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RESUMO 

Dentre as diversas atividades humanas, muitas delas geram resíduos, os quais nem sempre 

possuem um destino apropriado, como é o caso da cinza leve (CL) do bagaço da cana-de-

açúcar e os Resíduos de Construção Civil (RCC). Esses subprodutos possuem características 

que os tornam possíveis de serem inseridos na construção civil. A cinza leve, retida nas 

chaminés das usinas, pode ser utilizada como substituta parcial do cimento, caso esta 

apresente pozolanicidade. Já o RCC, após beneficiamento, pode ser inserido no lugar da brita. 

Sendo assim, esse trabalho tem por objetivo desenvolver um concreto com substituição 

parcial do cimento pela cinza leve do bagaço da cana-de-açúcar e da brita pelo RCC em sua 

mistura. Foi feita a caracterização da cinza leve, do RCC e dos agregados naturais, para que, 

em seguida, fosse feita a dosagem e moldagem de corpos de prova. Foram produzidos seis 

traços de concreto, primeiramente o traço de referência e em seguida aqueles com teores de 

substituição parcial: As substituições parciais foram: 7,5% do cimento por cinza leve (7,5CL), 

10% do cimento por cinza leve (10CL), 30% de brita por RCC (30RCC), 7,5% do cimento 

por cinza leve e 30% de brita por RCC (7,5CL30RCC) e, por fim, 10% do cimento por cinza 

leve e 30% de brita por RCC (10CL30RCC). Para estudar essas matrizes cimentícias, foi 

fixado o valor de abatimento em 70 ± 10 mm e feita a correção do fator água/cimento para os 

diferentes traços de concreto. No concreto endurecido, foram realizados ensaios de resistência 

à compressão, módulo de elasticidade, resistência à tração por compressão diametral, 

absorção de água, índice de vazios e massa específica, com base nas Normas Brasileiras. Fez-

se também a análise da morfologia das partículas por meio de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Já com o EDS quantificou-se os elementos químicos presentes em 

espectros pontuais das amostras. Deste modo foi possível concluir que estes índices de 

substituições parciais de cimento e brita, por cinza leve e RCC respectivamente, trouxeram 

resultados satisfatórios quando comparados com o traço de referência. O traço com 

substituição parcial, em massa, de 7,5% do cimento por cinza leve e 30% de brita por RCC foi 

o que teve os resultados mais próximos do traço de referência. 

 

Palavras chave: Sustentabilidade, cinza leve da cana-de-açúcar, resíduo de construção civil. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 
Among the various human activities, many of them generate residues, which do not always 

have an appropriate destination, such as the fly ash (FA) of sugarcane bagasse and the Civil 

Construction Waste (CCW). These by-products have characteristics that make them possible 

to be included in construction. The fly ash, retained in the plant chimneys, can be used as a 

partial substitute for the cement, if it presents pozolanicity. The CCW, after processing, can 

be inserted in place of the gravel. Therefore, the objective of this work is to develop a 

concrete with partial replacement of the cement by the fly ash of the sugarcane bagasse and 

gravel by the CCW in its mixture. The fly ash, CCW and natural aggregates characterization 

was performed, then the dosing and molding of specimens were done. Six concrete mixtures 

were produced, first the reference mixture and then those with partial replacement contents. 

The partial substitutions were: 7.5% of cement by fly ash (7,5 FA), 10% of cement by fly ash 

(10 FA), 30% of gravel by CCW (30CCW), 7,5% of cement by fly ash and 30% of gravel by 

CCW (7,5FA30CCW), and finally, 10% cement by fly ash and 30% of gravel by CCW 

(10FA30CCW). In order to study this cement matrix, the Slump test was set at 70 ± 10 mm 

and the water/cement ratio was corrected for the different concrete mixtures. In the hardened 

concrete, tests of compressive strength, modulus of elasticity, splitting tensile strenth, water 

absorption, voids index and specific mass, based on the Brazilian Standards. The particle 

morphology was also analysed by means of scanning electron microscopy (SEM). With the 

EDS, the chemical elements present in some points of the samples were quantified. In this 

way, it was possible to conclude that these partial substitutions of cement and gravel, by fly 

ash and CCW respectively, presented satisfactory results when compared with the reference 

mixture (cement, sand, gravel and water) of concretes. The mixture with partial replacement, 

by weight, of 7,5% of cement by fly ash and 30% of gravel by CCW (7,5FA30CCW) was the 

one that had the closest results of the reference mixture. 

 

 

Keywords: Sustainability, sugarcane fly ash, Civil Construction Waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A engenharia urbana visa aperfeiçoar o espaço urbano, tendo como parâmetros o meio 

ambiente e a saúde da população. A inserção de resíduos sólidos em matrizes cimentícias, 

tema do presente trabalho, vem ao encontro com este conceito. Dessa forma, pode-se dar um 

destino diferente para os resíduos: voltá-lo ao ciclo de um produto na forma de insumo ao 

invés de considerá-lo um rejeito. 

A construção civil é uma atividade fundamental para o crescimento de uma nação. No 

entanto, é necessária uma vasta quantidade de matéria-prima para atender essa demanda. No 

Brasil, um dos materiais mais utilizados na construção civil é o concreto, pois é um material 

de fácil manipulação e moldabilidade. Para sua obtenção, utiliza-se como matéria-prima 

cimento, areia e brita, provenientes de fontes naturais. 

A produção de cimento e a retirada de brita das jazidas ocasionam degradação do meio 

ambiente. Carvalho (2008) cita que os principais impactos ambientais causados pelo processo 

produtivo do cimento, desde a extração da matéria prima até a produção do cimento são: 

desmoronamentos e erosões, devido a vibrações do terreno e cavas abandonadas; aquecimento 

global e poluição do ar, devido a emissões de gases como o dióxido de carbono (CO2), 

dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), gases oxidantes, óxidos nitrogenados, 

compostos de chumbo. 

Um dos problemas ocasionados pela produção do cimento é a emissão de gás 

carbônico gerado no processo de sintetização do clínquer, um dos principais constituintes do 

cimento. Mehta e Monteiro (2008) afirmam que a fabricação de uma tonelada de clínquer 

emite uma tonelada de gás carbônico (CO2) na atmosfera. Assim, a produção anual mundial 

de cimento é de 1,5 bilhões de toneladas, o que representa quase 7% das emissões globais de 

CO2. Estudo realizado por Santoro e Kripka (2016) na região norte do Rio Grande do Sul, 

mostrou que o cimento, apesar de ser o menor contribuinte em massa, é a matéria prima que 

produz maior emissão de CO2. O aglomerante chegou a contribuir com aproximadamente 

82% na emissão de CO2, ao produzir um metro cúbico de concreto de 20MPa de resistência. 

Cerca de 7% a 15% da massa do concreto é constituída por cimento. Esta variação é 

devido aos requisitos de desempenho do concreto. A quantidade média de cimento é cerca de 

250 kg/m³. Cada metro cúbico de concreto emite por volta de 100 a 300 kgCO2 para a 

atmosfera, dependendo do traço adotado (NATIONAL READY MIXED CONCRETE 

ASSOCIATION, 2008). 
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Santoro e Kripka (2016) obtiveram valores de emissão de 122,91 kgCO2/m³, para 

concreto de 20 MPa de resistência, e 167,73 kgCO2/m³, para concreto de 40 MPa de 

resistência. Os autores levaram em consideração o dióxido de carbono emitido na produção e 

transporte das matérias primas e na produção e transporte do concreto até a obra. 

A geração de resíduos sólidos também é causa da degradação do meio ambiente, fato 

que se deve ter preocupação. Grande parte dos resíduos gerados pode ser reciclada, 

reutilizada, transformada e incorporada, resultando em novos produtos possíveis a serem 

inseridos no setor da construção civil. 

Uma fonte de geração de resíduos é a indústria sucroalcooleira. De acordo com Rocha 

et al (2013), o Brasil não é apenas o maior produtor de cana, é também o primeiro do mundo 

na produção de açúcar e etanol. Durante o processo industrial referente à obtenção do caldo 

da cana, é gerado o bagaço. Para a cogeração de energia elétrica, é feito a queima deste 

bagaço nas usinas, o que gera a cinza leve nas chaminés e a pesada nos fornos. 

Vaske (2012) afirma que a cinza pesada fica depositada num cinzeiro abaixo da grelha 

da caldeira e a cinza leve é suspensa pelos gases da combustão, que ficam retidas num filtro 

multiciclone que impede seu lançamento para a atmosfera. A disposição final dessas cinzas é 

um problema enfrentado pelas usinas. 

Estima-se uma produção de 647,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 

2017/2018 (CONAB, 2017). Para cada tonelada de cana-de-açúcar processada em uma usina 

termoelétrica localizada em São Pedro do Ivaí, é gerada aproximadamente 20,7 kg de cinza 

úmida, sendo desse total 16,56 kg de cinza leve e 4,14 kg de cinza pesada. A usina termoelétrica 

produz 2.700 toneladas de bagaço por dia. Para a queima do bagaço nesta usina, a temperatura 

estimada é entorno de 800°C. A quantidade de cinza gerada diariamente é de aproximadamente 

55,89 toneladas (MARTINS FILHO, 2015). 

Outro gerador de resíduos é a construção civil, que chega a representar a parcela 

predominante da massa total de resíduos sólidos urbanos. Nas obras de construção e reforma, 

conjectura-se que o principal causador da geração de resíduos é a falta da reutilização e 

reciclagem das sobras de materiais (KARPINSKI et al, 2009). 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – 

ABRELPE produz um panorama anual dos resíduos sólidos no Brasil desde 2003. O último 

panorama lançado foi o referente ao ano de 2014. Nele, a ABRELPE afirma que o Brasil 

gerou aproximadamente 78,6 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 

porém, foram coletados 71,3 milhões. Dessa quantidade coletada, 45 milhões de toneladas foi 

de RCC. A disposição final desse resíduo também é um problema para os geradores. 
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Neste contexto, deve-se dar destaque a cinza leve do bagaço da cana-de-açúcar e aos 

resíduos da construção civil. A cinza leve, devido a sua pozolanicidade, pode ser utilizada 

como material de substituição do cimento. Já o RCC, devido as suas características, pode ser 

utilizado como substituto do agregado graúdo. Essa atividade, em grande escala, 

proporcionaria uma série de benefícios. A utilização da cinza leve como material pozolânico 

traria beneficio para as indústrias e principalmente ao meio ambiente. Assim, seria possível 

reduzir o consumo de matéria prima e a emissão de poluentes resultante do processo de 

fabricação do cimento. Também reduziria a porção de cinza estocada nas indústrias. Com 

relação aos RCC’s seria possível a redução da disposição dos mesmos nos aterros e os 

prejuízos ambientais referentes a essa prática. Além do fato de diminuir a extração da brita 

das jazidas. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho foi desenvolver um concreto com 

substituição parcial do cimento pela cinza leve da cana-de-açúcar e agregado graúdo pelo 

RCC e que tivesse características similares ao concreto de referência, ou seja, reaproveitar 

resíduos sem modificações significativas nas propriedades do concreto analisado.  

 

1.2 RESUMO DA METODOLOGIA 

 

Na tabela 1 contém um resumo dos métodos aplicados para se alcançar os objetivos 

específicos. 
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Tabela 1 – Resumo metodológico 

Objetivo específico Métodos resumidos 

Determinar as 

características do 

concreto nos estados 

fresco e endurecido 

Para cada um dos seis traços foram determinados seus 

respectivos abatimentos, utilizando a ABNT NBR NM 67:1998; 

A moldagem dos corpos de prova dos diferentes traços de 

concreto foi feito segundo a ABNT NBR 5738:2015; Os ensaios 

de resistência à compressão foram realizados segundo a ABNT 

NBR 5739:2007; O ensaio de módulo de elasticidade foi 

realizado com o uso do software Sonelastic® 3.0 por meio da 

técnica de excitação por impulso; O ensaio de resistência à tração 

por compressão diametral foi feito seguindo o que especifica a 

ABNT NBR 7222:2011; A absorção de água, índice de vazios e 

massa específica dos concretos foi realizada com base na ABNT 

NBR 9778:2005. 

Analisar a 

microestrutura do 

compósito 

Amostras dos corpos de prova foram vistos a nível 

microscópico com utilização de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Tal equipamento encontra-se no Complexo de 

Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP), no campus sede-

Maringá da Universidade Estadual de Maringá. 

Fonte: Autor, 2018. 
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2. RESÍDUOS: CINZA DO BAGAÇO DA CANA-DE-

AÇÚCAR E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A geração de resíduos é proveniente das atividades humanas do dia-a-dia. Esses 

resíduos são de vários tipos, como por exemplo, resíduos da área da saúde, de indústrias, de 

estação de tratamento de esgoto, entre outros. 

Em 02 de agosto de 2010 foi criada a Lei Federal nº 12.305, a qual institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). De acordo com esta lei, resíduo sólido é todo material, 

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas, nos estados sólidos ou 

semissólidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgoto ou em corpos d’água. De acordo com essa política os geradores deverão priorizar a não 

geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Para que os resíduos sólidos sejam gerenciados adequadamente, a ABNT NBR 

10.004:2004 classificam os resíduos sólidos quanto aos seus riscos ao meio ambiente e à 

saúde pública. Os resíduos são classificados em: 

 Resíduos classe I – Perigosos: são aqueles que possuem características que podem 

apresentar risco à saúde publica ou ao meio ambiente, como por exemplo, os 

resíduos inflamáveis (que produzem fogo ou contribuem para a sua proliferação), 

corrosivos (com pH inferior a 2 ou superior ou igual a 12,5; ou ser capaz de 

corroer o aço a uma taxa maior do que 6,35 mm/ano), reativos (ser instável e 

reagir de forma violenta e imediata; reagir violentamente com a água; formar 

misturas potencialmente explosivas ou gerar gases em quantidades suficientes 

para provocar danos à saúde pública quando em contato com a água, etc.), tóxicos 

(que apresentam contaminantes) e patogênicos (que contenham ou se houver a 

suspeita de conter microorganismos patogênicos, proteínas virais, organismos 

geneticamente modificados, entre outros, capazes de produzir doenças em 

homens, animais ou vegetais) (ABNT NBR 10.004:2004). 

 Resíduos classe II – Não perigosos: 

o Resíduos classe II A – Não inertes: são os resíduos que podem ser 

degradáveis, combustíveis ou solúveis em água. Ou simplesmente: 

aqueles que não se enquadram na classe I e nem na classe II B; 
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o Resíduos classe II B – Inertes:  é todo resíduo que, ao contato com a 

água destilada ou desionizada não se solubiliza em concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade. 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – 

ABRELPE produz um panorama anual dos resíduos sólidos no Brasil desde 2003. O último 

panorama lançado foi o referente ao ano de 2014. Nele, a ABRELPE afirma que o Brasil 

gerou aproximadamente 78,6 milhões de toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), 

como destacado na figura 1. Dessa quantidade, aproximadamente 45 milhões de toneladas foi 

de RCC. 

 

Figura 1: Geração e coleta de Resíduos Sólido Urbanos do Brasil 

 

Fonte: ABRELPE, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Adaptado pelo autor. 

 

Percebe-se que a geração de RSU só aumentou com o passar dos anos. Além disso, a 

quantidade coletada é menor do que a gerada. Essa diferença representa a quantidade de 

resíduos que tiveram destino impróprio, o que pode ter ocasionado danos ambientais. 

 

2.1 CINZA PROVENIENTE DA QUEIMA DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

 

Após remover o sumo da cana-de-açúcar resta apenas o bagaço, que pode ser 

queimado para gerar eletricidade como parte de um esquema de cogeração de energia 

(RAINBOLT; GILBERT, 2008). O volume de bagaço da cana-de-açúcar tem aumentado nos 

últimos anos e representa uma potencial fonte de energia. Seu uso para a geração de energia 

representa a maior fonte de energia renovável no Brasil. Em 2010, sua participação na matriz 
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energética brasileira representou 19,3%, enquanto que o total de fonte renovável correspondeu 

a 47,6% no país (HOFSETZ; SILVA, 2012). 

A queima do bagaço gera a cinza pesada e a leve da cana-de-açúcar. A temperatura de 

queima do bagaço influencia na pozolanicidade das cinzas. Cordeiro, Toledo Filho e Fairbairn 

(2010) atingiram a máxima atividade pozolanica com cinzas produzidas em uma temperatura 

de queima de 600 ºC, que resultou em um índice de atividade pozolanica de 77% (ver figura 

2a). No entanto, Baharudeen e Santhanam (2015) obtiveram cinzas com índice de atividade 

pozolanica de 86% aos 28 dias, com uma temperatura de queima de 700 ºC, resultando em um 

concreto com resistência à compressão superior a 40 MPa (ver figura 2b). Dessa forma, a 

máxima atividade pozolanica é atingida quando se utiliza uma temperatura de queima por 

volta de 600 ºC a 700 ºC. Temperaturas acima desta ocasionam a cristalização da sílica, o que 

resulta na diminuição do índice da atividade pozolânica (BAHARUDEEN; SANTHANAM, 

2015. CORDEIRO; TOLEDO FILHO; FAIRBAIRN, 2009; CORDEIRO; TOLEDO FILHO; 

FAIRBAIRN, 2010). A finura da cinza também influencia na pozolanicidade. Diâmetro 

menor do que 53μm pode ser classificado como um material suplementar ao cimento 

(BAHARUDEEN; SANTHANAM, 2015). 

 

Figura 2: Influencia da temperatura de queima na pozolanicidade da cinza do bagaço da cana-

de-açúcar e na resistência a compressão. 

a) 
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b)  

 

Fonte: a) CORDEIRO; TOLEDO FILHO; FAIRBAIRN, 2010. b) BAHARUDEEN; SANTHANAM, 2015. 

Adaptado pelo autor. 

 

No entanto, a ABNT NBR 12.653:2012 traz como requisitos físicos de materiais 

pozolânicos: a quantidade de material retido na peneira com abertura de malha de 45μm deve 

ser menor ou igual a 34%; Já o índice de atividade pozolânica deve ser maior ou igual a 75%. 

Esses requisitos são análogos aos contidos na ASTM C-618 de 2005. 

Ao analisar a cinza proveniente da queima controlada do bagaço de cana, Cordeiro, 

Toledo Filho e Fairbairn (2009), ao chegar a temperatura de 600ºC, os autores obtiveram uma 

cinza predominantemente amorfa, com um índice de atividade pozolânica de 77%. Este índice 

pode ser encontrado por meio de ensaio especificado na ABNT NBR 5752:2014. O ensaio 

consiste em comparar a resistência média de compressão, aos 28 dias, de argamassas com 

duas dosagens diferentes: a argamassa A deve conter cimento CP II-F-32, areia normal e 

água; Já a argamassa B deve conter 25% em massa de material pozolânico, em substituição à 

igual porcentagem de cimento CP II-F-32, areia normal e água. 

As cinzas produzidas nos fornos das indústrias podem ser classificadas como um 

provável material pozolânico. No entanto, altas temperaturas e a combustão incompleta do 

bagaço influenciam na sua reatividade, que em alguns casos pode ser negligenciada. Os 

fatores que mais afetam a reatividade é o grau de cristalização da sílica, presente na cinza, e a 

presença de impurezas, como o carbono e materiais orgânicos que não sofreram a queima. 
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Essas impurezas podem limitar o contato do hidróxido de cálcio (CH) com a sílica ativa para 

formar compostos estáveis (HERNÁNDEZ et al, 1998). 

Martins Filho (2015) utilizou cinza leve proveniente da mesma usina de cogeração de 

energia que foi utilizada neste trabalho, resultante da queima do bagaço da cana-de-açúcar. A 

seguir serão apresentados os dados encontrados por este autor ao fazer a caracterização da 

cinza leve. 

A quantidade de material orgânico encontrado por Martins Filho (2015) foi de 1,45 %, 

já a quantidade de carbono orgânico foi de 0,805%. Segundo Mehta e Monteiro (2008) mais 

do que 5% de carbono em cinzas volantes para uso como adição mineral no concreto não é 

desejável devido ao fato das partículas celulares de carbono tendem a aumentar a necessidade 

tanto de água para determinada consistência, quanto de aditivo para incorporação de ar. 

O ensaio de fluorescência de raios-X também permite classificar o material de acordo 

com seu grau de pozolanicidade, estabelecido na norma ABNT NBR 12.653:2012 “Materiais 

pozolânicos”, por meio da somatória das percentagens dos óxidos: SiO2, Al2O3 e Fe2O3, que 

totalizam 72,46%, ou seja, está acima do mínimo de 70% exigido pela norma, que estabelece 

como um dos vários pré-requisitos para que seja pozolana (MARTINS FILHO, 2015). 

O ensaio de DRX permite identificar as fases amorfas e/ou cristalinas dos componentes 

minerais da amostra. A Figura 3 apresenta o resultado obtido na Difração de Raios-X da cinza 

leve do bagaço de cana-de-açúcar. 

 

Figura 3 – Difratograma da cinza leve 

 

Fonte: MARTINS FILHO, 2015. 
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 A amostra de cinza leve, como indica a figura 3, não possui um difratograma com o 

estado estrutural cristalino bem definida, indicando três fases majoritárias: “Dióxido de silício 

– SiO2 – Quartzo”, com estrutura cristalina hexagonal, e as fases minoritárias são “Óxido de 

Férrico – Hematita – Fe2O3, ” e “Dolomita – CaMg(CO3)2”, ambas com estrutura cristalina 

Rhombohedral; e fases amorfas. Essas fases amorfas podem estar relacionadas com alguma 

propriedade de reatividade da amostra, e quanto maior é o grau de vitrificação da substância, 

há uma tendência de se obter curvas pouco definidas (MARTINS FILHO, 2015). 

Vale destacar que a cinza é residual in natura, um material de baixo custo, não tendo 

sido submetida a nenhum tipo de beneficiamento. 

 

2.2 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A Resolução CONAMA nº 307 de 2002 e suas atualizações (Resolução 348:2004, 

Resolução 431:2011, Resolução 448:2012, Resolução 469:2015) traz a definição de Resíduo 

da Construção Civil (RCC): é todo resíduo gerado no processo de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos. Essa resolução os divide em quatro classes: 

 Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos, argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição 

de peças pré-moldadas em concreto; 

 Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações que não seja como 

agregados, por exemplo, papel, papelão, metal, vidro, madeira e gesso. 

 Classe C: são os resíduos que não possuem tecnologias de reciclagem ou 

aplicações economicamente viáveis; 

 Classe D: são os resíduos perigosos, por exemplo, tintas, solventes, resíduos de 

demolição ou reforma de clínicas radiológicas, materiais que contenham 

amianto, em fim, todos os produtos que sejam nocivos à saúde. 

 

Segundo John e Agopyan (2016), os RCC são classificados, por exceção, como 

inertes. No entanto, quando submetidos a análises, eles podem apresentar contaminações 
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importantes. Tais contaminações podem apresentar riscos ao meio ambiente. Nesse caso, sua 

classe passaria a ser não inertes. 

A britagem dos resíduos de construção resulta no agregado reciclado, que pode ser de 

concreto (ARC) ou misto (ARM). A ABNT NBR 9935:2011 define ARC como aquele 

material proveniente da reciclagem de resíduos de concreto fresco ou endurecido, constituído 

na sua fração graúda de no mínimo 90% em massa de fragmentos à base de cimento Portland 

e rochas. Este é composto por agregado natural e argamassa aderida em sua superfície. Já o 

ARM é o material constituído na sua fração graúda de no máximo 90% em massa de 

fragmentos à base de cimento Portland e rochas. 

Similar a figura 1, a figura 4 apresenta uma crescente quantidade de resíduos gerados 

com o passar dos anos. Vale ressaltar que a quantidade total desses resíduos é ainda maior, 

uma vez que os municípios coletam apenas os resíduos lançados nos logradouros públicos. 

Logo, as projeções sobre os RCC não incluem os resíduos coletados por serviços privados. 

 

Figura 4: Total de RCC coletado no Brasil e na região Sul de 2009 a 2014. 

 

Fonte: ABRELPE, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Adaptado pelo autor. 

 

Muitas razões podem explicar a baixa valorização do RCC, especialmente onde a 

competitividade da indústria de agregado reciclado (AR) é menor do que a do agregado 

virgem. As razões são: as construções não são projetadas para serem nem reusadas e nem 

recicladas; há falta de instalações de beneficiamento dos resíduos em algumas áreas; e, para 

alguns materiais, a demanda é muito baixa devido à falta de vontade para usar materiais 
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reciclados no lugar dos agregados virgens, principalmente por algumas barreiras regulatórias 

ou normativas (FALESCHINI, F. et al, 2016). Além disso, a qualidade do AR pode ser 

inferior quando comparado com o agregado natural (AN), devido a sua alta porosidade e teor 

de absorção, como mostrados em estudos como os de Faleschini et al (2014) e Pepe et al 

(2014). 

 Faleschini et al (2016) afirmam que as indústrias de AN são globalmente responsáveis 

por emitir mais poluentes do que as de AR, devido ao grande número de etapas de pré-

processos na cadeia produtiva do AN. O processamento de agregados de alta qualidade geram 

danos ambiental maiores do que os de baixa qualidade, tanto o AR quanto o natural. 

Pesquisas sobre AR são importantes e podem ser feitas com foco em varias aplicações, 

dependendo de sua qualidade, por exemplo, como material de aterro para reabilitação de 

pedreiras e aterros esgotados, em obras de pavimentação como sub-base, base, como material 

filtrante para camadas de drenagem e na produção de concretos. Com relação aos concretos, o 

AR pode ser utilizado na fabricação de blocos para pavimentação (pavers), meio-fio, barreira 

anti-colisão, plataforma ferroviária, aplicações de concreto massa, entre outros 

(FALESCHINI, F. et al, 2016). 

 A densidade do ARC é geralmente mais baixa do que a do AN, devido à argamassa 

aderida a qual é menos densa do que o agregado graúdo (MCNEIL, K; KANG, T.H.K., 2013). 

Estudo feito por Limbachiya et al (2000) revelou que a densidade relativa do ARC, no estado 

saturado superfície seca, é aproximadamente de 7 a 9% mais baixa do que a do AN, e a 

absorção de água do ARC, também no estado saturado superfície seca, é duas vezes mais alta, 

o que reflete na porosidade da pasta de cimento aderida ao ARC. 

 Porosidade e absorção de água são características relacionadas aos agregados, também 

atribuída à argamassa residual. AN normalmente tem baixa absorção de água devido à baixa 

porosidade, mas a argamassa aderida no ARC tem uma porosidade maior, o que permite com 

que eles retenham mais água em seus poros do que os AN (MCNEIL, K; KANG, T.H.K., 

2013). Lima et al (2013) encontrou valores de absorção de água variando de 1,8 a 6% para 

agregados reciclados e 0,3 a 0,7% para agregados naturais. Essa variação foi devido aos 

diferentes diâmetros analisados, que foi de 2,0 a 31,5 mm. A maior porcentagem de absorção 

corresponde ao menor diâmetro. Já Marmash (2000) encontrou valores de absorção entre 4,1 a 

6% para agregados reciclados e 1,1 a 1,3% para agregado natural, com diâmetro variando 

entre 10 e 14 mm. 

 Marmash (2000) afirma que o método de britagem influencia nas propriedades do AR. 

As características que obtiveram maiores variações com os diferentes tipos de beneficiamento 
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foram o tamanho e a textura. De acordo com o mesmo autor, os três tipos de britadores 

analisados produziu AR de forma e resistência aceitável. Contudo, o britador de impacto 

(figura 5b) aparentou ser o mais adequado para a produção de ARC, seguido pelo britador de 

mandíbula (figura 5c) e por fim o britador de cone (figura 5a).  No entanto, o britador de 

impacto apresentou uma desvantagem, que foi produzir uma grande quantidade de agregado 

miúdo do que agregado graúdo. 

 

Figura 5 – Britador de cone, britador de impacto e britador de mandíbula. 

a) b) c) 

 

 

 

Fonte: a) WEIKU, sd; b) FRANK E SUSTENTABILIDADE, 2016; c) FULLER, R., 2009. 

 

 Estudo feito por Cordeiro (2013) deixa claro que a qualidade do concreto que deu 

origem ao AR influencia nas propriedades do mesmo. Consequentemente, influencia nas 

propriedades do concreto produzido com esse AR. O agregado gerado de um concreto de 

menor resistência possui mais finos do que aquele gerado de um concreto de maior 

resistência, em virtude da fragilidade do material durante o manuseio. Por essa razão, os 

agregados menos resistentes apresentam uma quantidade de argamassa aderida menor. Essa 

maior geração de finos não afeta a resistência do AR, mas influencia a sua taxa de absorção e 

composição granulométrica. Considera-se então inadequado o uso de agregados graúdos 

reciclados de concretos de baixa qualidade. 

 A trabalhabilidade do concreto no estado fresco é prejudicada devido à absorção de 

água, forma e textura do agregado reciclado. Sua textura áspera, grãos angulares e maior 

absorção de água dificulta o deslizamento das partículas, o que resulta na diminuição do 

abatimento (MORETTI., 2014), ou seja, um concreto seco. 

 O estado endurecido do concreto também é afetado devido às características do RCC, 

como por exemplo, a resistência à compressão, resistência à tração e o módulo de elasticidade 
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(RAKSHVIR, M.; BARAI, S.V., 2006; CASUCCIO, M. el al, 2008; BERNDT, M.L., 2009; 

LIMBACHIYA, M.; MEDDAH, M.S.; OUCHAGOUR, Y., 2012; KOU, S.; POON, C., 2013; 

LIMA, C. et al, 2013; MANZI, S.; MAZZOTTI, C.; BIGNOZZI, M.C., 2013; PEPE, M.; 

TOLEDO FILHO, R.D.; KOENDERS, E.A.B.; MARTINELLI, E., 2014; MUÑOZ-

RUIPEREZ, C. et al, 2016). 

 A ABNT NBR 15.116:2004 estabelece os requisitos para o emprego de agregados 

reciclados de resíduos sólidos da construção civil, destinado a obras de pavimentação e a 

concretos sem função estrutural. No item 7.2.3 desta norma, consta sobre a necessidade de se 

fazer a pré-molhagem dos agregados miúdos e graúdos. Leite (2001) desenvolveu um método 

para determinar a absorção de água do agregado reciclado. Com a curva (taxa de absorção x 

tempo) obtida deste método, consegue-se determinar o tempo necessário de pré-molhagem do 

AR, a partir do teor de umidade pré-estabelecido. De acordo com o mesmo autor, o tempo 

necessário para a pré-molhagem é o referente à absorção de 50%. Teores de absorção acima 

deste poderia prejudicar a resistência do concreto. Poon (2004), ao utilizar AR com excesso 

de água absorvida, após 24h de imersão, verificou que houve um decréscimo na resistência do 

concreto. Segundo este autor, pode ter ocorrido a liberação excessiva de água do AR para a 

pasta. Vale salientar que os estudos feitos por Leite (2001) e Poon (2004) atingiram valores de 

resistência a compressão de 35 MPa. 
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3. MATRIZES CIMENTICIAS COM SUBSTITUIÇÃO 

PARCIAL DE AGLOMERANTE E AGREGADO 

 

Nesse item do trabalho serão apresentados alguns usos de resíduos em matrizes 

cimentíciais, como substituição de agregados ou do aglomerante cimento Portland. 

Nos ensaios feitos por Martins et al (2016) verificou-se que os melhores resultados, 

referente a concretos com substituição parcial de cimento por cinza leve, se deu quando essa 

substituição foi de 7,5%. Já os resultados apresentados por Moretti (2014) indica que o traço 

que apresentou melhores resultados, quando se substituiu brita por RCC, foi quando se 

substituiu 30% do agregado graúdo pelo agregado reciclado. 

A influência da cinza leve em matrizes cimentícias pode ser mais bem observada em 

idades avançadas. Cordeiro, Toledo Filho e Fairbairn (2010) observaram a resistência à 

compressão de diferentes concretos (referência, 10, 15 e 20% de cinza leve) em diferentes 

idades. A maior resistência à compressão foi a referente ao concreto com 10% de cinza leve 

aos 180 dias a qual atingiu a marca de 74,3 MPa, cerca de 4% superior à resistência obtida 

com o traço de referência. O mesmo concreto aos 28 dias possuía 61,6 MPa. 

 Meng, Yu e Wang (2017) acompanharam a microestrutura de concretos feitos com 

substituição parcial do cimento por cinza volante, por meio de microscopia eletrônica de 

varredura. Figura 6a e 6b mostram imagens de partículas de cinza volante em matriz 

cimenticia nas idade de 1 e 28 dias, respectivamente. Alguns hidratos puderam ser vistos na 

superfície da cinza, o que pode ser muito útil para a hidratação acelerada da cinza leve e a 

melhoria da resistência do concreto, afirmam os autores. 

 

Figura 6 – Microscopia eletrônica de varredura em concretos nas idades de 1 e 28 dias. 

  

a) 1 dia de idade b) 28 dias de idade 

Fonte: MENG, YU e WANG, 2017. 
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 Parte da casca da cinza desapareceu em 28 dias por causa da reação pozolânica. A 

maioria das partículas de cinzas volantes parecia ter sido bem preservada enquanto os 

produtos hidratados aderiram em suas superfícies e reagiram com as cinzas (MENG, YU e 

WANG, 2017). 

 Ainda aos 28 dias, Meng, Yu e Wang (2017) mostram uma partícula de cinza rompida 

(figura 7), a qual possui tamanho similar com aquelas da figura 6. A parede da partícula 

colapsou e alguns produtos hidratados cresceram a partir da microfissura. 

 

Figura 7 – Microscopia eletrônica de varredura em concreto na idade de 28 dias. 

 

Fonte: MENG, YU e WANG, 2017. 

 

Cordeiro et al (2008) concluem que quanto menor for o grão da cinza, maior é a 

densidade da argamassa, o que gera uma maior atividade pozolânica e resistência à força de 

compressão. O tamanho do grão influencia o estado físico, devido ao efeito filler, no qual as 

partículas ultrafinas preenchem os vazios. Cordeiro et al (2009) afirmam que a aplicação da 

cinza ultrafina em concreto de alto-desempenho, até uma substituição de 20% de cimento pela 

cinza, resulta em concreto com pequena variação no comportamento mecânico quando 

comparado com concreto feito somente com cimento Portland. 

 A consistência do concreto costuma ser inversamente proporcional ao teor de cinza 

incorporada, ou seja, piora com o aumento do teor de substituição de cinza. Isso é mostrado 

no trabalho de Sampaio, Souza e Gouveia (2014). Com exceção da incorporação de 20% de 

cinza, o qual resultou em um ligeiro aumento na consistência, as demais substituições (10 e 

30%) apresentaram diminuição. Esse acontecimento é justificado devido à finura da cinza, o 

que aumenta a absorção da água de amassamento. 
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 Resultados obtidos por Sampaio, Souza e Gouveia (2014) demonstraram que, a 

variedade do tipo da cinza influencia na trabalhabilidade e nas propriedades mecânicas dos 

concretos. Estes autores utilizaram cinzas das espécies SP816949 e RB92579. A maior 

resistência à compressão obtida foi de 43,82 MPa, referente ao concreto com substituição de 

30% do cimento pela cinza leve do tipo C (espécie SP816949 proveniente do município de 

Pureza, Rio Grande do Norte). Com relação ao índice de vazios e porosidade, estes 

diminuíram quando acrescentado CBC. 

Porém, não houve uma linearidade nos resultados. O menor valor de índice de vazios e 

porosidade se deu no concreto com índice de 10% de substituição do cimento pela cinza leve 

do tipo B (espécie RB92579 proveniente do município de Pureza, Rio Grande do Norte). As 

cinzas utilizadas neste estudo são na forma natural, ou seja, com menos tratamento possível. 

A queima ineficiente do bagaço, feita a uma temperatura de 900ºC, resultou em cinzas sem 

atingir o mínimo de atividade pozolanica estipulado na ABNT NBR 5752:2014. Logo, os 

autores concluíram que a incorporação da CBC no concreto aumentou a resistência à 

compressão devido ao efeito filler. 

A trabalhabilidade do concreto também é afetada quando se utiliza RCC em sua 

mistura, como observado por Rakshvir e Barai (2006). Uma das causas é a argamassa aderida 

no agregado reciclado, o que aumenta a porosidade e a absorção de água. O trabalho de 

Rakshvir e Barai (2006), que em resumo foi confeccionar concretos de resistência de 20MPa, 

com substituição de agregado graúdo natural por RCC, nas porcentagens de 0, 25, 50 e 75% 

(em massa), trouxe resultados não satisfatórios. Os concretos com RCC apresentaram redução 

nos valores de resistência à compressão, tração na flexão e por compressão diametral, além da 

diminuição do módulo de elasticidade, quando comparado com o concreto sem RCC. 

 A diminuição na resistência à compressão e no módulo de elasticidade também foi 

constatado por Casuccio et al (2008) ao confeccionar concretos, de diferentes resistências, 

com substituição de 100% do agregado natural pelo reciclado. 

 Resultados diferentes foram obtidos por Manzi, Mazzotti e Bignozzi (2013) ao 

substituírem o agregado (graúdo e miúdo) por RCC. A substituição foi em volume e variou de 

27 a 63,5% do total de agregados. Concretos confeccionados com frações de RCC 

apresentaram resultados de resistência à tração, à compressão e módulo de elasticidade 

similar, e em alguns casos maior, quando comparado com o concreto de referência. A maior 

resistência a compressão foi de 52 MPa, ocorrido quando se substituiu 100% da brita por 

RCC. Para o mesmo concreto, obteve-se módulo de elasticidade por volta de 30 GPa, 

próximo ao valor obtido com o concreto de referencia. Já a resistência à tração por 
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compressão diametral permaneceu no intervalo de 3 a 4 MPa para todos os concretos 

analisados, sem uma significativa diferença. 

 Brito et al (2016) confeccionou quatro traços de concreto para estudo, sendo três deles 

com substituição do agregado graúdo natural por RCC. São eles: o de referência (REF), ou 

seja, sem incorporação de RCC, outro com taxa de 25% de RCC incorporado (B25), outros 

dois com 100% de substituição do agregado graúdo por RCC (B100 e B100SP). Porém, o 

B100SP possui incorporação de 1%, por massa de cimento, de superplastificante. O objetivo 

do uso do superplastificante por Brito et al (2016), foi para estudar a resistência que pode ser 

atingida com o RCC utilizado. A composição das misturas de concreto está presente na tabela 

2. 

Tabela 2 – Composição das misturas de concreto (kg/m³ de concreto) 

Materiais Mistura de concreto 

REF B25 B100 B100SP 

Areia fina  243,4 243,8 245,1 258,8 

Areia grossa  543,3 448,8 450,1 475,5 

Agregado natural graúdo Cascalho fino 176,0 132,0 0,0 0,0 

 4 - 11,2 mm 261,4 196,0 0,0 0,0 

 11,2 – 22,4 mm 666,8 500,1 0,0 0,0 

Agregado reciclado 4 - 10 mm 0,0 83,3 333,3 352,0 

 10 – 20 mm 0,0 171,0 683,8 722,3 

Cimento  350,0 350,0 350,0 350,0 

Água  185,5 194,8 206,4 159,2 

Relação água/cimento efetiva* 0,54 0,54 0,54 0,40 

Relação água/cimento aparente 0,54 0,55 0,59 0,45 

Superplastificante 0,0 0,0 0,0 3,5 

*A relação água/cimento efetiva foi calculada com o teor de umidade e absorção de 

água. 

Fonte: BRITO, J. et al, 2016. Adaptado pelo autor. 

  

As resistências à compressão e à tração não foram afetadas significativamente quando 

incorporado agregados reciclados. No entanto, a mistura B100SP teve um aumento 

significativo na resistência à compressão e à tração. Fato justificado devido a sua maior 

compacidade e melhor qualidade global da matriz cimentícia. Entretanto, o módulo de 
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elasticidade é afetado devido à incorporação do RCC. Este decréscimo observado pode ser 

justificado devido a deformabilidade do AR ser maior do que do AN, por causa da argamassa 

aderida. A mistura B100SP originou um concreto com o maior módulo de elasticidade, o que 

é explicado devido à redução na relação água/cimento e a compactação da mesoestrutura. A 

absorção de água aumentou com o aumento da taxa de RCC incorporado, o que já era 

esperado devido a porosidade do AR. Porém, tanto a absorção de água por imersão quanto por 

capilaridade diminuíram na mistura B100SP, pois a redução do fator água/cimento resultam 

em matrizes com alta compactação e baixa permeabilidade (BRITO, J. et al, 2016). 

 Por fim, Brito et al (2016) conclui que a utilização de agregados reciclados de alta 

qualidade, quando incorporados em matrizes cimentícias, apresentam variações 

insignificantes em suas características. 

 O tipo de processamento do RCC para torná-lo um AR influencia nas características 

tanto do AR quanto do concreto produzido com o mesmo, como mostra o estudo feito por 

Pepe et al (2014). Neste estudo, os autores utilizaram AR após três etapas de processamento: 

homogeneização das partículas (remoção de resíduos de madeira, metal e plástico), moagem e 

peneiramento, e por fim uma limpeza autógena (com intenção de remover a argamassa 

aderida na superfície do agregado). Os dois primeiros processos são comumente utilizados 

nos RCC para produzir AR. No entanto, um terceiro processo foi adotado para aumentar a 

qualidade do AR, e com isso, melhorar as propriedades mecânicas do concreto com AR. 

 As misturas feitas por Pepe et al (2014) foram três: sem incorporação de RCC, 

denominado de REF, e outros dois com substituição de 50%, em massa, do agregado graúdo 

pelo AR, denominados de RAC e RAC CL, sem e com limpeza autógena, respectivamente. 

Os autores utilizaram o cimento CP V ARI com um consumo de 300 kg/m³ de concreto e 

também superplastificante. A relação água/cimento adotada foi de 0,53, porém, quando 

necessário, efetuou a correção desse fator levando em consideração a absorção de água do 

AR. Foi analisada no concreto endurecido sua resistência à compressão, à tração por 

compressão diametral e o modulo de elasticidade. 

 Pepe et al (2014) afirmam que o concreto de referência atingiu 37 MPa aos 60 dias. 

Contudo, teve um decréscimo de 20% na resistência a compressão do concreto denominado 

RAC. Isso ocorreu devido a grande quantidade de água absorvida, o que aumentou a relação 

água/cimento. Com relação ao concreto RAC CL, observou-se uma diminuição de apenas 

8,9%, pelo beneficio da limpeza autógena. Os autores obtiveram valores de módulo de 

elasticidade por volta de 24 GPa para todas as misturas de concreto, sem grande variação. A 

tensão de tração por compressão diametral no concreto sem limpeza autógena apresentou uma 
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redução de 13% quando comparado com o referência. Entretanto, o concreto com 

incorporação de AR com limpeza autógena (RAC CL) levou a uma maior tensão de tração, 

porém ainda menor do que o concreto de referência. 

 Autores como Li et al (2012), Xiao et al (2013a) e Xiao et al (2013b) estudam o 

comportamento da zona de transição (ZT) do concreto com a incorporação do AR. Denomina-

se nova ZT aquela formada com a nova pasta empregada na fabricação do novo concreto, ou 

seja, zona entre a antiga e a nova argamassa. Antiga ZT é o nome dado à ZT da argamassa 

aderida no concreto reciclado, ou seja, entre o AR e a antiga argamassa aderida em sua 

superfície. 

 Xiao et al (2013b) confeccionou duas misturas de concreto para estudo, denominadas 

de RAC I e RAC II, cujas proporções de materiais utilizados podem ser encontradas na tabela 

3. Ambas as misturas foram utilizadas 100% de AR como substituição do agregado graúdo, a 

diferença é que o RAC I possui cinza volante em sua composição. 

 

Tabela 3 – Quantidade de cada material utilizado nas misturas de concreto 

  kg/m³ 

 a/c Água Cimento Cinza volante Areia Agregado graúdo reciclado 

RAC I 0,42 129 246 61 854 978 

RAC II 0,45 200 444 0 702 1054 

Fonte: XIAO, J. 2013b. Adaptado pelo autor. 

 

 A resistência à compressão obtida no RAC I é mais baixa do que no RAC II, enquanto 

que o aumento da taxa de resistência no RAC I é maior do que no RAC II depois de 7 dias, 

como mostrado na figura 8. Isso se deve ao fato de que a nova ZT do RAC I é relativamente 

mais fraca do que a nova ZT do RAC II (XIAO, J. 2013b). 
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Figura 8 – Aumento da resistência à compressão do RAC I e RAC II. 

 

Fonte: XIAO, J. et al, 2013b. Adaptado pelo autor. 

  

Os resultados obtidos por Xiao et al (2013b) sugerem que a nova ZT e a nova pasta são o elo 

fraco nas baixas idades. A espessura da antiga e da nova ZT encontrada foi de 40-50 μm e 55-

65 μm, respectivamente, em idades avançadas (figura 9a e 9b). A espessura da nova ZT no 

RAC I foi maior do que no RAC II. Fato provavelmente atribuído à cinza volante adicionada 

no RAC I. Devido ao aumento da hidratação com o passar do tempo, a espessura da nova ZT 

apresentou uma redução e sua microestrutura tornou-se mais densa (figura 9e). 

 

Figura 9 – Nova e antiga zona de transição de concreto com agregado reciclado aos 90 dias. 

 
a) Antiga zona de transição b) Nova zona de transição 
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c) Antiga zona de transição d) Nova zona de transição 

 

e) Nova zona de transição  

Fonte: XIAO, J. et al, 2013b. 

 

 Assim como o presente trabalho, outros autores já estudaram dupla incorporação de 

resíduos em matrizes cimentícias, como por exemplo Berndt (2009), Limbachiya, Meddah e 

Ouchagour (2012) e Lima et al (2013). 

Berndt (2009) afirma que as misturas de concreto contendo substituição de 50% de 

cimento por escória de alto forno resultaram nos melhores resultados, em termos de 

propriedades mecânicas e durabilidade, quando foi utilizado tanto o AN quanto o AR. O 

módulo de elasticidade diminuiu quando tanto a cinza volante quanto o AR foi incorporado 

no concreto. Aparentemente houve alguma incompatibilidade ou possível contaminação da 

cinza volante utilizada, o que resultou em um pobre desempenho das misturas com 50% de 

cinza volante. Isso demonstra que não se pode assumir que todas as cinzas volantes irão 

necessariamente melhorar as propriedades do concreto, quando este tiver uma alta 

substituição de cimento pela cinza. 
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Limbachiya, Meddah e Ouchagour (2012) concluíram com base nos resultados 

obtidos, que a substituição do agregado graúdo pelo AR não prejudicam significativamente as 

propriedades mecânicas e de durabilidade. No entanto, observou-se a redução na resistência a 

carbonatação e a penetração de íons de cloreto, bem como o ataque de sulfatos com o 

aumento na proporção do AR. Assim, definiu-se como 30% o nível ótimo de substituição do 

agregado graúdo pelo AR, pois misturas acima dessa porcentagem apresentaram efeitos 

negativos de resistência à compressão, tração e módulo de elasticidade. 

Lima et al (2013) estudou dupla incorporação, ou seja, concretos feitos com AR e 

cinza volante. Ao substituir o agregado graúdo natural pelo reciclado, os autores notaram uma 

significativa redução na trabalhabilidade, uma progressiva redução nas tensões de compressão 

e tração com o aumento da porcentagem de AR na mistura. Os autores afirmam que esta é a 

razão pela qual a porcentagem de substituição de agregado natural pelo reciclado é 

frequentemente limitada em aproximadamente 30%. Observaram também que o concreto com 

AR apresentou uma maior permeabilidade, consequentemente uma menor resistência à 

penetração de cloretos. 

No entanto, Lima et al (2013) afirmam que a adição de cinza volante nas misturas de 

concreto melhoram suas propriedades mecânicas e durabilidade, mitigando assim os efeitos 

negativos do AR. Em particular, observou-se que: a adição da cinza volante nas misturas de 

concreto melhorou a trabalhabilidade; Tanto a tensão de compressão quanto a de tração 

aumentaram com o maior teor de cinza volante; A resistência à penetração de cloretos 

aumenta significativamente com a adição de cinza volante. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Serão apresentados a seguir os materiais que foram utilizados e os métodos realizados 

para se atingir o objetivo geral do trabalho. A parte laboratorial do estudo foi feita na 

Universidade Estadual de Maringá, no laboratório de estruturas/materiais de construção, com 

exceção do ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), que se realizou no 

Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP). 

 

4.1 MATERIAIS  

 

Os materiais utilizados foram: cimento, areia, brita, água, cinza leve do bagaço da 

cana-de-açúcar e resíduo da construção civil. A seguir têm-se os detalhes de cada material. 

 

4.1.1 Cimento 

O cimento utilizado na moldagem dos corpos de prova foi o CP II-F-32, já que este 

cimento não possui escória e nem pozolana em sua composição, possui apenas uma 

quantidade de filler menor do que 10%. Esse mesmo tipo de cimento é utilizado para se 

determinar o índice de desempenho dos materiais pozolânicos (ABNT NBR 5752:20014). 

 

4.1.2 Agregado Miúdo 

O agregado miúdo utilizado foi areia quartzosa proveniente de fornecedores da região 

de Maringá – PR. 

 

4.1.3 Brita 

A brita utilizada foi proveniente da região de Maringá – PR. 

 

4.1.4 Água 

 A água adicionada na mistura de concreto é potável proveniente do abastecimento de 

água da cidade de Maringá, fornecida pela Companhia de Abastecimento de Água do Paraná 

– SANEPAR. 
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4.1.5 Cinza leve do bagaço da cana-de-açúcar (CL) 

 A cinza leve utilizada como substituição parcial do cimento Portland foi fornecida por 

uma usina termoelétrica de cogeração de energia localizada no município de São Pedro do 

Ivaí, PR. Porém, utilizou-se apenas a porção passante na peneira de malha 0,15 mm. 

 

4.1.6 Resíduo de Construção Civil (RCC) 

 O agregado graúdo natural foi substituído parcialmente por RCC classe A, com baixa 

quantidade de componentes cerâmicos, oriundo de uma usina de reciclagem localizada no 

município de Maringá – PR.  

 

4.2 MÉTODOS 

 

 A seguir serão apresentados os métodos a serem utilizados para se cumprir os 

objetivos específicos. 

 

4.2.1 Caracterização da cinza 

 Primeiramente foi necessário fazer o peneiramento da cinza utilizando a 

peneira de malha 0,15 mm. Descartou as fibras e a cinza do bagaço da cana retida na peneira 

0,15 mm (figura 10). 

 

Figura 10 – Peneiramento por base vibratória 

 

Fonte: Autor, 2018. 

  

 A análise da atividade pozolânica da cinza foi feita pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas de São Paulo (IPT-SP) seguindo o que consta na ABNT NBR 15.895:2010. 

Esse ensaio consiste basicamente em colocar 2g de CaO, 1g do material que se deseja avaliar 
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se é ou não pozolânico e, por fim, 250 mL de água isenta de CO2 dentro de um frasco e agitá-

lo em banho-maria por aproximadamente 16 horas. O valor de atividade pozolânica 

corresponde a quantidade, em mg, de CaO reagida com 1g do material (cinza). Fez-se o 

ensaio em amostras de granulometria 0,15 mm e 0,075 mm, a fim de comparar o desempenho 

das duas amostras e verificar a influencia da granulometria no desempenho pozolânico do 

material. 

 O consumo mínimo de Ca(OH)2 necessário para o material apresentar uma atividade 

pozolânica considerável é de 436 mg/g de amostra (RAVERDY et al, 1980). O resultado 

obtido foi de 612 mg Ca(OH) 2/g amostra, para a cinza passante na peneira 0,15 mm, e 

714 mg Ca(OH) 2/g amostra, para a cinza passante na peneira 0,075 mm (RUDNICK et al, 

2016a). Portanto, pode-se considerar que a cinza leve utilizada possui uma potencial atividade 

pozolânica. 

 Rudnick et al (2016b) fizeram a determinação do índice de desempenho da atividade 

pozolânica da cinza leve utilizada nesse estudo (passante na peneira 0,15 mm) de acordo com 

a ABNT NBR 5752:2012. Os autores concluíram que tal cinza possui um índice de atividade 

pozolânica superior ao valor limite de 75%. 

 A determinação da composição granulométrica da cinza leve foi feita em laboratório. 

Amostras da cinza foram enviadas para o laboratório da Universidade de São Paulo (USP) de 

Pirassununga, onde foi realizado o ensaio de granulometria a laser, feita com etanol 

(RUDNICK et al, 2016a).  

O gráfico que representa a curva granulométrica da cinza leve, emitido pelo 

laboratório da USP, está presente na figura 11, e verifica-se por ele que a cinza é um material 

fino. 

Figura 11 – Curva granulométrica da cinza leve 

 

Fonte: RUDNICK et al, 2016a. 
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 A determinação da massa especifica foi feita segundo a ABNT NBR NM 23:2001 por 

Rudnick et al (2016a). O valor encontrado foi de 2,198 g/cm³. 

 Uma amostra da cinza passou por análise de microscopia eletrônica de varredura, a 

fim de analisar a morfologia. Já com o EDS, quantificou-se os elementos químicos em 

espectros pontuais das amostras. 

  

4.2.2 Caracterização da areia 

 A caracterização da areia foi feita seguindo as normas: 

 ABNT NBR NM 248:2003: Agregados – Determinação da composição 

granulométrica; 

 ABNT NBR NM 45:2006: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume 

de vazios; 

 ABNT NBR NM 52:2009 – Agregado miúdo – Determinação da massa específica e 

massa específica aparente. 

 No ensaio de granulometria foi determinado a dimensão máxima e o módulo de finura. 

 

4.2.3 Caracterização da brita 

 Para a caracterização da brita foram executados ensaios seguindo as normas: 

 ABNT NBR NM 248:2003: Agregados – Determinação da composição 

granulométrica; 

 ABNT NBR NM 45:2006: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume 

de vazios; 

 ABNT NBR NM 53:2003 – Agregado graúdo – determinação da massa específica, 

massa específica aparente e absorção de água. 

 As partículas passantes na peneira de 4,75 mm foram eliminadas, pois, consta na 

ABNT NBR 7211:2009 que agregados graúdos possuem grãos passantes na peneira de malha 

de 75 mm e retidos na peneira com abertura de 4,75 mm. Os grãos com dimensões acima de 

25 mm dificultam a moldagem dos corpos-de-prova, portanto também foram descartados. 

Dessa forma, atendeu-se o que especifica a ABNT NBR 5738:2015 que afirma que a 

dimensão básica do corpo-de-prova deve ser no mínimo três vezes maior que a dimensão 

nominal máxima do agregado graúdo de concreto, o que justifica a exclusão do material retido 

na peneira de 25 mm, já que o molde possui diâmetro de 100 mm.  
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4.2.4 Caracterização do Resíduo da Construção Civil 

 Foram descartadas as partículas miúdas (passantes na peneira de malha 4,75 mm), pois 

absorvem grande quantidade de água, e as partículas com dimensões superiores a 25 mm por 

dificultarem a moldagem dos corpos de prova. Esta seleção foi feita por meio de 

peneiramento.  

 Em seguida, foram feitos ensaios descritos nas normas: 

 ABNT NBR NM 248:2003: Agregados – Determinação da composição 

granulométrica; 

 ABNT NBR NM 45:2006: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume 

de vazios; 

 ABNT NBR NM 53:2003 – Agregado graúdo – determinação da massa específica, 

massa específica aparente e absorção de água. 

 Já a absorção do RCC foi determinada de acordo com o método desenvolvido por 

Leite (2001), o qual consiste em acompanhar o ganho de massa do RCC imerso em água num 

período de 24h. 

 No ensaio de granulometria foi determinado também a dimensão máxima e o módulo 

de finura. 

 

4.2.5 Dosagem dos concretos 

 Foram estabelecidos os seguintes parâmetros iniciais de dosagem: 

 Relação água/cimento (em massa) ≤ 0,60, referente a concreto armado com classe 

de agressividade II (ABNT NBR 6118:2014); 

 Resistência à compressão acima de 25 MPa, necessário para concreto exposto à 

classe de agressividade II (ABNT NBR 6118:2014); 

 Abatimento do tronco de cone (ABNT NBR 7223:1992) de 70 ± 10 mm, 

trabalhabilidade indicada para um concreto plástico, sem uso de aditivos, assim 

como fizeram Leite (2001) e Moretti (2014). 

 Desvio padrão de 4 MPa, condição de preparo A: os materiais são medidos em 

massa (ABNT NBR 12.655:2015). 

Após a caracterização, foram executados os traços conforme presente na Tabela 4 e 

feito a moldagem e cura dos corpos de prova segundo a ABNT NBR 5738:2015. 
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Tabela 4 – Parâmetro de dosagens dos concretos 

 Teor de cinza leve Teor de RCC 

Referência (REF) 0% 0% 

7,5CL 7,5% 0% 

10CL 10% 0% 

30RCC 0% 30% 

7,5CL 30RCC 7,5% 30% 

10CL 30RCC 10% 30% 
Fonte: Autor, 2018. 

 

O primeiro traço em massa moldado, denominado traço de referência, foi o traço 

desenvolvido por Nunes (2009) (1,000 : 2,060 : 2,940 : 0,555) – (cimento : areia : brita : 

água). Esse traço possui um consumo de cimento de 367.6 kg/m³ de concreto. 

Em seguida, foram produzidos corpos de prova de concreto com substituição de 7,5% 

e 10% da massa de cimento por cinza leve para o traço de referência. 

Moldaram-se então corpos de prova com substituição de 30% da massa de brita por 

RCC para o traço de referência, corrigida segundo equação (1). 

Por fim, foram moldados corpos de prova de concreto com dupla incorporação de 

resíduos: substituição de 7,5% da massa de cimento por cinza leve e 30% da massa de brita 

por RCC; e substituição de 10% da massa de cimento por cinza leve e 30% do volume de 

brita por RCC, para o traço de referência, ambas corrigidas segundo equação (1). 

As porcentagens foram definidas com base no estudo realizado por Martins et al 

(2016) e Moretti (2014), onde foram ensaiados diversos traços de concreto. 

Vale salientar que, na dosagem dos concretos, o valor do abatimento foi mantido 

constante (70 ± 10 mm), para isso, foram realizados ajustes no fator água/cimento quando 

necessário. 

Nos traços que continham RCC, foi realizada a compensação do volume de material, 

já que a massa específica do RCC é inferior à massa específica da brita. Sendo assim, se não 

fosse feita a compensação e substituísse apenas a quantidade em massa, haveria um volume 

maior de RCC e, devido ao alto teor de absorção de água do RCC, seria necessária uma 

quantidade maior de água na mistura para produzir misturas com trabalhabilidade 

equivalentes à referência. Esta metodologia de compensação foi adotada por outros 

pesquisadores (LEITE, 2001; MORETTI, 2014). Assim, utilizou-se a equação 1 para fazer a 

correta substituição. 

 

            
    

      
                                         Eq (1) 
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Onde: 

MRCC = massa do RCC (kg); 

MBrita = massa da brita (kg); 

γRCC = massa específica do RCC (kg/dm³); 

γBrita = massa específica da brita (kg/dm³). 

 

Foi feito a pré-molhagem do RCC para evitar com que o agregado reciclado absorva 

parte da água de amassamento da mistura, o que comprometeria a trabalhabilidade do 

concreto. Tal procedimento também foi realizado por outros pesquisadores (MORETTI, 2014; 

XIAO et al, 2013; LEITE, 2001; CABRAL, 2007). O tempo de pré-molhagem é o tempo que 

corresponde à absorção de cerca de 50%. 

Para realizar a pré-molhagem, os agregados reciclados de RCC foram colocados em 

um balde com cerca de 80% da água da mistura por 10 minutos (tempo equivalente a 

absorção de 50%, o qual foi determinado no ensaio de absorção feito seguindo o método 

desenvolvido por Leite, 2001) antes do início da moldagem. 

Os materiais foram misturados em betoneira com capacidade de 320 litros. 

Primeiramente colocou-se na betoneira os agregados e aglomerantes, e, por fim, a água. 

Para cada um dos seis traços foram determinados seus respectivos abatimentos, 

utilizando a ABNT NBR NM 67:1998, em seguida foram moldados os corpos de prova. 

A moldagem e cura dos corpos de prova de concreto foi realizada baseada na ABNT 

NBR 5738:2015. Antes do preenchimento dos moldes 100x200 mm, por concreto, passou-se 

desmoldante em sua face interna a fim de facilitar a desforma. Com o auxílio de uma concha, 

os concretos foram colocados nos moldes e etiquetados. 

Após a moldagem, os corpos de prova permaneceram em seus moldes por 24h e, 

depois desse período, foram desmoldados e acondicionados em câmara úmida (temperatura 

23 ± 2º C e umidade relativa 95 ± 5º C) até a idade de ruptura. 

 

4.2.6 Ensaios no concreto endurecido 

 

Foram realizados os ensaios de resistência a compressão, módulo de elasticidade, 

resistência à tração por compressão diametral e anàlise da morfologia por meio de 

microscopia eletrônica de varredura. 
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4.2.6.1  Resistência à compressão 

 

Os corpos de prova foram capeados quando submetidos aos ensaios de resistência à 

compressão, para regularizar a superfície de contato, com o objetivo de distribuir 

uniformemente a carga aplicada pela prensa. 

Os ensaios de resistência à compressão foram realizados segundo a ABNT NBR 

5739:2007, em uma prensa hidráulica de capacidade de carga de 100 toneladas, para os 

concretos nas idades de 28, 56 e 112 dias. Para cada idade foram confeccionados seis corpos 

de prova de cada traço. 

 

4.2.6.2  Módulo de elasticidade 

 

O ensaio de módulo de elasticidade foi realizado de forma destrutiva e não destrutiva. 

O método não destrutivo foi feito com o uso do software Sonelastic® 3.0 por meio da técnica 

de excitação por impulso, aos 28 dias. Trata-se de um ensaio não destrutivo para determinar 

os módulos elásticos de materiais através das frequências naturais de vibração do corpo de 

prova. Esta técnica é descrita pela norma ASTM E1876:2015 e correlatas. Para isto, foram 

utilizados três corpos de prova de cada traço, os quais foram reutilizados nos ensaios de 

resistência à compressão e à tração. Cada corpo de prova foi posicionado conforme ilustra a 

figura 12. Inseriram-se os dados de massa, diâmetro e altura. Posicionou-se o captador em 

uma face e fez-se a excitação na face oposta. 

 

Figura 12 – Posicionamento do corpo de prova 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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O corpo de prova emite um som ao sofrer um leve impacto mecânico. Este depende de 

suas dimensões, massa e propriedades elásticas. A atenuação e as frequências presentes nesta 

resposta acústica permitem a determinação precisa dos módulos elásticos (ATCP, 2016). A 

figura 13 ilustra a sequência dos passos para a obtenção do módulo elástico. 

 

Figura 13 – Obtenção do módulo elástico 

 

Fonte: ATCP, 2016. 

 

A partir dos resultados de resistência à compressão, fez-se o módulo de elasticidade 

estático (destrutivo), seguindo a ABNT NBR 8522:2008. Escolheu-se fazer a metodologia A, 

em que se mantém fixa a tensão σa (0,5 MPa). Prosseguiu-se os ciclos de carga e descarga. Os 

corpos-de-prova foram carregados até a força correspondente à tensão do limite superior (σb, 

equivalente a 30% da resistência à compressão) e mantido neste nível por 60 segundos. Em 

seguida, descarregou o corpo-de-prova até uma força próximo a zero. Carregou o corpo-de-

prova até a força correspondente à tensão de 0,5 MPa, mantendo este nível por 60 segundos. 

Repetiu esse processo por duas vezes. Após o termino dos 60 segundos com carga 

correspondente a 0,5 MPa do último ciclo, registrou-se a deformação lida εa. Em seguida, 

carregou o corpo-de-prova até a força correspondente à tensão do limite superior (σb), 

manteve-se neste nível por 60 segundos. Registrou-se a deformação lida εb. Após a leitura das 

deformações, liberou-se a instrumentação e carregou o corpo-de-prova até a ruptura, obtendo-
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se a resistência efetiva. Os corpos-de-prova em que a resistência efetiva diferiu em mais de 

20% da resistência à compressão tiveram seus resultados de módulo de elasticidade 

descartados. 

 

4.2.6.3  Resistência à tração por compressão diametral 

 

O ensaio de resistência à tração por compressão diametral foi feito seguindo o que 

especifica a ABNT NBR 7222:2011, para os concretos nas idades de 28, 56 e 112 dias (figura 

14). Foram utilizados quatro corpos de prova de cada traço para cada idade. 

 

Figura 14 – Ensaio de tração por compressão diametral 

 

Fonte: Autor, 2018. 

4.2.6.4  Absorção de água 

 

Realizou também, aos 28 dias, ensaios para determinar a absorção de água, índice de 

vazios e massa específica dos concretos, com base na ABNT NBR 9778:2005 versão 

corrigida 2:2009. Para isto, foram utilizados seis corpos de prova. 

A tabela 5 contém um resumo da quantidade de corpos de prova de cada traço para 

cada ensaio. 
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Tabela 5 – Programa experimental 

Nº de CP's ensaiados 
Idade dos CP's 

28 dias 56 dias 112 dias 

Compressão axial 6 6 6 

Absorção de água 6 - - 

Módulo de elasticidade 

(Sonelastic) 
3 - - 

Módulo de elasticidade (estático) 3 - - 

Tração por compressão diametral 4 4 4 

Fonte: Autor, 2018. 

 

4.2.6.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Nas idades de 28, 56 e 112 dias os corpos de prova foram rompidos nos ensaios de 

resistência à compressão e tração por compressão diametral. Os pequenos fragmentos 

resultantes destas rupturas foram levados para análise em microscópio eletrônico de varredura 

(MEV). A microscopia foi feita utilizando o equipamento Shimadzu SS550, localizado no 

Complexo de Centrais de Apoio à Pesquisa (COMCAP), situado no campus sede da 

Universidade Estadual de Maringá. 

As imagens obtidas pelo MEV são provenientes da emissão de elétrons por um 

filamento e podem ser ampliadas sem perder resolução. Para isto, as amostras passam por um 

preparo. Espécimes de metal não necessitam de preparação especial. No entanto, nossa 

amostra (concreto) não é condutiva, o que exige que ela receba uma cobertura ultrafina de 

material eletricamente condutora, prevenindo a acumulação de campos elétricos no espécime 

devido a irradiação elétrica durante a produção da imagem. Fez-se a pulverização com ouro 

por 60 segundos, criando uma camada condutora para os elétrons, assim como Meng, Yu e 

Wang (2017). A metalização melhora também o contraste das imagens. As figura 15a e figura 

15b ilustram o antes e depois das amostras preparadas. O metalizador utilizado foi o BAL-

TEC SCD 050 (figura 16). 
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Figura 15 – Antes e depois das amostras passarem pelo metalizador 

  

a) Antes da metalização b) Depois da metalização 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 16 – Metalizador BAL-TEC SCD 050 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Utilizando as imagens de MEV e seus EDS, confrontaram-se os elementos químicos 

presentes nas amostras de concreto com aqueles presentes nas amostras de cinza leve e 

cimento Portland. 

Com os dados de todos os ensaios descritos no item 4.2.6, podem-se comparar os 

traços de concreto e concluir se são convenientes as substituições parciais do cimento e da 

brita, concomitantemente, por cinza leve e RCC respectivamente, em um traço de concreto. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados dos ensaios de caracterização dos materiais (areia, brita, cinza leve e 

RCC) e os testes no concreto fresco e endurecido estão apresentados a seguir. Em anexo 

encontram-se os dados detalhados dos ensaios realizados. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA CINZA 

 

A figura 17 mostra a morfologia da microestrutura da cinza. Tais imagens trazem 

também a composição química em diferentes pontos da amostra por meio de Espectroscopia 

por Dispersão de Energia de Raios X (EDS). 

 

Figura 17 – Imagem feita com MEV e EDS pontual da cinza leve 

 

 

Espectro 6 

Espectro 7 
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Fonte: Autor, 2018. 

 

 Na figura 17 tem-se uma partícula esférica de cinza-leve do bagaço da cana-de-açúcar, 

onde foi feito o EDS pontual em dois pontos distintos, denominados espectro 6 e espectro 7. 

Em ambos os espectros, os componentes químicos de maior quantidade encontrados foram: 

oxigênio, ferro, silício e alumínio. O que já era esperado, pois Martins Filho (2015) ao fazer o 

ensaio de fluorescência de raio-X encontrou que os óxidos presentes em maior quantidade 

foram SiO2, Al2O3 e Fe2O3. O que comprova que essa partícula esférica é referente a uma 

cinza. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA AREIA 

 

 A tabela 6 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização. Já a figura 18 mostra 

a curva de distribuição granulométrica juntamente com os limites inferior e superior da zona 

utilizável. Valores estes presente na ABNT NBR 7211:2009. 

 

Tabela 6 – Caracterização física e mineralógica da areia 

Características Unidade Areia 

Massa específica g/cm³ 2,660 

Massa unitária g/cm³ 1,525 

Dimensão Máxima mm 1,18 

Módulo de Finura % 1,71 

Origem mineralógica - Quartzo 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 18 – Curva de distribuição granulométrica da areia 

 

Fonte: Autor, 2018. 

  

 Os limites inferior e superior da zona granulométrica foram estipulados conforme a 

ABNT NBR 7211:2009. 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DA BRITA 

 

 A tabela 7 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização. Já a figura 19 mostra 

a curva de distribuição granulométrica. 

 Com base na ABNT NBR 7211:2009, os limites que melhor se enquadram na brita 

utilizada é o da zona granulométrica 9,5/25. 

 

Tabela 7 – Caracterização física e mineralógica da brita 

Características Unidade Brita 

Massa específica g/cm³ 2,794 

Massa unitária g/cm³ 1,736 

Absorção de água - 2,4 

Dimensão Máxima mm 19,00 

Módulo de Finura - 6,55 

Origem mineralógica - Basalto 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 19 – Curva de distribuição granulométrica da brita 

 

Fonte: Autor, 2018. 

  

Com base na ABNT NBR 7211:2009, os limites que melhor se enquadram na brita 

utilizada é o da zona granulométrica 9,5/25. 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 A tabela 8 apresenta os resultados dos ensaios de caracterização. Já a figura 20 mostra 

a curva de distribuição granulométrica. 

 

Tabela 8 – Caracterização do Resíduo de Construção Civil 

Características Unidade RCC 

Massa específica g/cm³ 2,247 

Massa unitária g/cm³ 1,328 

Absorção de água % 4,2 

Dimensão Máxima mm 25,00 

Módulo de Finura - 6,84 
Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 20 – Curva de distribuição granulométrica do Resíduo de Construção Civil 

 

Fonte: Autor, 2018. 

  

Com base na ABNT NBR 7211:2009, os limites que melhor se enquadram no RCC 

utilizado é o da zona granulométrica 9,5/25. 

Leite (2001) especifica que o ensaio de absorção deve ser feito com duas amostras de 

RCC e que a perda deve ser menor que 5%. Realizou-se o ensaio com duas amostras distintas. 

A média dos valores de absorção em função do tempo (ver figura 21 e apêndice A) indicou 

que o RCC atingiu cerca de 50% da sua absorção nos 10 primeiros minutos. Definiu-se então 

este tempo como o tempo de pré-molhagem do RCC. Em ambas amostras o percentual de 

perda de materiais foi em torno de 0,40 %. Essa perda foi devido ao manuseio e submersão da 

amostra em água. 

 

Figura 21 – Curva de absorção do RCC (média entre amostra 1 e amostra 2) 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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 A taxa de absorção do material seco e taxa de absorção do material submerso foi 

calculado com o auxilio das equações 2 e 3. 

 

         
             

     
  Eq(2) 

 

        
             

      
  Eq(3) 

  

Onde: 

 Aseca (%) = Taxa de absorção do material seco; 

 Asub (%) = Taxa de absorção do material submerso; 

 Msub-f = massa do material submerso no instante final, em g; 

 Msub-0 = massa do material submerso no instante inicial, em g; 

 Mseca = massa do material seco em estufa, em g. 

 

 A taxa de absorção final dos agregados é a média entre os resultados da taxa de 

absorção do material seco e a taxa de absorção do material submerso (LEITE, 2001). Sendo 

assim, a taxa de absorção final foi de 4,2%. Esse baixo valor de absorção é devido ao RCC 

utilizado possuir pouca cerâmica. Este valor é próximo ao de outros autores como Leite 

(2001) e Xiao et al (2013b). 

 

5.5 DOSAGEM DOS CONCRETOS 

 

É mostrado na tabela 9 a dosagem dos concretos obtidas em laboratório, utilizando o 

traço em massa desenvolvido por Nunes (2009) (1,000 : 2,060 : 2,940 : 0,555). Já a tabela 10 

ilustra a quantidade de materiais utilizados em cada traço, considerando uma perda de 20% de 

materiais, para um volume de concreto referente a 42 corpos de prova. 
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Tabela 9 – Dosagem dos concretos 

Traço 
Teor de 

cinza leve 

Teor de 

RCC 
Cimento Areia Brita a/agl* 

Cinza 

Leve 
RCC 

REF 0 0 1,000 2,060 2,940 0,520 0,000 0,000 

30% RCC 0 30% 1,000 2,060 2,058 0,520 0,000 0,882 

7,5% CL 7,5% 0 0,925 2,060 2,940 0,560 0,075 0,000 

10% CL 10% 0 0,900 2,060 2,940 0,600 0,100 0,000 

7,5% CL 30% RCC 7,5% 30% 0,925 2,060 2,060 0,560 0,075 0,882 

10% CL 30% RCC 10% 30% 0,900 2,060 2,058 0,600 0,100 0,882 

    *agl: cimento + cinza leve  

Fonte: Autor, 2018. 

 

Tabela 10 – Quantidade de materiais considerando perda de 20% 

Traço 
Cimento 

(kg) 

Areia 

(kg) 

Brita 

(kg) 

Água 

(L) 

Cinza 

leve 

(kg) 

RCC 

(kg) 

RCC após 

compensação 

(kg) 

Abatimento 

(mm) 

REF 29,101 59,949 85,558 15,133 0,000 0,000 0,000 65,0 

30% RCC 29,101 59,949 59,891 15,133 0,000 25,667 20,642 65,0 

7,5% CL 26,919 59,949 85,558 16,297 2,183 0,000 0,000 60,0 

10% CL 26,191 59,949 85,558 17,461 2,910 0,000 0,000 60,0 

7,5% CL 30% RCC 26,919 59,949 59,949 16,297 2,183 25,667 20,642 80,0 

10% CL 30% RCC 26,191 59,949 59,891 17,461 2,910 25,667 20,642 80,0 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Observam-se por meio dos dados presentes na tabela 9 e 10, que para manter o 

abatimento nos traços com cinza leve, foi necessária uma correção no fator água/cimento, 

mudando-se assim o traço de Nunes (2009). Assim, resultou em um aumento no consumo de 

água em cerca de 8%, para misturas com 7,5% de cinza, e 15% para teor de 10% de 

substituição de cinza.  No entanto, a mistura com RCC não necessitou de correção, 

independente da absorção do agregado reciclado ser maior que o da brita. Uma possível 

explicação seria a molhagem prévia do RCC em 80% da água de amassamento. 

O cálculo do consumo de cimento referente a cada traço de concreto pode ser feito 

utilizando os dados presentes na tabela 10. Este cálculo foi feito e está presente na tabela 11. 
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Tabela 11 – Consumo de cimento 

  

Quantidade Consumo 

de 

cimento 

(kg/m³) 

  

Cimento 

(Kg) 

Areia 

(Kg) 

Brita  

(Kg) 

Água       

(L) 

CL      

(Kg) 

RCC    

(Kg) 

T
ra

ço
 

REF 24,25 49,96 71,30 12,61 0,00 0,00 374,49 

30% RCC 24,25 49,96 49,91 12,61 0,00 21,39 364,01 

7,5% CL 22,43 49,96 71,30 13,58 1,82 0,00 340,05 

10% CL 21,83 49,96 71,30 14,55 2,43 0,00 325,68 

7,5% CL 30% RCC 22,43 49,96 49,96 13,58 1,82 21,39 330,63 

10% CL 30% RCC 21,83 49,96 49,91 14,55 2,43 21,39 316,87 

 

Massa Específica* 

(kg/m³) 
3090,00 2660,00 2794,00 1000,00 2198,00 2247,00 

 *A massa específica do cimento Portland utilizado foi fornecido pelo fabricante. 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 Observa-se que o consumo de cimento diminuiu devido à substituição parcial do 

cimento pela cinza leve. 

A compensação do RCC foi feita utilizando a equação (1): 

 

            
    

      
 

 

            
     

     
 

 

               

 

5.6 ENSAIOS NO CONCRETO ENDURECIDO 

 

Os ensaios feitos no concreto endurecido foram: resistência à compressão, módulo de 

elasticidade, resistência à tração por compressão diametral, absorção de água, índice de vazios 

e massa específica dos concretos. 

 

5.6.1 Resistência à compressão 

O ensaio de resistência à compressão foi feito em laboratório com uso de prensa 

hidráulica (figura 22). 
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Figura 22 – Prensa hidráulica 

 

Fonte: Autor, 2017. 

Os valores obtidos nos ensaios de resistência à compressão axial são apresentados na 

tabela 12. 

 

Tabela 12 – Resistência à compressão 

Traço 

Resistência à compressão (MPa) 

28 dias 56 dias 112 dias 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

REF 31,28 0,98 37,41 1,70 41,20 2,57 

30% RCC 30,75 2,11 34,01 1,00 34,97 1,69 

7,5% CL 30,15 1,22 36,06 1,57 36,08 1,52 

10% CL 28,74 1,52 29,02 1,56 30,77 0,99 

7,5% CL 30% RCC 32,27 1,35 34,93 1,04 36,57 2,13 

10% CL 30% RCC 27,79 1,51 28,65 0,90 28,96 0,63 
Fonte: Autor, 2018. 

 

A figura 23 ilustra a representação gráfica das resistências à compressão aos 28 e aos 

56 dias para cada mistura de concreto. 
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Figura 23 – Resistência à compressão do concreto 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Aos 28 dias pode-se observar que a resistência à compressão não variou 

significativamente entre as misturas realizadas. 

Pode-se considerar que os valores de resistência dos traços REF, 30% RCC, 7,5% CL 

e 7,5% CL 30% RCC aos 56 dias foram próximos, ou seja, a fração de resíduos utilizados não 

alterou significativamente as resistências do concreto. O oposto foi observado ao substituir 

10% do cimento pela cinza leve. Tais concretos mostraram uma redução na resistência à 

compressão, o que indica a possibilidade de utilização de até 7,5% de substituição parcial de 

cinza leve por cimento na produção de concretos sem perdas significativas da resistência à 

compressão. O mesmo resultado foi encontrado por Martins et al (2016). 

O fato das misturas 30% RCC e 7,5% CL 30% RCC terem apresentado valores pouco 

inferiores ao traço de referência pode ser atribuída à argamassa presente no RCC e seus poros, 

bem como a ligação entre a nova pasta de cimento e o agregado reciclado, como sugerem 

Limbachiya, Meddah e Ouchagour (2012). 

A cinza leve possui baixa velocidade de reação pozolânica com os hidróxidos de 

cálcio (LIMBACHIYA, MEDDAH e OUCHAGOUR, 2012; LIMA et al, 2013). Lima et al 

(2013) afirma que quanto maior a quantidade de cinza leve, maior é o tempo necessário para 

atingir a máxima resistência. Dessa forma, observa-se que os concretos com cinza leve 
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continuaram ganhando resistência, porém não foi uma diferença muito significativa entre as 

idades de 56 e 112 dias. Os traços 7,5% CL, 10% CL, 7,5% CL 30% RCC e 10% CL 30% 

RCC teve aumento no valor da resistência à compressão de 0,06, 6,03, 4,70 e 1,08%, 

respectivamente. 

Aos 112 dias a maior resistência se deu no traço de REF. Observa-se que nessa idade, 

os valores médios de resistência à compressão dos concretos 30% RCC, 7,5% CL, 10% CL, 

7,5% CL 30% RCC e 10% CL 30% RCC diferiram do concreto REF em 15, 12, 25, 11 e 

30%, respectivamente. A diminuição nos valores da resistência à compressão é devido à 

redução da quantidade de cimento, aumento na quantidade de água e utilização de RCC.  

 

5.6.2 Módulo de elasticidade 

 

Neste item será apresentado os resultados do módulo de elasticidade, tanto aqueles 

obtidos por meio do uso do software Sonelastic®, quanto àqueles que resultaram do ensaio de 

módulo de elasticidade estático. 

Primeiramente, de acordo com a ABNT NBR 6118:2014 pode-se estimar o valor do 

módulo de elasticidade em função da resistência característica à compressão do concreto. Para 

isso foi utilizada a equação 4: 

                    
   

   Eq (4) 

 

Sendo: 

αE = 1,2 para basalto e diabásio; 

αE = 1,0 para granito e gnaisse; 

αE = 0,9 para calcário; 

αE = 0,7 para arenito. 

O fck é a resistência característica à compressão, que pode ser encontrado por meio da 

equação 5, presente na ABNT NBR 12.655:2015: 

 

                      Eq (5) 

 

Onde fcm é a resistência característica média e Sd é o desvio padrão. O desvio padrão 

utilizado foi o encontrado no ensaio de resistência à compressão. Adotou-se αE = 1,2 para os 
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concretos sem RCC e αE = 1,1 para concretos com RCC. O agregado graúdo natural contido 

no RCC é basalto. No entanto, escolheu-se o valor de 1,1 para αE devido ao fato do RCC 

possuir argamassa aderida e, consequentemente, menor módulo de elasticidade. 

Com base nas resistências à compressão aos 28 dias têm-se os módulos de elasticidade 

estimados, conforme tabela 13. 

 

Tabela 13 – Valores estimados de módulo de elasticidade em função da resistência à 

compressão do concreto aos 28 dias 

 

 

Resistência 

média à 

compressão 

(MPa) 

Resistência 

característica 

à compressão 

(MPa) 

Módulo de 

elasticidade 

estimado 

(GPa) 

REF 31,28 29,65 36,59 

30% RCC 30,75 27,27 32,17 

7,5% CL 30,15 28,14 35,65 

10% CL 28,74 26,24 34,42 

7,5% CL 30% RCC 32,27 30,04 33,76 

10% CL 30% RCC 27,79 25,30 30,98 

Fonte: Autor, 2018. 

 

5.6.2.1 Módulo de elasticidade utilizando o software Sonelastic® 

 

Ao fazer a excitação do corpo de prova, o software gera um spectrum amplitude x 

frequência, exemplificado na figura 24. A partir dessa representação gráfica pode-se verificar 

qual é a maior amplitude atingida, a qual o software utiliza para calcular o módulo de 

elasticidade (figura 25). 
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Figura 24 – Spectrum amplitude x frequência no software Sonelastic® 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 25 – Módulo de Elasticidade gerado pelo software Sonelastic® 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 Os resultados obtidos estão presentes na tabela 14. 
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Tabela 14 – Módulo de Elasticidade longitudinal 

 

Média 

(GPa) 

Desvio Padrão 

(GPa) 

REF 39,19 1,21 

30% RCC 37,16 1,00 

7,5% CL 39,00 1,16 

10% CL 34,77 0,57 

7,5% CL 30% RCC 36,29 0,21 

10% CL 30% RCC 32,78 0,63 
Fonte: Autor, 2018. 

 

A representação gráfica dos resultados está ilustrada na figura 26. 

 

Figura 26 – Módulo de elasticidade longitudinal aos 28 dias 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Os valores inferiores de módulo de elasticidade dos concretos feito com RCC podem 

ser explicados por característica de baixo módulo de elasticidade do RCC quando comparado 

com o agregado natural, já que o módulo de elasticidade é intimamente ligado ao esqueleto do 

agregado e não à pasta de cimento (LIMBACHIYA, MEDDAH e OUCHAGOUR, 2012). 

A porosidade do agregado graúdo é uma das principais características que afetam o 

módulo de elasticidade do concreto, pois, quanto mais poroso o agregado, menor sua rigidez e 

também menor a capacidade do agregado restringir a deformação da matriz. Outra 

característica importante é a densidade, geralmente agregados densos possuem um alto 

módulo de elasticidade (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 
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O RCC apresenta maior porosidade (visualmente observado) e menor massa específica 

quando comparado com a brita basáltica, fato que explica o menor módulo de elasticidade 

obtido para os traços onde a brita foi substituída parcialmente pelo RCC.  

 

5.6.2.2 Módulo de elasticidade estático 

 

 Os resultados do módulo de elasticidade estático estão presentes na tabela 15 e 

ilustrados na figura 27. 

 

Tabela 15 – Módulo de elasticidade estático 

 

Média 

(GPa) 

Desvio Padrão 

(GPa) 

REF 25,82 0,37 

30% RCC 24,36 0,79 

7,5% CL 25,76 0,96 

10% CL 26,89 0,32 

7,5% CL 30% RCC 23,97 0,25 

10% CL 30% RCC 25,20 0,30 
Fonte: Autor, 2018. 

 

 

Figura 27 – Gráfico do módulo de elasticidade estático 

 

Fonte: Autor, 2017. 

 

O módulo de elasticidade estático não apresentou diferenças significativas entre os 

traços de concretos produzidos. Essas diferenças podem ser atribuídas à execução do ensaio e 
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ao equipamento utilizado (prensa que não realiza o módulo de elasticidade de modo 

automático). 

Os concretos feitos com RCC apresentaram valores pouco inferiores ao de REF. Os 

possíveis motivos para isto ter acontecido já foram explicados no item 5.6.2.1. O maior 

módulo de elasticidade atingido foi referente ao traço 10% CL, com um aumento de 4,1% 

quando comparado com o REF. 

Pode-se ver que o módulo de elasticidade obtido utilizando o software Sonelastic® foi 

maior do que o módulo de elasticidade estático feito seguindo a ABNT NBR 8522:2008. No 

primeiro método, os valores foram em média de 36 GPa. Já no segundo, os resultados ficaram 

entorno de 25 GPa. Resultados obtidos com um concreto de resistência à compressão aos 28 

dias em média de 30 MPa. 

Os dados obtidos por meio do método destrutivo se assemelham com os resultados 

obtidos por Pepe et al (2014). Este autor encontrou valores de modulo de elasticidade por 

volta de 24 GPa para um concreto de resistência média à compressão aos 28 dias de 33 MPa. 

Comparando o módulo de elasticidade estimado pela ABNT NBR 6118:2014 com os 

valores encontrados nos ensaios, tem-se que o módulo estimado encontra-se entre os valores 

do módulo de elasticidade estático e o Módulo de elasticidade utilizando o software 

Sonelastic®. Ou seja, o módulo de elasticidade estático apresentou valores inferiores aos 

estimados. Já o Módulo de elasticidade utilizando o software Sonelastic® foi superior. 

Na tabela 16 estão presentes os valores de módulo de elasticidade encontrados. 

 

Tabela 16 – Tabela resumo dos módulos de elasticidade 

 

Módulo de 

elasticidade 

estimado 

(GPa) 

Módulo de 

elasticidade 

Sonelastic® 

Módulo de 

elasticidade 

Estático 

REF 36,59 39,19 25,82 

30% RCC 32,17 37,16 24,36 

7,5% CL 35,65 39,00 25,76 

10% CL 34,42 34,77 26,89 

7,5% CL 30% RCC 33,76 36,29 23,97 

10% CL 30% RCC 30,98 32,78 25,20 

Fonte: Autor, 2018. 
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5.6.3 Resistência à tração por compressão diametral 

Os dados de resistência à tração foram obtidos por meio do ensaio de resistência à 

tração por compressão diametral, aos 28, 56 e 112 dias. Para isto, romperam-se quatro corpos-

de-prova de cada mistura de concreto. Os valores médios das resistências estão presentes na 

tabela 17. Já a representação gráfica dos resultados está ilustrada na figura 28. 

 

Tabela 17 – Resistência à tração por compressão diametral 

Traço 

Resistência à tração (MPa) 

28 56 112 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

REF 3,151 0,135 3,511 0,275 3,632 0,147 

30% RCC 3,175 0,095 3,479 0,233 3,553 0,232 

7,5% CL 3,115 0,058 3,480 0,058 3,468 0,088 

10% CL 2,792 0,265 3,128 0,338 3,163 0,208 

7,5% CL 30% RCC 3,279 0,202 3,610 0,118 3,630 0,142 

10% CL 30% RCC 2,466 0,175 2,882 0,208 2,858 0,065 
Fonte: Autor, 2018. 

  

Figura 28 – Resistência à tração por compressão diametral 

 

Fonte: Autor, 2018. 

  

As resistências à tração por compressão diametral não tiveram diferenças 

significativas entre si. A maior resistência à tração obtida foi a referente ao concreto 7,5% CL 
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30% RCC, chegando a 3,63 MPa aos 112 dias, semelhante ao concreto REF. Observa-se, 

assim como na resistência à compressão, que os concretos com um teor de cinza superior a 

7,5% obtiveram os valores mais baixos de resistência. Mais um indício de que substituições 

acima de 7,5% de cimento por cinza começa a reduzir a resistência do concreto. 

 

5.6.4 Absorção de água, índice de vazios e massa específica dos concretos 

O ensaio de absorção foi feito aos 28 dias seguindo o que consta na ABNT NBR 

9778:2005 versão corrigida 2:2009. Os valores médios obtidos estão presentes na tabela 18 e 

representados graficamente na figura 29. 

 

Tabela 18 - Absorção de água, índice de vazios e massa específica dos concretos 

Traço 

Absorção 

(%) 

Índice de 

vazios       

(%) 

Massa 

específica da 

amostra seca 

(g/cm³) 

Massa 

específica da 

amostra 

saturada 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

real     

(g/cm³) 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

REF 5,15 0,24 12,03 0,58 2,33 0,02 2,46 0,02 2,65 0,03 

30% RCC 6,62 0,25 14,77 0,51 2,23 0,01 2,38 0,01 2,62 0,01 

7,5% CL 6,45 0,27 14,98 0,60 2,32 0,01 2,47 0,01 2,73 0,02 

10% CL 6,96 0,17 15,84 0,41 2,28 0,01 2,43 0,02 2,70 0,02 

7,5% CL 30% RCC 7,45 0,38 16,68 0,90 2,24 0,01 2,41 0,02 2,69 0,04 

10% CL 30% RCC 7,65 0,43 16,73 0,84 2,19 0,02 2,35 0,01 2,63 0,01 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 29 – Absorção de água aos 28 dias 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Já era esperado que a absorção dos concretos com RCC fosse superior ao REF, devido 

à porosidade da antiga argamassa aderida ao agregado original que, consequentemente, 

aumenta a absorção de água. O mesmo resultado foi encontrado por outros autores como 

Rakshvir e Barai (2006) e Casuccio et al (2008). 

 

5.6.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A fim de investigar visualmente a morfologia da cinza leve, fez-se imagens de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) em fragmentos dos corpos-de-prova que 

continham este resíduo. As imagens foram feitas nas idades de 28, 56 e 112 dias. As quais 

serão apresentadas a seguir. 

 

Figura 30 – Imagem de MEV de uma partícula de cinza no concreto 7,5 CL aos 56 dias 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 31 – Imagem de MEV de uma partícula de cinza no concreto 7,5 CL 30 RCC aos 56 

dias 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 32 – Imagem de MEV de uma partícula de cinza no concreto 7,5 CL 30 RCC, próximo 

da zona de transição, aos 56 dias  

  

Fonte: Autor, 2018. 
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Figura 33 – Imagem de MEV da zona de transição no concreto 7,5 CL 30 RCC, aos 56 dias  

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Figura 34 – Imagem de MEV e EDS pontual de uma partícula de cinza no concreto 7,5 CL 30 

RCC aos 112 dias 
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Fonte: Autor, 2018. 

 

As sequências de imagens ilustram a estrutura física do concreto a nível microscópio. 

As figuras 30, 31 e 32 mostram a partícula de cinza aos 56 dias. Aparentemente, alguns 
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hidratos se formaram na superfície da partícula de cinza. Devido à alta alcalinidade dos 

produtos de hidratação, a camada superficial da cinza seria dissolvida e hidratada em idades 

tardias, o que seria útil para o aprimoramento da resistência e a melhoria da densidade do 

concreto (MENG, YU e WANG, 2017). 

Observando as figuras 30, 31 e 32 vê-se que as partículas de cinza pareciam bem 

preservadas enquanto os produtos hidratados aderiram em suas superfícies. Ao comparar o 

EDS feito na figura 34 com o que foi feito na figura 17, observa-se que os mesmos elementos 

químicos são encontrados. O silício, o alumínio, o oxigênio e o ferro são provenientes da 

cinza, já o cálcio, do cimento. Se confrontar o ensaio de fluorescência de raios-X feito por 

Martins Filho (2015) com o EDS presente na figura 34 confere-se que os óxidos encontrados 

por este autor tem como base o silício, o alumínio e o ferro, que são os mesmos elementos 

químicos mostrados no EDS. Tais fatos indicam que a figura 34 mostrou uma partícula de 

cinza leve com sua morfologia esférica colapsada, com alguns produtos hidratados em sua 

superfície, na idade de 112 dias. Situação semelhante foi observada por Meng, Yu e Wang 

(2017) em um concreto aos 28 dias (figura 7). 

A zona de transição pasta-agregado pode ser visualizada nas figuras 32 e 33. Do lado 

esquerdo da imagem observa-se a fase da pasta, com superfície irregular e, à direita a fase do 

agregado, com uma superfície mais lisa e uniforme. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos nos ensaios foram mostrados e discutidos no presente trabalho, 

ilustrando o comportamento de concretos que tiveram sua matriz alterada a partir de uma 

mistura de controle (REF), feita com cimento Portland e agregados naturais. 

As misturas de concreto foram produzidas substituindo parcialmente em massa a brita 

pelo RCC e o cimento pela cinza leve do bagaço da cana-de-açúcar. Como foi utilizado 

somente um tipo de cinza leve e de RCC, este trabalho focou na quantidade de RCC e cinza e 

não na sua qualidade, para assim analisar a dupla incorporação destes materiais. 

Os traços produzidos com substituição parcial em massa de agregado graúdo por RCC 

obtiveram valores inferiores ao concreto de referência em todas as propriedades analisadas, 

com exceção da resistência à tração por compressão diametral. No entanto, não foram 

observadas diferenças significativas nos valores. Desta forma, 30% foi uma porcentagem 

adequada de substituição parcial em massa de brita por RCC. Com base em trabalhos 

anteriores, autores afirmavam que 30% seria a porcentagem ideal de substituição de agregado 

graúdo por RCC. O que nos induz a pensar que outros fatores devem ser levados em conta, 

como por exemplo, a qualidade do RCC, a quantidade de argamassa aderida e o seu processo 

de beneficiamento, como o tipo de britador utilizado. 

A prévia imersão em água do RCC fez com que as características da mistura no estado 

fresco não sofressem alterações. No entanto, a cinza leve diminuiu o abatimento e fez-se 

necessário corrigir o fator água-cimento. 

A substituição parcial do cimento pela cinza leve do bagaço da cana-de-açúcar, em 

uma porcentagem de 7,5%, demonstrou um desempenho satisfatório, além de diminuir o 

consumo de cimento de 367 kg/m³ para 330 kg/m³. Isto comprova a eficiência da cinza leve 

na substituição parcial do cimento. No entanto, ao substituir o cimento pela cinza leve em um 

teor acima de 7,5%, ou seja 10 %, teve-se reduções nos valores das propriedades analisadas. 

Vale salientar que, assim como o RCC, a cinza leve possui características diferentes, variando 

de usina para usina, devido o seu processo de queima e também como se dá o seu 

resfriamento. Ou seja, não se podem generalizar os resultados encontrados. 

A dupla incorporação dos resíduos (traço 7,5% CL 30% RCC) mostrou que a cinza 

melhorou as características de tração por compressão diametral e a resistência à compressão, 

quando comparado com a mistura 30% RCC, melhorando as propriedades do traço somente 

com substituição de agregado graúdo por RCC. 
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Embora a utilização da cinza leve não tenha trazido melhoras significativas, pode-se 

afirmar que sua utilização traz benefícios, pois mantém as características do concreto, quando 

utilizada em pequenas proporções, e diminui o consumo de cimento. A diminuição no 

consumo de cimento é benéfica para o meio ambiente, pois, ao substituir o cimento pela cinza 

leve se reduz a poluição causada pelas indústrias de cimento durante a sua fabricação, o que 

leva também a diminuir o consumo dos recursos naturais. A dupla incorporação de resíduos 

no traço 7,5% CL 30% RCC trouxe valores das propriedades analisadas próximos ao traço de 

referência. Dessa forma, conseguiu-se um concreto com utilização de resíduos e, 

consequentemente, diminuiu-se a quantidade de cimento e brita utilizados. 

Por meio da microscopia eletrônica de varredura (MEV) observou-se a microestrutura 

da cinza e do concreto, bem como sua zona de transição. O MEV não possui finalidades 

quantitativas, mas sim qualitativa, dessa forma, teve-se a intenção de utilizá-lo para 

acompanhar as partículas de cinza nas misturas de concreto em diferentes idades. Visualizam-

se, assim, partículas de cinza com sua superfície intacta e com hidratos, e em idades mais 

avançadas, observa-se uma superfície colapsada. 

Finalmente, para a utilização de resíduos em concreto armado, são necessários estudos 

complementares que avaliem o comportamento dos resíduos no concreto junto ao aço. No 

entanto, pode-se confirmar a eficácia deste concreto sustentável em peças não armados, tais 

como: blocos de concreto, pavers para pavimentação, contra pisos, calçadas, subleito para 

pavimentação, entre outras aplicações. 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugere-se para estudos futuros: 

- Utilizar o mesmo RCC em concretos para fazer ensaios de resistência à compressão e 

à tração com diversos teores de substituição, para assim descobrir qual a porcentagem ótima 

de substituição parcial de agregado graúdo por RCC; 

- Avaliar o custo de produção de 1 m³ do concreto 7,5CL30RCC, já que este 

demonstrou melhores características; 

- Quantificar a redução da emissão de CO2 gerados na fabricação do clínquer e quanto 

isso representa em créditos de carbono para uma possível comercialização com países que têm 

meta a cumprir. 
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APÊNDICE A – Absorção do agregado reciclado 

 

 A absorção do agregado reciclado foi obtida seguindo as recomendações de Leite 

(2001). Os resultados estão presentes na tabela 19. 

 

Tabela 19 – Intervalos de leituras do ensaio de absorção do agregado reciclado 

Intervalo 

para 

leitura 

Intervalo 

(min) 

Absorção 

Amostra 

1 (g) 

Absorção 

Amostra 

2 (g) 

Absorção 

média          

(g) 

Absorção 

percentual 

Amostra 1 

(%) 

Absorção 

percentual 

Amostra 2 

(%) 

Absorção 

percentual 

média (%) 

Inicial 0 - - - - - - 

1 min 1 4,87 6,94 5,91 11,9 20,2 16,1 

2 min 2 7,14 12,14 9,64 17,4 35,4 26,4 

3 min 3 9,01 15,09 12,05 22,0 44,0 33,0 

4 min 4 11,04 16,98 14,01 27,0 49,5 38,2 

5 min 5 11,97 18,27 15,12 29,2 53,2 41,2 

6 min 6 12,51 19,32 15,92 30,6 56,3 43,4 

7 min 7 12,95 20,2 16,58 31,6 58,8 45,2 

8 min 8 13,41 20,92 17,17 32,8 60,9 46,9 

9 min 9 13,75 21,44 17,60 33,6 62,5 48,0 

10 min 10 14,57 21,93 18,25 35,6 63,9 49,7 

15 min 15 22,85 23,56 23,21 55,8 68,6 62,2 

20 min 20 26,91 24,33 25,62 65,7 70,9 68,3 

25 min 25 28,55 25,09 26,82 69,8 73,1 71,4 

30 min 30 30,45 25,89 28,17 74,4 75,4 74,9 

40 min 40 31,82 26,83 29,33 77,7 78,2 77,9 

50 min 50 32,87 27,41 30,14 80,3 79,8 80,1 

1 h 60 33,32 27,83 30,58 81,4 81,1 81,2 

1h 15min 75 33,92 28,39 31,16 82,9 82,7 82,8 

1h 30min 90 34,32 28,88 31,60 83,9 84,1 84,0 

1h 45min 105 34,94 29,19 32,07 85,4 85,0 85,2 

2h 120 35,29 29,56 32,43 86,2 86,1 86,2 

3h 180 36,3 30,23 33,27 88,7 88,1 88,4 

4h 240 37,09 31,05 34,07 90,6 90,4 90,5 

5h 300 37,61 31,56 34,59 91,9 91,9 91,9 

6h 360 37,79 31,93 34,86 92,3 93,0 92,7 

7h 420 38,01 32,21 35,11 92,9 93,8 93,3 

8h 480 38,31 32,59 35,45 93,6 94,9 94,3 

9h 540 39,33 32,84 36,09 96,1 95,7 95,9 

24h 1440 40,93 34,33 37,63 100,0 100,0 100,0 

        Aseca(%) = 3,1 

      Asub(%) = 5,3 

      Améd(%) = 4,2 

      Fonte: Autor, 2018.  
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APÊNDICE B – Resultados do ensaio de resistência à compressão 

 

Romperam-se seis corpos de prova de cada traço para cada idade. Em seguida 

calcularam-se as medias e seus respectivos desvios padrão. 

As tabelas 20, 21, 22, 23, 24 e 25 trazem a resistência à compressão aos 28 dias. 

 

Tabela 20 – Resistência à compressão do 

traço 1 (Referência) aos 28 dias 

 

Tabela 21 – Resistência à compressão do 

traço 2 (30% RCC) aos 28 dias 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

 

CP F (KN) 
Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

7 246,57 78,54 31,39 

 

7 217,18 78,54 27,65 

8 247,65 78,54 31,53 

 

8 250,23 78,54 31,86 

9 258,67 78,54 32,93 

 

9 261,64 78,54 33,31 

10 245,47 78,54 31,25 

 

10 249,50 78,54 31,77 

11 238,05 78,54 30,31 

 

11 244,17 78,54 31,09 

12 237,48 78,54 30,24 

 

12 226,33 78,54 28,82 

Resistência média: 31,28 ± 0,98 MPa 

 

Resistência média: 30,75 ± 2,11 MPa 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

Tabela 22 – Resistência à compressão do 

traço 3 (7,5% CL) aos 28 dias 

 

Tabela 23 – Resistência à compressão do 

traço 4 (10% CL) aos 28 dias 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

7 246,01 78,54 31,32 

 

7 232,48 78,54 29,60 

8 220,67 78,54 28,10 

 

8 229,35 78,54 29,20 

9 241,38 78,54 30,73 

 

9 220,70 78,54 28,10 

10 240,01 78,54 30,56 

 

10 214,33 78,54 27,29 

11 229,97 78,54 29,28 

 

11 244,26 78,54 31,10 

12 242,70 78,54 30,90 

 

12 213,40 78,54 27,17 

Resistência média: 30,15 ± 1,22 MPa 

 

Resistência média: 28,74 ± 1,52 MPa 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Tabela 24 – Resistência à compressão do 

traço 5 (7,5% CL 30% RCC) aos 28 dias 

 

Tabela 25 – Resistência à compressão do 

traço 6 (10% CL 30% RCC) aos 28 dias 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

7 241,32 78,54 30,73 

 

7 215,62 78,54 27,45 

8 264,74 78,54 33,71 

 

8 224,83 78,54 28,63 

9 262,49 78,54 33,42 

 

9 218,09 78,54 27,77 

10 257,27 78,54 32,76 

 

10 221,56 78,54 28,21 

11 255,46 78,54 32,53 

 

11 232,17 78,54 29,56 

12 239,62 78,54 30,51 

 

12 197,14 78,54 25,10 

Resistência média: 32,27 ± 1,35 MPa 

 

Resistência média: 27,79 ± 1,51 MPa 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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As tabelas 26, 27, 28, 29, 30 e 31 trazem a resistência à compressão aos 56 dias. 

 

Tabela 26 – Resistência à compressão do 

traço 1 (Referência) aos 56 dias 

 

Tabela 27 – Resistência à compressão do 

traço 2 (30% RCC) aos 56 dias 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

17 295,09 78,54 37,57 

 

17 252,00 78,54 32,09 

18 287,60 78,54 36,62 

 

18 271,30 78,54 34,54 

19 311,58 78,54 39,67 

 

19 274,58 78,54 34,96 

20 295,31 78,54 37,60 

 

20 268,68 78,54 34,21 

21 301,25 78,54 38,36 

 

21 267,28 78,54 34,03 

22 271,93 78,54 34,62 

 

22 269,01 78,54 34,25 

Resistência média: 37,41 ± 1,70 MPa 

 

Resistência média: 34,01 ± 1,00 MPa 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Tabela 28 – Resistência à compressão do 

traço 3 (7,5% CL) aos 56 dias 

 

Tabela 29 – Resistência à compressão do 

traço 4 (10% CL) aos 56 dias 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

17 298,36 78,54 37,99 

 

17 227,48 78,54 28,96 

18 287,24 78,54 36,57 

 

18 215,27 78,54 27,41 

19 285,00 78,54 36,29 

 

19 229,82 78,54 29,26 

20 286,50 78,54 36,48 

 

20 230,80 78,54 29,39 

21 280,95 78,54 35,77 

 

21 248,60 78,54 31,65 

22 261,02 78,54 33,23 

 

22 215,74 78,54 27,47 

Resistência média: 36,06 ± 1,57 MPa 

 

Resistência média: 29,02 ± 1,56 MPa 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Tabela 30 – Resistência à compressão do 

traço 5 (7,5% CL 30% RCC) aos 56 dias 

 

Tabela 31 – Resistência à compressão do 

traço 6 (10% CL 30% RCC) aos 56 dias 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

17 277,44 78,54 35,32 

 

17 230,58 78,54 29,36 

18 265,00 78,54 33,74 

 

18 215,74 78,54 27,47 

19 264,00 78,54 33,61 

 

19 219,97 78,54 28,01 

20 275,36 78,54 35,06 

 

20 220,58 78,54 28,09 

21 280,14 78,54 35,67 

 

21 231,99 78,54 29,54 

22 284,00 78,54 36,16 

 

22 231,23 78,54 29,44 

Resistência média: 34,93 ± 1,04 MPa 

 

Resistência média: 28,65 ± 0,90 MPa 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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As tabelas 32, 33, 34, 35, 36 e 37 trazem a resistência à compressão aos 112 dias. 

 

Tabela 32 – Resistência à compressão do 

traço 1 (Referência) aos 112 dias 

 

Tabela 33 – Resistência à compressão do 

traço 2 (30% RCC) aos 112 dias 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

23 310,06 78,54 39,48 

 

23 272,15 78,54 34,65 

24 351,20 78,54 44,72 

 

24 278,60 78,54 35,47 

25 326,86 78,54 41,62 

 

25 256,32 78,54 32,64 

26 296,71 78,54 37,78 

 

26 277,95 78,54 35,39 

27 315,85 78,54 40,22 

 

27 266,82 78,54 33,97 

28 341,00 78,54 43,42 

 

28 296,00 78,54 37,69 

Resistência média: 41,20 ± 2,57 MPa 

 

Resistência média: 34,97 ± 1,69 MPa 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Tabela 34 – Resistência à compressão do 

traço 3 (7,5% CL) aos 112 dias 

 

Tabela 35 – Resistência à compressão do 

traço 4 (10% CL) aos 112 dias 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

23 296,00 78,54 37,69 

 

23 255,64 78,54 32,55 

24 286,61 78,54 36,49 

 

24 239,21 78,54 30,46 

25 286,00 78,54 36,41 

 

25 236,39 78,54 30,10 

26 263,43 78,54 33,54 

 

26 238,74 78,54 30,40 

27 292,21 78,54 37,20 

 

27 245,31 78,54 31,23 

28 275,87 78,54 35,12 

 

28 234,52 78,54 29,86 

Resistência média: 36,08 ± 1,52 MPa 

 

Resistência média: 30,77 ± 0,99 MPa 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Tabela 36 – Resistência à compressão do 

traço 5 (7,5% CL 30% RCC) aos 112 dias 

 

Tabela 37 – Resistência à compressão do 

traço 6 (10% CL 30% RCC) aos 112 dias 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

 

CP 
F 

(KN) 

Área CP 

(cm²) 

Compressão 

(MPa) 

23 262,31 78,54 33,40 

 

23 229,97 78,54 29,28 

24 289,24 78,54 36,83 

 

24 224,01 78,54 28,52 

25 275,34 78,54 35,06 

 

25 222,13 78,54 28,28 

26 305,47 78,54 38,89 

 

26 223,46 78,54 28,45 

27 286,65 78,54 36,50 

 

27 230,58 78,54 29,36 

28 304,45 78,54 38,76 

 

28 234,52 78,54 29,86 

Resistência média: 36,57 ± 2,13 MPa 

 

Resistência média: 28,96 ± 0,63 MPa 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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APÊNDICE C – Resultados do ensaio de módulo de elasticidade longitudinal utilizando 

o software Sonelastic® 

 

 Neste anexo encontram-se os resultados dos módulos de elasticidade longitudinal. 

Para cada corpo de prova fez-se três leituras. Em seguida, fizeram-se as médias dos valores 

obtidos. Tais valores estão conotidos nas tabelas 38, 39, 40, 41, 42 e 43. 

 

Tabela 38 – Módulo de elasticidade do 

traço 1 (Referência), utilizando o 

software Sonelastic® 

 

Tabela 39 – Módulo de elasticidade 

do traço 2 (30% RCC), utilizando o 

software Sonelastic® 

 

E long 

(Gpa) 

Desvio 

Padrão 

 

 

E long 

(Gpa) 

Desvio 

Padrão 

CP 19 REF 

38,19 0,25 

 
CP19-

30%RCC 

38,31 0,23 

38,19 0,25 

 

38,18 0,23 

38,16 0,25 

 

38,38 0,23 

CP 20 REF 

38,63 0,25 

 
CP20-

30%RCC 

37,18 0,53 

38,62 0,25 

 

37,23 0,53 

38,60 0,25 

 

37,17 0,53 

CP 21 REF 

40,78 0,26 

 
CP21-

30%RCC 

36,21 0,27 

40,78 0,26 

 

36,13 0,27 

40,79 0,26 

 

35,69 0,27 

Média 39,19 1,21 
 

Média 37,16 1,00 

Fonte: Autor, 2018. 
 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

Tabela 40 – Módulo de elasticidade 

do traço 3 (7,5% CL) , utilizando o 

software Sonelastic® 

 

Tabela 41 – Módulo de elasticidade do 

traço 4 (10% CL) , utilizando o software 

Sonelastic® 

 

E long 

(Gpa) 

Desvio 

Padrão 

 

 

E long 

(Gpa) 

Desvio 

Padrão 

CP19-

7,5%CL 

39,41 0,26 

 
CP19-

10%CL 

35,56 0,27 

39,42 0,26 

 

35,46 0,27 

39,42 0,26 

 

35,42 0,27 

CP20-

7,5%CL 

37,51 0,24 

 
CP20-

10%CL 

34,63 0,26 

37,51 0,24 

 

34,61 0,26 

37,51 0,24 

 

34,70 0,26 

CP21-

7,5%CL 

40,10 0,26 

 
CP21-

10%CL 

34,10 0,39 

40,07 0,26 

 

34,26 0,39 

40,08 0,26 

 

34,20 0,39 

Média 39,00 1,16 

 

Média 34,77 0,57 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Tabela 42 – Módulo de elasticidade do 

traço 5 (7,5% CL 30% RCC) , utilizando 

o software Sonelastic® 

 

Tabela 43 – Módulo de elasticidade do 

traço 6 (10% CL 30% RCC) , utilizando o 

software Sonelastic® 

 

E long 

(Gpa) 

Desvio 

Padrão 

 

 

E long 

(Gpa) 

Desvio 

Padrão 

CP19-

7,5CL 

30%RCC 

36,12 0,21 

 
CP19-          

10CL 

30%RCC 

35,56 0,27 

36,13 0,21 

 

35,46 0,27 

36,12 0,21 

 

35,42 0,27 

CP20-

7,5CL 

30%RCC 

36,57 0,22 

 
CP20-          

10CL 

30%RCC 

34,63 0,26 

36,57 0,22 

 

34,61 0,26 

36,55 0,22 

 

34,70 0,26 

CP21-

7,5CL 

30%RCC 

36,16 0,21 

 
CP21-          

10CL 

30%RCC 

34,10 0,39 

36,17 0,21 

 

34,26 0,39 

36,18 0,21 

 

34,20 0,39 

Média 36,29 0,21 

 

Média 34,77 0,57 

Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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APÊNDICE D – Resultados do ensaio de módulo de elasticidade estático 
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APÊNDICE E – Resultados do ensaio de resistência à tração por compressão diametral 

 

Romperam-se quatro corpos de prova de cada traço para cada idade. O esforço de 

compressão foi convertido para tração com base no que estabelece a ABNT NBR 7222:2011. 

Em seguida calcular 44, 45, 46, 47, 48 e 49 trazem a resistência à tração aos 28 dias. 

 

Tabela 44 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 1 

(Referência) aos 28 dias   

Tabela 45 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 2 (30% 

RCC) aos 28 dias 

CP 29   CP 29 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,2   D1 (cm) 9,9 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,1   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,0 

Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 201,5   Dméd (mm) 99,5 Hméd (mm) 200,5 

Compressão (N) 99570   Compressão (N) 103070 

Tração (MPa) 3,130   Tração (MPa) 3,289 

    

  

    CP 30   CP 30 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1   D1 (cm) 9,9 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,0 

Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 200,5   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 200,5 

Compressão (N) 105100   Compressão (N) 97710 

Tração (MPa) 3,320   Tração (MPa) 3,102 

    

  

    CP 31   CP 31 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,2   D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 20,0 

D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,2   D2 (cm) 9,9 H2 (cm) 20,0 

Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 202,0   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 200,0 

Compressão (N) 100810   Compressão (N) 97130 

Tração (MPa) 3,161   Tração (MPa) 3,092 

    

  

    CP 32   CP 32 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,2   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,2   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,0 

Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 202   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 200,5 

Compressão (N) 95360   Compressão (N) 101370 

Tração (MPa) 2,990   Tração (MPa) 3,219 

    

  

    Tração média 3,151 MPa 

 

  Tração média 3,175 MPa 

 Desvio padrão 0,135 MPa 

 

  Desvio padrão 0,095 MPa 

 Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Tabela 46 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 3 (7,5% CL) 

aos 28 dias   

Tabela 47 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 4 (10% CL) 

aos 28 dias 

CP 29   CP 29 

D1 (cm) 9,9 H1 (cm) 20,1   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,2   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,2 

Dméd (mm) 99,5 Hméd (mm) 201,5   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 201,5 

Compressão (N) 95490   Compressão (N) 77290 

Tração (MPa) 3,032   Tração (MPa) 2,442 

    

  

    CP 30   CP 30 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 19,9   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,4 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,0 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 199,5   Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 202,0 

Compressão (N) 97650   Compressão (N) 89860 

Tração (MPa) 3,116   Tração (MPa) 2,818 

    

  

    CP 31   CP 31 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 19,9   D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 19,9 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 19,9   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 19,9 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 199,0   Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 199,0 

Compressão (N) 98480   Compressão (N) 97000 

Tração (MPa) 3,150   Tração (MPa) 3,088 

    

  

    CP 32   CP 32 

D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 20,0   D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,2   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,2 

Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 201,0   Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 201,5 

Compressão (N) 100290   Compressão (N) 89700 

Tração (MPa) 3,161   Tração (MPa) 2,820 

    

  

    Tração média 3,115 MPa 

 

  Tração média 2,792 MPa 

 Desvio padrão 0,058 MPa 

 

  Desvio padrão 0,265 MPa 

 Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Tabela 48 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 5 (7,5% CL 

30% RCC) aos 28 dias   

Tabela 49 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 6 (10% CL 

30% RCC) aos 28 dias 

CP 29   CP 29 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,0   D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 20,3 

D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 9,9 H2 (cm) 20,3 

Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 200,0   Dméd (mm) 100 Hméd (mm) 203 

Compressão (N) 99780   Compressão (N) 72270 

Tração (MPa) 3,160   Tração (MPa) 2,266 

    

  

    CP 30   CP 30 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,2   D1 (cm) 10 H1 (cm) 19,8 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,2   D2 (cm) 10 H2 (cm) 19,8 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 202,0   Dméd (mm) 100 Hméd (mm) 198 

Compressão (N) 108500   Compressão (N) 75780 

Tração (MPa) 3,419   Tração (MPa) 2,437 

    

  

    CP 31   CP 31 

D1 (cm) 10,2 H1 (cm) 20,1   D1 (cm) 10 H1 (cm) 19,6 

D2 (cm) 9,9 H2 (cm) 20,3   D2 (cm) 10 H2 (cm) 19,8 

Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 202,0   Dméd (mm) 100 Hméd (mm) 197 

Compressão (N) 110870  Compressão (N) 83290 

Tração (MPa) 3,477  Tração (MPa) 2,692 

    

  

    CP 32   CP 32 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,0   D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 9,9 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 9,9 H2 (cm) 20,2 

Dméd (mm) 99,5 Hméd (mm) 200,0   Dméd (mm) 100 Hméd (mm) 201,5 

Compressão (N) 95580  Compressão (N) 78157 

Tração (MPa) 3,058  Tração (MPa) 2,469 

    

  

    Tração média 3,279 MPa 

 

  Tração média 2,466 MPa 

 Desvio padrão 0,202 MPa 

 

  Desvio padrão 0,175 MPa 

 Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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As tabelas 50, 51, 52, 53, 54 e 55 trazem a resistência à tração aos 56 dias. 

 

 

Tabela 50 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 1 (Referência) 

aos 56 dias   

Tabela 51 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 2 (30% RCC) 

aos 56 dias 

CP 33   CP 33 

D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 20,3   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,0 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,3   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,1 

Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 203,0   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 200,5 

Compressão (N) 124120   Compressão (N) 100980 

Tração (MPa) 3,873   Tração (MPa) 3,206 

    

  

    CP 34   CP 34 

D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 20,4   D1 (cm) 10,2 H1 (cm) 20,0 

D2 (cm) 9,9 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 9,9 H2 (cm) 20,0 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 202,0   Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 200,0 

Compressão (N) 108830   Compressão (N) 111130 

Tração (MPa) 3,430   Tração (MPa) 3,520 

    

  

    CP 35   CP 35 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 19,9   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,2 

D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 19,9 

Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 199,5   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 200,5 

Compressão (N) 101220   Compressão (N) 118700 

Tração (MPa) 3,214   Tração (MPa) 3,769 

    

  

    CP 36   CP 36 

D1 (cm) 9,9 H1 (cm) 20,1   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,2 

D2 (cm) 9,9 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,0 

Dméd (mm) 99,0 Hméd (mm) 200,5   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 201,0 

Compressão (N) 109930   Compressão (N) 108050 

Tração (MPa) 3,526   Tração (MPa) 3,422 

    

  

    Tração média 3,511 MPa 

 

  Tração média 3,479 MPa 

 Desvio padrão 0,275 MPa 

 

  Desvio padrão 0,233 MPa 

 Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Tabela 52 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 3 (7,5% CL) 

aos 56 dias   

Tabela 53 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 4 (10% CL) 

aos 56 dias 

CP 33   CP 33 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,0 

D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,6   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,1 

Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 203,5   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 200,4 

Compressão (N) 114010   Compressão (N) 93712 

Tração (MPa) 3,549   Tração (MPa) 2,978 

    

  

    CP 34   CP 34 

D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 19,9   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,2 

Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 199,5   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 201,4 

Compressão (N) 115970   Compressão (N) 114832 

Tração (MPa) 3,682   Tração (MPa) 3,630 

    

  

    CP 35   CP 35 

D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 20,2   D1 (cm) 10,07 H1 (cm) 20,3 

D2 (cm) 9,9,0 H2 (cm) 20,1   D2 (cm) 9,92 H2 (cm) 19,9 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 201,5   Dméd (mm) 99,95 Hméd (mm) 200,9 

Compressão (N) 103190   Compressão (N) 91365 

Tração (MPa) 3,260   Tração (MPa) 2,897 

    

  

    CP 36   CP 36 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,0 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,1 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 200,5   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 200,5 

Compressão (N) 107990   Compressão (N) 94758 

Tração (MPa) 3,429   Tração (MPa) 3,009 

    

  

    Tração média 3,480 MPa 

 

  Tração média 3,128 MPa 

 Desvio padrão 0,179 MPa 

 

  Desvio padrão 0,338 MPa 

 Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Tabela 54 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 5 (7,5% CL 

30% RCC) aos 56 dias   

Tabela 55 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 6 (10% CL 

30% RCC) aos 56 dias 

CP 33   CP 33 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,2   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,4   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,1 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 203,0   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 201,0 

Compressão (N) 117690   Compressão (N) 100752 

Tração (MPa) 3,691   Tração (MPa) 3,186 

    

  

    CP 34   CP 34 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,2   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,0 

D2 (cm) 9,9 H2 (cm) 20,3   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,2 

Dméd (mm) 99,5 Hméd (mm) 202,5   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 201,2 

Compressão (N) 118070   Compressão (N) 85733 

Tração (MPa) 3,731   Tração (MPa) 2,713 

    

  

    CP 35   CP 35 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1   D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 20,0 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,1 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 200,5   Dméd (mm) 100,3 Hméd (mm) 200,4 

Compressão (N) 110700   Compressão (N) 89018 

Tração (MPa) 3,515   Tração (MPa) 2,820 

    

  

    CP 36   CP 36 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,4   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,0 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,6   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,1 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 205,0   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 200,5 

Compressão (N) 112800   Compressão (N) 88481 

Tração (MPa) 3,503   Tração (MPa) 2,809 

    

  

    Tração média 3,610 MPa 

 

  Tração média 2,882 MPa 

 Desvio padrão 0,118 MPa 

 

  Desvio padrão 0,208 MPa 

 Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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As tabelas 56, 57, 58, 59, 60 e 61 trazem a resistência à tração aos 112 dias. 

 

Tabela 56 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 1 (Referência) 

aos 112 dias   

Tabela 57 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 2 (30% RCC) 

aos 112 dias 

CP 37   CP 37 

D1 (cm) 9,9 H1 (cm) 20,3   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,2   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,3 

Dméd (mm) 99,5 Hméd (mm) 202,5   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 202,0 

Compressão (N) 115090   Compressão (N) 121890 

Tração (MPa) 3,636   Tração (MPa) 3,841 

    

  

    CP 38   CP 38 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 19,9   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 19,9 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,0 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 199,5   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 199,5 

Compressão (N) 107320   Compressão (N) 113640 

Tração (MPa) 3,425   Tração (MPa) 3,626 

    

  

    CP 39   CP 39 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,0   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,2 

D2 (cm) 9,9 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,0 

Dméd (mm) 99,5 Hméd (mm) 200,0   Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 201,0 

Compressão (N) 116100   Compressão (N) 104970 

Tração (MPa) 3,714   Tração (MPa) 3,308 

    

  

    CP 40   CP 40 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,0 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,2   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,3 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 201,5   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 201,5 

Compressão (N) 118810   Compressão (N) 108800 

Tração (MPa) 3,754   Tração (MPa) 3,437 

    

  

    Tração média 3,632 MPa 

 

  Tração média 3,553 MPa 

 Desvio padrão 0,147 MPa 

 

  Desvio padrão 0,232 MPa 

 Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Tabela 58 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 3 (7,5% CL) 

aos 112 dias   

Tabela 59 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 4 (10% CL) aos 

112 dias 

CP 37   CP 37 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,0   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,1 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 200,0   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 201,0 

Compressão (N) 105450   Compressão (N) 103099 

Tração (MPa) 3,357   Tração (MPa) 3,265 

    

  

    CP 38   CP 38 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,4   D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,1   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,1 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 202,5   Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 201,0 

Compressão (N) 110580   Compressão (N) 90896 

Tração (MPa) 3,476   Tração (MPa) 2,865 

    

  

    CP 39   CP 39 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1   D1 (cm) 10,2 H1 (cm) 19,9 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,2   D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,1 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 201,5   Dméd (mm) 101,5 Hméd (mm) 200,0 

Compressão (N) 113050   Compressão (N) 105915 

Tração (MPa) 3,572   Tração (MPa) 3,334 

    

  

    CP 40   CP 40 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,3   D1 (cm) 10,1 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,3   D2 (cm) 10 H2 (cm) 20,1 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 203,0   Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 201,0 

Compressão (N) 110610   Compressão (N) 101105 

Tração (MPa) 3,469   Tração (MPa) 3,186 

    

  

    Tração média 3,468 MPa 

 

  Tração média 3,163 MPa 

 Desvio padrão 0,088 MPa 

 

  Desvio padrão 0,208 MPa 

 Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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Tabela 60 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 5 (7,5% CL 

30% RCC) aos 112 dias   

Tabela 61 – Resistência à tração por 

compressão diametral do traço 6 (10% CL 

30% RCC) aos 112 dias 

CP 37   CP 37 

D1 (cm) 9,9 H1 (cm) 20,0   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,0   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,1 

Dméd (mm) 100 Hméd (mm) 200,0   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 201,0 

Compressão (N) 110140   Compressão (N) 87611 

Tração (MPa) 3,506   Tração (MPa) 2,775 

    

  

    CP 38   CP 38 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,2   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,4   D2 (cm) 10,1 H2 (cm) 20,2 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 203,0   Dméd (mm) 100,5 Hméd (mm) 201,5 

Compressão (N) 121180   Compressão (N) 85733 

Tração (MPa) 3,800   Tração (MPa) 2,713 

    

  

    CP 39   CP 39 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,2   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,1 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,2   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,1 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 202   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 201 

Compressão (N) 111700   Compressão (N) 92592 

Tração (MPa) 3,520   Tração (MPa) 2,933 

    

  

    CP 40   CP 40 

D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,5   D1 (cm) 10,0 H1 (cm) 20,2 

D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,3   D2 (cm) 10,0 H2 (cm) 20,2 

Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 204,0   Dméd (mm) 100,0 Hméd (mm) 202 

Compressão (N) 118330   Compressão (N) 90485 

Tração (MPa) 3,693   Tração (MPa) 2,852 

    

  

    Tração média 3,630 MPa 

 

  Tração média 2,858 MPa 

 Desvio padrão 0,142 MPa 

 

  Desvio padrão 0,065 MPa 

 Fonte: Autor, 2018. 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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APÊNDICE F – Resultados do ensaio de absorção, índice de vazios e massa específica 

 

 Neste anexo encontram-se os resultados de absorção, índice de vazios e massa 

específica dos seis corpos de prova de cada mistura de concreto. Fez-se então a média destes 

valores, que estão nas tabelas 62, 63, 64, 65, 66 e 67. 

 

Tabela 62 – Absorção traço 1 (Referência) 

 

Massa 

seca em 

estufa 

(g) 

Massa 

imersa 

em água 

(g) 

Massa 

SSS 

depois 

ebulição 

(g) 

Absorção 

(%) 

Índice 

de 

Vazios 

(%) 

Massa 

específica 

da amostra 

seca 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

da amostra 

saturada 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

real 

(g/cm³) 

CP1 3625,80 2284,36 3822,99 5,44 12,82 2,36 2,48 2,70 

CP2 3550,11 2207,19 3743,87 5,46 12,61 2,31 2,44 2,64 

CP3 3616,93 2242,75 3795,62 4,94 11,51 2,33 2,44 2,63 

CP4 3645,30 2287,58 3829,49 5,05 11,95 2,36 2,48 2,68 

CP5 3650,80 2264,29 3838,24 5,13 11,91 2,32 2,44 2,63 

CP6 3612,49 2238,26 3789,10 4,89 11,39 2,33 2,44 2,63 

Média  3616,91 2254,07 3803,22 5,15 12,03 2,33 2,46 2,65 

Desvio 

Padrão 
36,10 30,73 34,89 0,24 0,58 0,02 0,02 0,03 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

Tabela 63 – Absorção traço 2 (30% RCC) 

 

Massa 

seca em 

estufa 

(g) 

Massa 

imersa 

em água 

(g) 

Massa 

SSS 

depois 

ebulição 

(g) 

Absorção 

(%) 

Índice 

de 

Vazios 

(%) 

Massa 

específica 

da amostra 

seca 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

da amostra 

saturada 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

real 

(g/cm³) 

CP1 3502,09 2172,50 3744,46 6,92 15,42 2,23 2,38 2,63 

CP2 3474,38 2147,36 3697,40 6,42 14,39 2,24 2,39 2,62 

CP3 3561,92 2197,08 3783,81 6,23 13,98 2,24 2,38 2,61 

CP4 3485,31 2142,94 3717,94 6,67 14,77 2,21 2,36 2,60 

CP5 3525,10 2176,98 3762,34 6,73 14,96 2,22 2,37 2,61 

CP6 3522,83 2180,28 3761,10 6,76 15,07 2,23 2,38 2,62 

Média  3511,94 2169,52 3744,51 6,62 14,77 2,23 2,38 2,62 

Desvio 

Padrão 
31,64 20,68 31,82 0,25 0,51 0,01 0,01 0,01 

Fonte: Autor, 2018. 
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Tabela 64 – Absorção traço 3 (7,5% CL) 

 

Massa 

seca em 

estufa 

(g) 

Massa 

imersa 

em água 

(g) 

Massa 

SSS 

depois 

ebulição 

(g) 

Absorção 

(%) 

Índice 

de 

Vazios 

(%) 

Massa 

específica 

da amostra 

seca 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

da amostra 

saturada 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

real 

(g/cm³) 

CP1 3649,49 2306,43 3877,58 6,25 14,52 2,32 2,47 2,72 

CP2 3630,62 2303,60 3866,12 6,49 15,07 2,32 2,47 2,74 

CP3 3613,26 2278,43 3837,89 6,22 14,40 2,32 2,46 2,71 

CP4 3572,68 2270,59 3819,17 6,90 15,92 2,31 2,47 2,74 

CP5 3673,21 2342,47 3916,03 6,61 15,43 2,33 2,49 2,76 

CP6 3691,20 2341,52 3921,31 6,23 14,57 2,34 2,48 2,73 

Média  3638,41 2307,17 3873,02 6,45 14,98 2,32 2,47 2,73 

Desvio 

Padrão 
42,74 30,34 40,95 0,27 0,60 0,01 0,01 0,02 

Fonte: Autor, 2018. 
 

 

Tabela 65 – Absorção traço 4 (10% CL) 

 

Massa 

seca em 

estufa 

(g) 

Massa 

imersa 

em água 

(g) 

Massa 

SSS 

depois 

ebulição 

(g) 

Absorção 

(%) 

Índice 

de 

Vazios 

(%) 

Massa 

específica 

da amostra 

seca 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

da amostra 

saturada 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

real 

(g/cm³) 

CP1 3595,81 2262,70 3838,06 6,74 15,38 2,28 2,44 2,70 

CP2 3539,11 2228,50 3790,48 7,10 16,09 2,27 2,43 2,70 

CP3 3546,34 2221,50 3786,50 6,77 15,35 2,27 2,42 2,68 

CP4 3594,86 2255,50 3844,94 6,96 15,73 2,26 2,42 2,68 

CP5 3575,28 2272,74 3829,05 7,10 16,31 2,30 2,46 2,74 

CP6 3541,10 2237,51 3792,51 7,10 16,17 2,28 2,44 2,72 

Média  3565,42 2246,41 3813,59 6,96 15,84 2,28 2,43 2,70 

Desvio 

Padrão 
26,59 20,31 26,58 0,17 0,41 0,01 0,02 0,02 

Fonte: Autor, 2018. 
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Tabela 66 – Absorção Traço 5 (7,5% CL 30% RCC) 

 

Massa 

seca em 

estufa 

(g) 

Massa 

imersa 

em água 

(g) 

Massa 

SSS 

depois 

ebulição 

(g) 

Absorção 

(%) 

Índice 

de 

Vazios 

(%) 

Massa 

específica 

da amostra 

seca 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

da amostra 

saturada 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

real 

(g/cm³) 

CP1 3550,91 2256,90 3829,87 7,86 17,73 2,26 2,43 2,74 

CP2 3556,94 2253,02 3840,67 7,98 17,87 2,24 2,42 2,73 

CP3 3494,22 2180,37 3750,73 7,34 16,33 2,23 2,39 2,66 

CP4 3497,05 2184,57 3754,64 7,37 16,41 2,23 2,39 2,66 

CP5 3504,12 2190,16 3751,57 7,06 15,85 2,24 2,40 2,67 

CP6 3489,51 2177,32 3737,67 7,11 15,90 2,24 2,40 2,66 

Média  3515,46 2207,06 3777,53 7,45 16,68 2,24 2,41 2,69 

Desvio 

Padrão 
30,23 37,38 45,24 0,38 0,90 0,01 0,02 0,04 

Fonte: Autor, 2018. 
 

 

Tabela 67 – Absorção Traço 6 (10% CL 30% RCC) 

 

Massa 

seca em 

estufa 

(g) 

Massa 

imersa 

em água 

(g) 

Massa 

SSS 

depois 

ebulição 

(g) 

Absorção 

(%) 

Índice 

de 

Vazios 

(%) 

Massa 

específica 

da amostra 

seca 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

da amostra 

saturada 

(g/cm³) 

Massa 

específica 

real 

(g/cm³) 

CP1 3499,20 2155,07 3743,49 6,98 15,38 2,20 2,36 2,60 

CP2 3444,75 2133,35 3702,93 7,49 16,45 2,19 2,36 2,63 

CP3 3440,43 2130,10 3704,00 7,66 16,75 2,19 2,35 2,63 

CP4 3433,94 2133,40 3713,24 8,13 17,68 2,17 2,35 2,64 

CP5 3443,69 2137,08 3702,93 7,53 16,56 2,20 2,36 2,64 

CP6 3441,34 2129,12 3720,57 8,11 17,55 2,16 2,34 2,62 

Média  3450,56 2136,35 3714,53 7,65 16,73 2,19 2,35 2,63 

Desvio 

Padrão 
24,13 9,59 15,85 0,43 0,84 0,02 0,01 0,01 

Fonte: Autor, 2018. 
 


