Análise da influência de agregados de centrais de reciclagem de resíduos de construção e demolição no fabrico de betões
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RESUMO
A presente investigação pretende analisar a microestrutura dos betões com agregados
reciclados (AR) oriundos de resíduos de construção e demolição (RCD) de diferentes origens
em Portugal. Para tal, foram efectuadas observações no microscópio electrónico de varrimento (SEM) e análises químicas por microanálise de raios X por dispersão de energias (EDS).
Foram avaliados betões com AR provenientes de RCD de várias centrais de reciclagem,
de modo a analisar-se a influência que a variação do ponto de recolha dos AR, e consequentemente a composição dos mesmos, tem nas características dos betões produzidos.
Posteriormente, efectuou-se o ensaio de absorção de água por capilaridade aos diversos betões, de forma a avaliar quantitativamente a porosidade dos mesmos. Procedeu-se também à comparação entre as diversas observações efectuadas com o SEM/EDS e os resultados
obtidos no ensaio de absorção de água por capilaridade.
A análise ao SEM/EDS permitiu constatar que a capacidade de ligação dos agregados
à nova pasta cimentícia é bastante influenciada pela natureza do AR. Por outro lado, verificou-se um aumento da porosidade com a utilização de AR.

1. INTRODUÇÃO
Verificou-se uma utilização significativa dos resíduos da construção e demolição
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(RCD) após a Segunda Guerra Mundial, em consequência da grande quantidade de destroços
originados e da necessidade de satisfazer a grande procura de materiais de construção (Pinto,
1999). No entanto, esta tendência não se manteve nas décadas seguintes.
Actualmente, os agregados provenientes de RCD são principalmente reaproveitados em
bases e sub-bases de pavimentos. No entanto, diversos autores consideram que esta utilização
não constitui a melhor valorização económica deste recurso (Brito e Robles, 2010).
Em relação à utilização de agregados provenientes de RCD em betões, se, por um lado,
é consensual que a substituição de parte dos agregados naturais (AN) grossos por agregados
reciclados (AR) grossos não prejudica significativamente as características dos betões, o mesmo
não acontece aquando da substituição dos agregados finos. Os principais factores apontados por
alguns investigadores para a resistência à utilização de AR finos em betões são o elevado teor
de impurezas e de absorção de água, o que pode conduzir a betões com piores desempenhos. No
entanto, algumas investigações recentes indicam que a utilização de AR finos em betões pode
ser viável, pois esta não conduziu a uma diminuição significativa das propriedades, tanto em
termos mecânicos (Evangelista e Brito, 2007; Pereira et al., 2012) como de durabilidade (Evangelista e Brito, 2010; 2014).
O betão consiste numa mistura formada por cimento, agregados e água, podendo ainda
conter adições e adjuvantes de várias naturezas. O endurecimento do betão começa poucas
horas após o seu fabrico e o material compósito atinge aos 28 dias de idade cerca de 60 a 90%
da sua resistência final, dependendo do tipo de ligante e do tipo de cura utilizado. O comportamento do betão no estado endurecido será determinado pela microestrutura complexa que o
betão forma, aquando do seu endurecimento, através das reacções de hidratação entre os diversos compostos do cimento e a água.
A pasta cimentícia endurecida consiste em quatro elementos (Coutinho, 2002): resíduos de cimento ainda não hidratados (grãos de clínquer anidro), produtos hidratados (silicatos de cálcio hidratados, aluminatos de cálcio hidratados e sulfoaluminatos hidratados), cristais de hidróxido de cálcio e poros capilares, que correspondem aos espaços não preenchidos
entre os grãos de cimento (Domone, 1998).
A presença dos agregados é fundamental para reduzir o custo da produção do betão,
mas também para contribuir para o aumento da resistência e para a redução da variação dimensional do betão (Domone, 1998).
O betão é geralmente analisado em três partes distintas: a pasta de cimento, o esqueleto
dos agregados e a zona de transição entre a pasta de cimento e os agregados (ITZ).
A zona de transição é a fase mais fraca, pois é onde surge uma maior porosidade e onde existe um menor envolvimento dos agregados com as partículas de cimento. Assim, é na
ITZ que geralmente se inicia o processo de rotura (Poon et al., 2004; Scrivener et al., 2004).
Segundo Diamond (2001), esta zona de transição é bastante variável, em função de factores como o teor de cimento, a relação água / cimento, a composição do betão, as condições de
cura e a presença de componentes suplementares ao cimento (adições minerais).
A investigação de betões com agregados reciclados de RCD tem-se centrado na análise das propriedades mecânicas e de durabilidade destes, não focando intensamente a caracterização da sua microestrutura. No entanto, relativamente aos betões com AR de betão, existem já algumas investigações nesta área.
Guedes et al. (2013) avaliaram a microestrutura de betões com agregados finos reciclados
de betão, tendo verificado um aumento do grau de hidratação nos betões com agregados reciclados (AR) e um aumento da porosidade da pasta, através do ensaio de porosimetria por intrusão de
mercúrio. No entanto, os autores verificaram também pelo microscópio electrónico de varrimento
(SEM) que, apesar do aumento da porosidade, a ligação entre os AR e a pasta cimentícia melhorou, até a um determinado limite de substituição.
Poon et al. (2004) avaliaram a microestrutura de betões produzidos com AR de betões
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correntes e com AR de betões de elevado desempenho através do SEM, tendo comparado com a
microestrutura observada em betões com agregados naturais. Foi possível verificar que a ITZ
entre os AR de betões correntes e a pasta de cimento apresentava uma elevada porosidade. Os
autores referem que a elevada porosidade e absorção de água destes agregados, em conjunto
com o baixo teor de água inicial dos mesmos durante o processo de mistura dos vários constituintes, pode ter originado uma elevada absorção da água durante a fase inicial da mistura. Por
sua vez, verificou-se que a ITZ entre os AR de betões de elevado desempenho e a pasta cimentícia era muito mais densa.
Tam et al. (2005) verificaram que a introdução inicial de água nos agregados reciclados,
antes da junção com os restantes elementos do betão, provoca uma melhoria da ITZ entre os AR
e a pasta de cimento, melhorando o desempenho mecânico destes betões. Segundo os autores, a
água inicial vai formar uma fina camada de pasta de cimento na superfície dos AR que irá penetrar nos AR, preenchendo poros e pequenas fissuras.
Li et al. (2012) concluíram igualmente que a molhagem inicial dos AR origina a formação de uma pasta de cimento que penetra nos AR, tornando a ITZ entre os AR e a nova
pasta de cimento mais densa, mais homogénea e menos porosa.
Xiao et al. (2013) analisaram também a microestrutura de betões com AR de betão,
tendo comparado a antiga ITZ dos AR com a nova ITZ que os AR formam com a nova pasta
de cimento. Os autores verificaram que para idades avançadas a antiga ITZ tem uma espessura aproximada de 40-50 μm, enquanto a nova ITZ possui uma espessura de 55-65 μm. Concluíram igualmente que o módulo de elasticidade médio da antiga ITZ é cerca de 70 a 80% do
da matriz de cimento dos AR. Por sua vez, o módulo de elasticidade médio da nova ITZ é
cerca de 80 a 90% do da nova matriz de cimento.
Lee e Choi (2013) realizaram um teste à micro-dureza localizada das ITZ entre os AR e
a pasta cimentícia e entre os AN e a pasta cimentícia. Para tal, produziram um betão de referência e um betão em que substituíram a totalidade dos agregados grossos naturais por AR. Os AR
utilizados foram recolhidos de uma obra de reabilitação na Coreia. Os autores verificaram que,
no caso da análise aos AN, a micro-dureza da ITZ é significativamente menor que a dos AN,
sendo também inferior à da nova pasta de cimento (Figura 1). No caso dos AR, como se pode
observar na Figura 2, os autores verificaram que o valor da micro-dureza da antiga ITZ é de
3,35, sendo menor que o valor de micro-dureza da ITZ entre os AN e a pasta cimentícia (observada na Figura 1). Na Figura 2, é também interessante verificar que o valor de micro-dureza da
nova ITZ (5,63) é 68,6% superior ao da antiga ITZ.

Micro-dureza Vickers (HV 0,01)
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Figura 1 – Micro-dureza localizada de um betão com agregados naturais [Lee e Choi (2013)].
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Micro-dureza localizada de um betão com agregados reciclados [Lee e Choi
(2013)].

Medina et al. (2012) observaram a microestrutura de betões com agregados cerâmicos
(sanitários). Para tal, analisaram betões com 15, 20 e 25% de AR usando porosimetria por
intrusão de mercúrio e SEM. Através do primeiro método, os autores concluíram que a introdução destes AR aumentou a porosidade dos betões, devido ao aumento dos poros capilares
(de pequena dimensão). No entanto, os macroporos diminuíram com o aumento da utilização
de AR cerâmicos. As observações realizadas ao SEM permitiram concluir que a ITZ entre os
AR cerâmicos e a pasta de cimento era muito mais compacta e menos porosa do que a ITZ
entre os AN e a pasta.
Na presente investigação, foram efectuadas observações no microscópio electrónico de
varrimento (SEM) e análises químicas por microanálise de raios X por dispersão de energias
(EDS), com o objectivo de se analisar a microestrutura dos betões com AR oriundos de RCD
de diferentes origens em Portugal. Assim, pretende-se analisar a influência que a variação do
ponto de recolha dos AR, e consequentemente a composição dos mesmos, tem nas características dos betões produzidos. Posteriormente, efectuou-se o ensaio de absorção de água por
capilaridade aos diversos betões, de forma a avaliar quantitativamente a porosidade dos mesmos.

2. PROGRAMA EXPERIMENTAL
2.1. Materiais
Nesta investigação, foram utilizados agregados naturais (AN) e agregados reciclados
(AR) oriundos de cinco centrais de reciclagem portuguesas (Valnor, Vimajas, Ambilei, Europontal e Retria), sendo que em três destas (Vimajas, Ambilei e Europontal) foram analisados
AR grossos e finos e nas restantes foram apenas utilizados AR grossos. As empresas da
Valnor, Vimajas, Ambilei, Europontal e Retria situam-se nos concelhos de Portalegre, Sintra,
Leiria, Faro e Valongo, respectivamente. Relativamente aos AN, foi utilizada uma brita calcá-
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ria e uma areia rolada de aluvião. Na produção dos vários betões, foi empregue um cimento
CEM I 42,5 R.
2.2. Composições
Foram produzidas 33 composições de betão: o betão de referência, betões com taxas
de substituição de 10, 25, 50 e 100% do volume total dos AN grossos (de cinco origens diferentes) e betões com taxas de substituição de 10, 25, 50 e 100% do volume total dos AN finos
(apenas em relação às empresas Vimajas, Europontal e Ambilei).
Consideraram-se agregados finos as partículas passantes no peneiro de malha 4 mm e
agregados grossos as partículas retidas nesse peneiro. A dimensão máxima das partículas foi
de 22,4 mm.
A substituição dos AN por AR foi efectuada em volume para cada fracção granulométrica, de forma a manter para todos os betões com agregados reciclados (BAR) a curva granulométrica dos agregados do betão de referência. Nesta investigação, não foram utilizados adjuvantes ou adições.
Todos os betões foram produzidos com um abaixamento de 125 ± 15 mm, de modo a possibilitar uma correcta comparação entre estes. Para isso, realizou-se uma fase experimental, na
qual se ajustou, sempre que necessário, a quantidade de água para cada tipo de betão, de modo a
cumprir a exigência referida. Como se pode verificar pela Tabela 1, foi necessário aumentar a
razão a/c efectiva à medida que o teor de agregados substituídos aumentava. Recorde-se que, para
se determinar a razão a/c efectiva, contabiliza-se apenas a água que contribui para a hidratação do
cimento e para a trabalhabilidade do betão, ou seja, retira-se a quantidade de água absorvida pelos
agregados. Pode-se ainda constatar que este aumento da razão a/c não foi idêntico para todas as
famílias de BAR. Assim, concluiu-se que a forma e constituição dos diferentes AR influenciam a
trabalhabilidade dos betões. Tal como referido por Brito e Robles (2010), a forma mais rugosa dos
AR, relativamente aos AN, pode ter contribuído para a variação da trabalhabilidade. Destaca-se o
significativo aumento da razão a/c nos betões com AR finos das empresas Vimajas e Europontal.
Esta variação deveu-se à elevada quantidade de argila presente nestes AR (Rodrigues et al.,
2013). Estas partículas finas absorvem uma elevada quantidade de água, tornando necessário o
aumento da razão a/c para manter a mesma trabalhabilidade nestes betões.
Tabela 1 – Razão a/c efectiva dos diversos betões produzidos
Percentagem de substituição dos agregados
0
10
25
50
100
Rel. a/c Rel. a/c
Rel. a/c
Rel. a/c
Rel. a/c
AR grossos Valnor
0,52
0,53
0,53
0,53
AR grossos Vimajas
0,52
0,53
0,53
0,53
AR finos Vimajas
0,53
0,55
0,58
0,64
AR grossos Ambilei
0,52
0,53
0,53
0,55
0,51
AR finos Ambilei
0,52
0,52
0,53
0,55
AR grossos Europontal
0,51
0,51
0,51
0,51
AR finos Europontal
0,53
0,54
0,57
0,63
AR grossos Retria
0,52
0,52
0,53
0,53

A composição do betão de referência foi determinada através do método de Faury, com o
objectivo de que a sua resistência pertencesse à classe C30/37. Na Tabela 2, pode-se analisar a
variação da resistência à compressão aos 28 dias dos betões produzidos. Verifica-se que a resistência à compressão aos 28 dias do BR sem superplastificante é de 53,9 ± 1,8 MPa. Assim, verifica-se que o BR pertence à classe de resistência C35/45.
As proporções dos materiais, em volume, podem ser observadas na Tabela 3.
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Tabela 2 – Variação da absorção de água por capilaridade
Percentagem de substituição dos agregados
10
25
50
fcm,28
fcm,28
fcm,28
∆ (%)
∆ (%)
∆ (%)
(MPa)
(MPa)
(MPa)
54,1 ± 2,2 0,2 48,9 ± 1,1 -9,4 46,2 ± 2,7 -14,3
49,2 ± 1,1 -8,7 45,6 ± 1,5 -15,5 37,6 ± 1,3 -30,2
53,9 ± 1,8
51,6 ± 1,0 -4,3 47,3 ± 1,1 -12,3 46,8 ± 1,2 -13,3
48,3 ± 2,3 -10,4 44,6 ± 0,8 -17,3 44,9 ± 1,4 -16,8
0
fcm,28
(MPa)

AR grossos Valnor
AR finos Vimajas
AR finos Ambilei
AR grossos Retria

100
fcm,28
(MPa)
35,3 ± 1,4
30,2 ± 0,5
38,4 ± 1,2
40,1 ± 1,1

∆ (%)
-34,5
-44,1
-28,8
-25,6

Tabela 3 – Composição do betão de referência (l/l)
Cimento
0-0,063
0,063-0,125
0,125-0,25
Agregados
finos
0,25-0,5
0,5-1
1-2
2-4
4-5,6
5,6-8
Agregados
grossos
8-11,2
11,2-16
16-22,4
Água
Vazios
Total

0,115
0,000
0,016
0,044
0,050
0,057
0,066
0,076
0,041
0,046
0,047
0,121
0,122
0,182
0,017
1,000

2.3. Ensaios
Para complementar na análise da microestrutura dos betões produzidos, foram efectuados diversos ensaios aos AR utilizados, bem como aos AN. Estes ensaios tiveram por objectivo caracterizar, o mais rigorosamente possível, os agregados utilizados.
A norma EN 12620:2008 “Aggregates for concrete” especifica as propriedades necessárias dos agregados naturais, processados mecanicamente, dos agregados reciclados ou de
misturas de agregados para utilização em betão. Cobre os agregados que possuem uma massa
específica seca superior a 2000 kg/m3, para utilização em todo o tipo de betões, incluindo os
betões em conformidade com a NP EN 206-1:2013.
As características dos agregados foram determinadas de acordo com os requisitos das
normas e especificações presentes na Tabela 4. Para além dos ensaios referidos na Tabela 4, foi
também efectuada a análise da composição dos diversos agregados reciclados.
Tabela 4 – Ensaios realizados para a determinação das propriedades dos agregados
PROPRIEDADES
Ensaios físicos dos agregados
Determinação da massa volúmica e da absorção de água
Baridade e volume de vazios
Índice de forma
Resistência à fragmentação (Los Angeles)
Ensaios químicos dos agregados
Determinação do teor de cloretos solúveis em água
Determinação do teor de sulfatos solúveis em água
Determinação do teor de sulfatos solúveis em ácido
Determinação do teor total de enxofre
Determinação dos contaminantes leves
Determinação do teor de húmus
Determinação da solubilidade em água
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NORMA
NP EN 1097-6
NP EN 1097-3
NP EN 933-4
NP EN 1097-2
EN 1744-1 Ponto 7
EN 1744-1 Ponto 10
EN 1744-1 Ponto 12
EN 1744-1 Ponto 11
EN 1744-1 Ponto 14.2
EN 1744-1 Ponto 15.1
EN 1744-1 Ponto 16
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Com o objectivo de analisar a estrutura interna dos betões com AR oriundos de RCD, foram efectuadas observações no microscópio electrónico de varrimento (SEM) e análises químicas
por microanálise de raios X por dispersão de energias (EDS). Estas análises foram efectuadas a
amostras do betão de referência e a amostras de betões com AR de quatro empresas. Foram analisados betões com AR grossos das empresas Valnor e Retria e AR finos das empresas Vimajas e
Ambilei. Para cada tipo de AR, foram examinados os betões com 50 e 100% de AR. As amostras
foram recolhidas de provetes cúbicos de betão (com 100 mm de aresta). Estes provetes estiveram
colocados em câmara húmida durante 90 dias (20 ºC e 100% de humidade). Ao fim desse período, foram secos e fracturados e foram recolhidas amostras. Posteriormente, estas foram novamente secas em estufa a 40 ºC, tendo sido depois impregnadas sob vácuo com uma resina epóxida.
Após impregnação, as amostras foram cortadas, desbastadas e polidas com abrasivos próprios até
uma finura de grão de 0,25 μm. Após polimento, as superfícies polidas das amostras foram observadas e fotografadas à lupa binocular (LB). Procedeu-se ao recobrimento das superfícies polidas
com ouro (Au) para poderem ser observadas ao SEM.
No microscópio electrónico de varrimento, é utilizado um feixe de electrões que é acelerado e finamente focado de forma a varrer toda a superfície da amostra. A interacção do
feixe com a amostra gera uma multitude de sinais que, depois de adquiridos por detectores
apropriados, permitem visualizar a imagem ou determinar a composição elementar da amostra.
Os tipos de sinais que são comummente analisados no SEM incluem electrões secundários, electrões retrodifundidos e raios X. Os electrões secundários são emitidos das camadas
superficiais da amostra, produzindo uma imagem com grande poder topográfico da superfície
da amostra (SEI images). Já os electrões retrodifundidos (back-scattered electrons) são originados de camadas mais profundas da amostra, produzindo imagens (BSE images) de menor resolução mas com a vantagem de serem sensíveis ao número atómico dos átomos presentes na
amostra. Assim, as análises com BSE permitem obter imagens da distribuição de diferentes
elementos químicos numa amostra, situação que não é possível com SEI. Além destes efeitos, a
interação do feixe principal com os átomos da amostra produz também a emissão de raios X
característicos dos elementos presentes. Estes raios X característicos são adquiridos por detectores próprios e fornecem através da sua análise - microanálise de raios X - a composição e a
abundância dos elementos químicos na amostra. A técnica analítica de raios X mais comum
usada no SEM é aquela que mede a energia e o número de raios X, e é designada por espectroscopia de raios X por dispersão de energias (EDS).
Como referido, em complemento às análises ao SEM/EDS, foram realizados outros
ensaios ao betão. Relativamente ao betão no estado fresco, realizaram-se os ensaios de abaixamento do cone de Abrams e de determinação da massa volúmica. A caracterização do betão
endurecido incluiu ensaios de medição da resistência à compressão (em provetes cúbicos e
cilíndricos), de velocidade de propagação dos ultra-sons, de resistência à tracção por compressão diametral, módulo de elasticidade, resistência à abrasão, absorção de água por imersão, absorção de água por capilaridade, resistência à carbonatação, resistência à penetração de
cloretos, retracção, fluência e condutibilidade térmica. No presente artigo, os resultados da
absorção de água por capilaridade vão ser analisados, de forma a avaliar quantitativamente a
porosidade dos betões. Pretende-se igualmente comparar os resultados obtidos com as observações efectuadas no SEM.
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3. CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS
3.1. Composição
Como referido, na produção dos betões foram utilizados agregados naturais grossos
britados de calcário e areias de rio roladas constituídas por quartzo, quartzito e feldspato. Para
se conhecer melhor os diversos AR utilizados na produção dos betões, efectuou-se uma análise visual da sua composição.
Como se pode observar na Tabela 5, os AR utilizados apresentam uma elevada percentagem de “betão, argamassa e pedra natural” (entre 68 e 86%). Pode-se também verificar que
as percentagens de “alvenaria - materiais argilosos” são bastantes variáveis (entre 1 e 29%).
Os AR das empresas Ambilei e Vimajas destacam-se pela grande quantidade de AR de
vidro e betuminosos, respectivamente.
Tabela 5 – Composição dos diversos agregados reciclados (% em massa)
Composição (em %)

AGR
Valnor

Betão, argamassa e
70,8
pedra natural
Alvenaria - materi28,6
ais argilosos
Vidro
0,5
Materiais betumino0,0
sos
Outros
0,1
Total
100,0

AGR
Retria

AGR
AGR AGR EuroAmbilei Vimajas
pontal

AFR
Ambilei

AFR
Vimajas

AFR Europontal

69,1

85,6

79,8

79,9

83,7

75,2

68,8

28,6

4,2

11,1

17,1

0,9

11,6

26,5

2,1

10,2

1,0

0,2

15,4

1,0

3,4

0,0

0,0

6,2

2,8

0,0

10,5

1,0

0,2
100,0

0,0
100,0

2,0
100,0

0,0
100,0

0,0
100,0

1,7
100,0

0,3
100,0

3.2. Propriedades físicas
Os agregados reciclados possuem propriedades físicas bastante distintas das dos agregados naturais. Nas Tabelas 6 e 7, são apresentados os resultados nos ensaios de caracterização das propriedades físicas dos diversos agregados utilizados. Observa-se que os agregados
reciclados apresentam, quando comparados com os naturais, uma menor massa volúmica e
uma maior absorção de água. Este é mais um dado indiciador da natureza dos materiais constituintes dos agregados reciclados e da sua elevada porosidade, quando comparados com os
agregados naturais. Estes resultados demonstram que é necessário adicionar-se água aos betões com AR para se compensar a quantidade de água absorvida por estes agregados.
Tabela 6 – Resultados dos ensaios físicos para os agregados grossos
Ensaios físicos

Brita Brita
2
1

Massa volúmica das partículas secas
2599 2609
(kg/m3)
Absorção de água (%)
1,5
1,3
Baridade (kg/m3)
1360 1350
Índice de forma (%)
15
17
Desgaste de Los Angeles (%)
26
28

Bago de
arroz

AGR AGR AGR
AGR AGR EuroValnor Retria Ambilei Vimajas
pontal

2522

2091

2137

1928

2243

2262

2,7
1348
18
-

8,6
1095
24
52

8,4
1236
24
46

9,9
1288
14
44

6,4
1261
25
39

5,5
1285
21
43

Quando comparados agregados com granulometrias similares, verifica-se que os agregados reciclados apresentam uma baridade menor do que os agregados naturais. Tal pode dever-se também à natureza mais porosa dos agregados reciclados. Destaque-se a baixa baridade
dos AR grossos da empresa Valnor.
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Verifica-se que, com excepção dos agregados da empresa Ambilei, todos os AR apresentam um índice de forma maior do que os agregados naturais, o que pode originar uma trabalhabilidade dos betões com AR mais baixa, em comparação com o betão de referência.
Constatou-se também que os AR apresentam um maior nível de fragmentação do que
os agregados naturais, possivelmente devido à sua composição.
Tabela 7 – Resultados dos ensaios físicos para os agregados finos
Ensaios físicos
Massa volúmica das partículas secas (kg/m3)
Absorção de água (%)
Baridade (kg/m3)

Areia Areia
AFR
AFR AFR Eurofina grossa Ambilei Vimajas
pontal
2583 2581
2112
2070
2063
0,3
0,7
12,9
10,1
10,4
1530 1540
1435
1332
1358

3.3. Propriedades químicas
Na Tabela 8, pode-se observar os resultados obtidos nos ensaios químicos efectuados
aos diversos agregados reciclados.
Tabela 8 – Resultados dos ensaios químicos dos diversos agregados reciclados
Ensaios químicos

AGR AGR AGR
AGR AGR EuAFR
AFR
AFR EuValnor Retria Ambilei Vimajas ropontal Ambilei Vimajas ropontal

Teor de cloretos
<0,010 <0,010 <0,010
solúveis em água
Teor de sulfatos
0,04 0,04
0,04
solúveis em água
Teor de sulfatos
0,2
0,3
0,1
solúveis em ácido
Teor total de
0,1
0,1
<0,1
enxofre
Contaminantes
1,5
<0,1
0,9
leves
Teor de húmus
Neg. Neg.
Neg.
Solubilidade em
1,0
1,2
0,2
água
1
2

Limite
máximo

0,016

<0,010

<0,010

0,016

0,010

0,010 1

0,13

0,06

0,11

0,18

0,04

0,20 1

0,4

0,3

0,2

0,8

0,1

0,8 1

0,2

<0,1

0,1

0,3

<0,1

1,0 1

1,5

0,3

1,8

1,7

1,0

0,5 1

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

1,4

0,8

0,5

2,1

0,8

10,0 2

Segundo a norma EN 12620 (2008);
Segundo a norma britânica BS EN 1744.

Através da Tabela 8, pode-se observar que o maior problema, no que se refere aos resultados dos ensaios químicos, consiste na quantidade de contaminantes leves existente nos
diversos AR. Tal como indicado na tabela, o valor máximo deste tipo de contaminantes é de
0,5% da massa, segundo a norma EN 12620:2008. Quando existe uma preocupação especial
com o acabamento final do betão, este valor não deve ser superior a 0,25%.
Os ensaios químicos efectuados indicam também que os AR da empresa Vimajas possuem uma percentagem de cloretos solúveis em água superior ao limite imposto. Os cloretos presentes nos agregados que mais afectam o betão podem encontrar-se em sais alcalinos, nomeadamente cloreto de sódio e cloreto de potássio, contribuindo decisivamente para o teor total de
cloretos presentes no betão. A limitação da quantidade de cloretos é necessária para minimizar o
risco de corrosão das armaduras no interior do betão. É importante considerar também o teor de
cloretos dos restantes materiais que compõem o betão, para além dos agregados, na formulação
da constituição do betão. Segundo a APEB (2007), o teor em cloretos de um betão é expresso
em percentagem de iões cloreto por massa de cimento, o que significa que um elevado teor de
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cloretos de um agregado pode não ser condicionante, no caso de se utilizar também uma elevada massa de cimento.
Refira-se que os resultados obtidos nos restantes ensaios químicos aos AR se encontram
dentro dos limites máximos impostos, à exceção do teor de sulfatos dos agregados finos reciclados (AFR) da empresa Vimajas que é igual ao limite máximo. Os sulfatos internos são uma fonte
potencial de risco de ocorrência do ataque químico do betão por sulfatos (Metha e Monteiro,
2008).

4. ANÁLISE DA MICROESTRUTURA DOS BETÕES
4.1. Betão com agregados naturais
Na Figura 3a, pode-se observar a amostra à lupa binocular, a qual evidencia agregados
grossos de brita calcária envolvidos por uma argamassa cimentícia porosa. A areia é constituída por grãos subalongados de aparência siliciosa.
A análise ao SEM (Figuras 3b-3f) permite comprovar que existe uma certa falta de
continuidade na ligação (Interfacial Transition Zone - ITZ) entre a brita calcária e a pasta cimentícia. A ITZ apresenta-se mais compacta em torno das partículas de areia do que em redor
das de brita.
No caso dos agregados grossos, observa-se a presença de aglomerados de portlandite
(CH), por vezes relativamente espessos (Figura 3f). A presença de depósitos de CH nessas
zonas é consentânea com uma boa hidratação da pasta de cimento.
Na pasta, são visíveis numerosos grãos de clínquer anidro, o que demonstra que a pasta se encontra parcialmente hidratada. Estes ocorrem em menor quantidade nas proximidades
das ITZ com o agregado grosso (Figuras 3c, 3f e 3g) do que com o fino (Figuras 3d e 3e), o
que comprova a maior hidratação naquelas zonas.
4.2. Betões com agregados reciclados
4.2.1. Betão com AR grossos da empresa Valnor
Através das observações efectuadas à lupa binocular (Figura 4a), verificou-se que os
AR grossos da empresa Valnor possuem uma composição bastante heterogénea, sendo constituídos essencialmente por partículas de betão e por materiais cerâmicos. A areia deste betão é
constituída por grãos subalongados de quartzo e feldspato, tal como verificado no betão de
referência.
A observação ao SEM/EDS (Figuras 4b, 4c, 4d e 4e) permitiu verificar que a ITZ entre o agregado grosso/ pasta é aparentemente mais forte que a observada no betão de referência. Esta situação pode estar relacionada com a maior porosidade do agregado grosso reciclado (Figuras 4b-4d), facto que parece ter contribuído para uma maior hidratação do cimento
nessas zonas e consequente melhoria da ligação à pasta do agregado grosso reciclado (AGR).
Salem e Burdette (1998) referem que a porosidade dos AGR proporciona uma melhor ligação
entre os AR e a pasta de cimento, comparativamente à ligação entre os AN e a pasta.
De registar, quer nos AGR quer na pasta do novo betão, a presença de grãos de clínquer anidro no seu interior (Figuras 4e e 4f). A pasta cimentícia do novo betão tem alguma
porosidade, microfissuras e apresenta grãos de clínquer anidro (Figura 4g e 4h), o que demonstra que a pasta se encontra parcialmente hidratada.
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Figura 3 – Observação ao SEM/EDS da amostra de betão “BR - Betão de referência”: a)
aspecto geral da amostra à lupa binocular; b) aspecto da amostra ao SEM na zona assinalada
em a) junto a dois grãos de brita calcária (C); c) pormenor da zona assinalada em b) em que é
visível a porosidade da ITZ junto às partículas de brita (C); d) pormenor da pasta ao SEM
numa área rica em grãos de areia (quartzo-Qz e feldspato-F), sendo notória a maior compacidade da ITZ nessas zonas; e) pormenor em maior ampliação da zona assinalada em d) em que
é visível a presença de vários grãos de cimento parcialmente hidratados (setas); f) pormenor
ao SEM da ITZ junto a grão de brita e onde é visível a presença de CH (setas); g) espectro
EDS de CH.
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Figura 4 – Observação ao SEM/EDS da amostra de betão “Betão com AR grossos da empresa Valnor”: a) aspecto à lupa binocular da amostra com 100% de AGR; b-d) aspectos da
amostra ao SEM nas zonas assinalada em (a); e) pormenor que mostra a presença de clínquer
anidro no interior do AGR; f) Espectro EDS do grão de clínquer em (e); g) pormenor da pasta
em que são visíveis grãos de clínquer anidro (seta); h) espectro EDS das zonas assinaladas em
(g).
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4.2.2. Betão com AR grossos da empresa Retria
Tal como verificado para o AGR da empresa Valnor, a observação microestrutural do
betão com AGR da empresa Retria (Figura 5a) mostrou a presença de AGR de diferentes naturezas (betão, pedra natural, agregados cerâmicos e vidro).
Na Figura 5a, mostra-se o aspecto do betão com 50% de AGR. Através da análise da
referida amostra ao SEM (Figuras 5b, 5c e 5f), pode-se verificar a presença de diversos AGR,
observando-se diferenças na ITZ com a nova pasta cimentícia.

Figura 5 – Observação ao SEM/EDS da amostra de betão “Betão com AR grossos da empresa Retria”: a) aspecto geral da amostra com 50% de AR grossos à lupa binocular; b) aspecto
ao SEM da zona assinalada em (a); c) pormenor da ITZ junto a dois agregados de diferente
composição; d, e) espectros EDS dos agregados de sílica e calcário assinalados em (c); f)
pormenor onde se verifica uma boa ligação agregados/pasta cimentícia.
Número 49, 2014

Engenharia Civil  UM

55

Ao contrário do observado com os AGR cerâmicos da empresa Valnor, neste caso é
evidente uma maior porosidade na ITZ entre o tijolo e a pasta cimentícia (Figura 5b). A análise da Figura 5c permite verificar que o AGR de origem calcária (espectro EDS na Figura 5e)
possui uma ligação mais homogénea e coesa com a pasta cimentícia do que o AGR de sílica
(espectro EDS na Figura 5d).
Na Figura 5f, pode-se observar uma zona em que a homogeneidade de composição
química dos grãos dos diversos agregados (finos e grossos) parece ter favorecido a ligação
entre estes e a pasta de cimento.
Por fim, e à semelhança do observado nas amostras anteriores, existem alguns grãos de
clínquer anidro, o que indica que a pasta cimentícia não se encontra totalmente hidratada.
4.2.3. Betão com AR finos da empresa Vimajas
A Figura 6a apresenta o aspecto à lupa binocular da amostra de betão com 50% de AR
finos da empresa Vimajas.
A análise desta amostra ao SEM permitiu comprovar a presença de diversos AFR, os
quais tiveram desempenhos diferentes em termos da sua capacidade de ligação à pasta cimentícia. Nas amostras analisadas foram identificados, através de espectros EDS (Figura 6e),
AFR com composições muito diversas, ricos em silício, titânio, magnésio, ferro e alumínio
(Figuras 6b e 6c). A ligação entre estes AFR e a pasta cimentícia, visível nas Figuras 6b e 6d,
é em geral boa. No entanto, como é visível na Figura 6c, existem ITZ com presença de microfissuras.
A observação ao SEM permitiu detectar a existência de bastantes vazios e algumas
microfissuras na pasta cimentícia do betão (Figura 6f). Refira-se também que, comparativamente ao betão BR e aos betões com AGR, estas amostras apresentam uma menor quantidade
de grãos de clínquer anidro, demonstrando assim um maior grau de hidratação da pasta de
cimento.
4.2.4. Betão com AR finos da empresa Ambilei
Contrariamente ao verificado nos betões analisados anteriormente, neste caso não foi
observada uma grande quantidade de AFR cerâmicos. Este facto confirma a análise efectuada
no Capitulo 3 à composição dos diversos AR.
A Figura 7a corresponde a uma amostra de betão com 100% de AR finos da empresa
Ambilei analisada à lupa binocular. Através da análise da referida amostra ao SEM/EDS (Figuras 7b a 7i) constatou-se que os diversos AFR possuem diferentes composições (Figura 7b)
e capacidades de ligação à pasta cimentícia.
Na Figura 7c, é possível examinar a ligação entre um agregado reciclado de vidro
(identificado pelo espectro EDS presente na Figura 7d) e a pasta cimentícia. Concluiu-se que
este tipo de agregado possui uma ITZ com a pasta aparentemente compacta.
Embora em menor quantidade do que nos restantes betões, foi possível detectar também neste betão AR cerâmicos com uma boa ligação à pasta (Figuras 7h e 7i).
Através da observação das amostras ao SEM não se detectou a existência de grandes
microfissuras neste betão. A ligação entre a pasta cimentícia e os diversos agregados (finos e
grossos) aparenta ser bastante coesa. Esta situação estará relacionada com a menor quantidade
observada de grãos de clínquer anidro, inferior à que foi observada no betão de referência ou
nos betões com AGR, o que indica que a pasta de cimento deste betão apresenta um maior
grau de hidratação.
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Figura 6 – Observação ao SEM/EDS da amostra de betão “Betão com AR finos da empresa
Vimajas”: a) aspecto geral da amostra com 50% de AR finos à lupa binocular; b) pormenor de
um grão de AFR; c) micro-fissuração na zona de interface agregado/pasta cimentícia; d) pormenor de um grão de AFR cerâmico; e) espectro EDS da zona assinalada em d); f) pormenor
da pasta cimentícia em que é visível a microporosidade.
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Figura 7 – Observação ao SEM/EDS da amostra de betão “Betão com AR finos da empresa
Ambilei”: a) aspecto geral da amostra com 100% de AR finos à lupa binocular; b) aspecto da
amostra ao SEM onde é visível a diversidade dos diferentes constituintes dos agregados; c)
pormenor da ligação entre um AFR de vidro e a pasta cimentícia; d) espectro EDS do AR de
vidro; e) pormenor de zona junto a grão de natureza metálica; f, g) espectros EDS das zonas
escura e clara, respectivamente, no fragmento metálico; h) pormenor da ligação entre um AR
cerâmico e a pasta cimentícia; i) espectro EDS do AR cerâmico.

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS COM BASE NO ENSAIO DE ABSORÇÃO DE
ÁGUA POR CAPILARIDADE
A absorção por capilaridade consiste na penetração no betão de um fluido, por acção
da diferença de pressões. Esta absorção ocorre quando o líquido contacta com os poros e é
provocada pelas forças capilares. Estas são tanto maiores quanto menores forem os diâmetros
dos poros.
Na Tabela 9, pode-se observar os resultados da absorção de água por capilaridade ao fim
de 72 horas de contacto entre a água e uma das superfícies dos provetes de betão.
A análise dos resultados presentes na Tabela 9, e representados na Figura 8, permite
concluir que a absorção de água por capilaridade aumenta com o aumento da taxa de substituição de AN por AR. Este aumento deve-se essencialmente ao aumento da razão a/c e à maior porosidade dos betões com AR.
Tabela 9 – Variação da absorção de água por capilaridade
Percentagem de substituição dos agregados
0

10

25

50

100

Absorção Absorção de
Absorção de
Absorção de
Absorção de
de água por água por
água por
água por
água por
∆ (%)
∆ (%)
∆ (%)
∆ (%)
capilaridade capilaridade
capilaridade
capilaridade
capilaridade
(g/mm2)
(g/mm2)
(g/mm2)
(g/mm2)
(g/mm2)
AR grossos
2,21E-03 ±
2,23E-03 ±
2,41E-03 ±
3,09E-03 ±
3,3
4,4
12,5
44,6
Valnor
1,85E-04
4,39E-05
1,22E-05
1,03E-04
AR finos
Vimajas
AR finos
Ambilei

1,91E-03 ±
3,06E-03 ±
-10,4
43,2
5,11E-05
1,43E-04
2,14E-03 ±
1,45E-04 1,89E-03 ±
2,27E-03 ±
-11,6
6,3
4,00E-05
4,81E-05

AR grossos
Retria
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22,7
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2,36E-03 ±
1,59E-05

10,3
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11,8
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Figura 8 – Absorção de água por capilaridade.
Através da Figura 8, pode-se também verificar que a dimensão dos agregados substituídos tem importância no aumento da absorção de água por capilaridade, sendo que os betões
com AR finos possuem valores de absorção muito superiores aos betões com AR grossos. Zaharieva et al. (2003) avaliaram também a absorção de água por capilaridade de betões com AR
oriundos de RCD (finos e grossos) retirados de uma central de reciclagem. Os autores verificaram que a substituição total dos agregados grossos naturais (AGN) por AGR provocou um aumento nesta propriedade de 16%. Por sua vez, a substituição integral dos AN (finos e grossos)
provocou um aumento da absorção de água por capilaridade de 42%.
Como se pode observar na Tabela 9, a introdução de 10% de AR provocou uma diminuição da absorção de água por capilaridade em quase todos os betões avaliados. A excepção
é o betão com 10% de AR grossos da empresa Valnor que teve um muito pequeno aumento
desta propriedade (3%), em comparação com o BR.
Pretende-se agora comparar as diversas observações efectuadas através do SEM e das
análises químicas por microanálise de raios X por dispersão de energias (EDS) com os resultados obtidos no ensaio de absorção de água por capilaridade. Relativamente aos betões com
AR finos, houve grandes diferenças entre os betões com AR finos da empresa Ambilei e os
betões com AR finos da empresa Vimajas.
A composição dos AR da Ambilei inclui maioritariamente AR de betão e de vidro, enquanto os betões com AR finos da Vimajas contêm AR cerâmicos, de betão e de materiais
betuminosos. Através da observação no SEM, constatou-se que os betões com AR finos da
Vimajas têm uma micro-porosidade e macro-porosidade superior à dos betões com AR finos
da Ambilei. Tal é visível tanto nos betões com 50% de AR (Figuras 9a e 9b), como nos betões
com 100% de AR (Figuras 10a e 10b). Esta variação da porosidade foi causada pela maior
razão a/c dos betões com AR finos da Vimajas. Recorde-se que o betão com 100% de AR
finos da Vimajas necessitou de uma razão a/c efectiva de 0,64 para atingir a trabalhabilidade
pretendida, enquanto o betão com 100% de AR finos da Ambilei apenas precisou de uma razão a/c efectiva de 0,55. A elevada razão a/c dos betões com AR da Vimajas deveu-se à pre-
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sença de argila nestes AR (Rodrigues et al. 2013). Estas partículas finas revestem as partículas dos AR e absorvem a água da amassadura, para além de impedirem a correcta ligação entre os AR e a pasta de cimento, provocando o enfraquecimento do betão.
Foi também possível verificar que, no caso dos betões com AR da Ambilei, a pasta de
cimento apresentou um maior grau de hidratação, comparativamente ao verificado nos betões
com AR finos da Vimajas. Esta situação está relacionada com a menor quantidade detectada
de grãos de clínquer anidro. Esta situação não era previsível, uma vez que a razão a/c efectiva
dos betões com AR da Ambilei, necessária para manter a trabalhabilidade constante, é menor
do que a utilizada nos betões com AR da Vimajas.
Todos os factores referidos explicam os resultados verificados no ensaio de absorção de
água por capilaridade. Como era expectável, a absorção de água dos betões com AR finos da empresa Vimajas é bastante superior à dos betões com AR finos da empresa Ambilei.

b)

a)

Figura 9 – Comparação da micro-porosidade nos betões com 50% de AR finos: a) pormenor
da zona de interface de um AR do betão com 50% de AR finos da Vimajas; b) pormenor da
zona de interface de um AR do betão com 50% de AR finos da Ambilei.

a)

b)

Figura 10 – Comparação da macro-porosidade nos betões com 100% de AR finos: a) pormenor do betão com 100% de AR finos da Vimajas; b) pormenor do betão com 100% de AR finos
da Ambilei.
Relativamente aos betões com AR grossos, as diferenças observadas entre os dois tipos de
AR grossos analisados são bastante menores do que as verificadas entre os AR finos.
Como se pode ver na Tabela 5, os AR grossos da Valnor e da Retria aparentam ter
uma composição semelhante, composta quase na sua totalidade por AR de betão, argamassa e
pedra natural e por AR de alvenaria. Através da observação no SEM dos dois tipos de betões
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com 50% de AR grossos, constatou-se que a micro-porosidade dos dois betões é semelhante
(Figuras 11a e 11b). Assim, considerando também que a razão a/c efectiva dos dois betões e a
absorção de água dos dois AR são idênticas, não surpreende que a absorção de água por capilaridade dos betões com 50% de AR grossos das empresas Valnor e Retria seja semelhante.
No entanto, através da observação ao SEM dos betões com 100% de AR grossos, foi
possível verificar que a macro-porosidade dos dois betões com 100% de AR grossos não é
igual. O betão com 100% de AR grossos da Retria possui uma menor macro-porosidade do
que o betão com 100% de AR grossos da Valnor (Figuras 12a e 12b). Considera-se que tal se
deve à diferente composição dos dois AR. Como se pode observar na Tabela 5, a análise visual efectuada à composição destes dois AR indica que ambos são constituídos aproximadamente por 70% de AR de betão, argamassa e pedra natural e por 29% de alvenaria e materiais
argilosos. No entanto, através de uma análise visual e através da observação ao SEM, verificou-se que os 70% de AR de betão, argamassa e pedra natural são bastante distintos nos dois
tipos de AR. Enquanto os AR da Retria contêm uma elevada quantidade de pedra natural, os
AR da Valnor contêm maioritariamente material poroso (betão e argamassa). Assim, a menor
macro-porosidade do betão com 100% de AR da Retria é explicada pela ligação mais homogénea e mais coesa entre os AR de pedra natural e a pasta de cimento. Os factos referidos são
comprovados pela menor absorção de água por capilaridade do betão com 100% de AR grossos da Retria, comparativamente ao betão com 100% de AR grossos da Valnor.

b)

a)

Figura 11 – Comparação da micro-porosidade nos betões com 50% de AR grossos: a) pormenor da zona de interface de um AR do betão com 50% grossos de AR da Valnor; b) pormenor da zona de interface de um AR do betão com 50% de AR grossos da Retria.

b)

a)

Figura 12 – Comparação da macro-porosidade nos betões com 100% de AR grossos: a) pormenor do betão com 100% de AR grossos da Valnor; b) pormenor do betão com 100% de AR grossos da Retria.
Por fim, refira-se que se observou uma grande variedade de materiais utilizados como

62

Engenharia Civil  UM

Número 49, 2014

AR grossos e finos. Assim, foi possível verificar que os resultados obtidos no ensaio de absorção de água por capilaridade foram bastante influenciados pela natureza dos AR e pela sua
capacidade de ligação à pasta cimentícia.

6. CONCLUSÕES
Com esta investigação, pretendeu-se analisar a microestrutura interna de betões fabricados com agregados reciclados (AR) oriundos de RCD, através da sua análise ao microscópio electrónico de varrimento (SEM), complementada com microanálise de raios X por dispersão de energias (EDS). Procurou-se também comparar as diversas observações efectuadas
com os resultados obtidos no ensaio de absorção de água por capilaridade efectuado aos diversos betões.
Assim, realizou-se uma análise comparativa entre um betão de referência fabricado
com agregados naturais e diferentes betões fabricados com agregados reciclados (grossos e
finos) oriundos de quatro empresas (Valnor, Vimajas, Ambilei e Retria).
Como seria de esperar, nos betões com agregados reciclados, detectou-se uma grande
diversidade nos materiais utilizados como agregado (materiais cerâmicos, betão, vidro, metal,
entre outros).
A análise ao SEM/EDS permitiu constatar que a capacidade de ligação dos agregados
à nova pasta cimentícia é bastante influenciada pela natureza do AR. Por exemplo, os AR de
vidro, ou mesmo cerâmicos, apresentam uma boa ligação à pasta de cimento. Em geral, observou-se um maior grau de hidratação nos betões com agregados reciclados finos do que no
betão de referência e nos betões com agregados reciclados grossos. Tal deveu-se à maior absorção de água dos AR finos. Esta característica parece ter favorecido a hidratação da pasta de
cimento na ITZ entre os AR e a pasta. Foi ainda possível observar uma maior porosidade nos
betões com AR finos, comparativamente ao BR e aos betões com AR grossos.
Através do ensaio de absorção de água por capilaridade, foi possível verificar que esta
propriedade aumenta com o aumento da taxa de substituição de AN por AR. Este aumento,
que foi essencialmente provocado pelo aumento da razão a/c efectiva dos BAR, comprova o
acréscimo da porosidade dos betões com AR. Foi possível concluir também que os resultados
obtidos neste ensaio foram bastante influenciados pela natureza dos AR e pela sua capacidade
de ligação à pasta cimentícia.
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