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BACURAU, Laila Moreira. Análise da viabilidade técnica do concreto autoadensável com 

adição de finos de subproduto cerâmico para produção de blocos intertravados. Dissertação 

(Mestrado em Tecnologias Ambientais) - Campus Marechal Deodoro, Instituto Federal de 

Alagoas, Marechal Deodoro, 2021.  

 

RESUMO 

A Construção Civil é uma área que apresenta grande potencial para absorver os resíduos 

gerados na sua própria cadeia, seja reutilizando ou reciclando, minimizando a exploração dos 

insumos naturais e a quantidade de resíduos. Pesquisas têm sido desenvolvidas no âmbito 

nacional e internacional visando à reciclagem de resíduos de construção e demolição, essas 

versam sobre aplicações em concretos, em especial em Concretos Autoadensáveis (CAA). 

Estes que além de dispensar energia para sua produção (adensamento), tem potencial para 

absorção de materiais que podem contribuir para a obtenção de suas características. Para 

alcançar a trabalhabilidade adequada sem acarretar na segregação dos seus componentes, o 

CAA necessita de maior quantidade de finos na sua composição. Neste contexto, surgiu a ideia 

de se utilizar o resíduo cerâmico em substituição parcial ao agregado miúdo, uma vez que esse 

material finamente moído, além de apresentar grande área específica, segundo Castro et al. 

(2017) apresenta atividade pozolânica. Este trabalho tem por objetivo estudar a viabilidade de 

desenvolvimento de blocos para pavimento intertravado, utilizando concretos autoadensáveis, 

com a substituição parcial dos agregados miúdos convencionais por agregados reciclados de 

cerâmica provenientes de resíduos de construção e demolição. Para avaliar qualitativamente os 

concretos autoadensáveis produzidos, os procedimentos descritos na NBR 15823:2010 (ABNT, 

2010) foram observados, definindo as suas composições finais. Após a qualificação, foram 

moldados corpos de prova para a avaliação das propriedades no estado endurecido, sendo estes 

comparados ao concreto sem substituição do agregado miúdo. Em relação aos testemunhos 

fabricados, ensaios de absorção de água; análise visual e dimensional; e, resistência à 

compressão aos 28 dias foram realizados, seguindo a norma NBR 9781:2013 (ABNT, 2013). 

Foi demonstrada a viabilidade técnica da incorporação do resíduo cerâmico da Construção 

Civil, para produção dos blocos com CAA, em formulações com percentuais até 15% e de traço 

1:3, sem restrições, pois atendeu a todos os parâmetros normativos estudados. O uso dos 

agregados reciclados de cerâmica na confecção de peças para pavimento intertravado mostrou-

se como boa alternativa para o aproveitamento dos resíduos gerados no setor da Construção 



 

Civil, possibilitando menor consumo de agregados naturais e redução do impacto ambiental, 

causado pela disposição inadequada desses materiais. 

 

Palavras-chave: Resíduos de construção e demolição. Resíduo cerâmico. Concreto 

autoadensável. Pavimento intertravado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BACURAU, Laila Moreira. Analysis of the technical feasibility of self-compacting concrete 

with addition of ceramic by-product fine aggregates for the production of interlocking blocks. 

Dissertation (Master in Environmental Technologies) - Campus Marechal Deodoro, Federal 

Institute of Alagoas, Marechal Deodoro, 2021. 

 

ABSTRACT 

Civil Construction is an area that has great potential to absorb the waste generated in its own 

chain, whether reusing or recycling, minimizing the exploitation of natural raw materials and 

the amount of waste. Researches have been developed in the national and international scope 

aiming at the recycling of construction and demolition waste, dealing with applications in 

concrete, especially in self-compacting concrete (SCC). Those that, in addition to dispensing 

energy for their production (densification), have the potential to absorb materials that can 

contribute to obtaining their characteristics. To achieve adequate workability without causing 

the segregation of its components, SCC needs a greater amount of fine aggregates in its 

composition. In this context, the idea of using ceramic waste as a partial replacement for fine 

aggregate arose since this finely ground material, in addition to having a large specific area, 

according to Castro et al. (2017), presents pozzolanic activity. This work aims to study the 

feasibility of developing blocks for interlocking pavement, using self-compacting concrete, 

with the partial replacement of conventional fine aggregates by recycled ceramic aggregates 

from construction and demolition waste. To qualitatively evaluate the self-compacting concrete 

produced, the procedures described in NBR 15823:2010 were observed, defining their final 

compositions. After qualification, specimens were molded to evaluate the properties in the 

hardened state, and these were compared to concrete without replacement of the fine aggregate. 

In relation to manufactured testimonies, water absorption tests, visual and dimensional analysis, 

and, compressive strength at 28 days were performed, following the NBR 9781:2013 standard. 

It was demonstrated the technical feasibility of incorporating ceramic waste from Civil 

Construction, for the production of blocks with SCC, in formulations with percentages up to 

15% and 1:3 with no restrictions, as it met all the normative parameters studied. The use of 

recycled ceramic aggregates in the manufacture of pieces for interlocking pavement proved to 

be a good alternative for the use of waste generated in the Civil Construction sector, allowing 

for lower consumption of natural aggregates and reduced environmental impact, caused by the 

inadequate disposal of these materials. 

 



 

Keywords: Construction and demolition waste. Ceramic waste. Self-compacting 

concrete. Interlocked floor. 
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Capítulo 1 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 O desenvolvimento econômico está associado à utilização de recursos naturais e, por 

conseguinte, à geração de resíduos. Haja vista as consequências acarretadas pelo uso intenso 

das matérias-primas naturais, a preocupação com a preservação ambiental vem sendo cada vez 

mais enfatizada no contexto nacional. Surge, então, a necessidade de consolidar modelos de 

Desenvolvimento Sustentável, através de alternativas de utilização dos recursos existentes, 

conduzidas por racionalidade ambiental, visando à preservação dos recursos não renováveis. 

No Brasil, medidas mitigatórias vêm sendo tomadas em relação aos resíduos 

provenientes da Construção Civil, dentre as quais podemos citar a diminuição da utilização de 

recursos finitos, minimização da poluição e redução de áreas degradadas. A diminuição do 

consumo de matéria-prima natural é possibilitada pela atividade das centrais de reciclagem de 

Resíduo de Construção e Demolição (RCD), sendo produzidos agregados reciclados que podem 

ser incorporados na própria cadeia geradora como insumo nas camadas de base e sub-base de 

pavimentos, alternativa economicamente viável pelo seu baixo custo de produção (JOHN; 

AGOPYAN, 2013). 

Os insumos utilizados na Construção Civil, como os agregados, têm se tornado cada vez 

mais escassos, resultando no encarecimento da produção, devido aos altos custos com os 

transportes. Por outro lado, esta indústria é grande geradora de resíduos que poderiam ser 

utilizados no próprio setor, minimizando a exploração dos insumos naturais e a quantidade de 

entulho, além de se obter considerável economia ao se utilizar agregados reciclados, uma vez 

que esses são até 40% mais baratos que os naturais (DA SILVA; PIMENTEL, 2019). 

De acordo com a Agência Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para 

Construção (ANEPAC, 2015), a indústria da Construção Civil consumiu 741 milhões de 

toneladas de agregados (brita e areia) no ano de 2014, o que corresponde a 3,7 toneladas per 

carpita. Ainda de acordo com a agência, o mercado brasileiro de agregados possui demanda 

reprimida de agregados para efetuar os investimentos necessários no desenvolvimento urbano 

e infraestrutura. Pesquisas recentes indicam que a demanda global por agregados de construção 
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deverá aumentar de 45 bilhões de toneladas, em 2017, para 66 bilhões de toneladas até 2025 

(SILVA et al., 2020). 

Agregados provenientes de RCD já estão sendo utilizados na produção de concretos, porém 

o uso dos materiais finos de agregados reciclados não é recomendado para a produção de concretos 

convencionais uma vez que este material demanda mais água e, por consequência, aumenta a 

relação de água/cimento nos concretos, diminuindo assim a resistência à compressão (SANTOS, 

2018). Todavia, acredita-se que em concretos autoadensáveis esses materiais finos podem ser uma 

oportunidade interessante, tanto para a questão da reutilização desses resíduos, como por melhorar 

propriedades físicas dessa mistura. O uso de adições minerais provenientes de resíduos de 

construção e demolição como componente do concreto, principalmente nos concretos 

autoadensáveis, tem crescido em vários países. Seu uso está relacionado a concretos com 

melhores desempenhos das propriedades no estado endurecido, além de serem ecologicamente 

corretos, visto que utilizam os RCDs que seriam dispostos no meio ambiente (BARROS, 2008). 

O Concreto Autoadensável (CAA) possui a propriedade de preencher formas de 

estruturas de concreto armado, passando pelas armaduras sem ocorrência de bloqueios, 

utilizando para isto somente seu peso próprio, dispensando qualquer método de adensamento. 

Para tal, é necessário que este concreto tenha maior quantidade de finos na sua composição, 

para alcançar a trabalhabilidade adequada sem acarretar na segregação dos seus componentes 

(TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015). Neste contexto, surgiu a ideia de se utilizar o resíduo 

cerâmico em substituição parcial ao agregado miúdo, uma vez que esse material finamente 

moído, além de apresentar grande área específica, segundo Castro et al. (2017) apresenta 

atividade pozolânica. Conforme a NBR 12653:2014 - Materiais pozolânicos - Requisitos 

(ABNT, 2014), atividade pozolânica é a capacidade de determinado material de reagir com o 

hidróxido de cálcio em presença de água e formar compostos com propriedades cimentícias. 

O concreto tradicional é utilizado para produção dos blocos para pavimento 

intertravado, que são produtos empregados em larga escala na Construção Civil e possuem 

diversas vantagens quando comparados a outros pavimentos. Todavia, ao se utilizar em sua 

produção o concreto convencional, esses materiais necessitam de energia externa para o seu 

adensamento, seja através de mesas vibratórias ou pela utilização de vibroprensas 

(FERNANDES, 2019). Neste cenário, vislumbrou-se utilizar o CAA na produção desses 

blocos, visto que que este tipo especial de concreto não necessita de nenhuma vibração para o 

seu adensamento, e assim, gera economia de energia elétrica nesta etapa do processo produtivo, 

além de não necessitar de alto investimento inicial na compra desses maquinários. 
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Por todo o exposto, esta pesquisa propôs-se a analisar a viabilidade técnica da produção 

de blocos para pavimentos intertravados, utilizando concreto autoadensável com adição de 

resíduo cerâmico proveniente da Construção Civil. A inovação no processo produtivo desses 

pré-moldados pode ser viabilizada, em virtude da não utilização de equipamento de 

adensamento. Além de que, a incorporação do resíduo cerâmico, dentro da própria cadeia 

geradora, retornando como matéria-prima ao processo produtivo, atribui valor e finalidade 

técnica a esse material. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

 O setor da Construção Civil é de suma importância no cenário socioeconômico do país, 

devido à alta geração de empregos, renda, viabilização de moradias e infraestrutura. Entretanto, 

ainda se comporta como grande gerador de impactos ambientais, seja pelo consumo de recursos 

naturais, seja pela modificação da paisagem e da grande geração de resíduos (KARPINSKI et 

al., 2009). 

 De acordo com a Fundação Dom Cabral (2013), estima-se que as atividades de 

construção absorvam 75% da totalidade de recursos naturais consumidos pela sociedade 

brasileira, além de 44% da energia produzida no país. Ademais, dados publicados pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) em 

2019, apontam que dos 216.629 de toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos do Brasil, 

122.012 de toneladas são de resíduos de Construção Civil, o que corresponde em mais de 55% 

de sua totalidade.  

Segundo Santos, Iselle e Dias Silva (2019), é inevitável a produção de RCD. No entanto, 

pode ser minimizada através de planos de gerenciamento. Ainda segundo os autores, a 

deficiência para que os municípios consigam implantar e fiscalizar este tipo de atividade, é de 

ordem social e econômica, o que tem por consequência a deposição em locais inadequados 

pelos geradores, como as margens de estradas, terrenos baldios e lixões. 

Destinar corretamente os resíduos da Construção Civil, assim como tratá-los, não só traz 

benefícios na cadeia produtiva, mas também diminui impactos ao meio ambiente. Isso acontece 

porque os resíduos dessa natureza, afetam de forma direta ou indireta à saúde, o bem-estar e a 

segurança da população, estando relacionados às atividades econômicas e sociais, ao meio 

ambiente e à qualidade dos recursos naturais (SCHAMNE; NAGALLI, 2015). 

O processo de incorporação de resíduos na cadeia produtiva pode gerar benefícios de 

ordem econômica e ambiental. Os benefícios econômicos podem ser alcançados através da 
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diminuição dos custos com a destinação, economia proveniente da utilização dos resíduos. Em 

relação às vantagens ambientais, pode-se citar a diminuição do passivo ambiental e, como 

consequência, os impactos causados ao meio ambiente, assim como maior responsabilidade ao 

se utilizar os recursos, evitando-se desperdícios (GUARNIERI, 2013). 

Haja vista a grande geração de RCD no Brasil e os efeitos degradantes acarretados pela 

sua deposição em locais inadequados, a possibilidade de utilização destes resíduos como 

matéria-prima na própria cadeia geradora é uma forma ambientalmente benéfica no seu 

gerenciamento.  

Além de que, a utilização de resíduo de construção e demolição como fíler, a exemplo 

do resíduo cerâmico, também seria uma alternativa interessante para o CAA, devido ao elevado teor 

de finos que esse concreto exige, trazendo benefícios tanto no estado fresco, como no estado 

endurecido. No estado fresco pode-se citar a possibilidade de alcançar alta fluidez sem a segregação 

de seus componentes e, no estado endurecido, proporcionar maior empacotamento da mistura, 

originado pela menor quantidade de poros, e assim, tornando a microestrutura do concreto mais 

densa (KANELLOPOULOS; PETROU; IOANNOU, 2012). 

O tema proposto se enquadra na área de pesquisa inserida na cadeia da engenharia civil 

que apresenta duas vertentes:  

● O foco na utilização dos RCDs, que está relacionado com a problemática pela qual 

passam muitas cidades brasileiras em relação à falta de locais adequados para a 

disposição dos resíduos gerados. Como o setor da Construção Civil é o que mais gera 

resíduos, as aplicações possíveis destes em materiais que seriam reinseridos no próprio 

setor são interessantes, no que diz respeito a minimizar o consumo de materiais naturais 

e estimular o desenvolvimento de novas tecnologias.  

● O estudo sobre os concretos e seus tipos especiais tem passado por grandes avanços nos 

últimos anos, sendo o concreto autoadensável parte destas tecnologias. Esse é 

caracterizado pela redução de impactos ambientais por diminuir o consumo de energia 

elétrica e minimizar o impacto sonoro, por não necessitar de equipamentos de 

adensamento, e não menos importante, por incorporar resíduos como finos em sua 

composição.  
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1.3 OBJETIVO 

 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar a viabilidade técnica dos blocos para pavimento intertravado, produzidos com 

concretos autoadensáveis desenvolvidos com a inserção de finos de resíduo cerâmico. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

⮚ Realizar o beneficiamento do resíduo cerâmico e sua caracterização através dos ensaios 

de Fluorescência de Raios X, Difração de Raios X, massa específica e ação pozolânica; 

⮚ Caracterizar os agregados utilizados nesta pesquisa, através dos ensaios de 

granulometria, absorção de água e massa específica; 

⮚ Determinar os traços dos concretos autoadensáveis com resistência característica à 

compressão normatizada para o bloco de pavimento intertravado (35 MPa); 

⮚ Produzir blocos para pavimento intertravado com concreto autoadensável com 

substituição do agregado miúdo natural por resíduo cerâmico em 5%, 10%, 15% e 20%, 

além do bloco intertravado de referência; 

⮚ Submeter os blocos para pavimento intertravado aos ensaios de absorção de água, 

resistência mecânica à compressão, análise visual e dimensional; 

⮚ Avaliar as propriedades no estado endurecido do bloco intertravado com substituição 

do agregado miúdo, estabelecendo um comparativo com a amostra de referência. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Este trabalho foi desenvolvido e organizado com a seguinte estrutura: 

O capítulo 1 abordou aspectos norteadores da pesquisa como a contextualização do 

tema, justificativa, objetivo geral e objetivos específicos. 

 No capítulo 2 está contida a revisão da literatura sobre o RCD, contemplando sua 

geração, composição, impactos acarretados, destinação final, gestão e reciclagem. Ainda 

abrange tópicos sobre o CAA e o piso intertravado, além de trabalhos correlatos. 

 O capítulo 3 apresenta descrição dos materiais e métodos utilizados na etapa 

experimental para confecção dos blocos de pavimento intertravado com CAA e resíduo 

cerâmico, descrevendo de forma detalhada os processos realizados, equipamentos utilizados, 

ensaios e parâmetros adotados durante o desenvolvimento do produto. 
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 Já no capítulo 4 estão contidos os resultados experimentais da pesquisa, subdivididos 

de acordo com os diferentes parâmetros analisados e referenciados com os ensaios de validação 

contidos nas normas técnicas brasileiras. 

O capítulo 5 sintetiza as conclusões encontradas durante o desenvolvimento do bloco 

de pavimento intertravado com CAA produzido com adição do resíduo cerâmico, além de 

sugerir caminhos para novas pesquisas relacionadas ao tema. 

No capítulo 6, estão relacionadas as referências utilizadas durante a elaboração desta 

dissertação. 
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Capítulo 2 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCDs) 

 

A gestão ambiental tornou-se assunto em grande discussão no Brasil e, por isso, alguns 

conceitos possuem diferentes interpretações. A Resolução do CONAMA (Conselho Nacional 

do Meio Ambiente) nº 307, publicada em 5 de julho de 2002, define, classifica e estabelece os 

possíveis destinos finais adequados dos resíduos de construção e demolição, além de atribuir 

responsabilidades para o poder público municipal e para os geradores de resíduos no que se 

refere à sua destinação. Essa resolução define o RCD como todo resíduo proveniente de 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de Construção Civil e os resultantes da 

preparação e da escavação de terrenos. 

Segundo a resolução CONAMA nº 307 (CONAMA, 2002), os RCDs podem ser 

classificados da seguinte forma: 

➢ Classe A: São resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

i. De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

ii. De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.), argamassa e 

concreto; 

iii. De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

➢ Classe B: São resíduos recicláveis para outras utilizações, tais como: plásticos, papel, 

papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; 

(Redação dada pela Resolução nº 469/2015, CONAMA, 2015); 

➢ Classe C: São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; 

(Redação dada pela Resolução nº 431/2011, CONAMA, 2011); 
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➢ Classe D: São resíduos perigosos gerados do processo de construção, tais como tintas, 

solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, 

bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros 

produtos nocivos à saúde. (Redação dada pela Resolução nº 348/2004, CONAMA, 

2004). 

A NBR 10004:2004 - Resíduos sólidos - Classificação (ABNT, 2004), categoriza os 

resíduos sólidos visando fornecer subsídios para o gerenciamento destes. De acordo com essa 

norma, os resíduos sólidos são “resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição” NBR 10004:2004 (ABNT, 2004, p.1).  A classificação de resíduos envolve a 

identificação do processo ou das atividades que lhes deram origem, de seus constituintes e 

características, além da comparação destes componentes com listagens de resíduos e 

substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. Os RCDs segundo a norma 

são considerados como classe II-B (resíduos inertes), ou seja, que não reagem quimicamente 

mesmo contendo elementos minerais. 

No presente trabalho, quando se tratar de aspectos normativos e inerentes aos RCDs, 

utilizar-se-á o termo “resíduo”. Porém, ao se tratar da incorporação do material particulado 

cerâmico como matéria-prima, utilizar-se-á o termo “subproduto”. Segundo Rapôso (2014), os 

subprodutos são insumos provenientes da ineficiência das operações e processos do sistema 

produtivo, levando em consideração o ciclo de vida do produto-serviço, que se encontram em 

estado de perdas, podendo entrar em estado de fluxo e se reintegrar a cadeia produtiva como 

matéria-prima. 

 

2.2 GERAÇÃO DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 Como consequência da dinâmica das cidades e do desenvolvimento econômico, tem-

se a geração de RCD, sendo observada relação direta entre a população urbana da cidade, o 

grau de desenvolvimento urbano e o quantitativo de RCD gerado. Todavia, ainda não é tão bem 

conhecida e estudada a geração desses resíduos e a relação do porte da população, como 

acontece para os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), (ALAGOAS, 2015).  

No Brasil, a geração de RCD corresponde entre 50% a 70% quando comparados com o 

total de RSU (MARQUES et al., 2020). Essa geração está relacionada ao alto nível de perdas 
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no setor produtivo, que pode chegar a 50% do material desperdiçado (ABRECON, 2020), 

oriundo de mão de obra desqualificada, inobservância de projetos, sequenciamento incorreto 

de etapas da obra, improvisos diante da escassez de recursos financeiros, avarias acarretadas no 

armazenamento e transporte de matérias-primas, empregos de materiais de baixa qualidade e 

substituição de materiais em reformas e reconstruções (SANTOS; SANTOS, 2017; 

SCHWENGBER, 2015). 

 A ABRELPE (2020) fez comparativo da quantidade de RCD coletados pelos 

municípios brasileiros do ano de 2010, ao ano de 2019. Foi possível observar o aumento de 

34,85% do quantitativo durante o período analisado, passando de 33 milhões de toneladas, em 

2010, para 44,5 milhões, em 2019. O que corresponde que a quantidade per capita cresceu de 

174,3 kg para 213 kg por habitante, por ano. A distribuição do RCD por região no ano de 2019, 

pode ser vista na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição do RCD por região e índice per capita, no ano de 2019 

Região 
2019 

RCD coletado (t/ano) Índice (kg/habitante/ano) 

Norte 1.718.785 94,5 

Nordeste 8.804.895 155,1 

Centro-Oeste 4.838.075 300,8 

Sudeste 23.242.835 265 

Sul 5.929.790 199,3 
Fonte: Associação Brasileira de Empresa de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 2020. 

 

Na Tabela 1, constata-se que a região que mais coletou RCD é o Sudeste, com 52,19% 

da totalidade do ano de 2019, seguido pelo Nordeste com 19,77%. Ainda, percebe-se, que as 

regiões Centro-Oeste e Sul não são as duas principais geradoras em relação a quantidade de 

RCD coletado por ano. Todavia, possuem os maiores índices (kg/habitante/ano), sendo 

respectivamente, 300,8 e 199,3 kg por habitante. A região Norte foi a que menos coletou RCD 

e a que possui menor índice per capita. 

No Estado de Alagoas, a produção diária estimada de RCD é 2.819,85 toneladas e a de 

RSU é de 2.022,08 toneladas. Assim, é possível observar que Alagoas, gera mais RCD do que 

RSU, bem como ocorre em outros Estados brasileiros (ALAGOAS, 2015). A seguir, a Tabela 

2 apresenta a geração de RCD por regiões do Estado de Alagoas, considerando dados 

disponibilizados pelo IBGE em 2010. 

Ao observar a Tabela 2, depreende-se que a Região Metropolitana é responsável por 

58,40% da totalidade de RCD do Estado. Este fato ocorre devido a maior concentração 
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populacional e maior taxa de urbanização (97,91%), especialmente na cidade de Maceió. Ainda, 

destacam-se as gerações de RCD nas regiões Agreste e Sul do Estado, por consequência de 

terem cidades com mais de 50.000 habitantes, como Arapiraca e Palmeira dos Índios no Agreste 

Alagoano, e as cidades de Penedo, São Miguel dos Campos, Coruripe e Campo Alegre, no Sul 

do Estado (ALAGOAS, 2015). 

 
Tabela 2 - Estimativa da geração do RCD para o Estado de Alagoas 

Região 
População Urbana 

(habitantes) 

Geração diária 

(t/dia)  

Percentual de Geração 

por Região (%) 

Agreste Alagoano 336.253 336,25 11,92 

Bacia Leiteira 134.126 134,13 4,76 

Litoral Norte 156.964 156,96 5,57 

Metropolitana 1.124.760 1.646,75 58,4 

Sertão 77.878 77,88 2,76 

Sul do Estado 278.488 278,49 9,88 

Zona na Mata 189.391 189,39 6,72 

Estado de Alagoas 2.297.860 2.819,85 100 
Fonte: ALAGOAS, 2015. 

  

 Os maiores geradores de resíduos da Construção Civil no Estado de Alagoas, sendo 

responsáveis por 58,02% de sua totalidade, são os municípios de Maceió e Arapiraca, visto que 

são as cidades mais desenvolvidas do Estado e, juntas, correspondem a 37% da totalidade da 

população estadual. Outro fator relevante é que esses municípios foram os que tiveram o maior 

crescimento no setor da Construção Civil nas duas últimas décadas, estando este fato 

relacionado a grande expansão populacional. A principal cidade geradora de RCD no Estado é 

Maceió, com produção de 1.455,09 t/dia. Em 2013 foram processadas 966,92 toneladas diárias 

de resíduos na Central de Tratamentos de Resíduos de Maceió (ALAGOAS, 2015). 

 De acordo com Ribeiro (2021), a estimativa de geração de RCD pela cidade de Maceió 

é de 817,60 t/dia, considerando a população estimada do município em 1.018.948 habitantes, o 

valor encontrado corresponde a taxa per capita de RCD em 0,8 kg/hab./dia, ou seja, 0,25 

t/hab./ano. A autora ainda estimou a origem dos RCDs gerados em Maceió, como pode ser visto 

no Gráfico 1, a seguir, separando-as em três categorias: novas edificações, deposição irregular 

e por fim, reforma, acréscimos e demolições. 
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Gráfico 1 - Representação da origem de RCD em Maceió-AL 
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Fonte:  Adaptado de Ribeiro, 2021. 

 

 Como pode ser observado no Gráfico 1, há percentual significativo e preocupante 

oriundo de deposição irregular (68%). Conforme a Superintendência Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável (SUDES), em Maceió, existe média de 105 áreas de depósitos 

clandestinos, indicando que não são todos os geradores que estão destinando corretamente o 

RCD. O baixo valor de resíduo originado por reformas, acréscimos e demolições (7%), está 

provavelmente relacionado a sua produção ser de pequenos geradores que optam por não 

contratar serviços de coleta ou aluguel de caçamba para destiná-los corretamente, devido aos 

altos custos. Isto acarreta na contratação de carroceiros que descarregam em locais inadequados, 

corroborando para o alto índice anterior. Em relação a baixa geração de resíduos por novas 

edificações, é justificada pela crise econômica que compreendeu o período analisado 

(RIBEIRO, 2021). 

 

2.3 COMPONENTES DOS RCDs 

 

 Uma gama de componentes contribui para a formação dos RCDs, como: concreto, 

argamassa, material cerâmico, gesso, entre outros. A proporção desses materiais em diferentes 

amostras é de grande heterogeneidade e variabilidade, o que dificulta o seu aproveitamento pela 

indústria (MARQUES NETO et al., 2015). 

Segundo Karpinski et al. (2009), o RCD possui características específicas por ser gerado 

no setor onde há diversidade de técnicas e metodologias de produção e cujo controle da 

qualidade do processo produtivo ainda é ineficaz, quando existente. As características dos 
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RCDs estão intrinsecamente relacionadas com os parâmetros específicos de sua região geradora 

e da variação ao longo do tempo (NETO; SALES; SALES, 2018). 

 Carneiro et al. (2000) afirmam que existem fatores que interferem na composição, 

características e quantidades desses materiais, são eles: técnicas empregadas de construção e 

demolição; adoção de políticas de reciclagem e reutilização dos materiais; nível técnico da mão-

de-obra; adoção de gestão da qualidade; materiais disponíveis na região; patamar de 

desenvolvimento da indústria da Construção Civil local; desenvolvimento de obras de arte na 

região; desenvolvimento tecnológico e econômico da região e necessidade de novas 

construções. 

No estudo de Ribeiro (2021), apresentou-se a composição gravimétrica dos resíduos de 

construção e demolição na cidade de Maceió-AL (Gráfico 2), categorizados em conformidade 

com a Resolução CONAMA nº 307 (CONAMA, 2002).  

 

Gráfico 2 - Composição gravimétrica por classe dos RCDs na cidade de Maceió-AL 
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Fonte: Adaptado de Ribeiro, 2021. 

 

Ao analisar o Gráfico 2, é possível observar elevada porcentagem da Classe A nos RCDs 

na cidade de Maceió. A significativa presença desses materiais reforça a ideia da utilização de 

resíduos reciclados de demolição e construção dentro do setor da Construção Civil, podendo 

obter agregados reciclados a partir deles e incorporá-los na confecção de novos materiais 

construtivos. Os resíduos da classe B tiveram representação de 15%, demonstrando parcela 

expressiva de subprodutos que podem ser introduzidos como insumos em outros setores de 

produção, através da sua reciclagem ou reutilização. Os materiais da classe C com 
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representação de 0,30%, ainda não possuem tecnologias ou aplicações economicamente viáveis 

que possibilitem a sua reciclagem ou recuperação (CONAMA, 2002), sendo descartados em 

aterros. Por fim, a classe D, representando 2,5% da totalidade do RCD, possuem alto potencial 

de contaminação para o meio ambiente e para a saúde pública, sendo necessária a adoção de critérios 

para o seu gerenciamento, devendo ser depositados em aterros industriais destinados a resíduos 

perigosos (RIBEIRO, 2021).  

Na Tabela 3 verifica-se que os resíduos que mais se destacam na composição 

gravimétrica da cidade de Maceió-AL, são o pedregulho (16%), pedras (16%), concreto (11%), 

areia (11%) e argamassa (11%), pertencentes da Classe A. 

 

Tabela 3 - Composição gravimétrica e classificação dos RCDs no aterro do município de Maceió – AL, realizada 

em dezembro de 2019. 

Classe Componente Média (%) Desvio Padrão 

A 

Areia 11,34 1,81 

Argamassa 11,33 4,23 

Cerâmica vermelha esmaltada 

(revestimentos) 
4,92 4,00 

Cerâmica vermelha não esmaltada 

(tijolos e telhas) 
7,58 2,65 

Concreto simples 11,38 5,89 

Granito 0,41 0,60 

Louça 0,75 1,21 

Mármore 0,45 0,60 

Pedras (brita, pedra de mão e 

seixo) 
15,96 4,38 

Pedregulho 16,22 8,20 

Silte 1,28 1,11 

B 

Alumínio 0,16 0,21 

Cobre 0,19 0,38 

Espuma 0,30 0,37 

Gesso 0,72 0,62 

Madeira 6,03 5,04 

Ferro 1,07 1,00 

Papel/papelão 1,69 1,17 

Plástico duro 4,05 6,94 

Plástico mole 0,56 0,55 

PVC 0,19 0,08 

Vidro 0,05 0,06 

EPS (isopor) 0,09 0,04 

Borracha  0,23 0,39 

Orgânico 0,21 0,42 
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Classe Componente Média (%) Desvio Padrão 

C 

Peças de fibra de nylon 0,23 0,29 

Couro 0,05 0,10 

Pano 0,06 0,12 

D 

Cimento amianto 0,67 0,77 

Embalagem de tinta 1,4 1,73 

Embalagens de cola adesiva 0,27 0,46 

Pincel (com tinta) 0,19 0,30 

Eletrônico 0,01 0,02 
Fonte:  Adaptada de Ribeiro, 2021. 

 

Ao analisar a Tabela 3, pode-se observar que os materiais mais como subproduto na 

produção de agregados reciclados, possuem percentuais consideráveis: o concreto com 11,34%, 

a argamassa com 11,33% e a cerâmica com 12,50%. Vale salientar que o valor encontrado para 

o percentual do resíduo cerâmico é o somatório da porcentagem da cerâmica esmaltada com a 

não esmaltada. No presente trabalho, adotou-se a utilização do subproduto cerâmico esmaltado, 

que possui aproximadamente 5,00% da composição gravimétrica do município de Maceió. Esse 

subproduto foi utilizado por ser considerado material mais nobre que a cerâmica vermelha, 

visando alcançar a resistência à compressão normatizada para o bloco de piso intertravado nos 

concretos produzidos; e, pelo material disponibilizado para a produção dos finos estar sem 

incrustações de outros materiais.  

De acordo com Ribeiro (2021), é de suma importância, para elaboração de políticas 

públicas efetivas, o conhecimento sobre a geração e caracterização dos RCDs, visto que ao 

mensurar quais materiais os compõem, possibilita a análise do melhor tratamento e o destino 

ambientalmente correto, estimulando a adequada gestão dos resíduos gerados nos canteiros de 

obras.  

Segundo Schwengber (2015) é importante segregar o RCD na sua origem com o intuito 

de evitar sua deposição irregular, que pode acarretar na contaminação do solo, das águas e de 

outros resíduos impossibilitando a reciclagem, em virtude de possuírem materiais indesejáveis 

em sua composição, tais como amianto, gesso, tintas e solventes. Além disso, a separação nos 

canteiros de obras proporciona melhor qualidade dos subprodutos gerados, assim como 

potencializa a reciclagem. 
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2.4 IMPACTOS E DESTINO FINAL DOS RCDs 

 

Oliveira et al. (2020) afirmam que os principais impactos ambientais relacionados aos 

resíduos de construção e demolição são aqueles associados às deposições irregulares, 

acarretando no conjunto de efeitos deteriorantes do ambiente local, que influenciam de forma 

negativa na qualidade de vida da população, comprometendo a paisagem, o solo e as águas 

superficiais e subterrâneas. 

Os RCDs dispostos, inadequadamente, constituem ameaça à saúde pública. O acúmulo 

desses em local inadequado oferece, simultaneamente, abrigo, água e alimento para animais 

sinântrópicos, assim como para espécies de vetores patogênicos (KARPINSKI et al., 2009; DA 

SILVA et al., 2015, SCHWENGBER, 2015). 

Vários municípios brasileiros têm sofrido com o grave problema que é o elevado volume 

de entulho gerado pela indústria da Construção Civil, tanto por obras novas quanto por reformas 

e demolições. Obstrução dos sistemas de drenagem, poluição visual, proliferação de vetores 

causadores de doenças, dificultando o tráfego de pessoas e veículos, assoreamento dos rios e 

degradação dos mananciais, são exemplos dos problemas causados pelo desperdício e falta de 

responsabilidade socioambiental do setor (OLIVEIRA et al., 2020). 

Os RCDs são responsáveis pelo esgotamento de áreas de aterros em cidades de médio e 

grande porte, uma vez que correspondem a mais de 50% dos resíduos sólidos urbanos 

(MARQUES et al., 2020). A quantidade de resíduos gerada e a falta de locais para a sua 

deposição tornam-se desafios para o poder público. Em muitas cidades, a falta de políticas 

voltadas para a destinação ambientalmente correta dos resíduos de construção e demolição 

evidencia seus efeitos degradantes. 

Diante desta situação, o poder público municipal atua amiúde com medidas paliativas, 

arcando com os custos de serviços de coleta, transportes e disposição final. Contudo, ao adotar 

essa prática, incentiva a continuidade da disposição irregular nos locais atendidos pela limpeza 

pública da administração municipal, não solucionando definitivamente o problema da limpeza 

urbana, por não alcançar a remoção da totalidade dos resíduos, sendo necessário que todos os 

agentes, produtores e consumidores assumam a responsabilidade socioambiental para o 

Desenvolvimento Sustentável, através da introdução de postura consciente e medidas elencadas 

na legislação a fim de diminuir seus impactos (PINTO, 2001; SCHWENGBER, 2015).  

Segundo ABRELPE (2020) o recolhimento de entulhos das vias públicas e depósitos 

clandestinos, aliado à coleta de resíduo domiciliar, colaboram para o alto custo da limpeza 

urbana dos municípios brasileiros. 
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É fundamental a instalação de pontos de recebimento de entulho em diversas regiões 

nas grandes cidades, para que as empresas de coleta e transporte trabalhem de forma 

descentralizada, a fim de reduzir a deposição irregular destes materiais (MARQUES NETO, 

2005). Conforme o autor, a concentração de RCDs barateia sua reciclagem, pois reduz o gasto 

com o transporte, o qual, habitualmente, é o custo mais elevado no processo, devendo assim, 

ocorrer adequado planejamento e melhor distribuição ambiental das áreas de descarte, 

facilitando assim, a correta destinação. 

Em Maceió existem locais denominados Ecopontos, que são áreas que recebem 

pequenos volumes (até 1m³ por habitante por dia) de RCD, podas de árvores e material 

inservível e volumoso, gerenciando o destino final destes. No total são 05 Ecopontos 

distribuídos nos bairros: Cidade Universitária, Poço, Ponta Grossa, Santa Lúcia e Tabuleiro dos 

Martins. Por mês são recolhidas cerca de 700 toneladas de resíduos, o que representa apenas 

3,6% dos RCDs coletados em Maceió. As áreas inadequadas de deposição de entulho estão, 

principalmente, relacionadas ao distanciamento desses locais aos Ecopontos, acarretando em 

maiores custos aos geradores, o que reflete na redução da parcela que os destinam corretamente 

e induzindo a maior incidência de deposições irregulares (RIBEIRO, 2021).  

 

2.5 A GESTÃO E A RECICLAGEM DOS RCDs 

 

 De acordo com Oliveira et al. (2020), a gestão de resíduos é etapa fundamental do 

planejamento da obra que consiste na coleta, transporte e tratamento, de maneira que preserve 

a boa condição do meio ambiente e da saúde pública, cuja prática tem por objetivo a 

minimização e aproveitamento dos resíduos. A Resolução CONAMA n° 307 (CONAMA, 

2002), enfatiza que os geradores devem ter como objetivo prioritário a não geração dos resíduos 

e, secundariamente, a redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e a disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

A reciclagem de resíduos de construção e demolição não é atividade recente. Segundo 

Viera e Dal Molin (2004), na Alemanha, por volta de 1860, foram produzidos concretos de 

cimento Portland com agregados reciclados. Entretanto, a utilização de forma relevante deu-se 

após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a enorme quantidade de resíduos ficou 

espalhada pela Alemanha. Diante da escassez de insumos e a necessidade de reconstruir as 

cidades, a saída foi o desenvolvimento da tecnologia de reciclagem dos entulhos (LEITE, 2001). 

Os resíduos da Construção Civil deverão ser destinados das seguintes formas 

(CONAMA, 2002): 
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⮚ Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 

encaminhados a aterro de resíduos de classe A de reservação de material para usos 

futuros (Nova redação dada pela Resolução 448/2012, CONAMA, 2012); 

⮚ Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura; 

⮚ Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com 

as normas técnicas específicas; 

⮚ Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados de acordo com as 

normas técnicas específicas (Nova redação dada pela Resolução 448/2012, CONAMA, 

2012). 

 Segundo Ribeiro (2021), em Maceió-AL, os resíduos da Classe A são encaminhados a 

Usina de Entulho e a Central de Tratamento (CTR) de Maceió, sendo beneficiados para 

produção de agregados reciclados. Os resíduos da Classe B, são destinados a cooperativas de 

reciclagem ou concedidos a catadores de reciclados informais. Os resíduos da Classe C são 

conduzidos a CTR Maceió ou CTR Pilar, tendo como destinação final seu aterramento na célula 

de material inerte. Finalmente, os de Classe D, apenas 30% são encaminhados ao aterro 

industrial mais próximo, a CTR Pilar. 

A NBR 15116:2004 (Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 

Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural - Requisitos) trata, 

especificamente, da utilização de agregados reciclados em preparo de concreto sem função 

estrutural e em camadas de pavimentação, estabelecendo os requisitos necessários para o 

emprego desses (ABNT, 2004). A presente norma, estabelece a classificação dos resíduos 

sólidos de Construção Civil categorizados como Classe A oriundos de áreas de reciclagem de 

acordo com a resolução CONAMA nº 307 (CONAMA, 2002), como: 

⮚ Agregado de Resíduo de Concreto (ARC): Agregado reciclado do beneficiamento de 

resíduo pertencente à classe A, sendo composto na sua fração graúda de no mínimo 90% 

em massa de fragmentos de cimento Portland e rochas; 

⮚ Agregado de Resíduo Misto (ARM): Agregado reciclado obtido do beneficiamento de 

resíduo de classe A, sendo composto na sua fração graúda com menos de 90% em massa 

de fragmentos à base de cimento Portland e rochas. 



35 

 

O uso de agregados reciclados para atividades de pavimentação não é suficiente para 

permitir a reciclagem completa dos resíduos, sendo necessária a utilização em outras aplicações, 

em especial, argamassas e concretos, em função da grande demanda (ANGULO et al., 2003). 

A minimização do consumo da matéria-prima natural e da geração de resíduos pode ser 

resultado da prática socioambiental fomentada pela reciclagem e reutilização do RCD, 

diminuindo os impactos ocasionados pela extração de recursos não renováveis e disposição 

final dos resíduos. É importante ressaltar, que a indústria da Construção Civil é capaz de 

absorver grande parte dos resíduos da sua própria cadeia, incorporando novos materiais de 

construção provenientes de reciclagem e reaproveitamento de RCD, propiciando benefícios não 

só às empresas, mas a toda sociedade (BOHNEMNERGER et al., 2017; RIBEIRO; MOURA; 

PIROTE, 2016). 

 PINTO (2000) descreve atividades com potenciais de usos de agregados miúdos e 

graúdos provenientes da reciclagem de RCDs: revestimentos internos e externos em alvenarias; 

enchimentos em geral em alvenarias, lajes desniveladas e escadarias; sistemas de drenagem em 

estacionamentos, poço de elevador e floreiras; contrapiso e piso em abrigo de automóveis; 

contrapiso ou enchimento em casa de máquinas e áreas comuns internas; contrapiso em 

ambientes internos nas unidades habitacionais; lastro e contrapiso em áreas comuns externas e 

de passeios; aterramento de valas e reconstituição de terreno; vergas e pequenas colunas de 

concreto com baixa solicitação; execução de estacas ou sapatas para muros de pequenas cargas; 

assentamento de blocos e tijolos; chumbamentos das instalações elétricas, hidráulicas, de 

telefonia, de batentes e esquadrias. 

Benefícios são trazidos com a reciclagem dos RCDs: menor consumo de materiais não 

renováveis, diminuição de áreas para aterros, economia no consumo de energia voltado a 

produção de materiais e redução na poluição acarretada pela sua deposição irregular. Outra 

vantagem é a possibilidade de produzirem materiais que venham a ter menor custo, 

desencadeando na diminuição do custo de edificações e obras de infraestrutura (SIMONI et al., 

2015). 

 

2.6 CONCRETO AUTOADENSÁVEL (CAA) 

 

O CAA diferencia-se do Concreto Convencional (CCV) por possuir a propriedade de 

preenchimento das formas em estruturas de concreto armado, passando pelas armaduras sem 

ocorrência de bloqueios ou segregação, mantendo sua homogeneidade nas etapas de mistura, 

transporte, lançamento e acabamento, dispensando a vibração mecânica ou outros métodos de 
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adensamento. No estado endurecido, esse concreto deve seguir os mesmos requisitos de 

resistência e durabilidade do CCV (ABNT, 2017). 

Segundo Tutikian e Dal Molin (2015), só será considerado CAA o concreto que possuir 

três propriedades distintas: fluidez (ou habilidade de preenchimento), habilidade passante e 

resistência à segregação (ou estabilidade). A fluidez indica a facilidade com que o material verte 

através da estrutura, sem que as armaduras e formas interfiram no seu fluxo, preenchendo todos 

seus espaços apenas com ação da gravidade. A habilidade passante, nada mais é que a 

capacidade da mistura de escoar pela forma, passando por entre as armaduras de aço, 

diminuições de seções e aberturas e seções estreitas, sem obstrução do fluxo ou segregação. A 

resistência à segregação é a capacidade do concreto se manter coeso ao fluir dentro das formas, 

ou seja, de evitar segregação de seus componentes (GOMES; BARROS, 2009). 

Os materiais que constituem este tipo especial de concreto são praticamente os mesmos 

utilizados para os CCV (cimento Portland, agregados graúdos e miúdos, e água). Entretanto, 

necessitam maior quantidade de finos na sua produção, que são as adições; e, ainda demandam 

a utilização de aditivos, que podem ser plastificantes, superplastificantes e/ou modificadores 

reológicos (REPETTE, 2011). 

Com o intuito de evitar a segregação do agregado graúdo e aumentar a coesão da 

mistura, usualmente são utilizados aditivos modificadores das propriedades reológicas e/ou 

adições minerais. Após análise técnica e econômica, uma das principais características para a 

escolha das adições minerais como insumo em CAA, é que estas tenham áreas superficiais 

maiores do que a do componente que estão substituindo (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015).  

A característica deste concreto de necessitar maior quantidade de finos em sua 

composição, torna-se atrativa pelo viés ambiental, visto que é possível incorporar subprodutos 

reciclados na sua constituição, agregando valor a estes subprodutos, como também os 

destinando corretamente (BORTOLETTO et al., 2019). Além dos ganhos ambientais, os finos 

dão maior coesão à mistura, eliminando regiões porosas em sua matriz, uma vez que os grãos 

menores ocupam os pequenos vazios, tendo como resultado concreto de maior resistência e 

menor permeabilidade (TOKUDOME et al., 2006). 

As adições minerais são materiais finamente moídos, responsáveis pela resistência à 

segregação da mistura, e ainda, podem exercer papel importante para a resistência e 

durabilidade do concreto, tanto física quanto quimicamente (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015).  

Neste cenário, o subproduto cerâmico destaca-se como possibilidade de adição mineral no 

concreto autoadensável, pois além de apresentar grande área específica quando finamente 

moído, segundo Castro et al. (2017), apresenta atividade pozolânica com o cimento.  
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A pozolana é material silicoso ou silicoaluminoso, composto por sílica em sua forma 

reativa que quando finamente fragmentado e em presença de água, reage à temperatura 

ambiente com hidróxido de cálcio presente na hidratação do cimento para formar compostos 

com propriedades aglomerantes (NETTO, 2006). 

As vantagens apresentadas pela utilização do CAA podem ser observadas pela redução 

do ruído promovido, diminuição no tempo de concretagem, aumento da produtividade, redução 

dos custos de energia, equipamentos e mão de obra, possibilidade de produzir peças densamente 

armadas e com as mais diversas formas e dimensões. Além disso, podem ser vislumbrados 

ganhos ambientais por permitir aplicar subprodutos industriais, tendo como resultado final, 

levando em consideração todos os pontos supracitados, a possibilidade de diminuir custos 

(BERNARDO, 2019). 

            

2.7 PESQUISAS QUE UTILIZARAM SUBPRODUTOS EM CCA 

 

Heikal, Zohdy e Abdelkreem (2013) utilizaram material particulado derivado de tijolo 

cerâmico na produção de concreto autoadensável em substituição ao cimento, nos teores de 0 

kg/m³, 50 kg/m³, 100 kg/m³ e 150 kg/m³. Os autores observaram diminuição da resistência à 

compressão do concreto com o aumento do teor de partículas de tijolo na ausência de aditivo 

para o concreto autoadensável. Todavia, concretos que continham aditivo tiveram aumento da 

resistência. 

Subası, Öztürk e Emiroglu (2017) investigaram a utilização de material particulado 

cerâmico como adição em CAA. Os concretos autoadensáveis foram produzidos com dosagem 

de 550 kg/m³ e a substituição do cimento foi realizada pelo subproduto cerâmico nas proporções 

de 0%, 5%, 10%, 15% e 20%, em massa. Como resultados os autores obtiveram que a utilização 

do subproduto cerâmico acarreta em efeitos positivos na viscosidade, ao se aumentar a 

porcentagem de substituição, melhorando a fluidez e a habilidade passante da mistura. 

Entretanto, em relação à resistência à compressão aos 28 dias de idade houve queda ao ser 

comparado ao concreto de referência, sendo essa de 3,21%, 7,27%, 8,59% e 14,40%, para as 

substituições de 5%, 10%, 15% e 20% em massa do cimento por subproduto cerâmico, 

respectivamente. Os autores concluíram que as substituições do cimento por subproduto 

cerâmico são interessantes até os percentuais de 15%, uma vez que não acarretam em perdas 

drásticas na resistência à compressão, além de gerar efeitos positivos no estado fresco e ganho 

ambiental pela utilização de passivos ambientais como matéria-prima. 
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 Castro et al. (2017) produziram cimentos compostos com subproduto de cerâmica 

vermelha em laboratório, que resultaram na melhoria da resistência em até 50% em relação aos 

cimentos industrializados compostos utilizados em sua pesquisa. Dessa maneira, foi 

demonstrado que a pozolana obtida a partir de subprodutos de cerâmica vermelha apresenta-se 

como potencial alternativa de adição mineral para cimentos, comprovando sua ação 

aglomerante. 

Santos (2018) avaliou três tipos diferentes de finos de RCD, conforme sua origem (finos 

de concreto, de cerâmica e de argamassa). Os subprodutos de concreto e argamassa foram 

obtidos a partir do beneficiamento de corpos de prova; e, os de origem cerâmica foram 

provenientes de tijolos maciços cerâmicos comuns. O material reciclado foi passante na peneira 

de 0,150 mm (#100 mesh) e o subproduto foi utilizado em substituição da areia natural, nas 

proporções: de concreto (10%, 15% e 20%), de argamassa (20% e 25%) e de cerâmica em 15% 

e 20%. Foi constatado que os concretos com adição de finos de RCD em sua composição 

obtiveram resultados mais elevados de resistência à compressão quando comparados aos 

concretos de referência, alcançando incremento de até 31%, como por exemplo, para o CAA 

de subproduto de concreto. 

  Contudo, os concretos com finos cerâmicos apresentaram resultados inferiores de 

resistência à compressão em comparação aos de origem cimentícia (concreto e argamassa), com 

redução de aproximadamente 19%. Esses resultados demonstraram a possibilidade de produzir 

CAA com substituição do agregado miúdo por RCD, sem prejuízo à resistência aos 28 dias. 

Porém, foi percebido que a resistência dos concretos é influenciada pela origem do material, 

sendo de fundamental importância a escolha adequada de seus constituintes (SANTOS, 2018). 

 Santos, de Castro e Gonçalves (2019) estudaram a utilização do subproduto da cerâmica 

vermelha finamente moído (passante na peneira de 0,150 mm, #100 mesh), sendo incorporado 

na forma de adição mineral em 12% em massa na produção de cimento composto. Inferiram 

que o subproduto foi adequado para a produção de concretos autoadensáveis de alta resistência, 

melhorando a estabilidade e as propriedades físicas e mecânicas dos concretos: a resistência 

mecânica à compressão em todas as idades do CAA produzido com cimento composto com 

subproduto cerâmico foi maior do que o concreto de referência com o cimento CPV-ARI 

industrializado. Esses resultados foram explicados pela maior área superficial da pozolana 

(subproduto cerâmico beneficiado), promovendo maior reatividade e maior empacotamento 

entre os materiais granulares e, assim, obteve matriz mais densa quando no estado endurecido.  

Mizumoto, Segantini e Salles (2007) utilizaram agregados reciclados de concreto para 

produção de blocos para pavimento intertravado. Para a fabricação das peças foi definido o 



39 

 

traço padrão para a resistência mínima de 35 MPa, de acordo com a norma NBR 9781:2013 - 

Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio (ABNT, 2013). O 

uso de aditivo superplastificante fez-se necessário para melhorar a trabalhabilidade e reduzir o 

fator água/cimento da mistura. Os concretos produzidos possuíam propriedades plásticas, e em 

conformidade com ensaios de espalhamento e da caixa L, apresentaram fluidez semelhante ao 

do concreto autoadensável. Os autores apontaram que, para o concreto com substituição de 20% 

do agregado natural pelo agregado reciclado, houve aumento da resistência à compressão aos 

28 dias superior a 15% em relação ao concreto de referência, ultrapassando o valor de 35 MPa 

especificado pela norma.   

 

 2.8 PAVIMENTO INTERTRAVADO 

 

 Conforme a NBR 9781:2013 (ABNT, 2013), pavimento intertravado é um pavimento 

flexível constituído por camada base (ou base e sub-base), seguido de camada de revestimento, 

composta por peças de concreto sobrepostos na camada de assentamento em que essas são 

rejuntadas por material nas juntas entre as peças e o intertravamento do sistema é proporcionado 

pela contenção. Ainda segundo esta norma, a resistência característica à compressão aos 28 dias 

do concreto dos blocos intertravados deve atender, no mínimo, 35 MPa para pavimentos 

sujeitos à solicitação de veículos comerciais e 50 MPa para o tráfego de veículos especiais. Na 

Figura 1 é possível observar o bloco de concreto para pavimento intertravado. 

 

Figura 1 - Bloco de concreto para pavimento intertravado

 
Fonte: Alfablock, 2015. 

 

 O pavimento intertravado produzido por blocos de concreto é de fácil execução, não 

precisando de mão de obra especializada e de equipamentos especiais, o que permite criar várias 
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frentes de trabalho. Ademais, o seu emprego acarreta na economia de tempo na obra, tanto pela 

rapidez de aplicação, como também pela imediata utilização após instalação. Outras vantagens 

podem ser destacadas (ABCP, 2002; ABCP, 2010): propicia microdrenagem das águas 

superficiais, por serem mais permeáveis; confere durabilidade e resistência à abrasão; requer 

pouca ou nenhuma manutenção; resiste ao ataque de óleo e ao derramamento de combustíveis; 

permite reutilização das peças de concreto; variedade de cores e formas, oferecendo valor 

paisagístico; grande capacidade estrutural; facilidade em reparação, não acarretando em marcas 

visíveis, além de possibilitar acesso às instalações de serviços subterrâneos; não há propagação 

de eventuais trincas das camadas de base para superfícies; mantém-se contínuo mesmo quando 

sujeito a acomodações do subleito; maior conforto térmico e visibilidade, provenientes de sua 

cor clara; pode ser incorporado a sinalização horizontal da via dispensando pinturas. 

De acordo com Bittencourt (2012) e Fernandes (2019), a fabricação dos blocos para 

pavimento intertravado classifica-se em três tipos: 

➢ Peças viradas – Com produção manual: Para a produção das peças são utilizadas formas 

conjuntas ou individuais, sendo o concreto plástico, adensado através de mesa 

vibratória, e logo desmoldado após a moldagem em base impermeável e plana. As peças 

assim produzidas possuem acabamento estético agradável, por obter superfície lisa. 

➢ Peças dormidas – Com produção manual: Para a produção das peças é utilizado 

concreto, porém, com propriedades não plásticas. O preenchimento do concreto na 

forma é feito da mesma maneira (com a utilização da mesa vibratória). Todavia, é 

necessário aguardar o endurecimento do concreto, sendo a peça desmoldada no dia 

seguinte.  

➢ Peças vibroprensadas ou prensadas – Com produção mecânica: Para a produção das 

peças são utilizadas vibroprensas hidráulicas ou mecânicas, sendo usado o concreto 

seco. É o processo mais utilizado no mundo, pois além de permitir maior controle 

durante a produção e, por consequência, homogeneidade das peças e melhor estética, é 

processo que proporciona maiores possibilidades de cores e formatos (FERNANDES, 

2019). 

Contrapondo o meio de produção do bloco utilizando o concreto convencional, tem-se 

o processo produtivo de blocos para pavimento intertarvado utilizando o concreto 

autoadensável com finos de subproduto cerâmico, objeto de estudo desta pesquisa. A Figura 2 

demonstra o processo de fabricação desses blocos. 
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Figura 2 - Fluxograma de produção de blocos de CAA com finos de subproduto cerâmico 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Como pode ser visto na Figura 2, são utilizados os mesmos componentes do bloco com 

concreto tradicional, adicionados aos insumos o subproduto cerâmico beneficiado e o aditivo 

superplastificante, para conferir a trabalhabilidade necessária para os concretos autoadensáveis. 

Fazendo-se a comparação com o meio de produção denominado “peças dormidas” 

(FERNANDES, 2019), uma vez que é o meio produtivo que mais se assemelha ao método 

adotado para fabricação dos blocos de CAA com finos de subproduto cerâmico, observa-se que 

o processo demontrado no fluxograma não necessita da utilização de mesa vibratória para 

adensar o concreto disposto na forma, já que o concreto autoadensável possui a característica 

de preencher os espaços vazios apenas com seu peso próprio, dispensando qualquer vibração 

externa.  

Ao comparar este novo processo de produção de blocos apresentado na Figura 2 com 

os demais processos convencionais, constata-se que não é necessário nenhum método de 

vibração ou prensagem dos blocos, sendo dispensáveis os equipamentos de mesa vibratória e 

vibroprensa, e, assim, gera-se economia de energia elétrica nesta etapa produtiva, além de não 

necessitar de alto investimento inicial na compra desses maquinários.  

Toda metodologia desenvolvida para se alcançar este novo processo produtivo exposto 

em forma de fluxograma na Figura 2, será apresentada no próximo capítulo.  
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Capítulo 3 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 A presente pesquisa teve natureza tecnológica, de abordagem qualitativa com o estudo 

sobre os subprodutos da Construção Civil e a sua incorporação em concretos autoandesáveis, e 

abordagem quantitativa nos procedimentos de desenvolvimento e realização dos ensaios 

laboratoriais com as amostras do bloco para piso intertravado. Do ponto de vista técnico, seu 

potencial enquadrou-se em sua maior parte como pesquisa experimental, posto que teve como 

intenção testar materiais, inovar na forma de produção e gerar tecnologia. Todas as etapas 

necessárias para o desenvolvimento da pesquisa, podem ser observadas no fluxograma da 

Figura 3. 

 

Figura 3 - Fluxograma das etapas da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Primeiramente buscou-se na literatura trabalhos correlatos que englobassem a produção 

de CAA com incorporação de RCD, e piso intertravado de concreto. Esta etapa foi de suma 

importância para fundamentar as escolhas na elaboração do procedimento experimental: os 

materiais a serem utilizados, o subproduto a ser incorporado na produção dos concretos, como 

fazer o beneficiamento do subproduto, método de dosagem a ser aplicado e quais ensaios seriam 

realizados para caracterização do produto final.  

 Elaborado todo o procedimento experimental, deu-se início ao programa experimental 

e, concomitantemente, foi realizada a Revisão Sistemática de Literatura (RSL). O protocolo e 

o banco de dados podem ser encontrados, respectivamente, no APÊNDICE A e no APÊNDICE 
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B. A RSL é a modalidade de pesquisa que visa a reprodutibilidade por outros pesquisadores, 

seguindo protocolos específicos em que se dê visibilidade às estratégias de buscas, as bases de 

dados consultadas, o procedimento de seleção de trabalhos, os critérios de inclusão e exclusão 

dos estudos e, por fim, o processo de análise dos trabalhos selecionados (GALVÃO; RICARTE, 

2019). 

 A RSL forneceu suporte para a produção da escrita da revisão de literatura, através da 

contextualização e sumarização das pesquisas que foram desenvolvidas à respeito do tema 

central (RCD em concretos autoadensáveis), e identificação de trabalhos e autores relevantes, 

como também ratificou as escolhas realizadas na elaboração do procedimento experimental. 

Finalizando a escrita da revisão da literatura e a parte experimental, e de posse de seus dados, 

foi realizada a análise dos resultados obtidos. 

 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

O programa experimental foi desenvolvido em sua maior parte no laboratório. Para a 

obtenção do produto final, alvo de estudo deste trabalho, foi necessário conhecer os materiais 

que seriam utilizados, caracterizando-os e averiguando sua possível utilização para a obtenção 

do bloco para pavimento intertravado. Na Figura 4, a seguir, é possível observar as etapas 

percorridas até a obtenção do produto final e ensaios tecnológicos. 

 Dessa forma, o procedimento experimental foi dividido em três etapas. A primeira etapa 

tratou da coleta e beneficiamento do material cerâmico, massa específica e ação pozolânica, 

seguidas das análises laboratoriais de Fluorescência de Raios X (FRX) e Difração de Raios X 

(DRX) do subproduto, com finalidade de conhecer as composições físico-químicas. Para 

caracterização física dos agregados, foram realizados ensaios de granulometria, absorção de 

água e massa específica.  

 Na segunda etapa foram realizados os estudos de dosagens dos concretos para cada 

percentual de substituição do agregado miúdo por subproduto cerâmico, análises qualitativas 

de todos os concretos produzidos através dos ensaios V-funnel 5min, Slump Flow e L-box e, por 

fim, foram moldados os corpos de provas. 

 Na terceira etapa, os corpos de provas foram submetidos a ensaios tecnológicos para 

mensuração de suas propriedades físicas e mecânicas, como absorção de água, análise 

dimensional e visual, e resistência à compressão aos 7, 14, 28 e 91 dias. 
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Figura 4 - Fluxograma do procedimento experimental 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.1 MATÉRIAS-PRIMAS 

 

3.1.1 Cimento 

 

 O tipo de cimento utilizado para o desenvolvimento deste estudo foi o CP V ARI - RS 

da marca Mizu. De acordo com Fernandes (2019), esse é o tipo de cimento mais utilizado em 

fábricas que produzem blocos para pavimento intertravado, além de possuir propriedades 

satisfatórias para confecção de peças em pré-moldados de concreto. Vale ressaltar que todos os 

CAA produzidos no presente estudo, utilizaram cimento do mesmo lote de produção com o 

intuito de reduzir a influência das propriedades do cimento nos ensaios. 
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3.1.2 Agregado graúdo 

 

 Foram utilizados para a produção dos concretos autoadensáveis a brita 0, com diâmetro 

máximo de 12,5 mm. De acordo com Tutikian e Dal Molin (2015), é comum utilizar brita com 

tamanhos compreendidos entre 12,5 mm a 19 mm como insumo deste tipo especial de concreto, 

para garantir a transposição de obstáculos durante lançamento e evitar segregação. Todavia, foi 

adotado tamanho mais reduzido, pois a forma utilizada para produção dos blocos para 

pavimentos intertravados possuía dimensões reduzidas. 

 

3.1.3 Agregado miúdo 

 

 O agregado miúdo natural utilizado foi a areia lavada disponível para compra na região 

do Vale do São Francisco, na cidade de Juazeiro-BA, onde foi realizada a parte experimental 

em colaboração com o Laboratório de Materiais de Construção (LABMATEC) na Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), sob responsabilidade do Professor Dr. 

Anderson Henrique Barbosa. 

 

3.1.4 Água 

 

Para a composição dos traços de concreto, foi utilizada água potável proveniente da rede 

de abastecimento público da concessionária Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

(EMBASA), no município de Juazeiro-BA. 

 

3.1.5 Aditivo Superplastificante 

 

 Com o intuito de alcançar a alta fluidez necessária na mistura do CAA, sem modificar 

a relação de água/cimento, foi aplicado aditivo superplastificante à base de carboxilatos. 

Segundo Tutikian e Dal Molin (2015), os aditivos à base de policarboxilatos são os mais 

utilizados na produção do concretos autoadensáveis, em razão de agirem melhor na dispersão 

das partículas de cimento e possuírem maior eficiência na redução de água da mistura, quando 

comparados com os aditivos de primeira e de segunda geração. O aditivo utilizado foi o 

MGlenium 51 da Basf e seus dados técnicos estão apresentados no Quadro 1. O fabricante 

recomenda sua utilização em até 1% em relação a massa de cimento utilizada na mistura. 
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Quadro 1 - Dados técnicos do aditivo superplastificante MGlenium 51 disponibilizados pela BASF 

Função Aditivo superplastificante de terceira geração para concreto 

Base Química Éter policarboxílico 

Aspecto Líquido 

Cor Branco Turvo 

Ação secundária Redutor de água 

Solubilidade em água Total 

Não contém cloreto de cálcio, intencionalmente adicionado, ou ingredientes a base de cloreto 

Teste Método Basf Especificação Unidade 

Aparência TM 761B Líquido branco turvo Visual 

Ph TM 112B 5 a 7 - 

 Densidade TM 103B 1,067 - 1,107 g/cm ³ 

Sólidos TM 613 B 28,5 -31,5 % 

Viscosidade TM 117 < 150 Cps 
Fonte: Glenium51, 2020. 

 

3.1.6 Material Cerâmico 

 

3.1.6.1 Coleta do subproduto cerâmico 

 

Primeiramente foi feita visita no Ecoponto do bairro Poço, em Maceió-AL. Ecopontos 

são locais de entrega voluntária de pequenos geradores de RCDs, até 1m³, coletados pela 

prefeitura ou empresas terceirizadas, com o intuito de evitar a deposição irregular desses 

resíduos (Ribeiro, 2021). Observou-se in loco (Figura 5a) que não seria viável utilizar estes 

resíduos na produção dos blocos, pois além do material cerâmico estar incrustado por outros 

elementos, não havia separação do RCD por tipo de material (Figura 5b), o que dificultaria o 

processo de beneficiamento.  

 

Figura 5 - Fotos do Ecoponto do bairro Poço, Maceió - AL. (a) Deposição em caçamba dos resíduos coletados. 

(b) RCD misto. 

 
(a)                                                                          (b)                                                              

Elaborado pela autora. 
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Assim, o subproduto cerâmico foi coletado na cidade de Maceió-AL, em loja do ramo 

de materiais de construção. Esse subproduto foi utilizado por ser considerado material mais 

nobre que a cerâmica vermelha encontrada no Ecoponto da Pajuçara, visando alcançar a 

resistência à compressão normatizada para o bloco de piso intertravado nos concretos 

produzidos; e, pelo material disponibilizado para a produção dos finos estar sem incrustações 

de outros materiais.  As peças coletadas são provenientes de revestimentos cerâmicos, que 

possuíam avaria em sua estrutura (Figura 6). Essas avarias são decorrentes da manipulação 

desses materiais na armazenagem, na movimentação dos pallets no depósito e no translado da 

fábrica para loja. A destinação final desses produtos defeituosos é o aterro da cidade, sendo 

esses encaminhados semanalmente.  

 

Figura 6 - Subprodutos cerâmicos coletados 

  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.1.6.2 Beneficiamento do suproduto cerâmico 

 

Após a coleta do material, os subprodutos foram encaminhados para o LABMATEC da 

UNIVASF, onde foram realizados os procedimentos experimentais, com exceção dos ensaios  

de FRX e DRX. 

 Para a utilização do subproduto cerâmico como material fino na produção dos concretos 

autoadensáveis, foi necessário processo de moagem. Esse procedimento foi realizado com o 

auxílio do moinho de bolas da marca PAVITEST, modelo Los Angeles I-3021 (Figura 7a), com 

motor de indução trifásico. Através da utilização da força centrífuga, esse equipamento 

pulveriza as amostras, por meio do impacto e fricção de doze esferas, que estão no interior do 

seu tambor.  
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As placas de cerâmica foram lançadas dentro do tambor do moinho, tendo-se diminuição 

dos tamanhos dessas peças. Observou-se que, após 3 horas de processamento do moinho de 

bolas, o subproduto cerâmico não apresentava homogeneidade: ou tinha se processado em 

agregados maiores do que o classificado como agregado miúdo, ou estava finamente moído. 

Com isso, foi necessário realizar, posteriormente, o peneiramento manual do subproduto 

cerâmico para padronização da granulometria, em que se adotou o subproduto passante na 

peneira de abertura de malha de 1,18 mm, com a finalidade de substituição parcial da areia na 

confecção dos corpos de prova (Figura 7b). Seu aspecto final pode ser visto na Figura 7c. 

 

Figura 7 - Processamento do subproduto cerâmico. (a) Moinho de bolas utilizado. (b) Peneiramento manual do 

subproduto cerâmico. (c) Aspecto final do subproduto cerâmico beneficiado. 

 
   (a)                                                    (b)                                                (c) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Este parâmetro de abertura de malha de 1,18 mm foi adotado, visando atender a 

necessidade deste concreto em possuir maior quantidade de finos em sua matriz, como também, 

para maior facilidade de replicação da metodologia; além da questão ambiental, visto que se for 

adotado como parâmetro menor granulometria, como o passante na peneira de malha de 0,075 

mm, utilizado por muitos autores, maior quantidade de energia seria gasta. Vale salientar que 

os autores que adotaram menor dimensão do subproduto cerâmico, utilizaram-o em substituição 

ao cimento, que não é o foco do presente estudo.  
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3.2 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

3.2.1 Caracterização do subproduto cerâmico 

 

O subproduto cerâmico beneficiado foi quarteado e enviado ao Laboratório do Centro 

de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER), localizado em Natal - RN, para 

realização de análises de FRX e DRX.  

 

3.2.1.1 Análise química por Fluorescência de Raios X  

 

A espectroscopia de fluorescência de raios X é a técnica elementar não destrutiva que 

permite realizar tanto análises quantitativas, como qualitativas, dos elementos químicos 

presentes na amostra e suas respectivas concentrações. São utilizados raios X para excitar os 

átomos dos elementos presentes na amostra. Quando os elementos são atingidos pelos raios X 

primários emitem raios X secundários, que podem ser analisados pela energia característica, 

descobrindo-se a espécie atômica e a aferição de abundância (NASCIMENTO DIAS; 

OLIVEIRA; DOS ANJOS, 2017). 

A composição química foi realizada utilizando o espectrômetro por fluorescência de 

Raios X (EDX-700, Shimadzu) em atmosfera à vácuo, por meio do método semiquantitativo 

para determinação dos elementos presentes nas amostras.  

 

3.2.1.2 Análise por Difração de Raios X 

 

A difração de raios X é o método utilizado para determinar o tipo de estrutura cristalina 

dos materiais, bem como a composição mineralógica, por meio de aparelhagem denominada 

Difratômetro de Raios X (GOMES, 2015). 

Segundo Acchar e Marques (2016), a análise por difração de raios X permite a 

identificação mineral, a partir da caracterização da estrutura cristalina. A determinação da 

composição química dos materiais é de grande importância para a caracterização. Essa análise 

raramente serve para caracterizar o material, se não vier acompanhado de dados físicos ou sem 

conhecer as espécies mineralógicas, que contêm as matérias-primas.  

Para a geração do difratograma de Raios X, foi utilizado o Difratômetro Shimadzu XRD-

6000 para identificação das fases mineralógicas presentes, utilizando-se as seguintes condições: 
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radiação de Cu-κα (λ = 1,54056 Ả, tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, ângulo de varredura 

(2θ) de 10 a 80°). 

 

 3.2.1.3 Massa específica 

 

 Para determinar a massa específica do subproduto cerâmico beneficiado, utilizou-se a 

NBR 16605:2017 - Cimento Portland e outros materiais em pó - Determinação da massa 

específica (ABNT, 2017). No procedimento, o líquido utilizado foi o querosene. 

 

3.2.1.4 Ação pozolânica 

 

 Com o objetivo de obter o potencial de pozolanicidade do subproduto cerâmico 

beneficiado, foi realizado o ensaio de ação pozolânica, tendo como referência a NBR 5752:2014 

- Materiais pozolânicos - Determinação do índice de desempenho com cimento Portland aos 28 

dias (ABNT, 2014).   

 Para este ensaio, foi necessário produzir duas dosagens diferentes de argamassas: 

➢ A argamassa A, contendo cimento CP II-F-32, areia normal e água; 

➢ A argamassa B, contendo 25% em massa de subproduto cerâmico beneficiado, em 

substituição igual a porcentagem de cimento CP II-F-32. 

As quantidades de materiais, utilizadas para a moldagem de seis corpos de provas para 

cada argamassa produzida, podem ser observadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Quantidade de material, em massa, utilizado para moldagem de seis corpos de prova 

Material 
Massa (g) 

Argamassa A Argamassa B 

Cimento CPII-F-32 624 ± 0,4 468 ± 0,4 

Subproduto Cerâmico - 156 ± 0,2 

Areia normal* 1872,0 1872,0 

Água 300 ± 0,2 300 ± 0,2 
A areia normal* citada nesta norma, está em conformidade com a NBR 7214:2015 - Areia normal para ensaio de 

cimento – Especificação (ABNT, 2015). 

Fonte: Adaptada da NBR 5752:2014 (ABNT, 2014). 

 

Procedeu-se à moldagem dos seis corpos de prova por argamassa. Foram utilizadas 

formas cilíndricas, com dimensões de 50 x 100 mm. Passadas 24 horas da moldagem dos corpos 

de provas, esses foram desmoldados e levados para o tanque de cura, onde permaneceram 

submersos em água até a realização do ensaio de resistência à compressão. 
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3.2.2 Caracterização dos agregados 

 

3.2.2.1 Análise granulométrica 

 

O ensaio de granulometria tem como objetivo caracterizar a distribuição dos tamanhos 

dos grãos do agregado, ou seja, realizar caracterização física, através do material retido em cada 

abertura de malha das peneiras. O procedimento experimental foi realizado a partir das 

instruções da NBR NM 248:2003 - Agregados - Determinação da composição granulométrica 

(ABNT, 2003), para se obter a curva granulométrica. 

Para o ensaio de granulometria do agregado miúdo, a areia passou pelo processo de 

quarteamento (Figura 8a) e, posteriormente, foi levada a estufa (110 °C) até constância de 

massa. Após este processo, a amostra foi esfriada à temperatura ambiente e foram separadas 

duas amostras com 500 gramas cada, atendendo a recomendação da Tabela 02 da presente 

norma, uma vez que o diâmetro máximo do agregado foi estimado em 4,75 mm. Na Figura 8b 

é possível observar o equipamento mecânico que é utilizado para agitar as peneiras, atuando 

por 15 minutos; e, na Figura 8c, a pesagem do material retido em uma das peneiras utilizadas.  

 

Figura 8 - Ensaio de granulometria do agregado miúdo. (a) Quarteamento da areia. (b) Agitador mecânico 

atuando no conjunto de peneiras. (c) Pesagem do material retido em uma das peneiras utilizadas. 

 
         (a)                                                (b)                                            (c)                   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O mesmo procedimento foi realizado com o agregado graúdo, iniciando com o 

quarteamento do agregado graúdo (Figura 9a). Todavia, por se ter uma maior dimensão máxima 

nominal do agregado (12,5 mm), foram utilizados 2.000 gramas por amostra, como se 

recomenda a Tabela 02 da NBR NM 248:2003 (ABNT, 2003).  A Figura 9b apresenta o 
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conjunto de peneiras, sendo operado pelo agitador mecânico por 10 minutos; e, na Figura 9c, a 

pesagem do material retido em uma das peneiras utilizadas. 

 

Figura 9 - Ensaio de granulometria do agregado graúdo. (a) Quarteamento da areia. (b) Agitador mecânico 

atuando no conjunto de peneiras. (c) Pesagem do material retido em uma das peneiras utilizadas. 

5,  
                                        (a)                                              (b)                                            (c)          

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.2.2.2 Ensaio de absorção de água 

 

Para ter maior controle da quantidade de água, utilizada na produção dos concretos 

autoadensáveis, em virtude desse componente ter influência na resistência à compressão dos 

concretos, foram realizados ensaios de acordo com as recomendações da NBR NM 30:2001 - 

Agregado miúdo – Determinação da absorção de água (ABNT, 2001) para o agregado miúdo e 

a da NBR NM 53:2009 - Agregado graúdo - Determinação de massa específica, massa 

específica aparente e absorção de água (ABNT, 2009) para o agregado graúdo. 

 

3.2.2.3 Ensaio de massa específica 

 

 De acordo com a definição da NBR NM 52:2009 - Agregado miúdo - Determinação de 

massa específica e massa específica aparente (ABNT, 2009), a massa específica é a relação 

entre a massa do agregado seco e seu volume, excluindo volume de vazios. Logo, a sua 

importância está relacionada a dosagem do concreto, possibilitando transformar traços de 

volume em massa e vice-versa, bem como para cálculos do consumo de materiais a serem 

utilizados nas misturas. O ensaio para obtenção da massa específica foi realizado, em 

consonância com as normas NBR NM 52:2009 (ABNT, 2009) para agregado miúdo e NBR 

NM 53:2009 (ABNT, 2009) para agregado graúdo.  
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3.3 PERCENTUAIS DE SUBSTITUIÇÃO 

 

 Para esta pesquisa, o subproduto da cerâmica triturada, proveniente da cadeia da 

Construção Civil, substituiu, parcialmente, a areia nos concretos autoadensáveis, com 

percentuais em massa entre 0% e 20%, para cada traço do CAA. Logo, foram confeccionados 

5 tratamentos diferentes, para cada família de concreto, conforme relacionados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Percentuais de substituição nos diversos tratamentos 

Formulações Percentual de Areia Percentual de subproduto cerâmico 

T1 100% 0% 

T2 95% 5% 

T3 90% 10% 

T4 85% 15% 

T5 80% 20% 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Verificou-se que os autores brasileiros, que avaliaram a substituição de areia por 

subproduto de concreto triturado, na produção de concretos plásticos, usados para fabricação 

de blocos de pavimentos intertravados, tiveram como resultado para substituição de até 20%, 

obtenção da resistência mecânica à compressão aos 28 dias superior ao regulamentado para o 

bloco para pavimento intertravado, bem como superior à resistência ao concreto de referência 

(MIZUMOTO; SEGANTINI; SALLES, 2007). 

Autores avaliaram a substituição de areia por subproduto cerâmico triturado em 

concretos autoadensáveis, e tiveram como resultados a viabilidade de sua utilização nesses 

concretos em substituições de até 20% (MARQUES JÚNIOR; DA SILVA; MOREIRA, 2018; 

TELEGA, 2019).  

 

3.4 DOSAGEM DO CONCRETO 

  

Caracterizados os materiais, procedeu-se o estudo sobre a dosagem dos concretos 

autoadensáveis, com resistência característica à compressão, normatizada para o bloco de 

pavimento intertravado de 35 MPa. A dosagem do concreto nada mais é que as combinações 

ideais dos seus insumos para dada resistência pretendida (HELENE, 2005). 

 Um ponto crítico da utilização do CAA estava na dosagem desse material, pois os 

métodos para dosagens de concretos convencionais se encontravam defasados para essa 
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aplicação, em razão da não utilização dos aditivos superplastificantes na sua constituição 

(TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015). 

 Como forma de propor o traço, que utiliza, como insumo do concreto, o aditivo 

superplastificante, em 2007, Tutikian e Dal Molin aprimoraram o método de dosagem bastante 

difundido para concretos convencionais, o IPT/EPUSP de Helene e Therzian, datado de 1992, 

além de aperfeiçoarem o método apresentado por Tutikian em 2004. O método proposto por 

Tutikian e Dal Molin (2007) trata-se de método experimental e prático, que já foi testado e 

aprovado por diversos autores (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015). 

 Neste trabalho, foi utilizado para dosagem dos concretos o método de Tutikian e Dal 

Molin de 2007, por ser criado, especificamente, para concretos autoadensáveis. O estudo de 

dosagem, por este método, iniciou-se com a escolha dos materiais (item 3.1), que são os 

mesmos utilizados no concreto convencional, acrescido do aditivo superplastificante e, nesta 

pesquisa, do subproduto cerâmico. 

 O segundo passo foi determinar o esqueleto granular, com o objetivo de determinar a 

melhor proporção entre dois materiais, atentando para menor quantidade de vazios entre eles 

(TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015). Desse modo, foi realizado o estudo entre as proporções do 

agregado graúdo e do agregado miúdo, calculando a massa unitária compactada pela NBR NM 

45:2006 - Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios (ABNT, 2006). 

O ensaio foi realizado considerando as proporções crescentes do agregado graúdo, iniciando de 

35% e, as proporções decrescentes do agregado miúdo, que se iniciou em 65%, através de 

proporções com diferenças de 5%, até que o agregado graúdo tivesse a proporção de 60%. Os 

valores encontrados podem ser visualizados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Massa unitária compactada para cada proporção de agregados estudadas 

Agreg. Graúdo Agreg. Miúdo Peso do conjunto Massa unit. comp. kg/l 

35% 65% 20,68 kg 1,91 

40% 60% 20,34 kg 1,88 

45% 55% 21,28 kg 1,97 

50% 50% 21, 04 kg 1,95 

55% 45% 21,59 kg 2,00 

60% 40% 20,84 kg 1,93 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Com o intuito de calcular o índice de vazios para cada mistura foi necessário determinar 

a massa específica do agregado graúdo e miúdo, descrito no procedimento do item 3.2.2.3. 
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Assim, a massa específica encontrada para o agregado miúdo foi de 2,42 g/cm³ e para o 

agregado graúdo 2,67 g/cm³.  

 De posse das massas específicas dos materiais, determinou-se a massa específica de 

cada mistura por meio da Equação 1, onde A é o agregado graúdo e B o agregado miúdo. Essa 

equação apenas multiplica a quantidade de cada um dos materiais pelas suas massas específicas 

e divide por 100, encontrando o valor para a mistura (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015).  

 

𝑀 𝑒𝑠𝑝𝐴𝐵 =
(𝑀 𝑒𝑠𝑝𝐴∗%𝐴)+(𝑀 𝑒𝑠𝑝𝐵∗%𝐵) 

100
                                         (1) 

 

 Após determinação da massa específica para cada mistura, através da Equação 1, deu-

se prosseguimento ao cálculo do índice de vazios do esqueleto granular. Para isto foi utilizada 

a Equação 2 para cada proporção adotada.  

 

𝑉 =
(𝑀 𝑒𝑠𝑝𝐴𝐵− 𝑀 𝑢𝑛𝑖𝑡𝐴𝐵) 

𝑀 𝑒𝑠𝑝𝐴𝐵
∗ 100                                          (2) 

 

 Segundo Tutikian e Dal Molin (2015), o índice de vazios é a razão da subtração da 

massa específica e massa unitária da mistura, pela massa específica. Por fim, multiplicou-se o 

valor encontrado por 100 para se obter o resultado em percentual. Os resultados encontrados de 

massa específica, massa unitária e índice de vazios podem ser visualizados na Tabela 7. 

  

Tabela 7 - Valores de massa específica, massa unitária e índice de vazios para cada proporção de agregados 

Agreg. graúdo Agreg. miúdo 
Peso do 

conjunto 

Massa unit 

compactada 

(kg/l) 

Massa específica 

conj. (kg/l) 

Volume 

de vazios 

(%) 

35% 65% 20,68 1,91 2,50 23,53 

40% 60% 20,34 1,88 2,52 25,15 

45% 55% 21,28 1,97 2,53 22,09 

50% 50% 21,04 1,95 2,54 23,35 

55% 45% 21,59 2,00 2,55 21,71 

60% 40% 20,84 1,93 2,57 24,83 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 De acordo com Tutikian e Dal Molin (2015), a mistura ideal, ou seja, com o menor 

índice de espaços entre o esqueleto granular, é alcançada encontrando as proporções dos 

materiais que possuam a maior massa unitária compactada e o menor volume de vazios na 
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mistura. Assim, observando os resultados da Tabela 7, é possível constatar que o teor ideal da 

mistura, utilizando os agregados da presente pesquisa é de 55% de agregado graúdo e 45% de 

agregado miúdo, que foi a proporção adotada na produção de todos os concretos. 

 Dando continuidade, o CCA é obtido a partir do concreto convencional, ajustando seus 

componentes, até que este se torne autoadensável. Visto que os blocos de concreto para piso 

intertravado necessitam ter resistência característica à compressão mínima aos 28 dias de idade, 

decidiu-se estudar 3 traços diferentes de concretos convencionais e analisar quais deles mais se 

aproximariam da resistência requerida. Esses traços foram calculados a partir do traço 

intermediário (1:m).  O traço intermediário foi considerado 1:3, o que quer dizer 1 parte de 

cimento para 3 partes de agregados, em massa. Além do traço intermediário foram 

confeccionados o traço com menor teor de cimento (1:m+1, ou seja, 1:4) e o traço com maior 

teor de cimento (1:m-1, ou seja, 1:2).  

 Os concretos convencionais foram confeccionados visando a produção de blocos 

intertravados, denominada “peça dormida”, de acordo com Fernandes (2019), em que se utiliza 

a mesa vibratória para adensar o concreto. Os traços encontrados para cada concreto produzido 

podem ser vistos no APÊNDICE C.  

Foram utilizadas formas germinadas de dimensões 20 cm x 10 cm x 6 cm. Encheram-

se as formas de concreto com a utilização de colher de pedreiro; e, em seguida, foram colocadas 

sobre a mesa vibratória, a qual operou por aproximadamente um minuto. Passadas 24 horas da 

moldagem dos corpos de provas, esses foram desmoldados e levados para o tanque de cura, 

onde permaneceram submersos em água saturada de cal até a realização dos ensaios de 

resistência à compressão. Na Tabela 8 é possível observar a quantitadade de corpos de provas, 

produzidos para cada família. 

 

Tabela 8 - Quantidade de corpos de prova dos CCV 

Traço 
Repetições (corpos de 

prova) 

Resistência à compressão 

7 dias 14 dias 28 dias 

1:2 10 3 3 4 

1:3 10 3 3 4 

1:4 10 3 3 4 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Da análise dos resultados a resistência à compressão aos 28 dias de idade dos concretos 

convencionais (item 4.2.1 do Cap. 4), decidiu-se produzir blocos para pavimento intertravado 
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com CCA com os traços 1:3 e 1:4, que obtiveram como média para resistência à compressão 

de, respectivamente, 40,52 MPa e 37,13 MPa. 

Assim, diferentemente do concreto convencional, em que não se pôde fixar a relação de 

água/cimento (a/c), dado que se iniciou com a relação de a/c de 0,40 e incorporava-se água 

conforme a necessidade de trabalhabilidade da mistura, no concreto autoadensável, este 

parâmetro foi fixado nos concretos de famílias diferentes, utilizando maior ou menor 

quantidade do aditivo superplastificante, com finalidade de manter a padronização para 

igualitária comparação. Para isto, utilizou-se a curva de Abrams, visando obter concretos com 

resistência à compressão aos 28 dias normatizada para o bloco de pavimento intertravado. Logo, 

os parâmetros de entrada foram a classe do cimento (CPV ARI 40 MPa) e a resistência à 

compressão pretendida aos 28 dias (40 MPa), considerando valor acima da média necessária, 

devido não se saber os valores de desvio padrão que seriam encontrados. Para a resistência 

visada e classe de cimento utilizada, a relação de a/c é 0,49, arredondou-se este valor para 0,45, 

com intuito de se alcançar resistência característica à compressão para os blocos produzidos, 

maior ou igual a normatizada pela NBR 9781:2013 (ABNT, 2013). 

 De posse dos traços das famílias 1:3 e 1:4, considerando a relação de agregados de 55% 

de agregado graúdo e 45% de agregado miúdo e, a relação de a/c definida em 0,45, buscou-se 

determinar o percentual de superplastificante a ser utilizado para cada classe e tratamento. Esta 

busca experimental foi realizada, observando a trabalhabilidade dos CCA produzidos, sendo 

esta medida através de ensaios a saber: a fluidez, habilidade passante e coesão, através dos 

ensaios Slump flow, L-Box e V Funnel 5 min, que serão descritos com detalhes no subitem 3.4.1. 

Na Tabela 9 é possível observar os traços finais (unitário e em relação a quantidade de 

insumo utilizada) de cada família e tratamento, alcançados após os experimentos.  

 

Tabela 9 - Traços dos CAA para cada família e tratamento

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Classe Tratamento
Traço Unitário           

(1: brita : areia : cer.)

Cimento 

(kg)

Brita    

(kg)

Areia   

(kg)

Cerâmica 

(kg)

Água   

(kg)

Aditivo   

(%)

01:03 T1 ( 1 : 1,65 : 1,35 : 0) 13,75 22,69 18,56 0,00 6,19 0,34%

01:03 T2 ( 1 : 1,65 : 1,28 : 0,07) 15,00 24,75 19,24 1,01 6,75 0,48%

01:03 T3 ( 1 : 1,65 : 1,22 : 0,14) 14,25 23,51 17,31 1,92 6,41 0,43%

01:03 T4 ( 1 : 1,65 : 1,15 : 0,20) 14,25 23,51 16,35 2,89 6,41 0,51%

01:03 T5 ( 1 : 1,65 : 1,08 : 0,27) 14,96 24,69 16,16 4,04 6,73 0,60%

01:04 T1 ( 1 : 2,20 : 1,80 : 0 ) 11,00 24,20 19,80 0,00 4,95 0,88%

01:04 T2 ( 1 : 2,20 : 1,71 : 0,09 ) 11,00 24,20 18,81 0,99 4,95 0,88%

01:04 T3 ( 1 : 2,20 : 1,62 : 0,18 ) 12,10 26,62 19,60 2,18 5,45 0,91%

01:04 T4 ( 1 : 2,20 : 1,53 : 0,27 ) 11,00 24,20 16,83 2,97 4,95 0,95%

01:04 T5 ( 1 : 2,20 : 1,44 : 0,36 ) 11,00 24,20 15,84 3,96 4,95 1,10%
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 A Figura 10 apresenta o fluxograma de dosagem, demonstrando as etapas percorridas 

até alçancar o traço final. 

 

Figura 10 - Fluxograma da dosagem do CCA produzido 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.4.1 Ensaios para controle da trabalhabilidade 

 

 De acordo com Tutikian e Dal Molin (2015), faz-se necessária a aferição das 

propriedades do CAA, sendo elas: a fluidez, a habilidade passante (capacidade de fluir coeso e 

íntegro entre os obstáculos) e a resistência à segregação. Para cada característica existe um 

ensaio em que tem mais eficiência em medir a propriedade avaliada em relação aos demais 

ensaios, conforme pode ser observado no Quadro 2. 

Para definir os ensaios para qualificar o concreto como autoadensável, dois parâmetros 

foram considerados: 1. adotar ensaio descrito em norma brasileira; 2. usar o ensaio mais 

recomendado para cada propriedade a ser medida. Desse modo, adotou-se para aferição das 

propriedades de fluidez, habilidade passante e coesão, respectivamente, o Slump flow, o L-Box 

e o V Funnel 5 min. 
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Quadro 2 - Ensaios para avaliação da trabalhabilidade do CAA  

Ensaios 
Utilização Propriedades Avaliadas 

Laboratório Canteiro Fluidez Habilidade Pass. Coesão 

Slump flow XXX XXX XXX N X 

Slump flow T50 XXX XX XXX N X 

V-Funnel XX X XX N X 

V-Funnel 5 min XX X X N XXX 

L-Box XX X N XXX XX 

U-Box XX X N XXX XX 

Fill-Box X N N XX XX 

U-Pipe X N X N XXX 

Orimet XX X XX X X 

J-Ring XXX XXX X XXX X 

XXX – altamente recomendável; XX – recomendável; X – pouco recomendável; N – não relevante 
Fonte: Tutikian e Dal Molin, 2015. 

 

3.4.1.1 Slump flow 

 

O Slump flow apresenta como objetivo testar a fluidez do concreto autoadensável, tendo 

apenas a gravidade como única força a agir na mistura, ou seja, visualiza-se a capacidade do 

concreto fluir em determinada distância em tempo definido, sob a ação exclusiva de seu peso. 

Seguindo as recomendações da NBR 15823-2:2017 - Concreto autoadensável, Parte 2:  

Determinação do espalhamento, do tempo de escoamento e do índice de estabilidade visual - 

Método do cone de Abrams (ABNT, 2017), para execução do teste foi utilizada base de chapa 

metálica retangular de 900 mm x 1100 mm e 1,5 mm de espessura, além de tronco cone metálico 

de 1,5 mm de espessura, com 300 mm de altura, e diâmetro interno superior de 100 mm e 

inferior de 200 mm. 

Na Figura 11, a seguir, é possível observar o ensaio: o molde foi posicionado sobre o 

centro da base (Figura 11a), o cículo de concreto formado após esse fluir livremente pelo cone 

(Figura 11b), e a medição do diâmetro do espalhamento em duas direções perpendiculares 

(Figura 11c), onde a média dessas medidas é o valor do Slump flow. 

De acordo com a NBR 15823-1:2017 - Classificação, controle e recebimento no estado 

fresco (ABNT, 2017), o intervalo de espalhamento do CCA para ser considerado com adequada 

fluidez é de 550 a 850 mm. Dentro desse limite, o espalhamento obtido pode ser classficado em 

três classes distintas, sendo elas: SF 1, com intervalo de 550 a 650 mm de espalhamento; SF 2, 

com intervalo de 660 a 750 mm de espalhamento; e por fim, SF 3, com intervalo de 760 a 850 

mm de espalhamento. 
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Figura 11 - Ensaio Slump flow. (a) Molde posicionado no centro da base. (b) Concreto após fluir livremente. (c) 

Medição do diâmetro do espalhamento. 

 
       (a)                                             (b)                                                (c) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.4.1.2 L-box 

 

 Segundo Tutikian e Dal Molin (2015), este ensaio tem por objetivo aferir a capacidade 

do CAA de transpor objetos e se manter coeso, bem como observar a existência ou não da 

obstrução da passagem entre as armaduras. 

 A norma que rege este ensaio é a NBR 15823-4:2017 - Concreto autoadensável, Parte 

4: Determinação da habilidade passante - Métodos da caixa L e da caixa U (ABNT, 2017), a 

qual determina que a caixa tenha seção retangular em L, constituída por compartimento vertical 

e horizontal; e, suas medidas podem ser observadas na Figura 12. O material de sua constituição 

deve não ser absorvente e não reativo com os componentes do concreto. Pelo exposto, foi 

utilizada madeira compensada revestida para sua produção.  

 

Figura 12 - Dimensões caixa L. a) Vista superior b) Vista lateral 

 
Fonte: NBR 15823-4:2017 (ABNT, 2017). 
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 Para realização do ensaio, primeiramente, foram umedecidas as superfícies internas com 

água, colocando-se aparato em superfície plana. Fechou-se a comporta; e, preencheu-se a 

câmara vertical da caixa com concreto (Figura 13a), sem adensamento, retirando o excesso de 

concreto da superfície com colher de pedreiro. Esperou-se um minuto; e, abriu-se rapidamente 

a porta de contenção, escoando o concreto entre as barras de aço para o compartimento 

horizontal (Figura 13b). 

 

Figura 13 - Ensaio L-box. (a) Comporta fechada e câmara vertical preenchida de concreto. (b) Concreto após 

fluir pela comporta. 

 
     (a)                                                                     (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao cessar o escoamento, foram medidas as alturas do concreto no início (H1) e no fim 

(H2) do trecho horizontal da caixa L (Figura 14); e então, calculou-se a Habilidade Passante 

(HP) que é a razão entre as alturas da superfície do concreto nas extremidades da câmara 

horizontal de acordo com a Equação 3. 

 

Figura 14 - Indicações das alturas de H1 e H2.  

 
Fonte: NBR 15823-4:2017 (ABNT, 2017). 
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𝐻𝑃 =
𝐻2

𝐻1
                                                              (3) 

 

 Conforme a NBR 15823-1:2017 (ABNT, 2017) a habilidade passante adequada para os 

CAA, deve ser maior ou igual a 0,80, podendo ser utilizado na maioria das aplicações correntes 

em que use este tipo de concreto, e elementos estruturais com espaçamentos entre as armaduras 

de 60 mm a 80 mm, considerando o ensaio realizado com caixa-L dotada de três barras de aço. 

 

3.4.1.3 V-funnel 5 min 

 

De acordo com a NBR 15823-5:2017 - Concreto autoadensável, Parte 5: Determinação 

da viscosidade - Método do funil V (ABNT, 2017), o ensaio do funil V determina a viscosidade 

do CAA, através da aferição do tempo necessário para o escoamento da massa de concreto pelo 

funil. O material utilizado na constituição da aparelhagem não pode ser absorvente e não reagir, 

quimicamente, com os componentes do concreto. Assim, foi utilizada madeira compensada 

revestida para sua produção. As dimensões normatizadas para a produção do funil V, podem 

ser vistas na Figura 15. 

 

Figura 15 - Dimensões em centímetro do funil V 

 
Fonte: NBR 15823-5:2017 (ABNT, 2017). 

 

 Primeiramente, posicionou-se verticalmente o funil em superfície plana, com a abertura 

superior nivelada horizontalmente. Fechou-se a comporta do funil (Figura 16a) e, então, 

preencheu-o totalmente com o CAA (Figura 16b), sem qualquer adensamento ou interrupção. 

O excesso de concreto foi retirado com colher de pedreiro. Esperou-se cinco minutos após o 

completo preenchimento do funil; e, abriu-se a comporta. Simultaneamente foi acionado o 
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cronômetro, o qual parou quando cessou o escoamento do concreto. Esse procedimento descrito 

se trata do ensaio do funil em V, que tem como resultado final o 𝑇5 𝑚𝑖𝑛. 

 

Figura 16 - Ensaio V-funnel 5min. (a) Equipamento funil V. (b) Comporta fechada e equipamento preenchido de 

concreto. 

 
(a)                                                        (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Segundo a NBR 15823-1:2017 (ABNT, 2017), o intervalo de tempo do CCA para ser 

considerado com adequada viscosidade plástica aparente é de 0 a 25 s. Dentro desse limite, em 

conformidade com o tempo obtido no ensaio, o concreto autoadensável pode ser classficado em 

duas classes distintas, sendo elas: VF 1, com intervalo de 0 a 8 segundos; e, VF 2 com intervalo 

de 9 a 25 s. 

 

3.5 PRODUÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

Após a qualificação dos concretos produzidos como autoadensável, procedeu-se com a 

fabricação dos blocos para pavimento intertravado, com vistas a avaliar, além das propriedades 

mecânicas, os aspectos visuais sobre o acabamento dos protótipos e as dimensões.  

Para cada tratamento, foram produzidas 20 repetições dos corpos de provas (4 para o 

ensaio de resistência à compressão aos 7 dias, 3 para o ensaio de resistência à compressão aos 

14 dias, 6 para o ensaio de resistência à compressão aos 28 dias, 4 para o ensaio de resistência 

à compressão aos 91 dias e 3 para o ensaio de absorção de água), utilizando formas germinadas 

de bloco para pavimento intertravado em formato retangular, com dimensões de 20 cm x 10 cm 

x 6 cm. O traço 1:3 de referência passou três vezes pelos ensaios de slump e caixa L, até que 

fosse qualificado como autoadensável. O retorno repetitivo deste concreto a betoneira para se 

adicionar mais aditivo superplastificante e refazer os ensaios, acarretou na perda de material. 

Assim, exclusivamente para este traço, houve menor produção de corpos de prova: apenas 18 



64 

 

(diminuindo de 4 para 3 corpos de prova para os ensaios de resistência à compressão aos 7 dias 

e aos 91 dias). Logo, o total de corpos de prova produzidos foram 198 (Tabela 10).  

 

Tabela 10 - Quantidade de corpo de prova dos CAA por ensaio  

Traço Tratamentos 

Repetições 

(corpos de 

prova) 

Resistência à compressão 

simples Absorção de 

Água 

*Anális. visual e 

dimensional 7 

dias 

14 

dias 

28 

dias 

91 

dias 

1:3. T1   18 3 3 6 3 3 6 

1:3. T2   20 4 3 6 4 3 6 

1:3. T3   20 4 3 6 4 3 6 

1:3. T4   20 4 3 6 4 3 6 

1:3. T5   20 4 3 6 4 3 6 

1:4. T1  20 4 3 6 4 3 6 

1:4. T2   20 4 3 6 4 3 6 

1:4. T3   20 4 3 6 4 3 6 

1:4. T4   20 4 3 6 4 3 6 

1:4. T5   20 4 3 6 4 3 6 

* Para os ensaios de análise visual e análise dimensional, foram utilizados os mesmos corpos de provas do ensaio 

à resistência à compressão simples aos 28 dias. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 17 - Produção dos blocos de pavimento intertravado com CCA. (a) Acabamento dos corpos de prova. (b) 

Corpos de prova em estado fresco. (c) Corpos de prova no tanque de cura. 

 
                                  (a)                                               (b)                                                  (c) 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

O processo de acabamento da superfície desses concretos pode ser visto na Figura 17a. 

Na Figura 17b, é possível observar os corpos de prova produzidos ainda em estado fresco. 

Passadas 24 horas da moldagem dos corpos de provas, esses foram desmoldados e levados para 

o tanque de cura, Figura 17c, onde permaneceram submersos em água até a realização dos 

ensaios físicos. 
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3.6 ENSAIOS NO ESTADO ENDURECIDO 

 

3.6.1 Inspeção visual e avaliação dimensional 

 

Essas propriedades foram avaliadas de acordo com a NBR 9781:2013 (ABNT, 2013). 

Conforme a norma, a inspeção visual tem o intuito de identificar peças com defeitos, que 

possam vir a prejudicar o assentamento, desempenho estrutural ou a estética do pavimento. O 

lote será rejeitado caso forem constatados mais de 5% de peças defeituosas. Foi necessário 

observar o aspecto homogêneo, as arestas regulares e os ângulos retos; e, verificar a presença 

de defeito, como rebarbas, delaminação e descamação. 

Para realizar a avaliação dimensional, foi necessário aferir cada dimensão do bloco 

intertravado (comprimento, altura e largura). Dessa forma, foi verificado para cada dimensão 

duas medidas, sendo essas aferidas no ponto médio com auxílio de paquímetro, como ilustra a 

Figura 18, a seguir, sendo que a Figura 18a demonstra a aferição do comprimento, e a Figura 

18b a largura do bloco de pavimento intertravado produzido. 

 Vale ressaltar que ambos ensaios foram realizados com os mesmos blocos utilizados no 

ensaio de resistência à compressão simples aos 28 dias de idade. 

 

Figura 18 - Aferição de dimensões do bloco intertravado produzido. (a) Aferição do comprimento do bloco. (b) a 

largura do bloco de pavimento intertravado produzido. 

 
(a)                                                      (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 3.6.2 Ensaio de resistência à compressão 

 

 Foram realizados os ensaios de resistência à compressão dos blocos produzidos, 

seguindo às recomendações da NBR 9781:2013 (ABNT, 2013), aos 7, 14, 28 e 91 dias, para se 

avaliar a progressão do aumento da resistência à compressão em relação ao tempo, tal como 
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comparar a resistência encontrada no ensaio com a resistência mínima requerida aos 28 dias 

para este material, quando utilizados para pavimentos de veículos comerciais. 

 Os corpos de provas foram retificados com serra mármore (Figura 19a) na sua parte 

inferior, os quais possuíam pequenas ondulações formadas pelos agregados. Após este processo 

foram rompidos no LABMATEC com o auxílio da prensa servo controlada (Figura 19b), 

modelo WAW 1000C – Time Group Inc., a velocidade de carregamento de 0,55 MPa/s.   

 

Figura 19 - Equipamentos utilizados no ensaio de resistência à compressão 

 
   (a)                                     (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O valor da resistência à compressão das amostras para cada idade determinada, foi 

obtido, conforme a NBR 9781:2013 (ABNT, 2013), multiplicando-se o resultado pelo fator “p”, 

em função da altura da peça. Como o valor da espessura nominal da peça é 60 mm, foi utilizado 

o fator multiplicativo “p” de 0,95. 

Para se calcular a resistência carcaterísica à compressão simples aos 28 dias dos blocos 

produzidos, de acordo com a NBR 9781:2013 (ABNT, 2013), admite-se que as resistências à 

compressão obedeçam à distribuição normal, sendo o valor característico estimado pela 

Equação 4. 

 

𝑓𝑝𝑘= 𝑓𝑝 − 𝑡 ∗ 𝑠                                                        (4) 

onde: 

          𝑓𝑝𝑘 é a resistência característica estimada à compressão, expressa em megapascals (MPa) 

          𝑓𝑝 é a resitência média das peças, expressa em megapascals (MPa); 

          𝑡 é o coeficiente de Student, em função do tamanho da amostra; 

          𝑠 é o desvio padrão da amostra, expresso em megapascals (MPa).  
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 Considerando a quatidade de 6 corpos de prova para cada formulação, obteve-se o 

coeficiente de Student de 0,92. 

 

3.6.3 Ensaio de absorção de água 

 

 Com intuito de aferir a absorção de água dos blocos produzidos, foram seguidas as 

recomendações da NBR 9781:2013 (ABNT, 2013). Desse modo, os corpos de prova ficaram 

submersos em água por 24 horas. Após este período, cada protótipo foi medido na condição 

saturada de superfície seca, através da sua pesagem que é obtida pela drenagem sobre a tela 

metálica, removendo-se a água superficial visível com pano. 

Os corpos de prova foram levados à estufa com temperatura de 110°C, mantendo-se 

esta condição por 24 horas. Então, foram pesados na condição seco em estufa. Repetiu-se este 

processo a cada duas horas até que a diferença entre duas determinações simultâneas fosse 

menor que 0,5% em relação à anterior. 
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Capítulo 4 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo, são apresentados os resultados e discussões dos ensaios realizados no 

desenvolvimento do bloco para piso intertravado de CAA com adição de finos de cerâmica, em 

forma de tabelas, quadros, gráficos e figuras. Foram aplicadas as Normas Brasileiras (NBR) 

como referência. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

4.1.1 Ensaios de caracterização do subproduto cerâmico 

 

4.1.1.1 Análise química por Fluorescência de Raios X – FRX 

 

A análise do subproduto cerâmico por Fluorescência de Raios X (FRX) possibilitou a 

identificação semiquantitativa em percentual de óxidos da amostra analisada, a qual é 

apresentada na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Resultado da análise química semiquantitativa da amostra 

Óxidos SiO₂ Al₂O₃ Fe₂O₃ K₂O CaO MgO TiO₂ ZrO₂ SO₃ MnO ZnO SrO V₂O₅ Cr₂O₃ Rb₂O

(%) 60,80 21,24 7,27 4,08 2,72 2,13 1,02 0,17 0,15 0,10 0,10 0,08 0,06 0,06 0,02  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao observar a Tabela 11, nota-se que a soma dos teores de óxido de silício (SiO₂), óxido 

de alumínio (Al₂O₃) e óxido de ferro (Fe₂O₃) chegaram a 89,31%, superior ao mínimo exigido 

pela NBR 12653:2014 (ABNT, 2014), que é de 70% para ser classificado como pozolana. O 

valor encontrado está em conformidade com outras análises químicas do subproduto cerâmico 

feitas por Santos, Castro e Gonçalves (2018) e Serafim e Antunes (2019), as quais apresentaram 

resultados de 90,37% e de 86,04%, respectivamente. 

A Tabela 11 ainda demonstra que a sílica (SiO₂) é o óxido mais representativo em sua 

composição, com 60,80% de sua totalidade.  Seynou et al. (2011) afirmam que a sílica é 

importante componente na fabricação de produtos cerâmicos, visto que melhora a 

trabalhabilidade e facilita na compactação. Entretanto, pode provocar baixa resistências em 

corpos cerâmicos sinterizados. 
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 Ainda de acordo com a NBR 12653:2014 (ABNT, 2014), o teor de óxido sulfúrico (SO₃) 

deve ser menor ou igual a 4,5%. Assim, ao analisar a Tabela 11, depreende-se que este 

parâmetro normativo também foi atendido, dado que seu teor é de 0,15%. Todavia, apesar dos 

parâmetros químicos estarem adequados aos limites da norma, o parâmetro físico, que será 

apresentado no item 4.1.1.4, revelou-se em desconformidade. Logo, não se pode considerar o 

subproduto cerâmico estudado como material pozolânico. 

 

4.1.1.2 Difração de Raios X – DRX 

 

O difratograma da amostra do subproduto cerâmico encontra-se disposto no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Análise de DRX da amostra de subproduto cerâmico 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 O Gráfico 3 identifica picos bem definidos, indicando a presença de materiais cristalinos 

em sua composição. Foram identificadas fases cristalinas de óxido de silício e anortita 

(CaAl₂Si₂O₈). A presença de sílica no difratograma corrobora o resultado encontrado no ensaio 

de FRX, que apresentou percentual majoritário de SiO2 na composição da amostra. 

Cassol (2015) realizou análise DRX em subproduto de cerâmica vermelha e observou 

picos que evidenciam a presença de materiais cristalinos em sua composição, como o quartzo 

e alumina. Serafim e Antunes (2019) estudaram o subproduto do polimento de porcelanato e 

obtiveram, como resultado do difratograma, pico de cristalização da sílica presente em forma 
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de quartzo, sendo a fase cristalina da sílica encontrada indicativo de baixa reatividade do 

material. 

 

4.1.1.3 Ensaio de massa específica 

 

 Na Tabela 12, é possível observar os resultados obtidos para duas amotras do 

subproduto cerâmico, do ensaio de massa específica normatizado pela NBR 16605:2017 

(ABNT, 2017). 

 

Tabela 12 - Resultados do ensaio de massa específica do subproduto cerâmico 

Amostra Massa específica da cerâmica (g/cm³) 

1 2,69 

2 2,69 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Visualiza-se, pela Tabela 12, que a massa específica do subproduto cerâmico 

beneficiado foi 2,69 g/cm³. O resultado encontrado foi próximo a valores obtidos por outros 

autores para o subproduto da cerâmica vermelha: 2,67 g/cm³ foi o valor identificado por Cassol 

(2015) e 2,70 g/cm³ por Santos, Castro e Gonçalves (2018). 

 

4.1.1.4 Ensaio de ação pozolânica 

 

 O índice de desempenho do cimento Portland aos 28 dias foi calculado pela Equação 5. 

 

𝐼𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑓𝑐𝐵

𝑓𝑐𝐴
∗ 100                                           (5) 

 

onde: 

          𝐼𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  é o indice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias, em porcentagem; 

          𝑓𝑐𝐵  é a resistência média aos 28 dias dos corpos de prova moldados com cimento CP II-

F-32 e 25% do suproduto cerâmico beneficiado (argamassa B), em MPa; 

          𝑓𝑐𝐴  é a resistência média aos 28 dias dos corpos de prova moldados apenas com cimento 

CP II-F-32 (argamassa A), em MPa. 

 

 Na Tabela 13 estão dispostos os valores médios obtidos dos 6 corpos de prova, no ensaio 

de resistência à compressão simples aos 28 dias de idade, para cada argamassa produzida. 
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Tabela 13 - Valores médios da resistência à compressão aos 28 das argamassas produzidas 

Argamassa Resistência  (MPa) 

Referência (A) 22,76 ± 2,07 

Com fino cerâmico (B) 16,79 ± 1,83 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Aplicando-se os valores da Tabela 13 na Equação 4, obteve-se o índice de desempenho 

da atividade pozolânica de 73,81%.  Segundo a NBR 12653:2014 (ABNT, 2014), o índice de 

atividade pozolânica da amostra, em relação à argamassa de referência, tem que ser ≥ 90% para 

que seja considerado material pozolânico. Logo, o subproduto cerâmico beneficiado utilizado 

nesta pesquisa não é considerado material pozolânico de acordo com a presente norma. 

 O resultado do índice de desempenho da atividade pozolânica, atestando a não 

pozolanicidade corrobora com outros autores: Carradore e Antunes (2017) estudaram o 

subproduto de esmalte cerâmico e encontraram o índice de desempenho de atividade pozolânica 

de 84,97% para os finos que passaram na peneira peneira de abertura de 45 µm em 98,82% (em 

volume), Santos (2018) alcançou o índice de 68,38% para o subproduto de tijolos maciços 

usando os finos passantes na peneira 0,150 mm (#100 mesh), e, Serafim e Antunes (2019) 

obtiveram o índice de 85,62% para o subproduto do polimento de porcelanato passante na 

peneira de 45 µm em 96,27% (em volume).  

 

4.1.2 Ensaio de caracterização dos agregados 

 

4.1.2.1 Agregado miúdo 

 
A caracterização física do agregado miúdo foi realizada de acordo com as prescrições 

normativas e está apresentada na Tabela 14, a seguir; e, a sua curva granulométrica encontra-se no 

Gráfico 4.  

O material apresentou distribuição granulométrica com diâmetro das partículas, 

variando abaixo de 0,15 mm e 2,40 mm; sendo que, para a média das amostras, 2,33% foi retida 

na faixa de classificação de areia grossa, 55,24% na faixa de areia média e 42,43% na 

classificação de areia fina. Para ambas amostras, a dimensão máxima característica identificada 

foi de 1,2 mm, e módulo de finura da amostra 1 de 1,62 e da amostra 2 de 1,69. Dessa forma, 

apresentaram classificação de módulo de finura da zona utilizável inferior, de acordo com a 

NBR 7211:2009 - Agregado para concreto (ABNT, 2009). 

 

 



72 

 

Tabela 14 - Caracterização física do agregado miúdo 

Agregado miúdo (areia lavada) 

Peneiras 

(mm) 

Amostra 1 Amostra 2 

Norma de Ensaio Massa 

Retida 

(g) 

% Retida 
% Retida 

Acumulada 

Massa 

Retida 

(g) 

% Retida 
% Retida 

Acumulada 

4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 NBR NM 248 

(ABNT, 2003) 

2,4 5,25 1,05 1,05 5,19 1,04 1,04 

1,2 5,80 1,16 2,21 7,07 1,41 2,45 

0,6 29,57 5,91 8,12 44,04 8,81 11,26 

0,3 239,80 47,96 56,08 238,07 47,61 58,87 

0,15 194,44 38,89 94,97 187,43 37,49 96,36 

fundo 23,95 4,79 99,76 17,80 3,56 99,92 

  498,81 99,76   499,60 99,92   

Módulo de Finura 1,62 Módulo de Finura 1,69 
NBR NM 48 

(ABNT, 2003)  

Diâmetro Máximo 1,2 mm Diâmetro Máximo 1,2 mm 
NBR NM 248 

(ABNT, 2003) 

Massa Específica 2,42 g/cm³ 
NBR NM 52 

(ABNT, 2009) 

Absorção 0,22% 
 NBR NM 30 

(ABNT, 2001) 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 4 - Curva granulométrica de duas amostras do agregado miúdo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A curva granulométrica do agregado miúdo (Gráfico 4) apresenta grande declividade, 

aproximando-se a vertical. Logo, pode-se inferir que se trata de areia com granulometria 

uniforme, em razão da maioria dos grãos possuírem a mesma dimensão. 

 

4.1.2.1 Agregado graúdo 

 

 A caracterização física da brita está exposta na Tabela 15, e, a sua curva granulométrica 

encontra-se no Gráfico 5. 

 

Tabela 15 - Caracterização física do agregado graúdo 

Agregado graúdo 

Peneiras 

(mm) 

Amostra 1 Amostra 2 

Norma de Ensaio Massa 

Retida 

(g) 

% Retida 
% Retida 

Acumulada 

Massa 

Retida 

(g) 

% Retida 
% Retida 

Acumulada 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NBR NM 248  

(ABNT, 2003) 

19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12,5 32,82 1,64 1,64 18,58 0,93 0,93 

9,5 281,17 14,06 15,70 255,04 12,75 13,68 

6,3 859,19 42,96 58,66 862,73 43,14 56,82 

4,75 330,04 16,50 75,16 396,44 19,82 76,64 

< 4,75 496,77 24,84 100,00 462,25 23,11 99,75 

  1999,99 100,00   1995,04 99,75   

Módulo de Finura 5,81 Módulo de Finura 5,79 
NBR NM 248 

(ABNT, 2003) 

Diâmetro Máximo 12,5 mm Diâmetro Máximo 12,5 mm 
 NBR NM 248 

(ABNT, 2003) 

Massa Específica 2,67 g/cm³ 
NBR NM 53 

(ABNT, 2009) 

Absorção 0,58% 
NBR NM 53 

(ABNT, 2009) 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Assim como a da areia, a curva granulométrica do agregado graúdo Gráfico 5, a seguir, 

possui elevada declividade, caracterizando a distribuição dos grãos como uniforme. Para ambas 

amostras, a dimensão máxima característica identificada foi de 12,5 mm e o módulo de finura 

da amostra 1 de 5,81 e da amostra 2 de 5,79. A zona granulométrica, em conformidade com os 

limites da composição dos grãos, foi de 4,75/12,5mm, sendo classificada como brita 0 ou 

pedrisco NBR 7211:2009 (ABNT, 2009). 
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Gráfico 5 - Curva granulométrica de duas amostras do agregado graúdo 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2 ENSAIOS PARA DOSAGEM DO CAA 

 

4.2.1 Resistência à compressão dos CCV 

 

 Antes de produzir os concretos autoadensáveis, blocos para piso intertravado foram 

fabricados com concretos convencionais, com intuito de analisar quais traços de concreto 

seriam utilizados para produzir os blocos com CAA. Ao fazer isto, otimizou-se o tempo, em 

virtude da produção do concreto audoadensável ser mais trabalhosa do que o CCV, e se 

economizou insumo (aditivo superplastificante e subproduto cerâmico). Os valores encontrados 

para o ensaio de resistência à compressão dos concretos convencionais podem ser visualizados 

na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Resistência à compressão dos CCV aos 7, 14 e 28 dias de idade 

Família 

Resistência à compressão (MPa) 

7 dias 14 dias 28 dias 

Média DP* Média DP* Média DP* 

1:2 38,86 1,12 43,06 0,80 45,65 3,32 

1:3 33,55 2,14 37,18 3,28 40,52 1,18 

1:4 32,84 0,75 36,12 1,46 37,13 2,42 
DP* é o desvio padrão das amostras. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Ao examinar os resultados da Tabela 16, inferiu-se que aos 7 dias todos os concretos 

alcançaram mais de 80% da resistência obtida aos 28 dias de idade (85,14% para o traço 1:2, 

82,79% para o traço 1:3 e 88,45% para o traço 1:4). Esse fato aconteceu por ter sido utilizado 

o cimento com alta resistência inicial, o que tornou interessante para acompanhar se os futuros 

resultados das resistências, nas idades iniciais dos CAA, poderão ser suficientes ou não, para 

alcançar a resistência necessária normatizada para o bloco de piso intertravado aos 28 dias de 

idade. 

 Através deste estudo preliminar com concretos convencionais, pode-se também 

escolher quais famílias de concretos poderiam alcançar a resistência característica à compressão 

de 35MPa aos 28 dias de idade. Desse modo,  foram selecionados os traços 1:3 e 1:4, que 

atingiram resistências médias aos 28 dias de, respectivamente, 40,52 MPa e 37,15 MPa. Essa 

escolha visou, principalmente, traços que consigam estabelecer a resistência necessária 

reduzindo o consumo dos materiais aplicados.  

 

4.2.2 Ensaios de qualificação do CAA 

 

4.2.2.1 Slump flow 

 

Na Tabela 17, estão apresentados os resultados encontrados para o ensaio, com suas 

respectivas classificações de espalhamento. 

 

Tabela 17 - Resultados do Slump flow para o CAA 

Traço Tratamento  Slump (mm) Classe  

1:3 T1 - 0% 600,00 SF 1 

1:3 T2 - 5% 795,00 SF 3 

1:3 T3 - 10% 820,00 SF 3 

1:3 T4 - 15%  685,00 SF 2 

1:3 T5 - 20% 770,00 SF 3 

1:4 T1 - 0% 695,00 SF 2 

1:4 T2 - 5% 725,00 SF 2 

1:4 T3 - 10% 735,00 SF 2 

1:4 T4 - 15%  740,00 SF 2 

1:4 T5 - 20% 715,00 SF 2 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Verificando os valores da Tabela 17, nota-se que todos os concretos produzidos ficaram 

dentro do limite considerado com fluidez satisfatória que é de 550 a 850 mm. Percebeu-se que 
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adição do subproduto cerâmico melhorou esta característica nos concretos produzidos, 

aumentando o seu espalhamento. Em relação ao traço 1:3, o incremento do subproduto 

cerâmico fez com que os concretos mudassem de classe de espalhamento, que era SF 1 para o 

concreto de referência, que é a classe utilizada para concretos com estruturas não armadas ou 

com baixa taxa de armadura e que requerem curta distância do espalhamento horizontal, 

passando para SF 2 (adequada para a maioria das aplicações correntes) ou SF 3, que é aplicado 

em estruturas com alta densidade de armadura e/ou de forma arquitetônica complexa, NBR 

15823-1:2017 (ABNT, 2017). 

 No estudo realizado por Santos, Castro e Gonçalves (2018), na produção de CAA com 

cimento com adição da pozolana obtida a partir do subproduto de cerâmica vermelha, na 

proporção de 12% de pozolana e 88% de CPV ARI, observou-se que o concreto autoadensável 

alcançou maior espalhamento (700 mm), do que o CAA composto por 100% de cimento CPV 

ARI (665 mm), melhorando a propriedade de fluidez. Xavier (2019) estudou o subproduto do 

beneficiamento de mármore e granito, como adição de material fino para produção de concreto 

autoadensável, nas porcentagens de 20%, 40% e 50%, tendo, como resultado, o aumento do 

espalhamento em todas as formulações com subproduto em relação ao de referência.  

  Notou-se que foi necessário aumentar a quantidade de aditivo superplastificante à 

medida que se adicionava maior percentual de subproduto cerâmico, para atingir a 

trabalhabilidade apropriada. Segundo Bortoletto et al. (2019), o aumento da proporção de 

incorporação de agregado miúdo reciclado, ocasiona no aumento de espalhamento do CAA. 

Isto é justificado pelo aumento da quantidade do aditivo superplastificante na mistura para se 

manter adequada trabalhabilidade, devido a alta absorção de água pelo agregado miúdo 

reciclado, quando comparado ao agregado miúdo natural.  

 Além da medição dos espalhamentos, procedeu-se com as análises visuais de todos os 

concretos autoadensáveis produzidos no estado fresco, observando a distribuição dos agregados 

na mistura, a distribuição da fração de argamassa ao longo do período; e, se houve ou não, a 

ocorrência de exsudação, para então classificar os concretos com o Índice de Estabilidade 

Visual (IEV). A exsudação é o fenômeno relacionado a manifestação do aparecimento de água 

superficial, imediatamente após o lançamento e adensamento do concreto (SILVA et al., 2017). 

No Quadro 3, são apontados os valores de IEV e seus respectivos critérios para avaliar 

qualitativamente a estabilidade do CAA de acordo com a NBR 15823-1:2017 (ABNT, 2017). 
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Quadro 3 - Classes de índice de estabilidade visual (sob fluxo livre) 

Classe Índice de Estabilidade Visual IEV 

IEV0 ( Altamente estável) Sem evidência de segregação ou exsudação 

IEV1 (Estável) Sem evidência de segregação e leve exsudação 

IEV2 (Instável) 
Presença de pequena auréola de argamassa (≤ 10 mm) e/ou  

empilhamento de agregados no centro do concreto 

IEV3 (Altamente instável) 

Segregação claramente evidenciada pela concentração de 

agregados no centro ou pela dispersão de argamassa nas 

extremidades (auréola de argamassa > 10mm) 
Fonte: NBR 15823-1:2017 (ABNT, 2017). 

 

No Quadro 4, é possível visualizar imagens dos concreto produzidos, com sua respectiva 

classificação pelo IEV. 

 
Quadro 4 - Classificação IEV para os CAA produzidos 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Foto Família Tratamento IEV Foto Família Tratamento IEV

01:03 T1 - 0% 2 01:03 T2 - 5% 1

01:03 T3 - 10% 0 01:03 T14- 15% 1

01:03 T5 - 20% 0 01:04 T1 - 0% 0

01:04 T2 - 5% 0 01:04 T3 - 10% 0

01:04 T4 - 15% 0 01:04 T5 - 20% 0
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De forma geral, os concretos obtiveram mistura coesa, sem indícios de segregação e 

exsudação, tendo-se a grande maioria classificada como IEV 0 (altamente estável). Nos 

concretos com traço 1:3 e tratamentos T2 (5%) e T4 (15%), foi percebida leve exsudação, 

classificando-os com o IEV 1 (estável). O único concreto em que se verificou pequeno 

empilhamento de agregados no centro do concreto foi o concreto de referência (T1) do traço 

1:3, sendo considerado instável (IEV 2). Vale salientar que, de acordo com a NBR 15823-

1:2017 (ABNT, 2017), é conveniente realizar ajustes nos insumos na mistura ou o descarte 

deste concreto,  nos CAA classificados com IEV 3. O que não foi necessário no presente estudo, 

pois nenhum concreto produzido obteve essa classificação. 

A substituição parcial do agregado miúdo pelo subproduto cerâmico melhorou o aspecto 

visual dos concretos de traço 1:3, sendo o concreto de referência classificado com IEV 2, 

melhorando sua classificação para IEV 1 nos tratamentos T2 e T4, alcançando a classificação 

IEV 0 para as formulações T3 (10%) e T5 (20%).  

Santos (2018) encontrou resultados semelhantes ao substituir a areia por subprodutos 

beneficiados da Construção Civil (argamassa, concreto e cerâmica) em diversos percentuais e 

traços, obtendo como resultados para análise visual dos CCA o IEV 0 para a maioria das 

misturas, indicando estabilidade; e, excepcionalmente para três configurações: o concreto de 

referência do traço 1:7 e os  concretos com substituição de areia por subproduto de argamassa 

nas proporções de 20% e traços 1:2,5 e 1:4 obtiveram leve exsudação em seu espalhamento e 

foram classificadas com IEV 1. 

 

4.2.2.2 L-box 

 

Os resultados da Habilidade Passante (HP) para todos os CAA produzidos estão 

dispostos na Tabela 18. 

Para os resultados da HP, houve dois comportamentos distintos: no traço 1:3, obteve-se 

aumento da HP para todas as formulações com substituição da areia por subproduto cerâmico 

quando comparados ao concreto de referência; e, para o traço 1:4, houve diminuição da HP para 

os tratamentos que utilizaram o subproduto em sua composição, em relação ao concreto de 

referência. 
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Tabela 18 - Resultados da habilidade passante pelo ensaio da L-box 

Traço Tratamento  Habilidade Passante 

1:3 T1 - 0% 0,84 

1:3 T2 - 5% 0,94 

1:3 T3 - 10% 0,94 

1:3 T4 - 15%  0,89 

1:3 T5 - 20% 0,94 

1:4 T1 - 0% 0,89 

1:4 T2 - 5% 0,84 

1:4 T3 - 10% 0,80 

1:4 T4 - 15%  0,87 

1:4 T5 - 20% 0,84 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 De acordo com a NBR 15823-1:2017 (ABNT, 2017), o valor considerado satisfatório 

para HP é de no mínimo 0,80. Logo, ao analisar os resultados da Tabela 18, nota-se que todos 

os concretos produzidos possuem o valor de HP enquadrado no que está prescristo pela norma. 

 Bem como os resultados encontrados para a habilidade passante neste trabalho, em que 

houve aumento para o traço 1:3 e diminuição dessa propriedade para os concretos 1:4, no estado 

da arte, há discrepâncias dos resultados na incorporação do subproduto da Construção Civil nos 

CAA, para esta característica. Pesquisas realizadas por Cavaliere et al. (2016), Santos (2018), 

Schlindwein (2018) e Xavier (2019) apontaram aumento da HP com acréscimo desse tipo de 

subproduto. Já os pesquisadores Angelin, Cecche Lintz e Barbosa (2018) e Bernardo (2019), 

ao incorporar o subproduto da constução civil nos CAA, constataram diminuição da 

propriedade da HP. O ponto em comum em todos esses estudos, é que a HP miníma normatizada 

pela NBR 15823-1:2017 (ABNT, 2017) foi atendida para todos os concretos produzidos, 

corroborando para o entendimento que o emprego de finos de subprodutos do setor da 

construção garante condições satifatórias de habilidade passante dos CAA. 

 

4.2.2.3 V- funnel 5 min 

 

 Na Tabela 19, estão expostos os resultados encontrados para o ensaio, com suas 

respectivas classificações de viscosidade plástica aparente. 
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Tabela 19 - Resultados de  𝑇5 𝑚𝑖𝑛   para o ensaio V-funnel 

Traço Tratamento  Tempo (s) Classe de viscosidade 

1:3 T1 - 0% 6 VF 1 

1:3 T2 - 5% 6 VF 1 

1:3 T3 - 10% 5 VF 1 

1:3 T4 - 15%  6 VF 1 

1:3 T5 - 20% 6 VF 1 

1:4 T1 - 0% 6 VF 1 

1:4 T2 - 5% 11 VF 2 

1:4 T3 - 10% 25 VF 2 

1:4 T4 - 15%  8 VF 1 

1:4 T5 - 20% 12 VF 2 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Observando os resultados da Tabela 19, depreende-se que todos os concretos 

produzidos ficaram dentro do limite normativo considerado com viscosidade plástica aparente 

apropriada para o CAA (de 0 a 25s). Percebe-se que o incremento do subproduto cerâmico não 

modificou as classes dos concretos com traço 1:3, sendo todas consideradas VF 1, que é 

adequada para elementos estruturais com alta densidade de armadura, mas necessita de atenção 

no controle da exsudação e da segregação.  No tocante ao traço 1:4, a adição do subproduto 

cerâmico fez com que os CAA  aumentassem seu tempo de ensaio, passando de VF1 para VF2, 

que é pertinente para a maioria das aplicações correntes, apresentando melhor resistência à 

segregação, porém efeitos negativos podem acontecer na superfície de acabamento e no 

preenchimento dos cantos, NBR 15823-1: 2017(ABNT, 2017). 

 Verificou-se que, ao aumentar o teor de fíler de subproduto da Construção Civil na 

mistura, houve acréscimo da viscosidade. Autores como Subası, Öztürk e Emiroglu (2017), 

Santos (2018), Xavier (2019) e Bernardo (2019) também detectaram o mesmo comportamento. 

Segundo Esmaeilkhanian et al. (2014), ao se incorporar maior quantidade de finos no CAA, 

tem-se como resposta o aumento da viscosidade e/ou da tensão de escoamento, que está 

relacionada a maior força de arrasto entre a pasta/argamassa e os agregados graúdos, 

aumentando a estabilidade da mistura. 
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4.3 ENSAIOS NO ESTADO ENDURECIDO 

 

4.3.1 Ensaios tecnológicos 

 

4.3.1.1 Resistência à compressão aos 7, 14 e 91 dias dos CAA 

 

Na Tabela 20, é possível observar a média, a variação em relação ao concreto de 

referência e o desvio padrão da amostra, para o ensaio de resistência à compressão a 7, 14 e 91 

dias de idade. 

 

Tabela 20 - Resultados dos ensaios de resistência à compressão a 7, 14 e 91 dias de idade dos CAA 

Família Tratamento 

Resistência à compressão (MPa) 

7 dias 14 dias 91 dias 

Média¹ Var.² (%) DP³ Média¹ Var.²(%) DP³ Média¹ Var.² (%) DP³ 

1:3 T1 - 0% 36,75 - 1,16 41,70 - 4,78 50,61 - 1,60 

1:3 T2 - 5% 32,96 -10,29% 2,01 36,56 -12,33% 3,96 46,37 -8,38% 5,68 

1:3 T3 - 10% 36,97 0,61% 1,87 40,56 -2,74% 4,94 52,35 3,44% 1,49 

1:3 T4 - 15%  35,21 -4,17% 1,51 41,30 -0,95% 1,85 51,27 1,29% 2,79 

1:3 T5 - 20% 19,29 -47,52% 1,95 23,39 -43,91% 1,39 28,66 -43,37% 0,77 

1:4 T1 - 0% 36,74 - 4,44 40,41 - 3,71 44,07 - 4,79 

1:4 T2 - 5% 24,04 -34,56% 2,69 27,26 -32,55% 2,75 36,38 -17,44% 1,84 

1:4 T3 - 10% 24,00 -34,69% 0,96 29,67 -26,58% 4,85 40,36 -8,40% 1,14 

1:4 T4 - 15%  19,43 -47,11% 1,81 22,48 -44,36% 0,56 28,26 -35,86% 2,38 

1:4 T5 - 20% 15,14 -58,79% 1,68 17,60 -56,45% 0,52 22,60 -48,71% 1,58 

Média¹ é a  média dos valores das resistências à compressão simples individuais multiplicados pelo fator “p”. 

Var.² é a variação das médias da resistência à compressão simples em relação ao concreto de referência (T1). 

DP³ é o desvio padrão das amostras. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Identificou-se altas resistências alcançadas aos 7 dias de idade nos CAA produzidos. 

Esse comportamento deve-se a influência do tipo de cimento utilizado no estudo, CPV-ARI, 

que promove altas resistências iniciais. Figueiredo (2019) estudou quatro misturas, substituindo 

parte do cimento por 5%, 10%, 15% e 20 % de fíler de subproduto de argamassa, em volume, 

encontrando também altas resistências iniciais, que atingiram aos 7 dias o correspondente a 

91% para o concreto de referência; 76%, 77%, 79% e 77%, da resistência à compressão aos 28 

dias para as misturas, em ordem crescente das substituições. De modo geral, a literatura aponta 

maiores ganhos de resistência nas idades iniciais (VINAY KUMARA; ANANTHANA; 

BALAJIB, 2017). 

Analisando os dados da Tabela 20, percebeu-se que os concretos com traço 1:3 

obtiveram menor variação em relação ao concreto de referência (T1), quando comparados ao 
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traço 1:4; e que, com o passar do tempo, esta variação foi diminuindo, sendo menor aos 91 dias 

de idade para ambos os traços. Este fato pode ser explicado pelo ganho de resistência em idades 

mais avançadas em concretos contendo subproduto cerâmico, estando relacionado à reatividade 

do material pozolânico a longo prazo e também ao efeito fíler desses materiais na matriz da 

mistura (STEINER, 2014). Os tratamentos T3 e T4 da família 1:3, atingiram resistências à 

compressão bem próximas aos resultados encontrados para o concreto de referência em todas 

as idades, chegando a superá-la aos 91 dias de idade.  

 Em relação ao traço 1:4 constata-se padrão de diminuição da resistência com o 

incremento do percentual de substituição do agregado miúdo por subproduto cerâmico, tendo-

se como exceção o tratamento T3 nas idades de 14 e 91 dias, que obteve maiores resistências à 

compressão do que os demais tratamentos com substituições. No Gráfico 6, são representadas 

as resistências à compressão médias para as idades de 7, 14 e 91 dias.  

 

Gráfico 6 - Resultados dos ensaios de resistência à compressão a 7, 14 e 91 dias dos CAA 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5

Resistência à compressão simples (MPa) 7 dias Resistência à compressão simples (MPa) 14 dias

Resistência à compressão simples (MPa) 91 dias

Traço 1:3 Traço 1:4

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Gráfico 6 demonstra que para todos os tratamentos o traço 1:3 foram obtidas maiores 

resistências à compressão do que o traço 1:4. Ademais, é visível que os concretos com traço 1:4 

sofreram maior diminuição da resistência à compressão, ao aumentar o teor de substituição 

(com exceção de T1), sendo esses concretos mais susceptíveis aos efeitos negativos da 

incorporação do subproduto cerâmico do que a família de concreto 1:3. 
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4.3.2 Ensaios normatizados para o bloco de piso intertravado 

 

4.3.2.1 Análise dimensional e análise visual 

 

As médias das dimensões aferidas espessura (E), largura (L) e comprimento (C), nos 

blocos de piso intertravado produzidos, podem ser visualizadas na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Dimensões dos blocos de piso intertravado produzidos 

Família Tratamento 

Dimensões dos blocos (mm) 

CP1  CP2 CP3  

E L C E L C E L C 

1:3 T1 - 0% 58,80 98,10 198,00 58,30 98,00 197,80 58,45 98,50 198,75 

1:3 T2 - 5% 58,50 97,50 197,50 59,00 97,15 198,50 58,00 98,50 197,25 

1:3 T3 - 10% 59,10 98,35 198,25 58,25 98,60 198,60 58,85 98,40 198,00 

1:3 T4 - 15%  57,75 98,00 198,10 57,60 98,75 198,00 58,50 98,35 198,30 

1:3 T5 - 20% 58,70 98,00 197,75 58,25 98,10 198,50 59,25 98,15 197,50 

1:4 T1 - 0% 57,65 98,25 197,70 57,20 98,10 197,25 57,75 99,00 197,45 

1:4 T2 - 5% 59,35 98,00 198,40 57,00 98,20 197,35 57,35 98,50 197,60 

1:4 T3 - 10% 57,95 98,10 198,60 59,00 98,10 197,70 57,10 98,25 198,00 

1:4 T4 - 15%  57,75 98,25 199,00 58,00 98,35 198,25 57,75 98,50 198,50 

1:4 T5 - 20% 57,60 98,25 197,60 57,60 98,10 197,50 57,65 98,00 197,75 

Família Tratamento 
CP4 CP5 CP6 

E L C E L C E L C 

1:3 T1 - 0% 58,25 98,00 198,00 58,60 98,00 198,10 57,60 98,00 197,75 

1:3 T2 - 5% 59,00 98,90 198,10 58,25 97,75 197,75 59,50 98,50 197,50 

1:3 T3 - 10% 58,20 98,35 198,50 57,70 98,75 198,40 58,05 98,75 198,10 

1:3 T4 - 15%  57,75 98,60 198,50 57,35 98,00 198,35 58,10 98,10 198,10 

1:3 T5 - 20% 59,00 98,20 197,30 58,60 98,10 197,60 57,75 98,10 197,50 

1:4 T1 - 0% 58,45 98,00 197,70 58,15 97,75 197,75 58,50 98,75 197,75 

1:4 T2 - 5% 58,10 98,10 198,05 58,00 98,10 197,75 58,00 99,10 198,00 

1:4 T3 - 10% 58,75 98,00 197,70 58,85 98,25 197,70 58,10 98,10 197,30 

1:4 T4 - 15%  58,75 99,00 197,85 57,50 98,00 198,75 57,55 98,50 197,50 

1:4 T5 - 20% 57,35 98,25 197,25 58,00 98,25 197,65 58,00 99,00 198,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme a NBR 9781:2013 (ABNT, 2013), as tolerâncias dimensionais das peças de 

concreto são de ± 3 mm, em qualquer grandeza medida (espessura, largura e comprimento). 

Dessa maneira, analisando os dados apresentados na Tabela 21, nota-se que todas as dimensões 

aferidas estão dentro do limite de tolerância normativo. 

Em relação a análise visual dos blocos produzidos, avaliou-se que os protótipos 

obtiveram boa estética, acabamento homogêneo e liso, e arestas regulares, como pode ser 

verificado na Figura 20 (na Figura 20a, tem-se a vista frontal e lateral; e, na Figura 20b, a vista 

superior). Em nenhum dos blocos examinados foram constatados a presença de defeito, como 
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rebarbas, delaminação e descamação. Assim, seguindo os parâmetros da NBR 9781:2013 

(ABNT, 2013), os blocos produzidos passaram pelos critérios de aprovação deste ensaio. 

 

Figura 20 - Aspectos visuais dos blocos produzidos. (a) Vista frontal e lateral. (b) Vista superior. 

  
(a)                                                                         (b) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3.2.2 Resistência característica à compressão aos 28 dias dos CAA 

 

Na Tabela 22, estão dispostos os valores médios obtidos e suas respectivas resistências 

características, dos corpos de prova produzidos, para cada tratamento e família, após 28 dias de 

cura. 

 

Tabela 22 - Resultados do ensaio à compressão aos 28 dias de idade dos CAA 

Família Tratamento 

Resistência à compressão (MPa) 

28 dias 

Média¹ Var.² (%) DP³ 𝒇𝒑𝒌 

1:3 T1 - 0% 47,53 - 1,20 46,43 

1:3 T2 - 5% 40,13 -15,57% 3,56 36,85 

1:3 T3 - 10% 43,89 -7,67% 2,26 41,81 

1:3 T4 - 15%  45,94 -3,34% 2,27 43,85 

1:3 T5 - 20% 26,59 -44,06% 0,75 25,90 

1:4 T1 - 0% 43,21 - 2,46 40,95 

1:4 T2 - 5% 28,18 -34,79% 2,47 25,90 

1:4 T3 - 10% 36,52 -15,49% 3,61 33,19 

1:4 T4 - 15%  24,53 -43,23% 1,93 22,76 

1:4 T5 - 20% 20,21 -53,24% 1,73 18,62 

Média¹ é a  média dos valores das resistências à compressão simples individuais multiplicados pelo fator “p” 

Var.² é a variação das médias da resistência à compressão simples em relação ao concreto de referência (T1). 

DP³ é o desvio padrão das amostras. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A Tabela 22 demonstra que, para todas as formulações e traços de concreto, houve 

decaimento da resistência à compressão simples aos 28 dias de idade, ao adicionar o subproduto 
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cerâmico em substituição ao agregado miúdo. Para o traço 1:3, os melhores resultados 

encontrados foram os tratamentos  T3 (10%) e T4 (15%), com resistência média de, 

respectivamente, 43,89 MPa e  45,94 MPa. Em relação ao traço 1:4, o melhor resultado foi 

alcançado para o tratamento T3 (10%), com resistência média de 36,52 MPa. Os valores 

atingidos assemelharam aos obtidos nas idades de 7, 14 e 91 dias, com maiores variações em 

relação à média do concreto de referência para  família 1:4 do que para a família 1:3. 

 Quando comparados os valores encontrados para a resistência à compressão média dos 

concretos autoadensáveis de referência com os concretos convencionais produzidos, percebeu-

se que os CAA obtiveram os melhores resultados: com aumento de 17,30% da resistência para 

o traço 1:3  (sendo 40,52 MPa para o CCV e 47,53 MPa para o CAA)  e crescimento de 16,38% 

para o traço 1:4 (sendo 37,13 MPa para o CCV e 43,21 MPa para o CAA).  Esses valores estão 

relacionados a menor relação de água/cimento utilizada na produção dos CAA, que foi 

possibilitada pela utilização do aditivo superplastificante na mistura. 

 De forma geral, a literatura aponta redução na resistência à compressão dos concretos 

autoadensáveis produzidos com incorporação de subprodutos reciclados da Construção Civil. 

Campos et al. (2017), por exemplo, verificaram queda de 9,79%, na resistência à compressão 

aos 28 dias de idade, para CAA produzidos com substituição de areia por subproduto reciclado 

de concreto, na proporção de 20%.  

Bernardo (2019) analisou CAA com permuta do agregado miúdo por subproduto de 

concreto, nos teores de 10%, 20% e 30%, em volume. Como desenlace, aos 28 dias as misturas 

com subproduto de concreto apresentaram redução nos resultados de resistência média à 

compressão, quando comparado à mistura de referência: cerca de 8% para mistura com 10%, 

27% para a mistura 20% e 40%  para a mistura 30%. Subası, Öztürk e Emiroglu (2017) 

encontraram diminuição na resistência à compressão aos 28 dias de idade, variando de 3,21% 

a 14,40% nos CAA produzidos com substituição do cimento por subproduto cerâmico nos 

teores de 5% a 20%, em massa.  

 No Gráfico 7, a seguir, são evidenciadas as resistências características estimadas à 

compressão aos 28 dias de idade dos CAA.  

A NBR 9781:2013 (ABNT, 2013) estabelece que, para o tráfego de pedestres, veículos 

leves e veículos comerciais de linha, a resistência característica à compressão aos 28 dias de 

idade deve ser maior ou igual a 35 MPa. Ao se examinar o Gráfico 7, infere-se que, para o traço 

1:3, as formulações T1 (0%), T2 (5%), T3 (10%) e T4 (15%) superaram o valor mínimo 

estabelecido pela norma. Já para o traço 1:4, o único tratamento que alcançou este parâmetro 

normativo foi o de referência (T1). 



86 

 

Gráfico 7 - Resistências características estimadas à compressão aos 28 dias de idade dos CAA 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.3.2.3 Absorção de água dos CAA 

 

 Os resultados encontrados para o ensaio de absorção de água dos blocos produzidos 

podem ser visualizados na Tabela 23. 

  

Tabela 23 - Resultados do ensaio de aborção dos blocos para piso intertravado 

Família Tratamento 
CP1  CP2  CP3 Média 

 Absorção (%)  

1:3 T1 - 0% 4,98% 4,69% 5,00% 4,89% 

1:3 T2 - 5% 4,96% 4,94% 5,44% 5,11% 

1:3 T3 - 10% 5,74% 4,84% 5,39% 5,32% 

1:3 T4 - 15%  5,49% 5,23% 5,44% 5,39% 

1:3 T5 - 20% 6,07% 5,28% 6,13% 5,83% 

1:4 T1 - 0% 5,01% 4,85% 4,79% 4,88% 

1:4 T2 - 5% 5,29% 5,45% 4,90% 5,21% 

1:4 T3 - 10% 4,20% 4,15% 4,77% 4,37% 

1:4 T4 - 15%  5,63% 5,22% 5,61% 5,49% 

1:4 T5 - 20% 5,23% 4,84% 5,01% 5,03% 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisando a Tabela 23, observa-se que para o traço 1:3, houve acréscimo da absorção 

de água pelos concretos com o aumento dos teores de substituição. O mesmo não foi verificado 

para o traço 1:4, em que o tratamento com 10% de substituição (T3), obteve o menor valor para 

absorção (4,37%), além do decréscimo da absorção dos blocos com 20% de substituição (T5), 



87 

 

em relação a T2 e T4. Também é possível depreender que houve maior diferença de absorção, 

para o traço 1:3 (com até 19,22% para T5), do que para o traço 1:4 (com até 12,5% para T4), 

quando comparados ao bloco de referência.   

Com exceção da formulação com 10% de substituição (T3) e traço 1:4, notou-se 

aumento de absorção dos blocos produzidos ao incorporar o subproduto cerâmico, em relação 

às formulações T1 (referência).  

Santos (2019) também obteve resultados com maior absorção de água para os CAA com 

adição do subproduto cerâmico em relação ao de referência, encontrando menor absorção do 

concreto ao utilizar o subproduto cerâmico no traço 1:4. Segundo o autor, este comportamento 

está associado a estrutura interna dos materiais cerâmicos, em virtude do seu processo produtivo 

conferir maior porosidade e, por consequência, maior demanda de água no estado fresco e maior 

porosidade do concreto no estado endurecido, o que contribui para formação de poros capilares, 

favorecendo maior absorção de água. 

Serafim e Antunes (2019) estudaram CAA produzidos com substituição do cimento 

Portland por subproduto de polimento de porcelanato, nas formulações de 15%, 20% e 25%. 

Seus resultados demonstraram que, para os tratamentos de 15% e 20%, não foi significativa a 

absorção de água em comparação a amostra de referência. Todavia, para a formulação de 25% 

foi possível constatar pequeno aumento da absorção de água. Os autores levantaram a hipótese 

que esses resultados estão relacionados ao efeito fíler provocado pela finura do subproduto, que 

acarreta na diminuição dos vazios na mistura, contrapondo a quantidade de água que os finos 

reciclados absorvem, viabilizando a incorporação dos subprodutos como insumo no CAA. 

Conforme a NBR 9781:2013 (ABNT, 2013), a amostra de peças de concreto para o 

ensaio, deve apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6%, não sendo 

admitido nenhum valor individual maior do que 7%. Logo, pode-se certificar, ao analisar a 

Tabela 23, que todos os blocos produzidos estão de acordo com este parâmetro normativo. 
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Capítulo 5 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 Os resultados dos ensaios no estado fresco dos CAA com finos de subproduto cerâmico 

atenderam todos os requisitos de aceitação estabelecidos pelas normas de qualificação do 

autoadensável, quanto à fluidez, à habilidade de passagem por obstáculos e à resistência à 

segregação dos agregados. Os ensaios de fluidez demonstraram que a adição do subproduto 

cerâmico melhorou esta característica nos concretos produzidos, aumentando o seu 

espalhamento. Na avaliação da habilidade passante medida pelo ensaio da caixa L, todas as 

misturas produzidas tiveram a capacidade de fluir sem causar bloqueios ou perder a 

uniformidade. Para esta propriedade não foi possível observar nenhuma relação da influência 

do teor de fíler cerâmico. Em relação ao ensaio do funil V, observou-se que, ao aumentar o teor 

de subproduto cerâmico nos concretos, houve acréscimo do tempo de passagem, demonstrando 

maior viscosidade nas misturas. De modo geral, o uso de fino cerâmico reciclado acarretou em 

melhorias nas propriedades de autoadensabilidade do concreto. 

  No tocante aos blocos intertravados produzidos com CAA e finos cerâmicos, foram 

obtidas peças com excelente acabamento e sem constatação de presença de defeitos, como 

rebarbas, delaminação e descamação. Todos os blocos produzidos atenderam os critérios 

normativos visuais e dimensionais. Tratando-se da absorção de água pelos blocos produzidos, 

com exceção da formulação com 10% de substituição (T3) e traço 1:4, notou-se aumento da 

absorção dos blocos produzidos ao incorporar o subproduto cerâmico, em relação as 

formulações T1 (referência). Todavia, todos os blocos produzidos atenderam o parâmetro 

normativo de apresentar absorção de água com valor médio menor ou igual a 6 %, sendo 

nenhum valor individual maior do que 7 %. 

A média da resistência à compressão aos 28 dias de idade nos CAA foi maior que nos 

CCV. Esta constatação está relacionada a menor relação de água/cimento utilizada na produção 

dos CAA, que foi possibilitada pela utilização do aditivo superplastificante na mistura. Quanto 

a resistência característica estimada à compressão simples aos 28 dias de idade, apenas os 

tratamentos de referências e as subtituições de 5%, 10% e 15% do traço 1:3, obtiveram êxito ao 
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alcançar valores superiores ao normativo para o tráfego de pedestres, veículos leves e veículos 

comerciais de linha (35 MPa). 

Com o passar das idades os CAA aumentaram as suas resistências à compressão, 

chegando a 91 dias as variações entre os concretos de referência e os com substituições serem 

as menores encontradas, chegando até os concretos com substituição do agregado miúdo natural 

por subproduto cerâmico ultrapassarem o de referência (traço 1:3 com teores de substituição de 

10% e 15%). Este fato pode ser explicado pelo ganho de resistência em idades mais avançadas 

em concretos contendo subproduto cerâmico, estando relacionado à reatividade do material 

pozolânico a longo prazo e também ao efeito fíler desses materiais na matriz da mistura 

(STEINER, 2014). 

 Este estudo demonstrou a viabilidade técnica da incorporação do subproduto cerâmico 

da Construção Civil no desenvolvimento de blocos de pavimento intertravado de CAA, em 

formulações com percentuais de até 15% e de traço 1:3, sem restrições, pois atendeu a todos os 

parâmetros normativos estudados. O aproveitamento dos agregados reciclados de cerâmica na 

confecção de peças para pavimento intertravado é alternativa para o reuso dos subprodutos 

gerados no setor da Construção Civil, possibilitando menor consumo de agregados naturais e 

redução do impacto ambiental, causado pela deposição inadequada desses materiais. 

É importante destacar também que, os CAA produzidos obtiveram resistência à 

compressão aos 28 dias de idades consideradas adequadas para a sua utilização em elementos 

estruturais, tendo outras possibilidades de uso a serem exploradas com a utilização de 

subprodutos cerâmicos, como para fabricação de vigas, pilares, lajes, fundações, elementos pré-

moldados, entre outros.  

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com o objetivo de expandir o conhecimento sobre a temática escolhida, sugere-se como 

estudos adicionais e pesquisas futuras: 

 

 Realizar ensaios de termogravimetria e microscopia eletrônica de varredura no 

subproduto cerâmico, com o intuito de complementar a sua caracterização física; 

 Analisar a influência da zona de transição interfacial entre o agregado e a pasta de 

cimento, nas superfícies de fratura dos concretos estudados, com a utilização da técnica 

de miscroscopia eletrônica de varredura;  
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 Produzir o diagrama de dosagem proposto por Tutikian, contemplando à resistência à 

compressão, a relação água/cimento, o traço e o consumo de cimento dos concretos; 

 Otimizar o teor de cimento na pasta do CAA, estudando traços entre as famílias 1:3 e 

1:4, que incorporem o fino de subproduto cerâmico e atendam todos os critérios 

normativos para o bloco de piso intertravado; 

 Avaliar o comportamento de diferentes origens de fíler de subproduto da Construção 

Civil, como de concreto e de argamassa, na produção dos blocos para piso intertravado 

com CAA, utilizando a mesma metodologia desse estudo; 

  Produzir blocos para pavimento intertravado com CAA e finos cerâmicos, com 

substituição parcial do cimento por fíler cerâmico;  

 Fazer o levantamento sobre os modos de produção convencionais dos blocos para pisos 

intertravados e compará-los com o processo produtivo apresentado neste estudo, 

visando identificar as diferenças dos procedimentos, perdas e vantagens da utilização 

desse método adaptado de fabricação. 

 Analisar a viabilidade econômica e social da produção dos blocos para piso intertravado 

com CAA e finos de subproduto cerâmico da Construção Civil.  
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Capítulo 7 

7. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: PROTOCOLO DE RSL 

 

Aluna: Laila Moreira Bacurau 

 

Título da Revisão Sistemática de literatura:  

Estudo sobre a utilização do concreto autoadensável com adição de RCD: uma revisão 

sistemática de literatura 

 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O desenvolvimento econômico está associado à utilização de recursos naturais e, por 

conseguinte, a geração de resíduos. Haja vista as consequências acarretadas pelo uso intenso 

das matérias-primas naturais, a preocupação com a preservação ambiental vem sendo cada vez 

mais enfatizada no contexto nacional. Surge então, a necessidade de consolidar modelos de 

desenvolvimento sustentável, através de alternativas de utilização dos recursos existentes, 

conduzidas por uma racionalidade ambiental, visando à preservação dos recursos não 

renováveis. 

No Brasil, medidas mitigatórias vêm sendo tomadas em relação aos resíduos 

provenientes da Construção Civil, dentre as quais pode-se citar a diminuição da utilização de 

recursos finitos, minimização da poluição e de áreas degradadas. A diminuição da consumação 

da matéria-prima natural é oriunda da atividade das centrais de reciclagem de Resíduo de 

Construção e Demolição (RCD), sendo produzidos agregados reciclados que podem ser 

incorporados na própria cadeia geradora como insumo na pavimentação, uma alternativa 

economicamente viável pelo seu baixo custo de produção (JOHN; AGOPYAN, 2013). 

O uso de adições minerais provenientes de resíduos como componente do concreto, 

principalmente nos concretos autoadensáveis, tem crescido em vários países. Seu uso está 

relacionado a concretos com melhores desempenhos das propriedades no estado endurecido, 

além de serem ecologicamente corretos, visto que utilizam os resíduos que seriam dispostos no 

meio ambiente (BARROS, 2008). 
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O Concreto Autoadensável (CAA) possui a propriedade de preencher formas de 

estruturas de concreto armado, passando pelas armaduras sem ocorrência de bloqueios, 

utilizando para isto somente seu peso próprio, dispensando qualquer método de adensamento. 

Para tal, é necessário que este concreto tenha uma maior quantidade de finos na sua 

composição, para alcançar a trabalhabilidade adequada sem acarretar na segregação dos seus 

componentes (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2015). Neste contexto, surge a ideia em se utilizar 

o resíduo cerâmico reciclado em substituição parcial do agregado miúdo, uma vez que esse 

material finamente moído, além de apresentar grande área específica, segundo Castro et al. 

(2017) apresenta atividade pozolânica com cimento. 

Por todo o exposto, esta pesquisa se propõe a responder os seguintes questionamentos: 

Quais subprodutos da Construção Civil já foram incorporados ao concreto autoadensável? 

Quais foram os percentuais de utilização de RCD nestes trabalhos? E por fim, quais métodos 

de dosagem foram utilizados nestes estudos? 

 

2. OBJETIVOS 

Esta RSL tem como objetivo identificar e sumarizar na literatura existente quais foram 

os trabalhos correlatos que já foram desenvolvidos a respeito do tema central, que é a produção 

de concreto autoadensável utilizando resíduos da Construção Civil. 

 

3. ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

3.1 Questão da Pesquisa (QP) 

Q1 - Quais os Resíduos da Construção Civil foram incorporados na produção do concreto 

autoadensável? 

Q2 - Quais foram os percentuais de utilização do RCD para produção do concreto 

autoadensável? 

Q3 - Quais métodos de dosagens foram utilizados na produção concreto autoadensável com 

RCD? 

 

3.2 Bases de dados 

Em seguida serão apresentadas as bases de dados que serão utilizadas na presente RSL. 

O parâmetro para suas escolhas foi estarem disponíveis via WEB, dando-se preferência base de 

dados científicas da área.  

 GOOGLE SCHOLAR (https://scholar.google.com.br/); 
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 PERIÓDICOS CAPES (https://www.periodicos.capes.gov.br/); 

 SCIELO (http://www.scielo.br/). 

 

3.3 Quadro de Sinônimos 

A partir das palavras-chave derivadas das questões de pesquisa, definiu-se as seguintes 

strings e seus sinônimos apresentados no quadro a seguir.  

 

Quadro 1 -  Sinônimos das palavras-chave para os termos definidos 

String derivada da questão de pesquisa Sinônimo em Português 

RESÍDUO - Q1/ Q2/Q3/Q4/Q5 subproduto 

CONSTRUÇÃO CIVIL - Q1/ Q2/Q3 construção e demolição 

PERCENTUAL / PERCENTUAIS  - 

Q2 porcentagem/porcentagens 

PAVIMENTO - Q1/ Q2/Q3 Bloco 

  Piso 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.4 Strings de Busca 

Quadro 2 - Strings de Busca 

Base de dados Questões da Pesquisa Strings de busca 

 GOOGLE 

SCHOLAR  
Q1 

(pavimento OR bloco OR piso) AND intertravado 

AND "concreto autoadensável" AND  ( resíduo OR 

subproduto ) AND ( "construção civil" OR " 

construção e demolição") 

 GOOGLE 

SCHOLAR  
Q2 

"concreto autoadensável" AND (percentual OR 

percentuais OR porcentagem OR porcentagens) 

AND ( resíduo OR subproduto ) AND ( 

"construção civil" OR " construção e demolição") 

AND (pavimento OR bloco OR piso) AND 

intertravado 

 GOOGLE 

SCHOLAR  
Q3 

"método de dosagem" AND "concreto 

autoadensável" AND ( resíduo OR subproduto ) 

AND ( "construção civil" OR " construção e 

demolição") AND (pavimento OR bloco OR piso) 

AND intertravado 

PERIÓDICOS 

CAPES 
Q1/Q2/Q3 "concreto autoadensável" 

SCIELO Q1/Q2/Q3 "concreto autoadensável" 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

http://www.scielo.br/
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3.5 Critérios de Seleção  

 

3.5.1 Critérios de Inclusão 

● Ser Trabalhos recentes, publicados a partir de 2015. 

● Ter sido publicados nos idiomas português ou inglês. 

● Devem ser preferencialmente artigos, teses, dissertações ou monografias publicados 

e disponíveis integralmente em bases de dados científicas, digital ou impressa.  

● Os trabalhos devem tratar especificamente de RCD e concreto autoadensável. 

● Podem ser cartilhas, manuais técnicos, livros desde que amplamente divulgados no 

site institucional. 

 

3.5.2 Critérios de Exclusão 

● Não serão considerados trabalhos anteriores ao período estabelecido nos critérios de 

inclusão. 

● Não estar relacionado com RCD e concreto autoadensável. 

● Serão desconsiderados trabalhos que não estejam disponíveis integralmente nas 

bases de dados selecionadas.  

● Não se tratar de trabalho experimental. 

 

 

4. SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

 As buscas serão realizadas nas bases de dados previamente escolhidas utilizando as 

strings determinadas no presente protocolo. Seguindo os critérios de inclusão e exclusão, o 

processo de seleção conterá as seguintes etapas: (I) análise do título, (II) análise do resumo e 

palavras-chave, (III) leitura diagonal e (IV) leitura completa. 

Na etapa I serão realizadas as leituras dos títulos, excluindo estudos considerados 

irrelevantes e duplicados. As questões de pesquisas não deverão ser consideradas nesta fase. Na 

etapa II serão efetuadas as leituras do resumo e das palavras-chave de todos os trabalhos 

selecionados na etapa anterior. Na etapa III serão feitas leituras diagonais das pesquisas, através 

da leitura da introdução, metodologia e conclusão, visando a contemplação das perguntas de 

pesquisas. Somente na última etapa que serão realizadas as leituras completas dos estudos 

selecionados, extraindo os dados. 
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5. EXTRAÇÃO DE DADOS 

 Para a extração de dados a serem utilizados na pesquisa, serão retiradas informações dos 

estudos selecionados que respondam à questão de RSL proposta, bem como dados secundários 

que possam contribuir na elaboração da dissertação. Serão propostas planilhas para extração de 

dados. 

 

6. SÍNTESE DOS RESULTADOS 

  Nessa fase será realizada a condensação das informações obtidas, produzindo um 

documento em que se tenha os resultados alcançados para cada questão da pesquisa, 

evidenciado as similitudes e dissimilitudes dos estudos. Os dados qualitativos serão 

apresentados em forma de citações e os dados quantitativos em tabelas, quadros e/ou gráficos. 

 Abaixo segue fluxograma que demonstra a metodologia adotada neste trabalho (Figura 

1).  

 

Figura 1- Fluxograma do protocolo da RSL 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE B: Banco de dados da RSL 

 

Quadro 1 - Quadro com estudos selecionados pelo título 

PLANILHA DE EXTRAÇÃO DE DADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA - DADOS GERAIS DOS ESTUDOS QUE 

RETORNARAM 

ID  
TIPO DE 

PUBLICAÇÃO 
AUTOR  ANO  TÍTULO  

BASE DE 

DADOS  

QUESTÃO 

DA 

PESQUISA  

ID01 Dissertação Marcela Crusoé Figueiredo 2019 

AVALIAÇÃO DO USO DE FÍLER DE RESÍDUO DE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NA PRODUÇÃO DE 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

Google 

Scholar 
Q1 

ID02 Dissertação Beatriz Correa Xavier 2019 

COMPARAÇÃO DO CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

COM ADIÇÃO DE RESÍDUO DE BENEFICIAMENTO 

DE MÁRMORE E GRANITO COM O CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL CONVENCIONAL 

Google 

Scholar 
Q1 

ID03 Artigo de Revista 

Marcelo Bortoletto, Rodrigo Garozi da 

Silva, Camila Cassola Assunção, Felipe de 

Almeida Spósito, Sherington Augusto 

Bigotto, Maria da Consolação Fonseca de 

Albuquerque 

2019 
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM 

INCORPORAÇÃO DO AGREAGADO RECICLÁVEL 

Google 

Scholar 
Q1 

ID04 Tese Paulo Ricardo de Matos 2019 

ESTUDO DO USO DE RESÍDUO DO POLIMENTO DE 

PORCELANATO EM CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL 

Google 

Scholar 
Q1 

ID05 TCC Daiane Thais da Rocha 2016 
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM UTILIZAÇÃO 

DE RESÍDUOS DE CONCRETO 

Google 

Scholar 
Q1 

ID06 
Artigo de 

Congresso 

Elias Ferreira Marques Júnior, Natália 

Araújo da Silva, Kelvya Maria de 

Vasconcelos Moreira 

2018 

ESTUDO DO CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM 

ADIÇÃO DE RESÍDUO DE CERÂMICA 

ESMALTADA PULVERIZADO 

Google 

Scholar 
Q1 

ID07 Dissertação Iago Lopes dos Santos 2018 
USO DE FINOS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO EM CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

Google 

Scholar 
Q1 



106 

 

ID08 Artigo de Revista 

Rafael Francisco Cardoso dos Santos, 

Alessandra Lorenzetti de Castro,Karoline 

Mariana Gonçalves 

2018 

PRODUÇÃO DE CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

INCORPORADO COM RESÍDUO DA INSDÚSTRIA 

DE CERÂMICA VERMELHA 

Google 

Scholar 
Q1 

ID09 Dissertação Tassyano Feitosa de Amorim 2016 

PROPRIEDADES DE DURABILIDADE DE 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL LEVE COM 

AGREGADO RECICLADO 

Google 

Scholar 
Q1 

ID10 Artigo 
Alexandre Flomentin Serafim , Elaine 

Guglielmi Pavei Antunes 
2019 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM RESÍDUO DE 

POLIMENTO DE PORCELANATO 

Google 

Scholar 
Q1 

ID11 Artigo de Revista 
A. F. ANGELIN, R. C. CECCHE LINTZ 

E L. A. G. BARBOSA 
2018 

PROPRIEDADES NO ESTADO FRESCO E 

ENDURECIDO DO CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

MODIFICADO COM AGREGADOS LEVES E 

RECICLADOS 

Google 

Scholar 
Q1 

ID12 Artigo de Revista 

Renan Serralvo Campos, Mônica Pinto 

Barbosa, Lia Lorena Pimentel, Geraldo de 

Freitas Maciel 

2018 

INFLUÊNCIA DOS AGREGADOS RECICLADOS NAS 

PROPRIEDADES REOLÓGICAS E MECÂNICAS DO 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

Google 

Scholar 
Q1 

ID13 Dissertação Karen Suely Martins Bernardo 2019 
CONCRETO AUTO ADENSÁVEL COM AGREGADO 

MIÚDO RECICLADO DE CONCRETO 

Google 

Scholar 
Q1 

ID14 TCC Eduarda Mocellin Laude 2019 

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE FINOS DE RESÍDUOS 

DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NAS 

PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL 

Google 

Scholar 
Q1 

ID15 TCC Denis Felipe Schlindwein 2018 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONCRETO 

AUTO ADENSÁVEL (CAA) COM UTILIZAÇÃO DE 

RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

Google 

Scholar 
Q1 

ID16 Artigo de Anais 

Cavaliere, Ivanny S.G.; Campos, Renan S. 

; Barbosa, Mônica P.; Castro, Alessandra 

L. 

2016 

DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL COM AGREGADOS DE RCD: 

DOSAGEM A PARTIR DO CONCEITO DE 

EMPACOTAMENTO DE PARTÍCULAS 

Google 

Scholar 
Q1 

ID17 Artigo de Revista Fábio da Silva Telega 2019 
INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE FILER CERÂMICO 

NO CONCRETO AUTO ADENSÁVEL 

Google 

Scholar 
Q1 
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ID18 Dissertação Everton Luiz da Silva Mendes 2016 

CARACTERIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE 

AGREGADOS RECICLADOS PARA OBTENÇÃO DE 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL LEVE RECICLADO 

COM FINS ESTRUTURAIS 

Google 

Scholar 
Q1 

ID19 Dissertação Adma Magni Darwich Higuchi 2018 

ESTUDO DO DESEMPENHO DO RESÍDUO DE 

VIDRO MOÍDO COMO MATERIAL CIMENTÍCIO 

SUPLEMENTAR PARA APLICAÇÃO EM 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL DE ALTO 

DESEMPENHO 

Google 

Scholar 
Q1 

ID20 Artigo 
Amanda Moreira Lima Machado; 

Perboyre Barbosa Alcântara 
2018 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO EMPREGO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS NO COMPORTAMENTO DE 

UM CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

Google 

Scholar 
Q2 

ID21 Artigo Congresso 

Ivanny S. G. Cavaliere, Renan S. Campos, 

Mônica P. Barbosa e Ana E. P. G. A. 

Jacintho 

2018 

EFEITO DOS AGREGADOS GRAÚDOS 

RECICLADOS NAS PROPRIEDADES DE 

CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS DOSADOS POR 

EMPACOTAMENTO DE PARTÍCULAS 

Google 

Scholar 
Q2 

ID22 Dissertação Jocimar Souza Kuster Junior 2018 

AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE AGREGADO 

RECICLADO NA COMPOSIÇÃO DE CONCRETOS 

AUTOADENSÁVEIS 

Google 

Scholar 
Q2 

ID23 Artigo de Revista Renato Marcon Pinto, Poliana Bellei 2016 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE CONCRETO 

AUTO-ADENSÁVEL COM ADIÇÃO DE RESÍDUOS 

DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

Google 

Scholar 
Q2 

 Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 2 - Estudos excluídos e seus respectivos critérios de exclusão 

PLANILHA DE EXTRAÇÃO DE DADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA - RSL ARTIGOS EXCLUÍDOS 

ID TÍTULO 
BASE DE 

DADOS 
ETAPA DE EXCLUSÃO CRITÉRIO DE EXCLUSÃO APLICADO 

ID02 

COMPARAÇÃO DO CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL COM ADIÇÃO DE 

RESÍDUO DE BENEFICIAMENTO DE 

MÁRMORE E GRANITO COM O 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

CONVENCIONAL 

Google 

Scholar 
Etapa 2 

Utiliza-se resíduo resultante do 

beneficiamento das rochas de mármore e 

granito. Dessa forma,  não é considerado RCD 

ID03 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM 

INCORPORAÇÃO DO AGREAGADO 

RECICLÁVEL 

Google 

Scholar 
Etapa 2 

Trata-se de uma revisão de literatura, e como 

um critério de exclusão, têm-se que deve se 

tratar de estudo experimental 

ID09 

PROPRIEDADES DE DURABILIDADE DE 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL LEVE 

COM AGREGADO RECICLADO 

Google 

Scholar 
Etapa 2 

Por abordar o concreto autoadensável leve, 

utilizou-se em sua composição um aditivo 

incoporador de ar. Logo, é diferente comparar 

este tipo de concreto com outros que não 

possuam este aditivo, pois modifica 

característica do concreto como absorção e 

porosidade. 

ID11 

PROPRIEDADES NO ESTADO FRESCO E 

ENDURECIDO DO CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL MODIFICADO COM 

AGREGADOS LEVES E RECICLADOS 

Google 

Scholar 
Etapa 2 

Utilizou-se como resíduo o de borracha. 

Portanto, não se trata de RCD. 
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ID12 

CARACTERIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE 

AGREGADOS RECICLADOS PARA 

OBTENÇÃO DE CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL LEVE RECICLADO 

COM FINS ESTRUTURAIS 

Google 

Scholar 
Etapa 2 

Trata-se de concreto autoadensável especial, 

que diferencia-se dos outros por usar aditivo 

incorporadores de ar. Deste modo, é diferente 

comparar este tipo de concreto, com outros 

que não possuam este aditivo, pois modifica 

característica do concreto como absorção e 

porosidade. 

ID18 

CARACTERIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE 

AGREGADOS RECICLADOS PARA 

OBTENÇÃO DE CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL LEVE RECICLADO 

COM FINS ESTRUTURAIS 

Google 

Scholar 
Etapa 2 

Refere-se a um tipo especial de concreto 

autoadensável. 

ID19 

ESTUDO DO DESEMPENHO DO RESÍDUO 

DE VIDRO MOÍDO COMO MATERIAL 

CIMENTÍCIO SUPLEMENTAR PARA 

APLICAÇÃO EM CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL DE ALTO 

DESEMPENHO 

Google 

Scholar 
Etapa 2 

O vidro utilizado no trabalho não é de RCD e 

sim de indústria de vidro. 
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ID04 

ESTUDO DO USO DE RESÍDUO DO 

POLIMENTO DE PORCELANATO EM 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

Google 

Scholar 
Etapa 3 

O resíduo do porcelanato é proveniente do 

desgaste superficial das peças de porcelanato 

durante o processo de produção. Assim, não 

se trata de RCD. 

ID10 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM 

RESÍDUO DE POLIMENTO DE 

PORCELANATO 

Google 

Scholar 
Etapa 3 

O resíduo do porcelanato é proveniente do 

desgaste superficial das peças de porcelanato 

durante o processo de produção. Logo, não se 

trata de RCD. 

ID20 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO EMPREGO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO 

COMPORTAMENTO DE UM CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL 

Google 

Scholar 
Etapa 3 

O trabalho não traz uma metodologia clara. 

Trabalho muito resumido e não traz 

informações relevantes. 

ID23 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE 

CONCRETO AUTO-ADENSÁVEL COM 

ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

Google 

Scholar 
Etapa 3 

O trabalho não traz uma metodologia clara. 

Faltam dados relevantes como composição do 

RCD e método de dosagem utilizado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 3 - Estudos primários selecionados por fonte de busca, questão de pesquisa e critérios de seleção do protocolo 

Base de Dados Questão de pesquisa Busca Inicial Seleção por Título 
Seleção por resumo e 

palavras-chaves 

Seleção por leitura 

diagonal  

Seleção por leitura 

completa 

Google Scholar Q1 293 19 12 10 10 

Google Scholar Q2 259 4 2 2 2 

Google Scholar Q3 102 0 0 0 0 

Google Scholar Q4 266 0 0 0 0 

CAPES Q1/Q2/Q3/Q4 19 0 0 0 0 

Scielo Q1/Q2/Q3/Q4 27 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 4 - Trabalhos selecionados para extração de dados. 

ID 
Tipo de  

publicação 
Autores Ano Título Base de Dados Questão de Pesquisa 

ID01 Dissertação Marcela Crusoé Figueiredo 2019 

AVALIAÇÃO DO USO DE FÍLER DE RESÍDUO 

DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO NA 

PRODUÇÃO DE CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL 

Google 

 Scholar 
Q1, Q2 e Q3  

ID05 TCC Daiane Thais da Rocha 2016 
CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM 

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONCRETO 

Google 

 Scholar 
Q1, Q2 e Q3  

ID06 
Artigo de 

Congresso 

Elias Ferreira Marques 

Júnior, Natália Araújo da 

Silva, Kelvya Maria de 

Vasconcelos Moreira 

2018 

ESTUDO DO CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

COM ADIÇÃO DE RESÍDUO DE CERÂMICA 

ESMALTADA PULVERIZADO 

Google 

 Scholar 
Q1 e Q3  

ID07 Dissertação Iago Lopes dos Santos 2018 

USO DE FINOS DE RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO EM 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

Google    

Scholar 
Q1, Q2 e Q3  

ID08 Artigo de Revista 

Rafael Francisco Cardoso 

dos Santos, Alessandra 

Lorenzetti de Castro,Karoline 

Mariana Gonçalves 

2018 

PRODUÇÃO DE CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL INCORPORADO COM 

RESÍDUO DA INSDÚSTRIA DE CERÂMICA 

VERMELHA 

Google  

Scholar 
Q1, Q2 e Q3  

ID13 Dissertação 
Karen Suely Martins 

Bernardo 
2019 

CONCRETO AUTO ADENSÁVEL COM 

AGREGADO MIÚDO RECICLADO DE 

CONCRETO 

Google 

 Scholar 
Q1, Q2e Q3  

ID14 TCC Eduarda Mocellin Laude 2019 

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE FINOS DE 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO 

CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

Google 

 Scholar 
Q1, Q2 e Q3 
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ID15 TCC Denis Felipe Schlindwein 2018 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO 

CONCRETO AUTO ADENSÁVEL (CAA) COM 

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL (RCC) 

Google 

 Scholar 
Q1, Q2 e Q3  

ID16 Artigo de Anais 

Cavaliere, Ivanny S.G.; 

Campos, Renan S. ; Barbosa, 

Mônica P.; Castro, 

Alessandra L. 

2016 

DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO 

AUTOADENSÁVEL COM AGREGADOS DE 

RCD: DOSAGEM A PARTIR DO CONCEITO 

DE EMPACOTAMENTO DE PARTÍCULAS 

Google  

Scholar 
Q1, Q2 e Q3 

ID17 Artigo de Revista Fábio da Silva Telega 2019 

INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE FILER 

CERÂMICO NO CONCRETO AUTO 

ADENSÁVEL 

Google 

 Scholar 
Q1 e Q2 

ID21 Artigo Congresso 

Ivanny S. G. Cavaliere, 

Renan S. Campos, Mônica P. 

Barbosa e Ana E. P. G. A. 

Jacintho 

2018 

EFEITO DOS AGREGADOS GRAÚDOS 

RECICLADOS NAS PROPRIEDADES DE 

CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS DOSADOS 

POR EMPACOTAMENTO DE PARTÍCULAS 

Google  

Scholar 
Q1, Q2 e Q3 

ID22 Dissertação Jocimar Souza Kuster Junior 2018 

AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE 

AGREGADO RECICLADO NA COMPOSIÇÃO 

DE CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS 

Google  

Scholar 
Q1, Q2 e Q3 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 5 - Respostas das questões de pesquisa 

PLANILHA DE EXTRAÇÃO DE DADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DA 

LITERATURA - RSL 

ID Autores Ano Q1 Q2 Q3 

ID01 

Marcela   

Crusoé        

Figueiredo 

2019 

Material fino (<75 μm) 

de resíduo de argamassa 

como fíler em concretos 

autoadensáveis 

reciclados. Esse resíduo 

foi proveniente da 

britagem do resíduo de 

argamassa de várias 

obras de demolição e de 

pontos de descarte 

clandestino em Feira de 

Santana/BA. 

Uma mistura de 

referência; e 

quatro misturas 

substituindo 

parte do 

cimento por 5, 

10, 15 e 20 % 

de fíler de RCD, 

em volume, em 

relação ao 

volume total do 

aglomerante. 

O método de 

dosagem adotado 

nessa pesquisa 

foi o proposto 

por Gomes 

(2002), realizado 

em duas fases: 

otimização da 

pasta e 

otimização do 

esqueleto 

granular. 

ID05 
Daiane Thais 

da Rocha 
2016 

Para o presente estudo 

foi utilizado o resíduo 

composto apenas por 

concreto, tendo como 

diâmetro máximo 

4,75mm.Os resíduos 

utilizados para a 

formulação do traço 

foram coletados e 

moídos por uma 

empresa de reciclagem 

de materiais de 

construção, situada em 

Cascavel-PR. 

Substituição da 

areia natural por 

RC nas 

proporções de 

35, 40 e 45%. 

O traço 

referência foi 

baseado no 

estudo 

desenvolvido por 

Branco (2012), o 

qual foi alterado, 

quando 

necessário, de 

acordo com os 

testes de 

trabalhabilidade. 

ID06 

Elias Ferreira 

Marques 

Júnior, Natália 

Araújo da 

Silva, Kelvya 

Maria de 

Vasconcelos 

Moreira 

2018 

O resíduo de cerâmica 

esmaltada (RCE) 

utilizado foi proveniente 

do processo de 

demolição de uma 

edificação unifamiliar, 

de forma que todo o 

material possuísse as 

mesmas características. 

Ele foi classificado, 

segundo o fabricante, 

como glazed (GL) e 

semi-poroso. Os únicos 

processos de 

beneficiamento 

aplicados ao RCE 

recolhido foram a 

moagem em moinho de 

bolas e o peneiramento 

Pulverizado 

como adição 

mineral , não 

fala de 

percentuais. 

O estudo de 

dosagem adotado 

para o concreto 

teste teve como 

base o método de 

Gomes (2002).O 

ponto de 

saturação do 

aditivo químico 

superplastificante 

é obtido por meio 

do ensaio do 

cone de Marsh. 
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em peneira de malha 

#100 (150µm). 

ID07 
Iago Lopes dos 

Santos 
2018 

No estudo foram 

avaliados três tipos 

diferentes de finos de 

RCD, conforme sua 

origem cimentícia (finos 

de concreto e de 

argamassa), obtidos a 

partir do beneficiamento 

de corpos de prova de 

concreto, com 

resistência à compressão 

variando de 25 a 80 

MPa, e argamassas 

descartados no 

LAMTAC/NORIE; e 

origem cerâmica (tijolos 

maciços cerâmicos 

comuns). O material 

reciclado foi passante na 

peneira de 0,150 mm 

(#100 mesh), e foi 

utilizado neste trabalho 

em 

substituição de parte da 

areia natural. 

O agregado 

miúdo foi 

substituído por 

resíduos nas 

proporções: de 

concreto (10%, 

15% e 20%), de 

argamassa (20% 

e 25%) e de 

cerâmica em 

15% e 20%. 

Para o presente 

estudo, o método 

de dosagem 

experimental 

executado foi o 

proposto por 

Tutikian (2004). 

ID08 

Rafael 

Francisco 

Cardoso dos 

Santos, 

Alessandra 

Lorenzetti de 

Castro,Karoline 

Mariana 

Gonçalves 

2018 

O resíduo de cerâmica 

vermelha (RCV), 

coletado em cacos, foi 

moído em laboratório 

considerando duas fases 

de moagem para a 

produção da pozolana: 

inicialmente até 

totalmente passante na 

peneira de abertura de 

0,85 mm; e depois até 

totalmente passante na 

peneira de abertura de 

0,075 mm. 

Para isso, a 

pozolana obtida 

a partir do RCV 

foi combinada 

com um 

cimento 

Portland de alta 

resistência 

inicial (CPV 

ARI) disponível 

comercialmente, 

utilizando a 

proporção de 

12% de 

pozolana e 88% 

O método de 

dosagem adotado 

para o 

desenvolvimento 

dos concretos foi 

o proposto por 

GOMES. O 

ponto de 

saturação do 

aditivo químico 

superplastificante 

é obtido por meio 

do ensaio do 

cone de Marsh. 
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de CPV ARI, 

em massa. 

ID13 

Karen Suely 

Martins 

Bernardo 

2019 

O resíduo de concreto 

utilizado na pesquisa 

derivou de corpos de 

prova ensaiados no 

laboratório de 

Engenharia Civil da 

UFPA. Nesta pesquisa, 

apenas a fração miúda 

foi utilizada, para tanto 

utilizou-se uma peneira 

de malha #4,75 mm de 

forma a separar as duas 

frações. 

A etapa 

seguinte foi a 

dosagem dos 

traços com 

ARMC, nesta 

etapa os teores 

de substituição 

pré-determinado 

(10%, 20% e 

30%) foram 

considerados 

em relação ao 

volume de areia 

natural. 

Para a aplicação 

deste método, 

além do estudo 

da pasta que faz 

parte do método 

de dosagem 

proposto por 

Gomes et al., 

(2003). Ensaios 

na pasta para a 

determinação do 

ponto de 

saturação do 

aditivo, 

através do cone 

de Marsh. 

ID14 
Eduarda 

Mocellin Laude 
2019 

Na pesquisa foram 

utilizados dois diferentes 

tipos de finos de RCD, 

de acordo com sua 

origem, sendo um de 

origem cimentícia (finos 

de concreto) e um de 

origem cerâmica (finos 

de tijolos maciços 

cerâmicos), a partir de 

materiais descartados no 

LATEC. Estes foram 

utilizados no estudo em 

substituição parcial à 

areia natural média. 

O resíduo 

passante na 

peneira de 0,15 

mm (#100 

mesh). O 

resíduo foi 

utilizado na 

porcentagem de 

10%, tanto para 

os resíduos de 

finos de 

concreto, 

quanto os de 

finos para 

cerâmica. 

Seguiu a 

metodologia de 

Santos (2018). 

ID15 
Denis Felipe 

Schlindwein 
2018 

O agregado reciclado 

empregado na mistura 

como substituição 

parcial do agregado 

graúdo natural é 

proveniente de materiais 

misturados, sua 

composição é formada 

predominantemente por 

materiais cerâmicos e foi 

fornecido pela empresa 

O material 

reciclado RCC 

o qual foi 

utilizado na 

substituição 

parcial do 

agregado 

graúdo. Os 

percentuais de 

substituições 

Seguiu o método 

de dosagem 

desenvolvido por 

Tutikian (2004). 
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recicladora de resíduos 

da Construção Civil. 

foram 10% e 

20%. 

ID16 

Cavaliere, 

Ivanny S.G.; 

Campos, Renan 

S. ; Barbosa, 

Mônica P.; 

Castro, 

Alessandra L. 

2016 

Os agregados reciclados 

de RCD utilizados nesse 

estudo experimental são 

oriundos do município 

de Hortolândia/SP. 

Logo, trata-se de resíduo 

misto. Pode-se verificar 

que os agregados 

reciclados utilizados 

possuem composição 

com predominância de 

concreto, argamassa e 

rochas, sendo, portanto, 

classificado como 

“Agregado de Resíduo 

de Concreto” (ARC). 

Houve a 

substituição de 

ambas as 

frações de 

agregados 

naturais por 

agregados 

reciclados de 

RCD, no teor de 

20% em massa 

(miúdo e 

graúdo). 

Metodologia 

estabelecida por 

Vita (2011) com 

base no método 

de Repette-Melo 

(2005) e outra 

dosagem dos 

concretos 

conceito de 

empacotamento 

de 

partículas pelo 

modelo proposto 

por Funk e 

Dinger (1994), 

conhecido por 

modelo de Alfred 

ou de Andreasen 

modificado. 

ID17 
Fábio da Silva 

Telega 
2019 

O filer cerâmico 

utilizado é proveniente 

da moagem de tijolos 

que passaram por 

processo de 

peneiramento numa 

peneira de abertura 0,3 

mm. 

O filer cerâmico 

no concreto, foi 

utilizado no 

intervalo de 5 a 

20 % da massa 

de cimento. 

Saturação do 

aditivo pelo cone 

de Marsh. Foram 

feitos concretos 

pelos métodos de 

Gomes (2002) e 

de Repette-Melo 

(2005). 

ID21 

Ivanny S. G. 

Cavaliere, 

Renan S. 

Campos, 

Mônica P. 

Barbosa e Ana 

E. P. G. A. 

Jacintho 

2018 

A composição dos 

agregados graúdos 

reciclados utilizados 

nesse trabalho foi obtida 

por análise visual 

conforme a NBR 

15116:2004 (ABNT, 

2004) orienta, e 

constatou-se 

predominância de 

fragmentos concreto, 

argamassa e rocha 

natural, totalizando 

98,7% da composição 

dos agregados 

Composições 

que utilizaram 

agregados 

graúdos 

reciclados em 

substituição aos 

naturais, em 

proporções de 

20% (AGR20-

E), 50% 

(AGR50-E) e 

100% 

(AGR100-E), 

em massa. 

Para a dosagem 

do concreto de 

referência (REF-

E), produzido 

somente com 

agregados 

naturais, foi 

empregado o 

modelo de Alfred 

ou de Andreasen 

modificado. Não 

fala o método da 

dosagem do 

concreto. 
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reciclados, de modo que 

os mesmos foram 

classificados como 

agregado de resíduo de 

concreto (ARC), em 

conformidade com a 

referida norma. 

ID22 
Jocimar Souza 

Kuster Junior 
2018 

As amostras de 

agregados reciclados 

foram coletadas em uma 

usina de reciclagem na 

cidade de 

Americana/SP, em 

função da 

disponibilidade dos 

materiais e facilidade de 

obtenção dos mesmos. 

Foram coletados os 

agregados miúdo e 

graúdo, provenientes da 

reciclagem de concretos 

e argamassas. 

Concretos com 

teores de 

substituição do 

agregado 

graúdo de 30%, 

50% e 100%, e 

com teores de 

substituição do 

agregado miúdo 

de 30% e 50%, 

totalizando 6 

traços. 

Método proposto 

por Alencar e 

Helene (2008). 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE C: Traços dos concretos convencionais produzidos 

 

Tabela 1 - Traços dos concretos convencionais produzidos 

Família 
Traço Unitário           

(1: brita : areia) 

Cimento 

(kg) 

Brita    

(kg) 

Areia   

(kg) 

Água   

(kg) 

1:2 ( 1 : 1,1 : 0,9) 8,33 9,17 7,50 3,43 

1:3 ( 1 : 1,65 : 1,35) 6,88 11,34 9,28 3,26 

1:4 ( 1 : 2,2 : 1,8) 5,00 11,00 9,00 2,55 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 


