madeira, papel, 

material betuminoso, entre outros. Algumas normas estabelecem valores diferenciados para cada 

material, como a norma alemã, britânica e belga estipulam para o material betuminoso, ou incluem-

nos em outros grupos que não os contaminantes, como a madeira, que faz parte do grupo dos materiais 

leves, definidos como o conjunto de materiais com uma massa volúmica inferior à água, ou seja, 1000 

kg/m3. Para ARB, os valores máximos permitidos para este tipo de contaminantes não são superiores a 

0,5%, enquanto que, para ARM e ARA, este valor sobe para 1%. A excepção existe em Portugal, onde 

a Especificação assume um máximo de 1% para todas os tipos de agregados. Por último, apesar de 

apenas estar presente em algumas normas, achou-se relevante incluir o fíler nesta comparação visto 

que é uma parcela que pode diminuir bastante as propriedades mecânicas do betão, pela propensão a 

incluir materiais como partículas argilosas. Quando limitado, o teor máximo de fíler é tanto menor 

quanto maior for a exigência a que os agregados são propostos. 

5.1.2. Requisitos dos agregados reciclados 

Além dos requisitos relacionados com a composição dos agregados, como os apresentados 

com pontos anterior, existem outros que podem afectar as características do betão fabricado. São então 

comparados quatro requisitos, em que os dois primeiros são fundamentais no que concerne às 

exigências mecânicas enquanto que os últimos influem principalmente na durabilidade do betão. O 

Quadro 5.2 confronta as normas analisadas relativamente a estes quatro requisitos. Os valores de 

massa volúmica apresentados referem-se à massa volúmica seca e os teores máximos de cloretos e 

sulfatos são os solúveis em ácido. 
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Quadro 5.2 – Requisitos dos agregados reciclados das normas analisadas 

Especificação Classificação 

Massa 
volúmica 
mínima 
(kg/m3) 

Máxima 
absorção de 

água (%) 

Máximo teor 
de cloretos 

(%) 

Máximo teor 
de sulfatos 

(%) 

ARB n.d 7 1a 1a 

Brasil 
ARM n.d 12 1a 1a 

1-ARB 2000 10 0,04 0,8 
2-ARB 2000 15 0,04 0,8 
3-ARA 1800 20 0,04 0,8 

Alemanha 

4-ARM 1500 n.d 0,15 n.d 
Hong-Kong ARB 2000 10 0,05 1 

Japão ARM 2200 7 n.d n.d 
ARB+AP 2400 3 i.a. 1a 

ARB 2000 10 i.a. 1a RILEM 
ARA 1500 20 i.a. 1a 

ARB n.d n.d n.d 1 
Reino Unido 

ARM n.d n.d n.d n.d 
ARB 2000 n.d 0,05b 1 

Holanda 
ARA 2000 n.d 0,05b 1 
ARB 2200 7 i.a. 0,8 
ARB 2200 7 i.a. 0,8 Portugal 
ARM 2000 7 i.a. 0,8 
ARB 2000 10 n.d n.d 

Noruega 
ARM 1500 20 n.d n.d 
ARB n.d n.d 0,03 1 

Suíça 
ARM n.d n.d n.d 1 

ARB testados 2200 n.d n.d n.d 
ARB não testado 2200 n.d n.d n.d Dinamarca 

ARM 1800 n.d n.d n.d 
a solúveis em água; 
b para betão armado já que, no caso de betão simples e pré-esforçado, apresentam valores diferentes; 

i.a. – informação adicional a ser fornecida pelo especificador; 

n.d – limite não definido. 

 

A massa volúmica mínima autorizada apresenta um padrão, seguido com maior ou menor 

rigor por praticamente todas as normas. Assim, para os ARB a massa volúmica mínima exigida 

encontra-se entre 2000 e 2200 kg/m3, enquanto que para os ARM e ARA estes valores estão oscilam 

entre 1500 e 1800 kg/m3, dependendo, mais do que os ARB, da composição e grau de exigência do 

betão a ser produzido. A maior oscilação verificada nos ARA e ARM acontece pela maior flutuação 

em redor da composição, como referido no ponto 5.1.1. 

Como já referido, a absorção de água pode ser considerada como função da massa volúmica 

dos agregados. Assim, para as normas que consideram os dois requisitos, esta relação é seguida de 
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forma bastante aceitável, tendo os desvios existentes sido comentados nas análises das respectivas 

normas. Assim, seguindo um pouco a tendência verificada para a massa volúmica, os máximos valores 

de absorção de água admitidos estão compreendidos entre 7 e 10% para os ARB e 10 e 20% para os 

ARM e ARA. 

Nem a norma britânica nem suíça contemplam qualquer limitação relativamente, quer à massa 

volúmica quer à absorção de água dos agregados. É, nestes casos, assumido que as exigências 

efectuadas no campo da composição dos agregados são suficientes para que a qualidade dos agregados 

seja assegurada, tendo em conta o fim proposto. 

Os teores máximos permitidos de cloretos e de sulfatos são presença assídua nos documentos 

normativos e, quando não são estipulados valores para um destes parâmetros, é normalmente feita uma 

referência à necessidade de este valor ser proposto pelo especificador, a partir de uma análise caso a 

caso. O teor máximo autorizado de sulfatos varia entre 0,8 e 1% da massa dos agregados, enquanto 

que, para os cloretos, a gama de valores é bastante mais larga, variando, mesmo dentro de uma norma, 

consoante o grau de exigência da aplicação. Para betão estrutural, são comuns valores entre 0,03 e 

0,05%, normalmente associados a ARB, por serem estes os preferidos para este tipo de aplicação. A 

norma brasileira autoriza valores bastante superiores, no que aos cloretos diz respeito, por não 

contemplar a utilização de agregados reciclados em betão estrutural. 

5.1.3. Campo de aplicação 

Os requisitos impostos aos agregados não revelam, por si só, a filosofia de uma norma. 

Apenas com uma análise conjunta entre os requisitos dos agregados e a utilização proposta se pode 

afirmar se uma norma é conservativa ou arrojada. 

Assim, é feita neste ponto uma comparação das normas estudadas quanto à aplicação do betão 

fabricado com agregados reciclados, assim como as condições com que esse betão é produzido, isto é, 

percentagens de substituição de agregados naturais por reciclados, grau de exigência da aplicação e 

máximas resistências autorizadas. O Quadro 5.3 apresenta a aplicação do betão com agregados 

reciclados nos diferentes países, assim como as condições a que esta aplicação está condicionada. 

A fracção fina, por ser propensa à existência de contaminantes, que podem afectar as 

propriedades mecânicas do betão, é, em grande parte das normas, vetada à utilização como agregado 

para betão. Excepções são encontradas nas normas brasileira e japonesa, onde a sua utilização é 

permitida, mas explicada em parte pelo baixo grau de exigência da aplicação (betão não estrutural). As 

normas dinamarquesas e suíças são mais complacentes ao permitirem esta fracção de agregados em 

betão estrutural. 
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Quadro 5.3 – Aplicação dos agregados reciclados nas normas analisadas 

Máxima substituição de 
agregados naturais por 

reciclados Especificação Classificação 

Grossos Finos 

Condições de aplicação b 
Resistência 

máxima 
autorizada 

ARB 
Brasil 

ARM 
100% 100% Betão sem função estrutural 15 MPa 

1-ARB 

2-ARB 

20 a 35%, 
conforme a 
aplicação 

0% 
X0, XC1 a XC4, XF1 a XF3, 

XA1; pré-esforço não é 
permitido 

C30/37 (20% 
substituição); 
C25/30 (35% 
substituição) 

3-ARA 
Alemanha 

4-ARM 
n.d n.d Betão sem função estrutural n.d 

Hong-Kong ARB 20 ou 100% 0% 

Soluções pouco exigentes ou 
betão estrutural, consoante a 
substituição é 100 ou 20%, 

respectivamente 

20 MPa (100% 
substituição); 
35 MPa (20% 
substituição) 

Japão ARM 100% 
Até 100%, 

dependendo da 
aplicação 

Fundações e soluções pouco 
exigentes 18 MPa 

ARB+AP Sem limite 
ARB 

Ambiente seco, húmido e 
marítimo C50/60 RILEM 

ARA 
100% 

Apenas se 
cumprirem os 

requisitos 
impostos aos 

naturais 
Ambiente seco e húmido, sem 

acção do gelo C16/20 

RCA 20% 0% X0, XC1 a XC4, XF1, DC-1 C40/50 
Reino Unido 

RA n.d 0% Betão sem função estrutural n.d 
ARB C40/50 

Holanda 
ARA 

100% 

Apenas se 
utilizados com 

agregados grossos 
convencionais 

Ambientes não agressivos 
C20/25 

ARB 25% 0% C40/50 
ARB 20% 0% 

X0, XC1 a XC4, XS1, XA1 
C35/45 Portugal 

ARM n.d 0% Betão sem função estrutural n.d 

ARB 20% 
São requeridos testes 

adicionais para utilização em 
betão pré-esforçado 

C30/37 
Suíça 

ARM 

100% 

100% Betão simples n.d 
ARB testados 

ARB não 
testado 

40 MPa 
Dinamarca 

ARM 

100% 20% Ambientes não agressivos 

20 MPa 
100% 15 MPa 

Rússia ARM 
50% 

Não é permitida a utilização 
em betão pré-esforçado 20 MPa 

Espanhaa ARB 20% 0% Não é permitida a utilização 
em betão pré-esforçado 40 MPa 

a proposta de norma que não está em vigor; 
b as classes de exposição ambiental são definidas de acordo com a norma EN 206-1. 

 

A fracção grossa é a que melhores condições reúne para a utilização em betão. Não obstante, é 

alvo de uma atitude conservadora por parte de algumas normas. A proposta de norma espanhola prevê 
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uma substituição de agregados naturais por reciclados de apenas 20%, podendo no entanto o betão 

atingir resistências relativamente elevadas. Seguidoras da mesma postura, as normas britânica, 

portuguesa e alemã permitem classes de resistência elevadas mas utilizações bastante limitadas de 

agregados reciclados. Contudo, repara-se que, nos mesmos moldes, de reduzidas percentagem de 

substituição, a norma holandesa não considera sequer qualquer cuidado a ter neste tipo de situações, 

podendo betão com agregados reciclados ser considerado como betão convencional. Também a 

especificação RILEM permite, para classes de resistência elevadas, comparáveis com as espanholas, 

britânicas, portuguesas e alemãs, substituições totais de agregados grossos naturais por reciclados. 

No que respeita às condições ambientais, de uma forma geral, todas as normas tentam que as 

aplicações sejam sujeitas a condições não agressivas, tomando especial cuidado no que toca aos 

ataques químicos. A norma alemã vai mais longe, especificando diferentes percentagens de 

substituição de agregados grossos para diferentes classes de exposição ambiental. A recomendação 

RILEM vai limitando tanto mais as aplicações quanto piores forem as características dos agregados. 

Ainda no que concerne às limitações de aplicação, o uso em betão armado pré-esforçado é impedido 

pela maioria das normas. Contudo, não será por esta opção que a utilização de agregados reciclados 

em betão deixará de ser peça importante para um desenvolvimento sustentável. 

5.2. Proposta de especificação 

Com o panorama geral das normas existentes, efectuado no ponto anterior, proporciona-se a 

apresentação de recomendações para a utilização de agregados reciclados em betão. Pretende-se seguir 

uma política que não seja influenciada maioritariamente por preocupações comerciais mas sim pelas 

limitações impostas pelas propriedades do betão, provocadas pelas diferenças que distinguem os 

agregados naturais dos reciclados. 

5.2.1. Considerações iniciais 

As presentes recomendações pretendem, após efectuar uma classificação dos agregados 

reciclados consoante a composição, estabelecer os requisitos mínimos que estes devem respeitar de 

modo a serem utilizados no fabrico de betão. 

Para que os agregados possam ser classificados adequadamente, tem de existir um exigente 

controlo na forma como as amostras são colhidas. Por exemplo, não será de todo indicada a recolha, 

num lote em que se nota tratar-se de uma mistura de betão com material cerâmico, apenas da fracção 

de betão, pois traria perspectivas à utilização desses agregados que seriam defraudadas aquando da sua 

aplicação. 
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Pretende-se criar um leque alargado de opções para a utilização de AR, tendo em conta a 

variabilidade das suas características e as consequências que estas podem trazer nas propriedades dos 

betões. Não se limita, desta forma, a utilização de AR a betão não estrutural, ou se veta a utilização de 

fracção fina. São antes orientados os vários tipos de agregados para aplicações com diferentes graus de 

exigência, pois só assim é possível combater os problemas ambientais que sustentam esta 

problemática. 

São definidas, nestas recomendações, várias variantes para a utilização de AR em betão. A 

primeira, e mais simplista, consiste na definição de uma taxa de substituição de AP por AR, abaixo da 

qual se considera que o betão fabricado mantém as suas propriedades. Na segunda variante, é 

assumido que as diferenças entre o desempenho do betão convencional e o do BAR existem mas são 

indicados coeficientes correctivos que permitem comparar betões da mesma classe de resistência, 

tendo como finalidade corrigir o dimensionamento de elementos estruturais em que sejam usados AR. 

A última baseia-se na metodologia desenvolvida por BRITO (patente n.º PT103756 – “Metodologia de 

estimativa de betões com agregados reciclados”) e testada por ROBLES (2007), que consiste na 

medição da massa volúmica e absorção de água dos AR e da resistência aos 7 dias do BAR, e 

antecipar as propriedades dos BAR, para uma dada taxa de substituição de AR por AP. ROBLES 

(2007) baseou-se nas campanhas experimentais de vários investigadores (CARRIJO, 2005; KOU et 

al., 2004; LEITE, 2001; SOBERÓN, 2002; CERVANTES et al., 2007; KATZ, 2003) para estabelecer 

relações entre a variação das propriedades do betão no seu estado endurecido e as várias relações de 

massas volúmicas e de absorções de água ponderadas da mistura dos agregados e de resistências à 

compressão aos 7 dias do BAR. As últimas duas formas de encarar o problema permitem fornecer ao 

projectista os dados necessários para o dimensionamento da estrutura utilizando BAR, sem que sejam 

postos em causa os requisitos de segurança e de utilização. 

Dado que os problemas resultantes das reacções álcalis-sílica são um dos que, pela 

possibilidade de reactividade dos AR, mais preocupações acarretam pela utilização deste tipo de 

agregados em betão, recomenda-se que sejam efectuados testes para avaliar a reactividade dos 

agregados. 

5.2.2. Classificação dos agregados reciclados 

De forma a facilitar a identificação dos agregados, é sugerida uma classificação dos agregados 

baseada na sua composição, segundo os seguintes moldes: 

 ARB (agregados reciclados de betão) – agregados cuja composição seja constituída por uma 

percentagem superior a 90 % de resíduos de betão e argamassas e agregados naturais provenientes de 

centrais produtoras de betão, originados a partir da lavagem de betão que regressou à central; 

 ARA (agregados reciclados de alvenaria) – agregados cuja composição seja constituída por 

uma percentagem superior a 90% de resíduos de alvenaria, tais como pedra natural, proveniente de 
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ombreiras e soleiras das portas ou dos peitoris e vergas das janelas, tijolos cerâmicos, telhas, ladrilhos 

e blocos de betão; 

 ARM (agregados reciclados mistos) – mistura dos dois tipos de agregados anteriores. 

Esta divisão pretende fazer uma separação dos agregados, de modo a que, englobando todos os 

tipos de agregados, distinga claramente os ARA e os ARB. Interessa distinguir estes dois tipos de 

agregados pois, sendo os extremos do que se pode apelidar de “qualidade” entre os agregados 

reciclados, poderão ficar à partida destinados a aplicações condicentes com o seu estatuto. Os ARM 

serão, provavelmente, o tipo de agregados mais comum, pelo que a sua aplicação será definida em 

conformidade com outros requisitos a serem definidos no ponto seguinte. 

O Quadro 5.4 apresenta os requisitos de composição dos agregados, assim como a máxima 

quantidade de substâncias deletérias. 

Quadro 5.4 – Composição das diferentes classes de agregados 

Teor limite (%) 
Constituintes 

ARA ARM ARB 
Betão < 10 > 90 

Alvenaria > 90 
> 90 

< 10 
Contaminantesa 3 1 1 

Matéria orgânica 2 0,5 0,5 
Material leveb 1 0,5 0,5 

Fíler 5 3 2 
a vidro, estuque, gesso, plástico, papel, tecidos, materiais betuminosos; 
b matérias cuja massa volúmica é inferior a 1000 kg/m3. 

 

Os valores escolhidos para vigorarem como máximos permitidos de contaminantes, materiais 

leves, matéria orgânica e fíler foram baseados nos requisitos impostos pelas diferentes normas 

estudadas, assim como as respectivas aplicações. Estes requisitos são similares nos ARM e ARB pois, 

como se verá no ponto 5.2.4, têm também semelhantes condições de aplicação. Assim, diferenças 

significativas nestes valores poderiam conduzir a uma dificuldade acrescida em atingir resistências tais 

que permitam a sua utilização em elementos resistentes standard, pois mesmo existindo comunicação 

entre o fabricante do betão com agregados reciclados e o projectista, nem o projectista dimensiona a 

estrutura com um betão, por exemplo, de classe C15/20, nem é viável, do ponto de vista económico e 

ambiental, elevar esta mesma classe de resistência para C25/30, com agregados com a mesmos 

requisitos, através do aumento da dosagem de cimento e da quantidade de superplastificante. 

5.2.3. Requisitos dos agregados reciclados 

De modo a que as propriedades do betão fabricado com agregados reciclados estejam dentro 

do esperado, algumas propriedades dos agregados reciclados devem ser controladas, assim como a sua 
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composição. Assim, da mesma forma que a composição dos agregados foi definida no ponto anterior, 

são estabelecidos requisitos que asseguram um mínimo de qualidade nos agregados reciclados. 

Quadro 5.5 – Requisitos para os agregados reciclados 

Requisitos ARA ARM ARB 
Massa volúmica seca mínima (kg/m3) 1800 2000 2200 

Máxima absorção de água (%) 20 10 7 
Máximo teor em cloretos (%) 0,15 0,04 0,04 
Máximo teor em sulfatos (%) 1 0,8 0,8 

 

Os requisitos impostos às diferentes classes de agregados reciclados tentaram recolher o que 

cada uma das normas estudadas tem de melhor. Define-se, para cada classe, um valor mínimo de 

massa volúmica seca, na linha do que foi estudado, considerando as diferenças existentes entre os 

agregados de betão e de alvenaria.  

Os valores afectos à absorção de água surgem interligados, devido à relação que existe entre 

os dois. Recomenda-se que a medição da absorção de água seja feita aos 30 minutos, por ser um 

ensaio expedito e que fornece uma estimativa bastante próxima da absorção total dos agregados 

(aproximadamente 90% da absorção total). 

Para estabelecer teores máximos de cloretos e sulfatos, além de ter o cuidado de aproximar 

estes valores o mais possível dos valores requeridos pela maioria dos documentos normativos, teve-se 

também em atenção a finalidade dos agregados. Assim, foram estabelecidos limites mais 

conservativos para os agregados cuja aplicação poderá passar por betão estrutural, nomeadamente os 

ARM e ARB. 

5.2.4. Condições de aplicação 

São definidas nestas recomendações para utilização de agregados reciclados em betão três 

filosofias distintas, que tencionam alargar o leque de opções no que toca à utilização de agregados 

reciclados em betão. 

Sem correcção no dimensionamento 

Para taxas de substituição de agregados naturais por reciclados reduzidas, o betão não sofre 

uma grande diminuição das suas propriedades, sendo provavelmente a retracção e o módulo de 

elasticidade as propriedades mais afectadas. Assim, são definidas no Quadro 5.6 as taxas máximas de 

substituição para as quais, para efeitos práticos, o betão fabricado deve ser encarado como 

convencional. A Especificação LNEC adopta precisamente esta filosofia, permitindo, para ARB, taxas 

de substituição de até 25% no fabrico de betão com classe de resistência de até C40/50. Já a norma 

britânica permite, para a mesma classe de resistência, a substituição de 20% de RCA (recycled 



Betão com agregados reciclados. Análise comentada da legislação existente. 

5.11 

concrete aggregate) sem que tenham de ser tomadas medidas adicionais no dimensionamento do 

betão. Não é permitido, neste cenário, a utilização da fracção fina reciclada. 

Quadro 5.6 – Condições de aplicação do BAR não sujeito a coeficientes correctivos 

Classe do agregado Classe máxima de 
resistência  

Percentagem máxima de 
incorporação 

ARB C 50/60 20% 
ARM C 35/45 20% 

Coeficientes correctivos fixos 

Ao invés de estabelecer máximos para as classes de agregados, são definidos tipos de betão, 

diferindo uns dos outros, não só o tipo de agregados como as percentagens de substituição de 

agregados reciclados. Por conseguinte, as classes máximas de resistência também variam. No Quadro 

5.7 são apresentadas as características de cada um destes betões. 

Quadro 5.7 – Tipos de betão fabricado com agregados reciclados 

Classe de agregados ARA ARM ARB 
Tipo de betão 1 2 3 4 5 

Incorporação AGR (%) 100 100 50 100 50 
Incorporação AFR (%) 20 0 0 0 0 

Aplicação Betão não estrutural Betão estrutural 
Classe máxima de 

resistência - C30/37 C40/50 C40/50 C50/60 

 

Nos documentos analisados, é habitual que, a um determinado tipo de agregados, seja 

proposto um único limite para as condições de aplicação. É inclusive esta consideração feita pela 

especificação LNEC que define, para cada um dos dois tipos de agregados de betão, uma percentagem 

de incorporação de agregados reciclados e resistência máxima permitidas. As presentes 

recomendações permitem que, ao serem propostos limites intermédios, os agregados com melhores 

características, ARM e ARB, possam ser utilizados com maior flexibilidade. São definidos 5 

panoramas, em que, a cada um deles, é atribuída uma nomenclatura. O betão tipo 1 é destinado a 

soluções pouco exigentes, nomeadamente betão não estrutural, destinando-se os ARA a esse fim, pelas 

suas piores características. Esta medida insere-se na filosofia da Especificação LNEC, apesar de, neste 

caso, os requisitos dos agregados serem mais exigentes. Para a utilização em betão estrutural, são 

definidos 4 tipos de betão em que, com as devidas combinações, é prevista a utilização de dois tipos de 

agregados, dois níveis diferentes de utilização de agregados grossos reciclados e 3 diferentes classes 

máximas de resistência. 

Relativamente às percentagens de substituição de agregados naturais por reciclados, definiu-se 

que os agregados finos, de granulometria inferior a 4 mm, poderiam ser utilizados apenas para o betão 

do tipo 1, pois apesar de vários estudos concluírem que os agregados finos reciclados podem dar 

origem a betões com resistências elevadas, esta situação é conseguida na ausência de impurezas. 
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Assim, dada a propensão que esta fracção granulométrica tem em conter estas substâncias prejudiciais 

às propriedades do betão, permitiu-se apenas a sua utilização em betão com um baixo grau de 

exigência. A percentagem máxima de incorporação desta fracção granulométrica foi fixada em 20%, 

em consonância com as referências normativas que também permitem a inclusão deste tipo de 

agregados. 

Para a fracção grossa, foram definidos limites mais abrangentes, devido às características 

normalmente mais favoráveis dos agregados reciclados grossos, relativamente aos finos. Para betão 

não estrutural, é unânime entre os documentos estudados que, mesmo com total substituição de 

agregados grossos naturais por reciclados, o betão adquire características que permitem a sua 

aplicação sem preocupações de maior. Por esse motivo, foi proposto apenas um tipo de betão com esta 

finalidade. Para betão estrutural, criou-se, para cada classe de agregados, ARM e ARB, dois cenários, 

um em que é permitida a total substituição de AGP por AGR, outra em que a substituição máxima é de 

50%. Esta diferenciação é feita para poderem ser definidos diferentes limites máximos de resistência, 

cuja utilidade será a seguir explanada. 

Os critérios seguidos para estabelecer as classes máximas de resistência são elementares: 

 agregados de melhor qualidade podem atingir resistências mais elevadas, para a mesma 

percentagem de substituição; 

 dentro da mesma classe de agregados, quanto maior for a taxa de substituição menor será a 

resistência máxima autorizada. 

Estas classes são definidas por dois motivos: o primeiro destina-se a impedir o fabrico de 

betão de resistência demasiado elevada, pois o recurso a uma dosagem de cimento elevada pode 

provocar retracção igualmente elevada ou mesmo problemas relacionados com as indesejadas reacções 

álcalis-sílica. O segundo motivo prende-se com a proposta de coeficientes correctivos, apresentados no 

Quadro 5.8, criados com a finalidade de precaver as diferenças existentes entre o betão convencional e 

o betão com agregados reciclados. Para a definição destes coeficientes, foi adoptado o método de 

comparar as propriedades dos betões para uma mesma resistência à compressão. Tal metodologia é 

também utilizada na RILEM recommendation e na norma holandesa. Para a obtenção destes valores, 

foram tidos como referência os coeficientes aplicados pela especificação RILEM, nunca esquecendo 

as diferenças entre as classes estabelecidas por este documento e as presentes recomendações. Os 

restantes valores, que não estão inseridos numa classe correspondente ao documento de referência, 

foram atribuídos com base numa “interpolação” e “extrapolação”qualitativa, na qual foram tidas em 

conta, não só as classes de resistência máximas permitidas, como as percentagens de incorporação de 

AR. 
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Quadro 5.8 – Coeficientes correctivos das propriedades do BAR da recomendação proposta. 

Tipo de betão 
Parâmetro 

1 2 3 4 5 

fctm 1 1 1 1 1 
Módulo de elasticidade 0,65 0,8 0,85 0,85 0,9 

Fluência 1 1 1 1 1 
Retracção 2 1,5 1,25 1,35 1,1 

Coeficientes correctivos variáveis 

Por último, aborda-se a metodologia desenvolvida por BRITO (patente n.º PT103756 – 

“Metodologia de estimativa de betões com agregados reciclados”) e exemplificada por ROBLES 

(2007). Tendo conhecimento de quais são os AR a utilizar, deve ser efectuada a medição da massa 

volúmica e absorção de água dos agregados a utilizar. Posteriormente, tendo definidas as percentagens 

de agregados finos e grossos na composição do betão relativamente à totalidade dos agregados, assim 

como a taxa de substituição de AP por AR, tanto na fracção grossa como fina, são calculados os 

valores da massa volúmica e absorção de água ponderadas dos agregados presentes na mistura, através 

da expressão (1) e (2), respectivamente. De notar que este procedimento não é totalmente novo. A 

RILEM recommendation apresenta um tipo de agregados, o tipo 3, que não é mais que uma mistura de 

agregados reciclados com naturais, sendo estipulados limites para a massa volúmica mínima e a 

absorção de água do conjunto. 
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Em que: 

AF – percentagem de agregados finos na composição do betão relativamente à totalidade dos agregados; 

substAFR – percentagem de substituição de agregados finos primários por reciclados; substAGR – percentagem de 

substituição de agregados grossos primários por reciclados; Mv – massa volúmica ponderada dos agregados da 

mistura do betão; mvAFR – massa volúmica dos agregados finos reciclados; mvAFP – massa volúmica dos 

agregados finos primários; mvAGR – massa volúmica dos agregados grossos reciclados; mvAGP – massa volúmica 

dos agregados grossos primários; Ab – absorção de água ponderada dos agregados da mistura do betão; abAFR - 

absorção de água dos agregados finos reciclados; abAFP – absorção de água dos agregados finos primários; abAGR 

– absorção de água dos agregados grossos reciclados; abAGP – absorção de água dos agregados grossos primários. 
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Além da massa volúmica e absorção de água ponderadas dos AR, podem ser efectuados testes 

de resistência à compressão axial de provetes cúbicos aos 7 dias. 

Tendo estes três parâmetros (massa volúmica dos AR, absorção de água dos AR e resistência à 

compressão aos 7 dias dos BAR), podem ser estimadas, a partir de uma relação linear, as várias 

propriedades do betão. São apresentados, no Quadro 5.9, os declives das rectas (valor de m) que 

relacionam a variação de algumas propriedades do betão no seu estado endurecido com as várias 

relações de massas volúmicas e de absorções de água ponderadas da mistura dos agregados e 

resistências à compressão aos 7 dias do BAR. Estes declives, ao serem usados nas expressões (3), (4) e 

(5), para a massa volúmica e absorção de água dos agregados da mistura e resistência à compressão 

aos 7 dias do BAR, permitem estimar as propriedades do betão no seu estado endurecido, fornecendo a 

relação entre o BAR e o BR. O Anexo 2 apresenta os declives de todas as rectas que relacionam a 

variação de algumas propriedades do betão no seu estado endurecido com as várias relações de massas 

volúmicas e de absorções de água ponderadas da mistura dos agregados e resistências à compressão 

aos 7 dias do BAR 

Por terem sido obtidos a partir de um número reduzido de campanhas experimentais, estes 

valores não podem ser encarado como irrevogáveis. Contudo, fornecem uma ideia satisfatória do 

comportamento dos betões com agregados reciclados. Assim, às relações obtidas entre as propriedades 

BAR e do BR, para os três parâmetros, deve ser efectuada uma média aritmética, que deve ser afectada 

de um coeficiente de segurança. Sugere-se que este factor tome o valor de 1,1. A título de exemplo, o 

valor característico da resistência à compressão do betão aos 28 dias, assegura que 95% dos provetes 

ensaiados que são fabricados para atingir uma dada resistência, atingem, ao serem ensaiados, esta 

mesma resistência. É assim aconselhado que se efectuem uma quantidade de campanhas 

experimentais, abrangendo o maior tipo de betões possível, de modo a que estes declives sejam o mais 

fiáveis possíveis. Da mesma forma, é sugerido um tratamento estatístico sobre os mesmos resultados, 

de modo a rever o coeficiente de segurança atrás proposto. 
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Em que y corresponde à relação entre as propriedades do BAR e do BR e x à relação entre as 

absorções de água ou massas volúmicas dos agregados da mistura ou da resistência à compressão aos 

7 dias do betão, representados pelas expressões (6), (7) e (8), respectivamente. 
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Quadro 5.9 – Declives (valor de m) para as rectas que relacionam as propriedades dos betões com as 
massas volúmicas e absorções de água dos agregados da mistura e resistência à compressão aos 7 dias do 

BAR. Fonte: ROBLES (2007). 

Propriedade Massa volúmica Absorção de água fc7d 
fc 28d 1,8284 -0,0369 1,3551 
Ec 28d 1,9224 -0,0506 1,3738 
fct 28d 1,3441 -0,018 0,711 

Retracção -3,1945 0,0525 - 
Fluência -3,6548 0,0682 -1,0672 

 

Apresenta-se no Anexo 3 um exemplo prático de como este método seria usado, para uma 

situação de substituição total de AGP por AGR. 
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6. CONCLUSÕES 

6.1. Considerações finais 

A construção civil, através de obras de construção, reabilitação e demolição, tem uma grande 

influência na quantidade de RCD produzidos. Tanto a escassez de recursos naturais como a 

acumulação de RCD em aterros é um problema de cariz ambiental que cada vez mais se mostra como 

importante e imperativo de resolver. Para além das questões ambientais, a reutilização deste tipo de 

resíduos pode constituir uma alternativa vantajosa do ponto de vista económico aos recursos naturais, 

tendo em conta que o valor comercial destes é inflacionado perante um cenário de carência. 

Verifica-se, contudo, que começa a surgir uma consciência ambiental e, apesar da intensa 

geração de RCD, alguns países, preocupados com a questão da sustentabilidade, têm vindo a atingir 

percentagens de reciclagem elevadas, na sua maioria por aplicação de agregados reciclados em bases e 

sub-bases de pavimentos rodoviários, prática esta que em Portugal ainda não acontece com frequência.  

Os RCD podem ser processados de modo a ser aplicados em diversos fins, sendo que o modo 

de processamento influi nas características físicas dos agregados produzidos. Os agregados fabricados 

a partir de RCD podem ser destinados a aplicações mais ou menos exigentes, sendo que é este o 

aspecto que faz variar o valor dos mesmos. A aplicação em betão estrutural potencia, desta forma, o 

valor dos agregados, mas pode não ser a solução mais vantajosa, já que depende de factores como o 

transporte ou as propriedades dos mesmos. 

Em Portugal, o mercado destinado ao reaproveitamento de RCD é praticamente inexistente. 

Para que esta situação seja invertida, é necessária a criação de um quadro legislativo eficiente, não só 

ao nível da gestão dos resíduos como no que concerne à existência de normas que permitam a 

aplicação dos mesmos. Como em tudo, o conhecimento potencia o desenvolvimento, tendo sido nesse 

âmbito que a presente dissertação se inseriu, ao tentar fornecer um panorama normativo do mundo, 

para poder alargar os horizontes às especificações vindouras, de modo a que as opções tomadas no 

futuro no que respeita a este assunto não sejam decididas com base num diminuto leque de 

documentos. Este objectivo foi de extrema dificuldade, dado tratar-se de informação que não é de fácil 

acesso e por não serem vulgares trabalhos de investigação que tratem este assunto de forma 

suficientemente aprofundada para que possam servir de base para a análise dos documentos. Foi 

essencial a cooperação de outros investigadores que, interessados no contributo que o presente 

trabalho poderia dar, ajudaram na recolha de informação afecta aos documentos normativos vigentes 
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nos diferentes países. Apesar disso, conseguiu-se analisar, de forma mais ou menos aprofundada, 

consoante a informação disponível, um total de 17 referências normativas, afectas a 14 países. 

Verificou-se também que, apesar das normas estudadas se guiarem por filosofias diferentes, 

seguem algumas linhas comuns, que se mostraram importantes na hora de elaborar as recomendações 

para a utilização de agregados reciclados em betão, apresentadas no Capítulo 5. 

6.2. Conclusões gerais 

A norma brasileira limita a utilização dos agregados reciclados ao fabrico de betão não 

estrutural. Autoriza, contudo, a substituição total de agregados naturais por reciclados, tanto na fracção 

grossa como fina. Verifica-se ainda que alguns dos requisitos impostos aos agregados são bastante 

exigentes, nomeadamente a absorção de água máxima que, caso o conjunto de agregados apresente na 

sua composição uma percentagem elevada de materiais cerâmicos, deixará de poder ser utilizado, 

mesmo para o fabrico de betão sem fins estruturais. 

Na Alemanha, o guia para betão com agregados reciclados apresenta um conjunto de 

percentagens de substituição de AGP por AGR que variam com a exigência da aplicação. Na situação 

menos exigente, é autorizada 35% de incorporação de AGR no fabrico de betão C25/30 ou 25% no 

fabrico de betão C30/37. Apesar de as percentagens de substituição relativamente reduzidas, as classes 

de resistências autorizadas permitem que o betão seja produzido em grande escala, pois são as classes 

mais utilizadas no dimensionamento de estruturas convencionais. Apenas agregados reciclados de 

betão são autorizados a incorporarem a composição de betão estrutural, estando os agregados do tipo 3 

e 4, com requisitos menos exigentes, apenas destinados a fins não estruturais. Embora a norma seja 

conservativa relativamente às quantidades de agregados reciclados utilizadas, permite que não sejam 

necessários ajustes nos parâmetros de dimensionamento da estrutura. Considera-se assim que, nos 

moldes apresentados, o betão com agregados reciclados é equivalente a betão convencional. 

A especificação de Hong-Kong disponibiliza duas alternativas para a utilização de agregados 

reciclados no fabrico de betão. Apenas agregados reciclados de betão são autorizados e enquanto que, 

para 20% de substituição de AGP por AGR, pode ser fabricado betão estrutural com resistência de até 

35 MPa, para 100% de substituição apenas resistências inferiores a 20 MPa são permitidas. Para este 

último tipo de betão, é exigida a execução de provetes para ensaio à compressão simples aos 7 e aos 

28 dias, sendo este procedimento único, dentro dos documentos estudados. 

No Japão, o betão pode ser produzido com total substituição de AP por AR, tanto grossos 

como finos. São estabelecidos requisitos exigentes aos agregados, o que impõe, indirectamente, que 

apenas agregados reciclados de betão possam ser reutilizados. O betão pode ser fabricado até a uma 

resistência de 18 MPa, caso apenas a fracção grossa dos agregados seja substituída por agregados 

reciclados, ou 12 MPa caso os finos sejam também substituídos na totalidade. 
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A especificação da RILEM descreve a aplicação de agregados grossos reciclados em betão. 

Considera-se que esta é a especificação mais evoluída do conjunto, pois compensa a maior 

permissividade no que toca aos requisitos dos agregados e campo de aplicação com a criação de 

coeficientes correctivos a utilizar no cálculo de estruturas de betão estrutural com agregados 

reciclados, de modo a ter em conta as diferenças existentes entre este tipo de betão e o betão 

convencional. A especificação abrange não só a maioria dos potenciais agregados reciclados 

produzidos como também dos betões produzidos. 

A norma britânica, BS 8500-2, contempla especificações para utilização de agregados 

reciclados em betão. Nota-se a existência de uma lacuna importante neste documento, ao não fornecer 

qualquer limitação nos valores de massa volúmica e absorção de água que os agregados possam 

apresentar. Quanto às condições de aplicação, os AR são limitados a betão não estrutural, enquanto 

que os agregados de betão podem ser incorporados, com limite de 20%, em betão de classe C40/50. 

A norma holandesa, desenvolvida pela CUR, apresenta duas das três filosofias apresentadas 

nas recomendações para utilização de agregados reciclados em betão, apresentadas no Capítulo 5. A 

primeira indica que, para percentagens de substituição de AP por AR, o betão produzido pode ser 

considerado como convencional. A segunda prevê a possibilidade de substituição total de AP por AR, 

podendo ser aplicados no fabrico de betão estrutural, sendo o seu dimensionamento alterado através da 

aplicação de coeficientes correctivos. Esta especificação assume ainda um carácter atípico, na medida 

em que considera a incorporação da fracção fina como não prejudicial às propriedades do betão. 

Assim, são também definidos requisitos para a parcela fina dos agregados. 

Em Portugal, o LNEC desenvolveu, recentemente, uma especificação que apresenta requisitos 

a cumprir pelos agregados grossos reciclados, assim como regras para a sua aplicação. Ao nível dos 

requisitos dos agregados, existem parecenças com os requisitos da norma alemã, DIN 4226-100. 

Quanto às condições de aplicação dos AR, a especificação considera que os AR de alvenaria devem 

ser aplicados apenas em soluções pouco exigentes. Quanto aos AR de betão, é estipulado, de forma 

análoga à norma britânica, um limite máximo de substituição de AP por AR (20 e 25%, dependendo se 

é utilizado ARB2 ou ARB1), para o qual podem produzir betão com classes de resistência 

relativamente elevadas, sujeitos apenas a limitações relativas a classes de exposição ambiental. 

Na Bélgica, além de uma recomendação elaborada em 1990, em tudo similar à especificação 

da RILEM, existe uma norma que estabelece os requisitos relativos à composição dos agregados 

grossos a serem utilizados no fabrico de betão. 

Os documentos suíços, elaborados em 2006, prevêem uma gama de utilizações bastante 

evoluída, com diferentes abordagens consoante as exigências das aplicações. Esta variedade permite 

uma larga utilização de AR. As abordagens consistem não só no habitual cenário de reduzida 

incorporação de AR e ausência de mudanças no dimensionamento mas também numa elevada 

incorporação de AR, existindo a necessidade de ser ajustado o dimensionamento da estrutura. 
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Após a análise destes documentos de forma aprofundada e de outros que foram apenas 

apresentados de forma breve, desenvolveu-se uma recomendação para aplicação de agregados 

reciclados em betão. Foi intenção, não só recolher o melhor que cada norma tem para apresentar em 

dois cenários de aplicação como desenvolver um terceiro, inovador, que aparenta possibilidades de, 

com estudos desenvolvidos e voltados para essa possibilidade, se apresentar como uma forma expedita 

e capaz de avalizar a correcta utilização de agregados reciclados em betão. Este cenário, inspirado no 

trabalho desenvolvido por ROBLES (2007), baseado na patente n.º PT103756, permite a correcção do 

dimensionamento das estruturas de betão com base em coeficientes correctivos aplicados às 

propriedades do BAR. Estes coeficientes são obtidos caso a caso, dependendo das propriedades dos 

AR utilizados e das suas condições de aplicação, podendo ser obtidos de forma expedita, a partir da 

medição da massa volúmica e absorção de água da mistura de agregados e da resistência à compressão 

aos 7 dias de provetes de betão obtidos a partir dessa mesma mistura de agregados. 

Como nota final, é de referir que o Technical Committee CEN/TC 154 “Aggregates” tem 

vindo a desenvolver uma emenda, neste momento denominada por EN 12620:2002/prA1:2006, 

estando numa fase avançada da sua preparação. Quando for aprovada, esta emenda irá modificar a 

norma europeia EN 12620:2002, incluindo especificações para tornar os agregados reciclados numa 

alternativa segura na aplicação em betão. 

6.3. Propostas de desenvolvimento 

Durante a execução da presente dissertação, foram ocorrendo diversas dúvidas para as quais 

não foram encontradas respostas que pudessem ser esclarecidas de forma cabal. Desta forma, seria 

proveitoso para outros investigadores que tivessem alguns assuntos bem documentados, pois só assim 

é possível ir mais além. Além deste aspecto, destaca-se a filosofia que está por trás da última parte da 

recomendação para a utilização de agregados reciclados em betão, proposta no capítulo 5, que, apesar 

de promissora, ainda suscita algumas dúvidas que carecem de ser esclarecidas. 

Propõem-se assim que sejam estudados os seguintes temas: 

 análise dos vários tipos de agregados reciclados (alvenaria, betão e mistos) nas propriedades 

dos betões, para diferentes percentagens de substituição de AP por AR; 

 fabrico de betão armado e pré-esforçado com agregados reciclados; 

 efeito da presença de superfinos nas propriedades dos BAR; 

 análise aprofundada da variação da durabilidade dos BAR com as percentagens de 

incorporação de AR e com o tipo de AR utilizados; 

 análise dos efeitos de fluência e retracção dos BAR, para diferentes percentagens de 

incorporação de agregados naturais por reciclados e diferentes tipos de AR; 

 estudo das técnicas de levantamento de amostras para classificar os agregados reciclados. 
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A.1 

Anexo 1 
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A.2 

Anexo 2 

Quadro A 1 – Declives para as rectas que relacionam as propriedades dos betões com as massas volúmicas 
e absorções de água dos agregados da mistura e resistência à compressão aos 7 dias do BAR. Fonte: 

ROBLES (2007) 

 Massa volúmica Absorção de água fc 7d 

fc 28d 1,8284 -0,0369 1,3551 
fc 90d 1,4169 -0,0190 1,0539 

fc 1,7583 -0,0308 1,2045 
Ec 28d 1,9224 -0,0506 1,3738 
Ec 90d 4,9946 -0,0934 0,9771 

Ec 2,1506 -0,0457 1,1755 
fct 28d 1,3441 -0,018 0,7110 
fct 90d 3,2758 -0,0294 0,7122 

fct 1,353 -0,0183 0,7115 
fft 2,9245 -0,0392 2,8241 

Cloretos 28d -14,086 0,4108 -1,8266 
Cloretos 90d -16,871 0,2744 -1,2199 

Cloretos -11,301 0,3426 -1,5233 
Retracção 28d -3,731 0,2117 - 
Retracção 90d -2,1448 0,0400 -1,0630 

Retracção -3,1945 0,0525 - 
Absorção 28d -2,8785 0,0537 -0,7900 
Fluência 90d -3,6548 0,0682 -1,0672 

Carbonatação 7d -6,506 0,1780 -1,5452 



 ANEXOS 

A.3 

Anexo 3 

Determinação dos coeficientes correctivos a aplicar às propriedades do BAR 

 

Massas volúmicas: 

AGP: 2700 kg/m3 

AFP: 2550 kg/m3 

AGR: 2400 kg/m3 

AFR: 2300 kg/m3 

 

Absorções de água: 

AGP: 1,0% 

AFP: 1,0% 

AGR: 6,5% 

AFR: 8,0% 

Resistências à compressão aos 7 dias: 

fc 7d A. Mist. = 30,7 MPa 

fc 7d AP = 33,3 MPa 

Quadro A 2 – Dados relativos à composição do betão a fabricar. 

AF (%) 40 
substAFR (%) 0 
substAGR (%) 100 

 

Com estes dados, e utilizando as expressões (2) e (3), obtêm-se os respectivos valores para a massa 

volúmica e absorção de água da mistura, apresentados no Quadro A 3. 

Quadro A 3 – Dados relativos aos agregados a utilizar. 

 AGP AFP AGR AFR Mistura agregados 
(AR+AP) 

Mistura referência 
(AP) 

mv (kg/m3) 2700 2550 2400 2300 2460 2640 
abs (%) 1,0 1,0 6,5 8,0 4,3 1,0 

 

Calculadas as relações entre massas volúmicas, absorções de água e resistência à compressão aos 7 

dias, determina-se as relações entre o BAR e o BR, para cada um destes parâmetros, através das 

equações (4), (5) e (6), respectivamente. 

 

O Quadro A5 apresenta a relação BAR/BR mais desfavorável, o respectivo coeficiente de segurança a 

aplicar e, finalmente, os coeficientes correctivos afectos a cada uma das propriedades do betão, a 

disponibilizar ao projectista. 
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Quadro A 4 – Cálculo das relações das propriedades do betão entre o BAR e o BR. 

Propriedade 1-mvmistura/mvAP BAR/BR Abmistura/abAP-1 BAR/BR 1-fc7d AR/ fc7d AP BAR/BR 

fc28 0,068 88% 3,300 88% 0,078 89% 
fc90 0,068 90% 3,300 94% 0,078 92% 
fc 0,068 88% 3,300 90% 0,078 91% 

Ec28 0,068 87% 3,300 83% 0,078 89% 
Ec90 0,068 66% 3,300 69% 0,078 92% 
Ec 0,068 85% 3,300 85% 0,078 91% 

fct28 0,068 91% 3,300 94% 0,078 94% 
fct90 0,068 78% 3,300 90% 0,078 94% 
fct 0,068 91% 3,300 94% 0,078 94% 
fft 0,068 80% 3,300 87% 0,078 78% 

Cloretos28 0,068 196% 3,300 236% 0,078 114% 
Cloretos90 0,068 215% 3,300 191% 0,078 110% 
Cloretos 0,068 177% 3,300 213% 0,078 112% 

Retracção28 0,068 125% 3,300 170% -   
Retracção90 0,068 115% 3,300 113% 0,078 108% 
Retracção 0,068 122% 3,300 117% -   
Absorção28 0,068 120% 3,300 118% 0,078 106% 
Fluência90 0,068 125% 3,300 123% 0,078 108% 

Carbonatação7 0,068 144% 3,300 159% 0,078 112% 

 

Quadro A 5 – Determinação dos coeficientes correctivos para cada propriedade. 

Propriedade BAR/BR médio Coeficiente de segurança Coeficiente correctivo 

fc28 88% 1/1,1 0,80 
fc90 92% 1/1,1 0,84 
fc 89% 1/1,1 0,81 

Ec28 86% 1/1,1 0,78 
Ec90 76% 1/1,1 0,69 
Ec 87% 1/1,1 0,79 

fct28 93% 1/1,1 0,85 
fct90 87% 1/1,1 0,79 
fct 93% 1/1,1 0,85 
fft 82% 1/1,1 0,75 

Cloretos28 182% 1,1 2,00 
Cloretos90 172% 1,1 1,89 
Cloretos 167% 1,1 1,84 

Retracção28 148% 1,1 1,63 
Retracção90 112% 1,1 1,23 
Retracção 120% 1,1 1,32 
Absorção28 115% 1,1 1,27 
Fluência90 119% 1,1 1,31 

Carbonatação7 138% 1,1 1,52 



 ANEXOS 

A.4 

Anexo 4 

Quadro A 6 – Categorias para os constituintes dos agregados grossos reciclados 

Constituintes Teor limite (% em massa) Categoria 
≥ 90 RC90 
≥ 70 RC70 
< 70 RCDeclarado 

RC 

Sem requisitos RCNR 
≥ 90 RCU90 
≥ 70 RCU70 
≥ 50 RCU50 
< 50 RCUDeclarado 

RC + RU 

Sem requisitos RCUNR 
≤ 10 RB10 
≤ 30 RB30 
≤ 50 RB50 
> 50 RBDeclarado 

RB 

Sem requisitos RBNR 
≤ 1 RA1- 
≤ 5 RA5- RA 
≤ 10 RB10- 
≤ 1 FLtotal1 

FLS + FLNS ≤ 3 FLtotal3 
≤ 0,01 FLNS0,01 
≤ 0,05 FLNS0,05 FLNS 
≤ 0,1 FLNS0,1 
≤ 0,2 X RG0,2 

≤ 0,5 X RG0,5 X + RG 

≤ 1 X RG1 
 

Constituintes (de acordo com prEN 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; 

FLs – material pétreo flutuante; 

FLNS – material não pétreo flutuante; 

X – matérias indesejáveis; materiais coesivos, plásticos, borrachas, metais (ferrosos e não ferrosos) e matérias 

putrescíveis. 

 


