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ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ARGAMASSAS 

AUTOADENSÁVEIS COM CINZA DE BAGAÇO DE CANA-DE-

AÇÚCAR E SÍLICA ATIVA.  

 

 

RESUMO 
 

A construção civil é um dos setores na economia brasileira que teve um grande crescimento nos 

últimos anos. O desenvolvimento desse setor propiciou o desenvolvimento de novos materiais 

com o intuito de reduzir o consumo dos recursos naturais e os impactos causados ao ambiente. 

Para isto foram desenvolvidos os concretos especiais que atendem diferentes aplicações e 

permitem a utilização de resíduos industriais em sua composição. Entre esses concretos 

podemos destacar o concreto autoadensável, sua principal característica é a capacidade de se 

adensar sem a utilização de equipamentos vibratórios, diversos estudos foram desenvolvidos 

aplicando diferentes resíduos industriais em sua composição, entre eles a cinza do bagaço da 

cana-de-açúcar (CBC). A CBC é um resíduo gerado durante o processo de cogeração de energia 

nas usinas sucroalcooleiras. A presente pesquisa tem como objetivo analisar o comportamento 

mecânico de argamassas autoadensáveis quando se substitui parte do agregado miúdo por CBC 

e acrescenta-se sílica ativa. Para o desenvolvimento do estudo foi utilizada a metodologia 

desenvolvida por Okamura e Ouchi (2003) para o estado fresco, no estado endurecido foram 

realizados ensaios de resistência à compressão nas idades de 7 e 28 dias e de resistência à tração 

na flexão aos 28 dias. O primeiro ensaio feito foi o de determinação do menor volume de vazios, 

por meio da mistura de areia média com a CBC identificando a porcentagem ideal de cinza para 

substituir parte do agregado miúdo, sendo a com 40% de CBC a identificada devido ao menor 

volume de vazios obtido. Em sequência, foi determinado o melhor traço quanto à relação 

cimento/agregados utilizando as relações 1:1, 1:2 e 1:3 (em massa), como resultado obteve-se 

a relação 1:2, esta promove uma argamassa autoadensável sem a presença de exsudação e 

segregação e que atendeu os limites utilizados. Definido o melhor traço foram elaborados os 

traços com os acréscimos de sílica ativa nas porcentagens de 5%, 7,5% e 10% em relação a 

massa de cimento. Para o estado fresco os resultados obtidos demonstraram que os acréscimos 

de sílica ativa promoveram um aumento da viscosidade e redução da fluidez das argamassas, 

demonstrando que a sílica ativa é vantajosa para essa aplicação, sendo possível produzir 

argamassas autoadensáveis com CBC e sílica ativa. Uma dificuldade encontrada foi ajustar as 

argamassas para que possam atender os limites para ambos os índices, no entanto, sem atender 

os ambos índices foi possível obter argamassas autoadensáveis. Para o estado endurecido foi 

observada como melhor porcentagem a com 5% de sílica ativa na resistência à compressão, 

para as demais porcentagens como a reação química da sílica é lenta não foram observados 

ganhos de resistência. Desta forma, propõe-se para estudos futuros a produção das argamassas 

autoadensáveis para rompimentos com idades superiores aos 28 dias e o desenvolvimentos de 

traços de concreto autoadensável a partir das argamassas elaboradas na presente pesquisa. 

 

Palavras-chave: Argamassa autoadensável. Sílica ativa. Resistência mecânica. 
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STUDY OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF SELF 

COMPACTING MORTAR WITH BAGASSE ASH OF SUGAR CANE 

AND SILICA 
 

 

ABSTRACT 
 

The construction industry is one of the sectors in the Brazilian economy that has grown strongly 

in recent years. The development of this sector has led to the development of new materials in 

order to reduce the consumption of natural resources and the impacts caused to the environment. 

For this purpose, special concretes have been developed that meet different applications and 

allow the use of industrial waste in its composition. Among these concretes we can highlight 

the self-supporting concrete, its main characteristic is the capacity to grow without the use of 

vibrating equipment, several studies were developed applying different industrial residues in its 

composition, among them the sugarcane bagasse ash ( CBC). CBC is a waste generated during 

the cogeneration process in the sugar and alcohol plants. The present research aims at analyzing 

the mechanical behavior of self-supporting mortars when replacing part of the small aggregate 

with BCC and adding active silica. For the development of the study, the methodology 

developed by Okamura and Ouchi (2003) for the fresh state was used, in the hardened state, 

compressive strength tests were performed at the ages of 7 and 28 days and tensile strength at 

flexion at 28 days. The first test was to determine the lowest volume of voids, by means of the 

mixture of medium sand with the BCC, identifying the ideal percentage of ash to replace part 

of the small aggregate, with 40% of CBC being identified due to the smaller volume Of voids 

obtained. As a result, the best trace of the cement / aggregate ratio was determined using the 1: 

1, 1: 2 and 1: 3 ratios, as a result the 1: 2 ratio was obtained, which promotes a self-supporting 

mortar without the presence of exudation And segregation and that it complied with the limits 

used. Defined the best trait were the traits with the additions of active silica in the percentages 

of 5%, 7.5% and 10% in relation to the cement mass. For the fresh state the results obtained 

showed that the additions of active silica promoted an increase of the viscosity and reduction 

of the flowability of the mortars, demonstrating that the active silica is advantageous for this 

application, being possible to produce self-supporting mortars with CBC and active silica. One 

difficulty was to adjust the mortars so that they can meet the limits for both indices, however, 

without meeting both indices it was possible to obtain self-supporting mortars. For the hardened 

state was observed as the best percentage a with 5% silica active in the compressive strength, 

for the other percentages as the chemical reaction of the silica is slow no resistance gains were 

observed. In this way, it is proposed for future studies the production of autoadensible mortars 

for ruptures with ages above 28 days and the development of traces of self-supported concrete 

from the mortars elaborated in the present research. 

 

Keywords: Self-compacting mortar. Silica active. Mechanical resistance. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O setor da construção civil é um dos principais geradores de impactos ambientais, 

devido ao alto consumo de recursos naturais, desperdício de matérias-primas e componentes 

que agridem a natureza. 

Conforme relatado por Cardoso (2006) a construção civil é conhecida como o setor dos 

40%, já que a mesma gera aproximadamente 40% das emissões de CO2 lançadas na atmosfera, 

40% da fração de resíduos, 40% das operações de transportes e as edificações consomem 40% 

da energia.  

Spadotto et al. (2011) também afirma que a construção civil causa “reflexos” 

ambientais, sociais e econômicos. Durante a construção de uma pequena edificação são gerados 

impactos, desde do processo de produção das matérias-primas e componentes necessários 

(fabricação de cimento; a exploração dos agregados graúdos e miúdos; entre outros), do 

transporte de materiais, o impacto visual, os ruídos e poeiras gerados, a impermeabilização do 

solo e os resíduos originados no processo. 

Outro fator é o rápido processo de urbanização que tem levado a um aumento na geração 

de resíduos provenientes de construções, reformas e demolições. Estes resíduos têm causado 

problemas para os gestores públicos (MATTOSINHO; PIONÓRIO, 2009). 

Ao longo da produção do cimento e da mineração de areias naturais ocorrem impactos 

de cunho ambiental social e econômico, onde esses materiais são matérias-primas básicas para 

a produção de concretos e argamassas. 

O processo de fabricação do cimento inicia-se com a exploração de jazidas de argila 

e/ou rochas calcárias. Para a obtenção dessas matérias-primas são realizadas detonações com o 

intuito de remover as mesmas. A fabricação do clínquer exige que os equipamentos empregados 

sejam capazes de obter temperaturas próximas a 1450ºC consequentemente ocasiona um 

consumo de energia entre 3 à 6 milhões de Btu por tonelada. Com esse alto consumo de energia, 

somente a etapa de produção do clínquer é responsável pela geração de emissões significativas, 

em particular o dióxido de carbono (OSS; PADOVANI, 2003).  

As indústrias do setor cimenteiro tem como alternativa para reduzir o consumo de 

clínquer o acréscimo de materiais cimentícios, tais como: cinzas volantes; escória de alto forno; 

e pozalanas naturais. O aproveitamento das cinzas volantes e da escória de alto forno também 

proporciona uma destinação a materiais que anteriormente não possuíam uma destinação ou 

eram depositados em aterros (HUNTZINGER; EATMON, 2009). 
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 Com a aplicação dos materiais cimentícios na produção do cimento, é reduzida a 

quantidade de clínquer utilizada, no entanto, a produção de cimento ainda é responsável pelos 

impactos ambientais causados ao ecossistema presente no local de extração. Além de causar 

impactos sociais e econômicos por se tratar de um recurso natural e não renovável. Devido a 

esses fatores são feitas pesquisas com o intuito de desenvolver tecnologias menos poluentes 

que possam conciliar um ambiente ecologicamente equilibrado com o funcionamento das 

diferentes indústrias. 

 A mineração da areia natural causa impactos ambientais, sociais e econômicos por se 

tratar de um recurso natural e não renovável. A areia é produzida em locais de deposição de 

rochas sedimentares, como áreas de várzea e leitos de rio. Essas áreas possuem matas ciliares 

próximas aos locais de extração (VIEIRA; REZENDE, 2015). 

  A areia natural é uma das matérias-primas principais para a produção de argamassas e 

concretos, logo, a aplicação deste recurso natural em grande escala na produção deste produtos 

auxilia na intensificação dos impactos causados pela mineração. Esses impactos influem no 

ecossistema existente no local de retirada.  

Nobre Filho et. al (2012) em seu estudo identificou que na região de Paramoti no Ceará 

a mineração da areia provoca a supressão de mata ciliar, a geração de ruídos e gases, alterações 

nas características físicas do solo, assoreamento do canal fluvial e alteração geotécnica. 

Neste cenário é necessário o desenvolvimento de pesquisa que auxiliem na redução no 

consumo de cimento e de areia natural, já que ambos os produtos são ou dependem de recursos 

naturais e não renováveis para a sua obtenção. 

 As argamassas e os concretos autoadensáveis possuem coesão, fluidez, são resistentes 

a segregação e se moldam através da ação do seu próprio peso. Estes produtos tem sua origem 

no Japão através de estudos realizados pelo professor Okamura em conjunto com Ozawa e 

Maekawa criando o primeiro protótipo em 1988 e ao longo dos anos foram difundidos pelo 

mundo, tendo alta aplicação em países da Europa e nos Estados Unidos (OKAMURA; OUCHI, 

2003). 

Atualmente, estudos têm sido realizados visando a incorporação de subprodutos 

industriais nos concretos e argamassas, tornando o processo industrial e construtivo menos 

impactantes ao ambiente e reduzindo os níveis de poluição. Além que estas incorporações 

permitem melhorias nas características reológicas deste concreto. 

Vários estudos têm sido realizados com o intuito de identificar argamassas 

autoadensáveis com resíduos industriais que gerem CAAs que possam ser aplicados com as 

mais diversas finalidades, além de auxiliar na redução dos impactos ambientais. 
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A sílica ativa é uma pozalana que auxilia na melhoria da porosidade, a aderência entre 

a pasta e os agregados e atua no aumento da resistência de argamassas (MOLIN; OLIVEIRA; 

Kulakowski, 2015). Ao mesmo tempo pode ser utilizada em substituição de parte do cimento 

ou como acréscimo. 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) é um subproduto gerado durante a 

produção de açúcar e álcool. Foram desenvolvidos diversos estudos que identificaram a 

capacidade de aplicação deste material como efeito fíller ou como pozolana. 

Desta forma, o presente estudo teve como intuito aplicar a sílica ativa e a CBC em 

argamassas autoadensáveis para melhoria nas suas propriedades mecânicas, como também, 

substituir parte do agregado miúdo pela CBC. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O concreto autoadensável (CAA) é considerado uma evolução tecnológica nos 

concretos especiais, conferindo às construções atuais benefícios econômicos, tecnológicos e 

ambientais (MELO, 2005).  

Para se obter um CAA, primeiramente, necessita-se desenvolver a argamassa, já que 

esta é responsável pela interação com o agregado graúdo que será inserido na produção do 

concreto. 

A argamassa autoadensável em sua composição necessita de uma grande quantidade de 

materiais finos para lhe conferir as características necessárias para garantir a sua capacidade de 

adensamento. Conforme Neves (2013) os materiais finos permitem uma melhoria na 

compacidade do concreto e proporcionam controle da viscosidade e da segregação. Desta 

forma, é possível a aplicação de subprodutos originados dos mais variados setores econômicos, 

desde que sejam finos. 

O aproveitamento destes subprodutos permite a redução dos impactos ambientais 

causados quando estes não possuem destinação correta, além de proporcionar melhorias na 

microestrutura do concreto quando os mesmos apresentam características pozolânicas. 

Outro ponto que pode-se destacar é quando se utiliza esses subprodutos em substituição 

de algum outro material aplicado nas argamassas. Por exemplo, podemos substituir subprodutos 

que apresentem características físicas semelhantes a areia natural pela própria areia, reduzindo 

a mineração deste recurso natural não renovável. 

O estudo realizado por Nunes (2009) teve como intuito identificar as características 

físicas e químicas da cinza de bagaço de cana-de-açúcar propondo a utilização da CBC em 
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concretos autoadensáveis, no entanto, ele identificou que quando obtidas em fornos sem 

controle de queima as mesmas apresentam sílica não reativa em sua composição, logo, possuem 

baixos índices de atividade pozolânica. 

Molin Filho (2012) aplicou a CBC em concretos autoadensáveis, obtendo uma 

substituição de 10% areia pela cinza. Os concretos desenvolvidos com a CBC não apresentaram 

alterações significativas em suas características que demonstrassem que não é possível o uso 

da cinza nos mesmos. 

Já a pesquisa realizada por Nagano (2014) realizou aumentos de 10% e 20% na 

substituição do agregado miúdo pela CBC, obtendo concretos sem alterações nas suas 

características reológicas e mecânicas. 

Outro ponto a ser destacado é a mineração de areia e como a mesma afeta a sociedade, 

a economia e o ambiente. 

O estudo realizado por Nobre Filho et. al. (2012) relata sobre a mineração de areia na 

região do Rio Canindé em Paramoti no estado do Ceará. Foram identificados impactos de 

caráter benéfico e adversos. Apesar da mineração de areia ser uma atividade que causa impactos 

adversos (assoreamento do leito fluvial, geração de gases e ruídos, retirada de mata ciliar, 

perturbação e fuga da fauna, alteração da recarga de aquíferos, entre outros) e de média duração, 

a atividade ainda proporciona a geração de empregos, aumento na arrecadação de tributos e 

desenvolvimento do comércio. Por isso, é destacado a importância de legislações que 

demonstrem como deve ser feito o processo de mineração para que os impactos adversos, sejam 

sempre menores que os benéficos. 

Vieira e Rezende (2015) também afirmam que a exploração mineral de areia causa 

impactos prejudiciais e benéficos quanto o âmbito social, econômico e ambiental. Entre os 

impactos benéficos destaca-se a geração de empregos e o desenvolvimento econômico do local 

onde a empresa responsável está localizada. Quantos aos impactos prejudiciais destacam-se os 

impactos ambientais causados pela atividade que em muitos casos são irreversíveis, tais como: 

deslocamento de curso de água, remoção de mata ciliar, assoreamento, compactação do solo, 

fuga da fauna e a poluição da água. Demonstrando que a mineração de areia natural é uma 

atividade que causa danos, logo, a redução do consumo deste recurso é essencial. 

Quanto ao cimento a pesquisa desenvolvida por García-Lodeiro, Fernández-Jiménez e 

Palomo (2015) relata  que este material é responsável por problemas energéticos devido as altas 

temperaturas necessárias para sua fabricação e a emissão de CO2. Buscando reduzir esses 

problemas são realizadas incorporações de subprodutos que atuem como adições minerais para 

diminuir o consumo de clínquer. Outra solução proposta é a produção de cimentos alternativos, 
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cimentos capazes não tão agressivos ao ambiente e mais econômicos, sendo conhecidos como 

cimentos alcalinos. 

Outra solução proposta com o intuito de reduzir os impactos causados pela produção de 

cimento, já que os mesmo afetam o ambiente afetando todos os que dependem do mesmo para 

sobreviver, é a produção de clínquer mas sem a utilização de rochas calcárias. A pesquisa 

desenvolvida por Costa et. al. (2013) produziu um clínquer Portland através de escória de forno 

panela com bons resultados. 

O cimento e a areia natural são materiais essenciais para a produção de argamassas e 

concretos, no entanto, ambos são provenientes de recursos naturais não renováveis, logo o 

consumo dos mesmos fica restrito a quantidade disponível na natureza. Apesar de 

economicamente esses materiais auxiliarem no desenvolvimento local aonde as indústrias estão 

inseridas ao longo dos anos os impactos de cunho ambiental acabam por afetar economicamente 

e socialmente esses locais. Quando esses materiais se tornam escassos as empresas se movem 

para outras regiões para exploração e por mais que se possa recuperar as áreas degradadas se 

leva um médio prazo que pode não ser suficiente para se atender as necessidade da sociedade. 

Outro ponto prejudicial são os requisitos energéticos utilizados por uma planta industrial 

na produção de cimento, levando as empresas utilizarem energia térmica que auxilia na emissão 

de CO2, sendo este um dos responsáveis pela intensificação do efeito estufa. 

Logo, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de encontrar outras soluções para 

reduzir o consumo de agregado miúdo, substituindo o mesmo por resíduos ou subprodutos de 

outros setores industriais. 

Entre esses resíduos podemos destacar a cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC). A 

CBC é um resíduo gerado durante o processo de produção de açúcar e álcool, estudos realizados 

por diversos autores identificaram que este é um material que apresenta características físicas 

próximas aos dos agregados miúdos e em alguns casos apresenta potencial de pozolana. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o comportamento das propriedades mecânicas de argamassas autoadensáveis 

quando se aumenta a quantidade de CBC em substituição de parte do agregado miúdo e se 

acrescenta sílica ativa como material fino. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Como objetivos específicos este trabalho pretende avaliar as propriedades de resistência 

a segregação e exsudação, além da capacidade de atender os requisitos mínimos de 

adensabilidade de argamassas contendo sílica ativa como material fino e cinza de bagaço de 

cana-de-açúcar como agregado miúdo. Também, serão analisadas as propriedades mecânicas 

das argamassas autoadensáveis. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 A presente dissertação está dividida em cinco capítulos. O primeiro apresenta a 

introdução ao tema de pesquisa, destacando a necessidade da realização do presente estudo e 

demonstrando o objetivo geral e os objetivos específicos. 

 O segundo capítulo descreve a fundamentação teórica. Apresentando um breve histórico 

sobre o concreto autoadensável. Em sequência, descreve-se sobre as argamassas autoadensáveis 

destacando suas características. Apresentasse os materiais utilizados na produção das mesmas 

e os ensaios no estado fresco e endurecido. 

 O terceiro capítulo indica o procedimento experimental utilizado para o 

desenvolvimento da pesquisa. Destacando a seleção dos materiais, o processo de identificação 

da melhor mistura entre o agregado miúdo e a CBC, o procedimento de produção das 

argamassas e os ensaios realizados para verificar as características das argamassas no estado 

fresco e no endurecido. 

 O quarto capítulo consta a análise dos resultados obtidos com o desenvolvimento da 

pesquisa. Iniciando com a caracterização dos materiais, a identificação da melhor mistura entre 

o agregado miúdo e a CBC. Os resultados obtidos com os ensaios no estado fresco para as 

argamassas produzidas. Os resultados encontrados nos ensaios no estado endurecido 

identificando a influência da CBC e da sílica ativa nas misturas. 

 O quinto capítulo relata as conclusões obtidas com o desenvolvimento do estudo. 

Destacando a importância da utilização de resíduos industriais no setor da construção civil, e 

também como a CBC pode auxiliar na redução do consumo de agregado miúdo em argamassas 

autoadensáveis. Outro ponto destacado é a influência da sílica ativa nas argamassas geradas. E 

por fim, propõe-se a realização de novos estudos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 No presente capítulo será abordado o referencial teórico necessário para o 

desenvolvimento do estudo.  

 

2.1 CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

 

O concreto convencional apresenta dificuldades em sua aplicação em estruturas 

altamente armadas, assim, a sua compactação necessita de equipamentos de vibração o que 

acaba refletindo diretamente no desempenho estrutural do mesmo (NEVES, 2013). 

O concreto autoadensável (CAA) é considerado uma inovação tecnológica. Foi 

desenvolvido inicialmente no Japão devido a necessidade de concretos estruturais com alta 

durabilidade e com capacidade de se adensarem sem o uso de equipamento de vibração, além 

de permitir a redução da mão de obra especializada que se encontrava escassa no país 

(OKAMURA; OUCHI, 2003). 

Outra dificuldade que estimulou o desenvolvimento deste concreto era a execução de 

obras com fôrmas complexas e altas taxas de armadura que no fim da execução não causassem 

problemas na qualidade final do concreto (LISBÔA, 2004). 

As pesquisas para o desenvolvimento do CAA iniciaram-se no ano de 1980 sendo 

propostas pelo Professor Okamura, a partir destas foram realizados estudos por Ozawa e 

Maekawa da Universidade de Tóquio. O primeiro protótipo foi efetivamente produzido em 

1988 usando materiais encontrados no mercado e apresentando bons resultados (OKAMURA; 

OUCHI, 2003). 

Este concreto deveria satisfazer determinadas exigências para possuir a capacidade de 

autoadensabilidade, sendo: eliminar a etapa de vibração do concreto; ter a capacidade de passar 

pelas armaduras e ser bombeado; reduzir a mão de obra necessária para o seu lançamento; 

otimizar a qualidade das estruturas; permitir a industrialização da construção; e possibilitar 

redução nos custos de utilização de concretos nas obras (NUNES, 2001).  

O concreto autoadensável se caracteriza por três fatores de acordo com Okamura e 

Ouchi (2003, p. 1) “no estado fresco o concreto possui autoadensabilidade; nas primeiras idades 

possui a prevenção de defeitos iniciais e após o seu endurecimento possui proteção contra 

fatores externos”. 

O CAA fornece uma compactação completa, apresentando facilidade de escoamento em 

estruturas armadas. A sua capacidade de não segregar e sua coesão permitem uma alta 
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homogeneidade evitando a formação de vazios, garantindo altas taxas de resistência e 

acabamento superior, além de proporcionar durabilidade a estrutura. O CAA é produzido com 

baixo fator água/cimento favorecendo características de alta resistência inicial, fácil 

desmoldagem e o rápido uso em elementos e estruturas (EFNARC, 2005). 

 Neves (2013) relata que o CAA é definido como um concreto fluido, homogêneo, com 

capacidade de ser lançado sem o auxílio de vibração utilizando somente o efeito da gravidade 

e capaz de passar por obstáculos como armaduras de maior densidade. 

 

2.2 REOLOGIA DO CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

 

 A reologia é conceituada como o estudo da deformação e do fluxo de concretos 

(TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2008). Para definir o comportamento reológico de argamassas e 

concretos no estado fresco utiliza-se o diagrama de curvas de fluxo. Os fluidos são classificados 

em quatro grandes categorias: Newtonianos; não-Newtonianos com comportamento 

independente do tempo; não-Newtonianos com comportamento dependente do tempo; e 

Viscoelásticos. A Figura 1 demonstra o comportamento de diferentes fluidos na curva de fluxo 

(GOMES; BARROS, 2009). 

 

 

Figura 1: Curvas de fluxo características de diferentes tipos de materiais (GOMES e BARROS, 2009). 

 

Conforme Gomes e Barros (2009) diferentes fluidos, como exemplo: água e óleo 

possuem comportamento Newtoniano, ou seja, a tensão de cisalhamento é diretamente 

proporcional à taxa de cisalhamento. Como pode ser observado na equação 1. 

𝜏 = µ. 𝛾       (1) 

Em que, τ é a tensão de cisalhamento; µ é a viscosidade; e 𝛾 é a taxa de cisalhamento. 
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Já os fluidos não-Newtonianos independentes do tempo tem sua taxa de deformação 

determinada pela tensão de cisalhamento em um dado ponto e instante. Os fluidos não-

Newtonianos dependentes do tempo são mais complexos e apresentam uma relação entre a 

tensão de cisalhamento e a taxa de deformação dependendo do tempo de cisalhamento e de sua 

cinemática. Os fluidos viscoelásticos são materiais que apresentam recuperação elástica parcial 

e com características de fluidos ideais e sólidos elásticos (PEREIRA, 2006). 

Para o concreto convencional e o concreto autoadensável, ambos no estado fresco, só 

fluem quando a tensão de cisalhamento ultrapassa a tensão de escoamento, ou seja, o seu 

comportamento pode ser comparado com o fluido de Bingham (GOMES; BARROS, 2009), 

cujo comportamento está demonstrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2: Modelo de Bingham (Gomes e Barros 2009). 

 

Mehta e Monteiro (2008) destacam que a principal diferença entre um CAA e um 

concreto convencional são as características reológicas. No primeiro, essas características são 

superiores destacando-se o alto valor de abatimento e espalhamento, alta coesão e sua 

capacidade de se adensar sem a utilização de equipamentos de vibração. 

 Conforme relatado por Tutikian e Dal Molin (2008) o concreto autoadensável é 

caracterizado por meio de dois parâmetros, sendo: a viscosidade plástica e a tensão de 

cisalhamento, da mesma forma que o modelo de Bingham. 

 A viscosidade plástica indica a quantidade necessária de tensão com o fim de se obter 

uma determinada taxa de cisalhamento (CASTRO, 2007). Já, a tensão de cisalhamento é 

entendida como a força necessária para que ocorra o movimento do concreto (TUTIKIAN; 

DAL MOLIN, 2008). 

 Por meio dos estudos reológicos realizados é possível obter uma dosagem mais racional 

do CAA (GOMES; BARROS, 2008). Assim, para a obtenção de um concreto autoadensável é 
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necessária uma baixa tensão de cisalhamento e alta viscosidade, essas características são obtidas 

por meio de materiais diferentes. A viscosidade é resultante da utilização de materiais finos na 

composição do CAA. Já a tensão de cisalhamento é fornecida pela água e pelo aditivo 

superplastificante (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2008). 

 

2.2 ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL 

 

 A argamassa é uma das fases que compõem o concreto autoadensável. Esta é definida 

por Mehta e Monteiro (2008, p. 12) como “uma mistura de areia, cimento e água”, ou seja, é o 

concreto sem a presença do agregado graúdo. Nessa mistura o aditivo superplastificante e a 

água adicionada são suficientes para dar uma consistência fluida sem que ocorra a segregação 

dos componentes. 

 A fase da argamassa no concreto providencia lubrificação entre os agregados graúdos. 

As propriedades da argamassa autoadensável são as mesmas exigidas para o concreto, assim, 

podemos afirmar que a mesma deve apresentar fluidez, resistência à segregação, exsudação e 

adensar-se pela ação do próprio peso (DOMONE; JIN, 1999). 

 A argamassa ainda pode ser vista como a fase fluida de um CAA, como afirmado por 

Billberg (1999). Essa fase é uma das mais importantes, pois a partir da mesma pode-se definir 

a quantidade de finos e de aditivos necessários para a produção de um concreto que atenda as 

características de autoadensabilidade. 

 As partículas que compõem a argamassa são responsáveis pela interação com o 

agregado graúdo. Ao ocorrer a deformação do concreto, a argamassa deforma, levando a uma 

aproximação entre as partículas do agregado graúdo, de tal forma que a resistência ao 

cisalhamento da argamassa aumenta devido à tensão normal gerada (OUCHI; EDAMATSU, 

1999). 

 Desta forma, a interação entre as partículas deve ser de tal forma que auxilie no 

desempenho geral do CAA, assim, a produção de uma argamassa que atenda a essas 

características. Ainda, conforme Neves (2013), o concreto autoadensável necessita em sua 

composição uma grande quantidade de finos justificando a realização de estudos sobre o 

comportamento das argamassas autoadensáveis quando se utiliza finos em substituição de parte 

do agregado miúdo. 

 A argamassa autoadensável é uma inovação tecnológica que permite a restauração e a 

reparação de estruturas de concreto armado. Para ser aplicada a argamassa deve apresentar 

características adequadas quanto a sua capacidade de escoamento e sua resistência à segregação 
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(TURKE, 2012). Para se obter essas características é necessária uma combinação entre o aditivo 

químico e os materiais finos (FIGUEIRAS et. al, 2014). 

 Outro ponto que devemos destacar que a argamassa autoadensável serve como base para 

a produção do concreto autoadensável, logo, suas características influem na capacidade do 

concreto se adensar. E da mesma forma, as argamassas são influenciadas pela densidade, 

distribuição dos tamanhos das partículas, a forma e a textura da superfície dos agregados 

(GÜNEYISI  et. al., 2015). 

 Khotbehsara et. al. (2015) também relata que as partículas finas afetam diretamente na 

durabilidade e nas propriedades mecânicas de argamassas autoadensáveis, logo, é necessário 

caracterizar os materiais que serão aplicados. 

 

2.3 MATERIAIS CONSTITUINTES  

 

 Em sua composição a argamassa possui basicamente a presença de agregados miúdos, 

cimento Portland, aditivos químicos e adições minerais. 

 

2.3.1 Agregados miúdos 

 

 Os agregados miúdos inicialmente eram considerados apenas coadjuvantes na mistura 

de argamassas, acreditava-se que estes não influenciavam na estrutura final da mesma. Com o 

desenvolvimento de pesquisas foi identificada a influência dos agregados em suas propriedades 

e nas interações entre si. 

 As características dos agregados miúdos afetam diretamente na interação entre as 

partículas que compõem a argamassa, sendo necessário um controle de qualidade das seguintes 

características: resistência, forma, granulometria, mineralogia e o aspecto da superfície 

(NAGANO, 2014).  

Os agregados miúdos influenciam as argamassas em sua reologia e suas propriedades 

físicas. No estado fresco através de sua densidade, formato, a distribuição das suas partículas e 

pela textura da superfície (GÜNEYISI, 2015). E no estado endurecido por meio de sua 

composição mineralógica, dureza, módulo de elasticidade e grau de alteração do agregado 

(GONÇALVES et. al, 2007). 

 De acordo com Mehta e Monteiro (2008) a fase agregado influencia na massa unitária, 

no módulo de elasticidade e na estabilidade dimensional das argamassas, em que as 
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características de densidade e resistência do agregado interferem nestas propriedades. A 

composição química se torna menos importante que a propriedade física dos agregados. 

 Os agregados a serem utilizados nas argamassas precisam estar com composição 

granulométrica continua, pois pode provocar como resultado um aumento no consumo de 

cimento, redução da fluidez na mistura e o aumento da quantidade de vazios. Esses fatores 

interferem diretamente na qualidade das características mecânicas e de durabilidade da 

argamassa e consequentemente no concreto (NEVES, 2013).  

 Em relação ao agregado miúdo Dal Molin e Tutikian (2008) relatam que pode ser 

utilizado qualquer tipo de areia natural ou industrial. A recomendação dos autores é adotar a 

areia natural, pois a mesma possui um formato arredondado e textura mais lisa. 

 As partículas menores que 125 µm desempenham um papel importante na argamassa 

em seu estado fresco. Influenciando na constituição da pasta, as mesmas têm como função 

envolver as partículas maiores mantendo-as afastadas umas das outras, devido a sua maior 

(NEVES, 2013). 

 A forma das partículas do agregado miúdo influencia na resistência ao cisalhamento das 

argamassas, partículas que apresentam formato anguloso tendem a dificultar a deformação 

(OKAMURA; OUCHI, 2003). 

 Ainda conforme EFNARC (2005) a umidade, a capacidade de absorção de água, a 

classificação e as variações nos teores de finos de todos os agregados devem ser monitorados 

continuamente evitando variações na qualidade da argamassa. O mesmo autor relata que a 

distribuição dos tamanhos dos agregados miúdos afeta no volume de vazios da mistura, desta 

forma, são realizados métodos para a combinação entre as diferentes granulometrias para a 

redução da quantidade de vazios. 

 O módulo de finura do agregado miúdo deve apresentar variações acima de 0,20 para 

não afetar a estabilidade das propriedades reológicas, assim, areias com módulo de finura 

superior a 3 (areias grossas) não são recomendadas. Essas areias tendem a causar segregação, 

já as com granulometria fina auxiliam na coesão (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2008). 

 Para a argamassa apresentar características autoadensáveis é recomendado a utilização 

de 40 a 60% de volume de areia, visto que a mesma como apresentado anteriormente afeta 

diretamente na reologia do concreto (GIACCIO; TOBES; ZERBINO, 2012). Logo, justifica-se 

a utilização de areias com granulometria fina e que auxiliem na obtenção do menor volume de 

vazios. 

 O processo de mineração de areia provoca impactos de cunho ambiental, social e 

econômico. A deposição de areia ocorre em dois locais: várzeas e leitos de rio, onde estes 
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possuem mata ciliar em seu entorno. Assim, a primeira a etapa da extração se inicia com a 

retirada da mata ciliar, a instalação dos equipamentos necessários para a mineração, a 

contratação de mão-de-obra e a abertura da rede viária. A segunda etapa é o processo de 

operação em si, ocorrendo a retirada da areia. A terceira etapa consiste na finalização da 

extração naquele local, retirando os equipamentos e toda a estrutura e levando para o próximo 

ponto de mineração (VIEIRA; REZENDE, 2015). 

 Ao longo do procedimento de mineração de areia temos primeiramente impactos 

ambientais, como: a degradação da área explorada, a remoção de vegetação, a fuga da fauna, o 

assoreamento do rio, a geração de resíduos que podem contaminar a água, geração de ruídos e 

emissão de gases (NOBRE FILHO et. al., 2012). 

 Os impactos sociais e econômicos são através da geração de empregos e 

consequentemente movimentação de renda na economia local. Para tanto essa atividade deve 

ser monitorada para garantir que os impactos ambientais não se sobressaiam aos sociais e 

econômicos (NOBRE FILHO et. al., 2012).  

 Na presente pesquisa foi realizada a combinação entre a areia e a cinza do bagaço de 

cana-de-açúcar buscando ter o menor volume de vazios com o uso de granulometrias 

diferenciadas e reduzir o consumo de agregado miúdo. 

 

2.3.2 Cimento 

 

 As primeiras construções realizadas por gregos e romanos utilizavam como materiais 

em substituição ao cimento tufos de origem vulcânica utilizados na produção de argamassas 

hidráulicas constituídas com a presença de cal e pozolana natural. Com o surgimento do 

cimento Portland este tipo de mistura caiu em desuso e o cimento tornou-se o material mais 

aplicado em construções em todo o mundo (FARIAS FILHO; ROLIM; TOLEDO FILHO, 

2000). 

 O cimento foi criado em 1756 pelo inglês John Smeaton sendo realizada a combinação 

entre calcários moles e argilas e calcinando os mesmos.  Já em 1824 Joseph Aspdin fez a mistura 

de pedras calcárias e argilas e queimou a mesma, o produto obtido na época era um pó fino que 

após o contato com água e seco apresentava semelhanças à rochas encontradas na ilha de 

Portland localizada no Reino Unido (RENÓ, 2007).  

 O consumo de cimento no mundo tem aumentado ao longo dos anos de acordo com um 

relatório realizado pela Portland Cement Association o qual demonstra que no ano de 2014 

foram consumidos 4,3 bilhões de toneladas métricas (PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 
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2015). Já no Brasil a produção de cimento durante o período de junho de 2015 à maio de 2016, 

conforme o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, foi registrada uma quantidade de 

61,045 milhões de toneladas (SNIC, 2016). 

 O cimento é o produto mais consumido no setor da construção civil e é considerado um 

dos mais impactantes ao ambiente. 

 O processo de produção do cimento consiste inicialmente na extração da matéria-prima 

mineral de jazidas de calcário. Após a obtenção da matéria-prima a mesma é enviada para o 

laboratório de análises químicas com o objetivo de identificar os teores de cálcio, silício, ferro 

e alumínio. Em sequência, a matéria-prima é enviada para o moinho, onde a mesma é triturada 

com argila e aditivos. Terminada a moagem a farinha é enviada para o forno rotativo, 

inicialmente a mesma é aquecida por gases obtendo uma temperatura de 900ºC no interior da 

torre de ciclone, ao chegar no forno a mesma é aquecida até a temperatura de 1450ºC formando 

o clínquer. No resfriador, o clínquer tem sua temperatura reduzida para 200ºC antes de ser 

enviado para as moegas. No processo de moagem o clínquer é moído com gesso, calcário e 

pozolana ou escória, variando a porcentagem de cada um desses para a obtenção de um tipo de 

cimento. Finalizada a moagem o cimento é encaminhado para a área de embalagem e expedição 

(VOTORANTIM, 2015). 

 Atualmente, tem sido desenvolvidas tecnologias com o intuito de reduzir o impacto 

ambiental causado pela indústria cimentícia, no entanto, a exploração das jazidas de argila é um 

dos fatores que vem afetando o ambiente. Neste cenário as indústrias buscam aproveitar 

resíduos de outros setores para reduzir o consumo de cimento puro, tais como: escória de alto 

forno, cinza de casca de arroz, cinza de bagaço de cana-de-açúcar, entre outros.  

 No Brasil existem vários tipos de cimento Portland, sendo: o cimento Portland comum; 

cimento Portland composto; cimento Portland de alto-forno; cimento Portland pozolânico; 

cimento Portland de alta resistência inicial; cimento Portland resistente aos sulfatos; cimento 

Portland branco; cimento Portland de baixo calor de hidratação; cimento Portland para poços 

petrolíferos (ABCP, 2003). 

 A produção de cimento causa impactos ambientais, devido a emissão de gases, a 

exploração de jazidas ou calcário e a alta quantidade de energia empregada.  

 Durante o processo produtivo a primeira etapa consiste na remoção da vegetação e a 

detonação das rochas calcárias. Após sua detonação essas são enviadas para fornos rotativos e 

aquecidas até uma temperatura de 1450ºC para a obtenção do clínquer. A etapa de produção do 

clínquer gera emissões de gases como o CO2 em grandes proporções, conforme relatado por 
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Costa et. al. (2013) somente a etapa de calcinação é responsável por 52% dos gases emitidos 

no processo. 

 García-Lodeiro, Fernández-Jímenez e Palomo (2015) ressaltam que a produção de uma 

tonelada de cimento Portland é responsável pela emissão de aproximadamente 0,8 toneladas de 

CO2 na atmosfera, logo, acentuando o efeito estufa. 

 Já, Oliveira et. al. (2014) indica que o transporte do cimento também gera emissões de 

CO2, mas em um percentual inferior às emissões geradas durante o processo produtivo. 

 Buscando reduzir essas emissões e os impactos causados ao ambiente cada vez mais 

tem sido realizadas pesquisas para alterar o tipo de clínquer, como proposto por Costa et. al. 

(2013) ou inserir diferentes adições para reduzir o consumo de clínquer como apresentado por 

García-Lodeiro, Fernández-Jímenez e Palomo (2015). 

 Para a produção da argamassa autoadensável na presente pesquisa será utilizado o 

cimento Votoran CP V-ARI Ultra que se caracteriza pela alta resistência inicial e por apresentar 

uma granulometria mais fina que os demais da mesma linha. 

  

2.3.3 Aditivos 

 

 Buscando obter as características de autoadensabilidade em argamassas e CAAs se faz 

necessário o uso de aditivos químicos superplastificantes (obrigatoriamente) ou alteradores de 

viscosidade. Esses aditivos têm por objetivo primordial auxiliar nas características reológicas. 

 Tutikian e Dal Molin (2008) relatam que os aditivos superplastificantes auxiliam na alta 

fluidez do concreto e os modificadores de viscosidade permitem um aumento da coesão, logo, 

dificultam a ocorrência da exsudação e da segregação. 

 A primeira aplicação de aditivos plastificantes sintéticos aconteceu no ano de 1930 nos 

Estados Unidos, onde um corante com base de ácido naftaleno sulfônico foi disperso em um 

pavimento (LIMA, 2006). Essa primeira aplicação permitiu o desenvolvimento de novos 

aditivos que possuem diferentes usos. 

 Os aditivos superplastificantes foram utilizados pelas primeira vez no ano de 1960 no 

Japão e na Alemanha. Somente no ano de 1980 foi identificada a sua capacidade em reduzir os 

teores de água necessários para a hidratação do cimento (CASTRO, PANDOLFELLI; 2009). 

 Os aditivos superplastificantes são definidos pela sua capacidade de aumentar o índice 

de consistência do concreto ou por reduzir em 12% a água da mistura de concreto com 

consistência definida (CASTRO, PANDOLFELLI; 2009). 
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Os aditivos superplastificantes podem ser subdivididos conforme a sua composição 

química em: lignossulfonatos ou lignossulfonatos modificados; sais sulfonatos de 

policondensado de naftaleno e formaldeído; sais sulfonatos de policondensado de melamina e 

formaldeído; e os policarboxilatos (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2008). 

 Já, os aditivos modificadores de viscosidade são feitos à base de polissacarídeos que ao 

serem adicionados à argamassa impendem a segregação e exsudação, além de auxiliarem na 

melhoria da coesão da mistura (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2008). 

  

2.3.4 Adições minerais 

 

 As adições minerais, segundo Mehta e Monteiro (2008), são materiais finos aplicados 

em concretos que tem por finalidade auxiliar na melhoria da trabalhabilidade do concreto 

fresco, redução no custo de produção, na redução da ocorrência de fissurações térmicas e 

prevenir a formação de patologias como a reação álcali-agregado e o ataque por sulfatos. 

 Tutikian (2004) afirma que o uso de materiais finos ajuda na durabilidade em relação 

aos aspectos químicos e físicos. A granulometria fina das adições permite a formação de uma 

menor quantidade de espaços vazios e evita a entrada de agentes agressivos. 

 Outro fator positivo em se utilizar as adições minerais está no fato das mesmas 

auxiliarem na durabilidade e na resistência das argamassas, sendo em suas propriedades físicas 

ou químicas (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2008). 

 As adições podem ser divididas em dois grandes grupos: quimicamente ativas e sem 

atividade química. A primeira se caracteriza pela presença de material cimentante ou 

pozolânico. A segunda trata somente de um efeito físico de empacotamento granulométrico e 

pontos de nucleação para a hidratação dos grãos de cimento (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2008).  

A sílica ativa é uma das adições minerais utilizadas em concretos especiais. A mesma 

trata-se de um subproduto gerado durante a fabricação do silício metálico, das ligas de ferro-

silício e de outras ligas que possuem em sua composição o silício. O processo de produção 

ocorre em fornos de arco elétrico, nos quais, o quartzo sofre redução na presença de carvão. 

Durante a redução da sílica é formado um subóxido de silício no estado gasoso que escapa para 

a parte superior levando ao seu resfriamento, condesamento e oxidação formando partículas 

finíssimas, sendo as mesmas coletadas (AÏTCIN, 2000). 

 A sílica ativa quando utilizada como adição mineral age de duas maneiras distintas. Na 

primeira é por meio da reação pozolânica, onde a sílica reage com o hidróxido de cálcio 

Ca(OH2) produzindo uma quantidade adicional de silicato de cálcio hidratado (C-S-H). Essa 
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reação traz como melhorias à argamassa o aumento da resistência mecânica e resistência aos 

ataques causados por agentes agressivos (HERMANN et. al., 2016). 

 Os efeitos químicos auxiliam na diminuição da permeabilidade, ao gerar o silicato de 

cálcio hidratado que auxilia na resistência da pasta. Na zona de transição esta age no aumento 

da aderência, devido uma diminuição na quantidade de cristais de hidróxido de cálcio 

ocasionando a formação de compostos mais resistentes, auxiliando também na durabilidade das 

argamassas (HOFFMAN, 2001). 

 A segunda ação causada pela sílica é o efeito fíller, essa apresenta uma distribuição 

granulométrica de aproximadamente de 0,1 a 1 µm. Devido a sua finura a sílica é capaz de 

preencher os espaços vazios, logo, promove um menor índice de vazios (HERMANN et. al., 

2016). Logo, a sílica ativa provoca um empacotamento, aumenta os pontos de nucleação e reduz 

os poros e canais capilares (HOFFMAN, 2001). 

A sílica ativa estruturalmente é composta por sílica vítrea, devido ao seu rápido 

resfriamento e oxidação dificulta a organização das partículas, logo, não se constitui a forma da 

sílica cristalina. Quimicamente esta adição é principalmente composta por sílica (SiO2), já 

fisicamente, possui formato esférico e liso (AÏTCIN, 2000). 

 O acréscimo de sílica ativa é usualmente limitada nos teores de 5 a 15% sobre a massa 

do cimento. Dentro dos limites acima descritos é identificado melhoria na trabalhabilidade das 

argamassas, pois as partículas que compõem a sílica ativa atuam nos vazios do cimento 

liberando a água antes presente para uma melhor fluidificação da mistura. Acréscimo superiores 

a 15% provocam uma necessidade de um maior teor de água para se manter a consistência das 

argamassas, pois ocorre o fenômeno de afastamento das partículas tornando a argamassa mais 

seca e aumentando o consumo de água (HERMANN et. al., 2016).  

 

2.3.5 Cinza do bagaço de cana-de-açúcar 

 

O Brasil é o principal produtor de cana-de-açúcar do mundo e exportador de açúcar. A 

sua produção conforme estimativas da CONAB para a safra 2016/2017 são de 691 mil toneladas 

destinadas para a fabricação de etanol e açúcar (CONAB, 2016). 

Durante o processamento da cana-de-açúcar são gerados resíduos que necessitam de 

destinação como: folhas e pontas, água de lavagem, bagaço, torta de filtro, leveduras e vinhaça. 

A água de lavagem após tratada é reaproveitada no processamento da cana-de-açúcar e a 

vinhaça é usada como adubo para os canaviais (SOUTO, 2010). 
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As pontas e folhas podem ser utilizadas para a geração de energia, combustível, polpa 

de papel, celulose e forragem. O bagaço possui os mesmo usos que as pontas e folhas menos o 

uso para forragem (SOUTO, 2010). 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar é um resíduo gerado a partir da queima do bagaço, 

sendo este subproduto produzido ao longo do processamento da cana-de-açúcar para a 

fabricação de açúcar e álcool. O bagaço possui poder calorífico o que torna interessante no 

processo de cogeração de energia para as usinas sucroalcooleiras. De acordo com Lima et al 

(2009, p. 2) “o último resíduo gerado pela cadeia da cana-de-açúcar são as cinzas da queima do 

bagaço, geradas na ordem de 25 kg de cinza para cada tonelada de bagaço.”.  

O bagaço de cana-de-açúcar quando utilizado para a geração de energia nas usinas 

sucroalcooleiras é enviado para caldeiras, onde o mesmo ao sofrer o processo de queima tem 

como subproduto a cinza residual (NUNES, 2009). 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) vem sendo estudada por diferentes 

pesquisadores para ser utilizada na composição de concretos especiais como o concreto 

autoadensável. 

A pesquisa desenvolvida por Nunes (2009) teve por objetivo realizar um estudo sobre 

as características físicas e químicas da CBC para o uso em concretos autoadensáveis. Ao longo 

do desenvolvimento do estudo, o autor identificou que a cinza é uma ótima opção para ser usada 

como adição mineral ou em substituição parcial do agregado miúdo. No processo de queima 

são gerados dois tipos de cinza a volante ou cinza leve e a cinza pesada. 

A CBC para apresentar atividade pozolânica, necessita de um controle de temperatura 

durante o seu processo de queima, por meio deste controle temos como resultado a cinza volante 

que apresenta maior quantidade de dióxido de silício (SiO2). Já, a cinza pesada apresenta 

pouquíssimo potencial pozolânico sendo recomendada a utilização desta como agregado miúdo 

(NUNES, 2009). 

O estudo realizado por Câmara, Pinto e Rocha (2016) teve por objetivo avaliar o 

comportamento de argamassas com cinza do bagaço de cana-de-açúcar substituindo o agregado 

miúdo, avaliando o processo inicial de hidratação do cimento. Primeiramente a CBC passou 

por um beneficiamento, com o intuito de melhorar suas características físicas e químicas, 

consistindo em moagem, requeima e peneiramento. Os resultados da pesquisa demonstraram 

que a substituição de parte dos finos dos agregados miúdos por 7,5% de CBC promoveram uma 

aceleração no processo de hidratação do cimento e melhoria nas resistências aos 28 dias. Com 

base nos resultados é possível afirmar que a CBC possui como características o seu efeito físico 
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de preenchimento e sua atividade pozolânica. Concluindo que é possível inserir a CBC em 

misturas de materiais cimentícios. 

A CBC é um resíduo gerado durante o processo de cogeração de energia nas usinas 

sucroalcooleiras. Lima et. al. (2011) relatam que a CBC é destinada como adubação nos 

canaviais, no entanto, não possui minerais suficientes para essa aplicação. A pesquisa 

desenvolvida teve por objetivo avaliar a durabilidade de concretos quando se aplica a CBC em 

substituição de parte do agregado miúdo. O agregado miúdo pode ser substituído por CBC em 

um percentual de 30 a 50% auxiliando na durabilidade de concretos. 

No estudo desenvolvido por Sampaio, Souza e Gouveia (2014) foi realizado o acréscimo 

de CBC em concretos avaliando a consistência, o índice de vazios, absorção, porosidade total 

e resistência à compressão. Os concretos desenvolvidos com as incorporações de CBC 

apresentaram uma redução de no mínimo 10% na permeabilidade e um aumento na resistência 

à compressão de no máximo 20% quando comparados aos concretos de referência com 28 dias 

de idade. Concluindo que a CBC é uma opção viável para ser aplicada em concretos. 

A pesquisa desenvolvida por Fernandes et. al. (2015) teve por objetivo aplicar a CBC 

como adição mineral em concretos. Com o desenvolvimento da pesquisa foi verificada a 

viabilidade de aplicação da CBC em substituição de parte do agregado miúdo nas porcentagens 

de 5, 10 e 15%, já que a mesma não apresentou atividade pozolânica. Os concretos fabricados 

com CBC apresentaram o mesmo comportamento dos concretos de referência, logo, é 

interessante utilizar este resíduo em concretos. 

  

2.4 PROPRIEDADES DA ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL  

 

 O estudo das propriedades das argamassas no estado fresco e no estado endurecido se 

faz necessário, pois essas propriedades indicam se a argamassa pesquisada pode gerar um 

concreto que atenda aos requisitos exigidos. 

 

2.4.1 Propriedades no estado fresco 

 

 As propriedades da argamassa no estado fresco podem ser estudadas através dos ensaios 

propostos por Okamura e Ouchi (2003) para identificação dos índices Gm e Rm que serão 

descritos na próxima seção. 

A identificação dos índices Gm e Rm será realizado conforme a metodologia proposta 

por Okamura e Ouchi (2003) em seu estudo sobre o concreto autoadensável. O índice Gm indica 
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a deformabilidade da argamassa, ou seja, a capacidade da mesma espalhar. O Rm demonstra a 

resistência da argamassa ao escoamento. 

Ambas as características são desejadas para se gerar uma argamassa que quando 

acrescido o agregado graúdo seja capaz de carregar esse material durante o lançamento do 

concreto. 

Os autores neste estudo afirmam que a determinação do índice Gm é realizada com o 

teste de mini slump, a Figura 3 apresenta o cone utilizado no experimento, possuindo as 

seguintes dimensões o diâmetro da parte superior com 70 mm, o inferior com 100 mm e 60 mm 

de altura. O cone é colocado sobre uma placa de vidro e no seu interior é colocada uma amostra 

da argamassa até o seu preenchimento, em seguida, é levantado o cone e feita as medições do 

espalhamento sendo chamadas de D1 e D2 (OKAMURA; OUCHI, 2003). 

 

 
Figura 3: Tronco de cone. 

 

A identificação do Rm é feita com o funil V, demonstrado na Figura 4, com dimensões 

menores que o tradicional (suas dimensões estão apresentadas na Figura 5). É inserida a 

argamassa no funil até o seu preenchimento, aberta a boca do mesmo e medido o tempo que 

toda a argamassa leva para fluir, sendo o período de fluxo representado por t (OKAMURA; 

OUCHI, 2003). 
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Figura 4: Funil V. 

  

 
Figura 5: Dimensões do mini funil V (OKAMURA; OUCHI, 2003) 

 

A realização destes ensaios buscam estabelecer uma argamassa que apresente índices 

Gm e Rm capazes de demonstrar autoadensabilidade, conforme, os limites propostos por 

Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012) e Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999). Nepomuceno, 

Oliveira e Lopes (2012) propõe como limites para Gm de 5,3 à 5,9 e para o Rm 1,14 à 1,30. Já, 

Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999) apresentam como limites para o Gm de 3 à 7 e para Rm de 

1 à 2. 

 O cálculo para determinação do Gm e do Rm é feita com base nas equações (2) e (3) 

fornecidas por Okamura e Ouchi (2003). 

 

𝐺𝑚 =
(𝐷1∗𝐷2)−𝐷0

2

𝐷0
2         (2) 

  

Em que Gm é o índice referente a deformabilidade do concreto, D1 e D2 são os diâmetros 

do espalhamento da argamassa e D0 é o diâmetro da parte inferior do cone. 
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𝑅𝑚 =
10

𝑡
        (3) 

 

Em que Rm é o índice referente a viscosidade da argamassa e t é o tempo medido em 

segundos para a argamassa fluir ao longo do funil V. 

 

2.4.2 Propriedades no estado endurecido 

 

 O estudo das propriedades da argamassa autoadensável no estado endurecido busca 

identificar o comportamento da mesma quando é submetida à esforços de compressão e tração 

à flexão. 

 Essas propriedades são importantes, pois auxiliam na determinação do comportamento 

da argamassa ao ser usada para a fabricação de um concreto e como o mesmo se comportará no 

ambiente. A norma a ser utilizada é a ABNT NBR 13279:2005 – Determinação da resistência 

à tração na flexão e à compressão e a ABNT NBR 5739:2007 – Concreto: ensaio de compressão 

de corpos-de-prova cilíndricos. 

 

2.4.2.1 Determinação da resistência à tração na flexão segundo a ABNT NBR 13279:2005  

 

 A ABNT NBR 13279:2005 determina os procedimentos de ensaio para a identificação 

da resistência à tração na flexão. Primeiramente deve ser realizado o preparo dos corpos-de-

prova. 

A identificação da resistência à tração na flexão é feita posicionando o corpo-de-prova 

nos dispositivos de apoio, de modo que a face rasada não fique em contato com os apoios e o 

dispositivo de carga. Aplicar uma carga de 50 N/s até a ruptura do corpo-de-prova. Anotar a 

carga aplicada no centro do prisma. A Figura 6 demonstra o rompimento. 
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Figura 6: Rompimento corpo-de-prova prismático na tração à flexão. 

  

A equação (4) indica como determinar a resistência à tração na flexão 

𝑅𝑓 =
1,5𝐹𝑓𝐿

403
       (4) 

Em que Rf é a resistência à tração na flexão em MPa; Ff é a carga aplicada verticalmente 

no centro do prisma em N; L é a distância entre os suportes. 

 

2.4.2.2 Determinação da resistência à compressão segundo a ABNT NBR 5739:2007 

 

A determinação da resistência à compressão axial é feita moldando corpos-de-prova 

cilíndricos, conforme as instruções presentes na ABNT NBR 5739:2007, os mesmo possuem 

as seguintes dimensões: 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura, como pode ser visto na Figura 

7. 

 
Figura 7: Corpo-de-prova cilíndrico. 
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 Em sequência, os mesmo são enviados para a câmara úmida onde ficam por 48 horas 

para serem desmoldados e mantidos até a idade de rompimento. As idades para rompimento na 

compressão foram de 7 e 28 dias.   

Para a ruptura, os mesmos são capeados com enxofre e enviados para a prensa recebendo 

carga continua até o seu rompimento, anotando a carga máxima aplicada. A Figura 8 demonstra 

o processo de rompimento. 

 
Figura 8: Rompimento do corpo-de-prova. 

 

 Com a equação (5) identifica-se a resistência à compressão. 

𝑅𝑐 =
4𝐹

𝜋𝑥𝐷²
       (5) 

 Em que, Rc é a resistência à compressão em MPa; Fc é a carga máxima alcançada em N; 

D é o diâmetro do corpo-de-prova em milímetros. 
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3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar o comportamento das propriedades 

mecânicas de argamassas autoadensáveis quando se aumenta a quantidade de CBC em 

substituição de parte do agregado miúdo e ao acrescentar sílica ativa em sua composição. Desta 

forma, necessita-se selecionar e caracterizar os materiais que irão compor as argamassas, 

determinar as proporções das misturas, definir o procedimento para produção das argamassas e 

a realização dos ensaios de autoadensabilidade e de resistência à compressão e tração na flexão. 

 

3.1 MATERIAL 

 

 No processo de produção de argamassas autoadensáveis são necessários alguns 

materiais tais como: agregado miúdo, adição mineral, aditivo químico, cimento e água. 

 Para o desenvolvimento da pesquisa é necessário a seleção e a caracterização dos 

componentes das argamassas seguindo as normas vigentes.  

O agregado miúdo selecionado foi a areia quartzosa cuja caracterização foi feita 

conforme as normas ABNT NBRs NMs: 45/2006; 52/2002; e 248/2003. Essas normas definem 

como determinar a massa unitária e o volume de vazios; a massa específica e a massa específica 

aparente; e a composição granulométrica de agregados para utilização em concretos, 

respectivamente. 

 A CBC empregada na pesquisa é proveniente da Usina Santa Terezinha da unidade do 

distrito de Iguatemi na região de Maringá - PR. A mesma foi caracterizada nos estudos 

realizados por Nunes (2009), Souto (2010) e Nagano (2014), cujo lote é o mesmo aplicado na 

presente pesquisa.  

 A adição mineral a ser empregada é a sílica ativa proveniente da empresa Ferbasa. Já o 

cimento aplicado é o CP V – ARI. Para aditivo químico foi adotado o superplasticante Glenium 

51 da Basf. E a água utilizada é proveniente da Companhia de Saneamento do Paraná da cidade 

de Maringá, sendo a mesma usada pela rede pública. 

 

3.2 MÉTODO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ARGAMASSAS 

AUTOADENSÁVEIS 

 

O procedimento para o desenvolvimento das argamassas consistiu na metodologia de 

Okamura e Ouchi (2003), na qual realizam-se os ensaios de mini slump (espalhamento) e o 
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mini funil V com o intuito de identificar os índices de Gm e Rm. O índice Gm conforme relatado 

por Okamura e Ouchi (2003) indica a deformabilidade da argamassa e o Rm a viscosidade da 

mesma. 

 Para o desenvolvimento do estudo, primeiramente, foi realizado o ensaio de composição 

entre agregados miúdos com a areia média e a CBC buscando identificar a combinação entre 

os dois materiais que gerem uma maior compacidade da argamassa. Assim, foram realizados 

acréscimos de CBC na areia média nas proporções de 10%, 20%, 30%, 40% e 50%, de tal forma 

que no último acréscimo a quantidade de cinza e areia se iguala. A realização deste ensaio 

adotou os procedimentos utilizados na ABNT NBR 7810/1983 – Agregado em Estado 

Compactado Seco: determinação da massa unitária. 

 Com a determinação da melhor composição entre os agregados miúdos foram realizados 

os ensaios de argamassas com as relações 1:1; 1:2 e 1:3 (aglomerante/agregados em massa) e 

relação água/cimento (a/c) fixada em 0,5. No estudo realizado por Nagano (2014) foi 

identificada essa relação como a que gera uma argamassa com características autoadensáveis. 

Variando-se a quantidade de superplastificante nas proporções 0%, 0,2%, 0,4%, 0,6%, 0,8% e 

1%. 

Produzidas as argamassas com as proporções acima descritas foram selecionados os 

traços que apresentaram melhores características autoadensáveis, ou seja, visualmente não 

apresentem segregação e exsudação e/ou se encaixem dentro de um dos limites propostos por 

Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012) ou por Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999). Com os 

mesmos foram realizados os acréscimos de sílica ativa em relação a massa de cimento, nos 

valores de: 0%; 5%; 7,5% e 10%, onde para cada um destes foram realizados os ensaios no 

estado fresco variando a quantidade de superplastificante. Sendo realizados os ensaios no estado 

fresco e no estado endurecido. 

Após elaborados os traços com CBC e sílica ativa, foram produzidos traços sem a CBC 

com a sílica ativa para identificar o comportamento das argamassas quanto a essa alteração, 

realizando os ensaios no estado fresco e no estado endurecido. 

O procedimento de mistura da argamassa consiste nas seguintes etapas: 

1º - Pesagem dos materiais de acordo com a dosagem especificada em balança 

eletrônica; 

2º - Mistura manual do cimento (nos traços com o acréscimo de sílica ativa, a mesma é 

adicionada nessa etapa), da areia média e da CBC durante 20 segundos; 
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3º - Na argamassadeira, mistura o sólido assim obtido à 80% da água por 60 segundos 

em baixa rotação. Após o desligamento segue-se a limpeza das haletas e do fundo da cuba por, 

no máximo, 30 segundos; 

4º - Mistura dos componentes de argamassa por mais 60 segundos em baixa rotação na 

argamassadeira; 

5º - Nova remoção do material aderido por 30 segundos; 

6º - Adição dos 20% da água dosada restante juntamente com o aditivo 

superplastificante, por mais 60 segundos; 

7º - Repouso da mistura por 60 segundos; 

8º - Mistura dos componentes da argamassa por 30 segundos em baixa rotação seguidos 

de mais 30 segundos em alta rotação; 

9º - Ensaios no estado fresco. 

 

3.3 ENSAIOS NO ESTADO FRESCO E NO ESTADO ENDURECIDO  

 

3.3.1 Ensaios no estado fresco 

 

 Os ensaios no estado fresco foram realizados com objetivo de identificar se as 

argamassas produzidas têm a capacidade de fluir sem a necessidade de vibração e sem ocorrer 

segregação e exsudação, além da identificação dos índices Gm e Rm. Esses índices foram 

determinados por meio do método proposto por Okamura e Ouchi (2003). 

  

3.3.2 Ensaios no estado endurecido 

 

 A identificação das propriedades mecânicas de argamassas foi realizada através de 

ensaios que buscam determinar a capacidade do corpo de prova suportar esforços de tração à 

compressão e à flexão. 

 Foi realizado um levantamento das normas ASTMs e das ABNT NBRs para argamassas 

com o intuito de identificar o procedimento de ensaio das mesmas. O procedimento de execução 

dessas são os mesmos se diferenciando o tipo de argamassa e a cura dos corpos-de-prova. Nas 

ASTMs o foco são argamassas com cimento hidráulico. Já, as ABNT NBRs tratam de 

argamassas para revestimento de paredes e tetos. Logo, justifica-se o uso das normas brasileiras, 

pois estas possuem procedimentos de ensaio parecidos com as normas internacionais. 
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 Na presente pesquisa a norma utilizada, para determinação da flexão, foi a ABNT NBR 

13279:2005 – Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos: determinação 

da resistência à tração na flexão e à compressão. 

 Para a determinação da compressão foi utilizada a ABNT NBR 5739:2007 – Concreto: 

ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 MATERIAIS UTILIZADOS NA ARGAMASSA 

 

4.1.1 Agregado miúdo 

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados ensaios de caracterização dos 

agregados que compõem a argamassa. O primeiro material caracterizado foi a areia, os 

resultados do ensaio de granulometria estão apresentados na Tabela 1 e a curva granulométrica 

na Figura 9. 

 

Tabela 1: Análise granulométrica da areia utilizada no estudo. 

ANÁLISE 
GRANULOMÉTRICA 

DO AGREGADO 
MIÚDO 

MATERIAL ENSAIADO  PROCEDÊNCIA  IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 

AREIA LAVADA, QUARTZOSA, 
NATURAL 

CIDADE / ESTADO  

AMOSTRA1 

MARINGÁ-PR. 

MASSA DA AMOSTRA NO ENSAIO 1 = 500,00 gramas 
MASSA DA AMOSTRA NO ENSAIO 2 = 500,00 gramas 
PENEIRAS 

(mm) 
ENSAIO 1 ENSAIO 2     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LIMITES 
GRANULOMÉTRICOS 
(ABNT NBR 7211/87) 

MASSA DE 
MATERIAL 

RETIDO 

PORCENTAGEM DE 
MATERIAL 

MASSA DE 
MATERIAL 

RETIDO 

PORCENTAGEM DE 
MATERIAL 

PORCENTAGEM 
MÉDIA RETIDA E 

ACUMULADA 

ZONA UTILIZÁVEL 

RETIDO RETIDO E 
ACUMULADO 

RETIDO RETIDO E 
ACUMULADO 

LIMITE 
INFERIOR 

LIMITE 
SUPERIOR 

(g) (%) (%) (g) (%) (%) (%) 
6,3 

0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0 
0 7 

4,8 
0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0 

0 10 

2,4 
2,85 0,6 0,6 2,91 0,6 0,6 1 

0 25 

1,2 
5,34 1,1 1,6 5,27 1,1 1,6 2 

5 50 

0,6 
34,97 7,0 8,6 35,12 7,0 8,7 9 

15 70 

0,3 
339,66 67,9 76,6 341,57 68,3 77,0 77 

50 95 

0,15 
110,01 22,0 98,6 109,89 22,0 99,0 99 

85 100 

FUNDOS 
7,17 1,4 100,0 5,24 1,0 100,0 100 

  

TOTAL 500 gramas 
  

500 gramas 
  

MÓDULO DE FINURA =1,88 
 
DIMENSÃO MÁXIMA  
CARACTERÍSTICA = 1,2 mm 
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Figura 9: Curva granulométrica do agregado miúdo. 

 

Os resultados dos ensaios para a determinação da massa específica, massa específica 

aparente do agregado seco e massa específica do agregado saturado superfície seca estão 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Massa específica; massa específica aparente e massa específica do agregado saturado superfície seca do 

agregado miúdo utilizado no estudo. 

Ensaio: 
Determinação da 
Massa Específica 

do Agregado Miúdo 

Material: 
Areia lavada, quartzosa 

mineral 

Origem: 
Maringá/PR 

  

Ensaio 
Nº 

Frasco 
Nº 

Massa 
de 

Areia 
Seca 

(M) (g) 

Massa do conjunto Massa 
Específica 

Aparente do 
Agregado 

seco (g/cm³) 

Massa 
específica 

do 
agregado 
saturado 
superfície 

seca 
(g/cm³) 

Massa 
específica 

do 
agregado 

(g/cm³) 
Frasco 
+ Areia 
(M1) (g) 

Frasco + 
Areia + 
Água 

(M2) (g) 

1 1 499,16 915,91 1223,42 2,64 2,64 2,65 

2 1 499,60 912,20 1222,32 2,64 2,64 2,65 

3 1 500 913,20 1222,14 2,63 2,63 2,63 

Valores Médios 2,64 2,64 2,64 

  

Com a realização do ensaio de massa unitária e volume de vazios na condição solta 

obteve-se os resultados presentes na Tabela 3. 
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Tabela 3: Determinação da massa unitária e volume de vazios do agregado miúdo na condição solta. 

Ensaio Nº Massa do 

cilindro + 

agregado 

Massa do 

agregado (kg) 

Massa Unitária do Agregado 

(kg/m³) 

1 30,97 22,97 1521 

2 31,15 23,15 1533 

3 30,96 22,96 1521 

Valores médios 1525 

*Informações 

adicionais 

Massa do cilindro - 8 kg Volume do cilindro – 0,0151 m³ 

Massa específica do agregado (valor médio) – 2640 kg/m³ 

 

 A Tabela 4 demonstra os resultados para o ensaio de volume de vazios e massa unitária 

na condição compactada. 

Tabela 4: Determinação da massa unitária e do volume de vazios na condição compactada. 
Ensaio Nº Massa do cilindro 

+ agregado 

Massa do 

agregado (kg) 

Massa Unitária do Agregado 

(kg/m³) 

1 32,34 24,34 1612 

2 32,53 24,53 1625 

3 32,31 24,31 1610 

Valores médios 1615 

*Informações 

adicionais 

Massa do cilindro - 8 kg Volume do cilindro – 0,0151 m³ 

Massa específica do agregado – 2640 kg/m³ 

  

Com base nos resultados de caracterização física da areia podemos afirmar que se trata 

de um agregado com granulometria média com características que auxiliam na formação de 

argamassas autoadensáveis. 

 

4.1.2 Cinza de bagaço de cana de açúcar 

 

 A caracterização da CBC foi realizada por Nunes (2009), Souto (2010) e Nagano (2014) 

como pode ser observado na Tabela 5. 
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Tabela 5: Caracterização das propriedades físicas e mecânicas da CBC. 

Características Normas empregadas Unidade Resultados 

Grau de uniformidade (U) ABNT ABNT NBR 6502:1995 - 1,62 
D10 ABNT ABNT NBR 6502:1995 Mm 0,13 
D30 ABNT ABNT NBR 6502:1995 Mm 0,18 
D60 ABNT ABNT NBR 6502:1995 - 0,21 
Uniformidade ABNT ABNT NBR 6502:1995 - U<5 (Muito uniforme) 
Coeficiente de curvatura 
(CC) 

ABNT ABNT NBR 6502:1995 - 1,19 

Distribuição 
granulométrica 

ABNT ABNT NBR 7181:1984  - Bem graduado 

Classificação 
granulométrica 

ABNT ABNT NBR 6502:1995 - Semelhança a areia 

Massa específica ABNT ABNT NBR 6508:1984  g/cm³ 2,64 
Teor de umidade ABNT ABNT NBR 6508:1984  % 0,27 
*Área específica Método Adsorção/Dessorção 

de N2  
m²/kg 5356 

*Composição 
mineralógica- Difração de 
Raio X 

JCPDS-ICCD:1996  
 

Quartzo (SiO2) Altamente cristalino com 
ausência de fase amorfa 

*Matéria orgânica total Métodos citados em Kiehl 
(1985)  

% 3,55 

*Carbono orgânico Métodos citados em Kiehl 
(1985)  

% 1,97 

*Atividade pozolânica Chapelle por Raverdy et al. 
(1980) valores mínimos de 
330 mg CaO/g  

mg CaO/g 23 

**C ** Análise semi-quantitativa 
por espectrometria de 
fluorescência de raios X com 
tubo de 3 kW e alvo de ródio 
(Rh).  
 

mg/kg 486 
**MO mg/kg 8,85 
**CaO mg/kg 1,02 
**MgO mg/kg 0,15 
**K2O mg/kg 0,37 
**P2O5 mg/kg 0,01 
**Fe mg/kg 1375,65 
**Cu mg/kg 29,73 
**Mn mg/kg 70,96 
**Zn mg/kg 16,82 

Fonte: NAGANO (2014). *Valores retirados da pesquisa realizada por Nunes (2009). **Valores retirados do 

estudo feito por Souto (2010). 

 

 A Figura 10 demonstra a curva granulométrica das CBCs pesquisadas por Nunes (2009), 

destacando que a curva representante da cidade de Iguatemi é referente ao lote utilizado na 

presente pesquisa. 

 
Figura 10: Curva granulométrica da CBC (NUNES, 2009). 
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4.1.3 Aditivo químico 

 

O aditivo empregado na pesquisa foi o Glenium 51 da Basf que conforme o fabricante 

o mesmo é indicado para a fabricação de concretos em que se necessita de alta fluidez e baixo 

fator a/c. A Tabela 6 contém os dados técnicos do aditivo. 

 

Tabela 6: Dados técnicos do aditivo superplastificante Glenium 51. 

ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE GLENIUM 51 

Fabricante: BASF S/A 
Função: Aditivo superplastificante de terceira geração para uso em concretos. 
Indicações de uso: É recomendado para uso em todos os tipos de concreto, onde se deseja 

a redução no consumo da água de amassamento sem alteração no tempo 
de pega. 

Base química: Éter policarboxílico que atua como dispersante do material cimentício. 
Teor de sólidos (%): 28,5 - 31,5 
pH: 5 – 7 
Viscosidade (cps): < 150 
Densidade (g/m³): 1,067 – 1,107 
Aparência: Liquido branco turvo 
Solubilidade em água: Total 
Cor: Branco turvo 

Fonte: Basf, 2015. 

 

4.1.4 Cimento 

  

O cimento aplicado na pesquisa foi o CP V ARI da empresa Votorantim, de acordo com 

informações fornecidas pelo fabricante, caracteriza-se por ser de alta resistência inicial. O 

mesmo é fabricado conforme a ABNT NBR 5733/1991, obedecendo aos padrões propostos pela 

mesma. E trata-se de um cimento que em seu processo de produção é aplicada alta tecnologia 

de manufatura e insumos dentro dos padrões de qualidade necessários.  

 O CP V ARI possui em sua composição: silicatos de cálcio, alumínio e ferro; sulfato de 

cálcio e filler carbonático e sua massa específica é de 3,12g/cm³. A Tabela 7 demonstra as 

exigências físicas e mecânicas do cimento. 
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Tabela 7: Caracterização do cimento CP V ARI. 

Item de Controle Unidade Média 

Início da Pega horas 1,5 

Término de Pega horas 8,9 

Resistência a Compressão ao 

término do 1º dia 

MPa 11,1 

Resistência a Compressão aos 3 

dias 

Mpa 23,9 

Resistência a Compressão aos 7 

dias 

MPa  32,8 

Resistência a Compressão aos 28 

dias 

Mpa 36,7 

Fonte: Votorantim, 2015. 

 

4.1.5 Adição mineral 

 

 A sílica ativa a ser utilizada nesse estudo pode ser aplicada em diferentes situações tais 

como: grandes estruturas, estrutura de edifícios, obras marítimas, obras hidráulicas, reparos em 

obras de concreto, peças industriais, peças mecânicas, pré moldados, grautes, argamassas entre 

outros uso conforme informações da empresa. A mesma auxilia na melhoria das propriedades 

no estado fresco e no estado endurecido de argamassas e concretos, conforme informações 

fornecidas pela Ferbasa (2015). 

 Suas principais características são: a baixa permeabilidade, maior resistência mecânica, 

maior aderência pasta/agregado, alta resistência a ambiente agressivos, aumenta a coesão, 

diminui a exsudação e melhor desempenho a abrasão e erosão (FERBASA, 2015). A sílica ativa 

apresenta como massa específica 2,20 kg/dm³ (TUTIKIAN; DAL MOLIN) LIVRO.  

 Essas características são desejadas na presente pesquisa para se obter argamassas 

autoadensáveis com propriedades mecânicas e de durabilidade que atendam as especificações 

mínimas das normas e consequentemente gerem CAAs de qualidade. 

  

4.1.6 Ensaio de composição entre agregado miúdo e CBC 

 

 O procedimento de ensaio consiste na mistura da areia média com CBC, acrescentando 

a cinza de 10 em 10% de massa, até a quantidade dos dois materiais se igualarem. Para cada 

acréscimo é feito o mesmo procedimento utilizado para a determinação da massa unitária, 

buscando identificar a composição ideal entre os materiais. 
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 Os resultados obtidos com o ensaio estão apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Composição ideal de areia média e CBC. 

Composição ideal de areia média e CBC, massa unitária no estado compactado seco 

Agregados 

(areia média + 

CBC) 

Quantidade 

de areia 

média 

Quantidade 

de CBC 

Acréscimo de 

CBC 

Massa total 

do recipiente 

Massa 

unitária no 

estado 

compactado 

100/0 5,000 - - 8,12 1,6483 

90/10 5,000 0,555 0,555 8,18 1,6683 

80/20 5,000 1,250 0,695 8,22 1,6817 

70/30 5,000 2,143 0,893 8,24 1,6884 

60/40 5,000 3,333 1,190 8,24 1,6884 

50/50 5,000 5,000 1,667 8,20 1,6750 

 

 Com base nos dados foi elaborado o gráfico presente na Figura 11.  

 

 
Figura 11: Massa unitária da composição entre areia média e CBC. 

 

Por meio dos resultados, pode-se definir como melhor composição ideal entre os 

agregados a porcentagem de 40% de CBC e 60% de areia média, pois a mesma apresentou a 

maior massa unitária, o maior consumo de cinza e o menor volume de vazios. Logo, a aplicação 

dessa proporção nas argamassas auxilia na formação das propriedades no estado fresco e no 

estado endurecido. 
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4.2 ENSAIOS DAS ARGAMASSAS 

 

4.2.1 Propriedades no estado fresco das argamassas com CBC 

 

 O ensaio de composição ideal entre os agregados demonstrou que a melhor porcentagem 

de cinza é 40% do volume de agregado miúdo para aplicação nas argamassas. Com base nesse 

resultado foram realizados os ensaios de argamassa buscando identificar características de 

autoadensabilidade nas mesmas sem o acréscimo de sílica ativa. 

 Primeiramente, foi realizado ensaio com relação cimento e agregados (CBC e areia 

média) de 1:1 em massa. A quantidade de material utilizado nas argamassas desenvolvidas 

nessa relação estão presentes na Tabela 9. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 

10. 

 

Tabela 9: Dosagem dos materiais para as argamassas com CBC e relação 1:1. 

a/c Sp/c (%) Agregados/c Cimento (g) Areia (g) CBC (g) Água 

80% 

(ml) 

Água 

20% 

(ml) 

0,5 0 1 700 420 280 280 70 

0,5 0,2 1 700 420 280 280 70 

0,5 0,4 1 700 420 280 280 70 

0,5 0,6 1 700 420 280 280 70 

0,5 0,8 1 700 420 280 280 70 

0,5 1,0 1 700 420 280 280 70 

 

Tabela 10: Resultados obtidos com os ensaios de argamassa com relação cimento/agregado miúdo igual a 1. 

SP/cimento 
(%) 

 

Espalhamento 
D1 (mm) 

Espalhamento 
D2 (mm) 

Tempo de 
escoamento 

(s) 

Gm Rm 

0 165 160 3 1,64 3,34 
0,2 280 284 1,66 6,95 6,02 
0,4 370 365 1,84 12,50 5,43 

 

Com base nos resultados acima apresentados foram elaborados os gráficos presentes nas 

Figuras 12 e 13. 
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Figura 12: Comportamento da argamassa para o índice Gm. 

 

 
Figura 13: Comportamento da argamassa para o índice Rm. 

 

A partir dos dados presentes nas Figura 12 e 13 temos que apenas uma das argamassas 

demonstrou um comportamento autoadensável relativo, sendo a com 0,2% que se enquadrou 

nos limites de Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999) para o índice Gm. No entanto, a relação 1:1 

é um traço rico em cimento, logo, não se recomenda a utilização do mesmo. 

Outro ponto que pode-se destacar é que com a utilização de 0,6% de aditivo químico 

apresentou segregação e exsudação como pode ser observado na Figura 14. 
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Figura 14: Exsudação e segregação da argamassa com 0,6% de supeplastificante e relação cimento/agregado 

miúdo 1:1. 

 

Desta forma, não se tornou necessária a realização dos ensaios para as demais 

porcentagens de acréscimo do superplastificante, pois a presença da exsudação e da segregação 

demonstra que ocorreu uma saturação de aditivo.  

 Em sequência, foi realizado o ensaio com a relação 1:2, cuja dosagem está presente na 

Tabela 11 e os resultados estão demonstrados na Tabela 12. 

 

Tabela 11: Dosagem dos materiais para as argamassas com CBC e relação 1:2. 

a/c Sp/c (%) Agregados/c Cimento (g) Areia (g) CBC (g) Água 

80% 

(ml) 

Água 

20% 

(ml) 

0,5 0 2 700 840 560 280 70 

0,5 0,2 2 700 840 560 280 70 

0,5 0,4 2 700 840 560 280 70 

0,5 0,6 2 700 840 560 280 70 

0,5 0,8 2 700 840 560 280 70 

0,5 1,0 2 700 840 560 280 70 

 

Tabela 12: Resultados obtidos com os ensaios de argamassa com relação cimento agregados 1:2. 

SP/cimento 
(%) 

 

Espalhamento 
D1 (mm) 

Espalhamento 
D2 (mm) 

Tempo de 
escoamento 

(s) 

Gm Rm 

0 94 87 - - - 
0,2 140 149 5 1,09 2,000 
0,4 255 258 3,25 5,58 3,077 
0,6 360 375 2,32 12,50 4,31 
0,8 330 345 1,64 10,38 6,10 
1,0 - - - - - 

 

Por meio dos resultados acima apresentados foram elaborados os gráficos demonstrados 

nas Figuras 15 e 16. 
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Figura 15: Comportamento das argamassas para o índice Gm na relação 1:2. 

 

 
Figura 16: Comportamento das argamassas para o índice Rm na relação 1:2. 

 

 

Analisando os gráficos presentes nas Figuras 15 e 16 é possível identificar duas 

argamassas que apresentaram bons valores para os índices Gm e Rm, sendo as argamassas com 

0,2% e 0,4% de superplastificante, respectivamente. Na argamassa com 0,2% de aditivo para o 

índice Rm foi identificado o valor 2, obedecendo os limites proposto por Edamatsu, Nishida e 

Ouchi (1999), apenas para esse índice. Já para o Gm, a argamassa com 0,4% de aditivo químico 

apresentou o valor de 5,58 estando dentro dos limites propostos por Edamatsu, Nishida e Ouchi 

(1999) e Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012), somente para esse índice. 

Contudo ao realizarmos uma análise visual das mesmas é possível identificar quais 

destas apresentam características autoadensáveis, como pode ser visto na Figura 17. 
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sp/c= 0% 

 
sp/c=0,2% 

 
sp/c=0,4% 

 
sp/c=0,6% 

 
sp/c=0,8% 

Figura 17: Argamassas com relação 1:2. 

 

Analisando a Figura 17 percebe-se que as argamassas com 0,4% e 0,6% de 

superplastificante demonstram características autoadensáveis, já que foram capazes de fluir no 

mini funil V, apresentaram um bom espalhamento carregando os agregados presentes em sua 

composição e não foi observado a presença de segregação como ocorre na argamassa com 0,8% 

de aditivo. A Figura 18 destaca a presença da segregação na argamassa com 0,8% de 

superplastificante. 
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Figura 18: Segregação presente na argamassa com 0,8% de aditivo químico. 

 

E por último, foi feito o ensaio com relação cimento e areia de 1:3. Na Tabela 13 está 

apresentada a dosagem das argamassas e na Tabela 14 os resultados. 

 

Tabela 13: Dosagem dos materiais para as argamassas com CBC e relação1:3. 

a/c Sp/c (%) Agregados/c Cimento (g) Areia (g) CBC (g) Água 

80% 

(ml) 

Água 

20% 

(ml) 

0,5 0 3 700 1260 840 280 70 

0,5 0,2 3 700 1260 840 280 70 

0,5 0,4 3 700 1260 840 280 70 

0,5 0,6 3 700 1260 840 280 70 

0,5 0,8 3 700 1260 840 280 70 

0,5 1,0 3 700 1260 840 280 70 

 

Tabela 14: Resultados do ensaio de argamassa com relação cimento/agregados 1:3. 

SP/cimento 
(%) 

 

Espalhamento 
D1 (mm) 

Espalhamento 
D2 (mm) 

Tempo de 
escoamento 

(s) 

Gm Rm 

0 - - - - - 
0,2 90 87 - - - 
0,4 75 75 - - - 
0,6 75 75 - - - 
0,8 77 78 - - - 
1,0 78 73 - - - 

 

Os resultados obtidos revelaram que a argamassa com essa relação não pode ser 

considerada autoadensável, pois a mesma apresenta mais agregado que a relação 1:2 e estes 

influem diretamente na capacidade de fluir. Na relação 1:2 foram utilizados 1400 gramas de 

areia média e CBC em conjunto, já na relação 1:3 foram aplicados 2100 gramas para a mesma 
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quantidade de cimento (700 gramas). Na Figura 19 é possível identificar que todas as 

argamassas não apresentam habilidade de escoamento. 

 

 
sp/c=0% 

 
sp/c=0,2% 

 
sp/c=0,4% 

 
sp/c=0,6% 

 
sp/c=0,8% 

 
sp/c=1,0% 

Figura 19: Argamassa com relação 1:3. 

 

Por se tratar de um traço rico em agregados as habilidades de escoamento e fluidez não 

são observadas no mesmo. 

Com base nos resultados, pode-se afirmar que a argamassa que apresentou 

comportamento autoadensável é a de traço 1:2 com 0,4% de superplastificante, pois a mesma 

demonstrou visualmente características que indicam autoadensabilidade e atendeu o índice Gm 

para ambos os limites propostos. 

 

4.2.2 Propriedades no estado fresco das argamassas com sílica ativa sem CBC 

 

 Para a realização destes ensaios primeiramente foram feitas argamassas com sílica ativa 

sem a presença de CBC alterando a quantidade de superplastificante e identificando o seu 
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comportamento quanto aos índices de Gm e Rm. Realizando os acréscimos de sílica ativa 

quanto a quantidade de cimento empregada. 

 Os resultados obtidos para esses traços estão demonstrados na Tabela 15.  

 

Tabela 15: Resultados obtidos para os ensaios no estado fresco com relação agregados/cimento 1:2 e variando a 

sílica ativa em 0%, 5%, 7,5% e 10%. 

Sílica ativa (%) SP/cimento 
(%) 

 

Espalhamento 
médio 

Gm Rm 

0 0 115,5 0,33 0,56 

0,2 250 5,25 5,00 

0,4 - - - 

0,6 - - - 

0,8 - - - 

1,0 - - - 

5 0 100 0,00 0,00 

0,2 126 0,59 1,75 

0,4 224,5 4,04 5,26 

0,6 307,5 8,45 7,69 

0,8 347 11,04 8,33 

1,0 - - - 

7,5 0 100 0,00 0,00 

0,2 113,5 0,29 0,38 

0,4 164 1,69 4,55 

0,6 269,5 6,26 5,56 

0,8 324,5 9,53 4,55 

1,0 - - - 

10 0 100 0,00 0,00 

0,2 103 0,06 0,38 

0,4 127 0,61 4,55 

0,6 192,5 2,70 5,56 

0,8 315 8,92 4,55 

1,0 - - - 

 

 Com base nos resultados foram elaborados os gráficos presentes nas Figuras 20 e 21 

para os índices de Gm e Rm. 
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Figura 20: Comportamento da argamassa para o índice Gm com 5% de sílica ativa. 

 

 
Figura 21: Comportamento da argamassa com 5 % de sílica ativa para o índice Rm. 

 

 Com base nos gráficos presentes nas Figura 20 e 21 as argamassas com 0,2% e 0,4% de 

aditivo químico obtiveram bons resultados para os índices Gm e Rm, apresentando resultados 

dentro dos parâmetros propostos por Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999) e Nepomuceno, 

Oliveira e Lopes (2012). No entanto, ao realizar uma análise visual das argamassas produzidas 

pode-se identificar as que apresentam características autoadensáveis, conforme a Figura 22. 
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sp/c=0% 

 
sp/c=0,2% 

 
sp/c=0,4% 

 
sp/c=0,6% 

 
sp/c=0,8% 

Figura 22: Argamassas com acréscimo de 5% de sílica ativa em relação à quantidade de cimento dosada. 

  

Por meio desta análise é possível afirmar que as argamassas com 0,4% e 0,6% de 

superplastificante apresentaram características de melhor desempenho quanto a fluidez e 

viscosidade, já que os valores encontrados para Gm e Rm estavam adequados quanto a um dos 

critérios propostos por Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012) ou por Edamatsu, Nishida e 

Ouchi (1999). A argamassa com 0,8% apresentou exsudação não sendo considerada 

autoadensável, como pode ser confirmado na Figura 23. 
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Figura 23: Presença de segregação na argamassa com 0,8% de aditivo superplastificante. 

 

 O traço seguinte foi elaborado com 7,5% de sílica ativa sem a presença de CBC, os 

resultados obtidos estão apresentados na Tabela 12, a partir desses foram elaborados os gráficos 

presentes nas Figuras 24 e 25. 

 
Figura 24: Comportamento da argamassa com 7,5% de sílica ativa para o índice Gm. 
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Figura 25:Comportamento da argamassa com 7,5% de sílica ativa para o índice Rm. 

 

Considerando as informações demonstradas nas Figuras 24 e 25 é possível constatar que 

apenas uma argamassa teve resultados para o índice Gm que demonstra um espalhamento 

dentro dos limites utilizados, sendo a que possui a porcentagem de 0,6 de superplastificante. 

Elaborando uma análise visual das argamassas é possível eleger mais de uma argamassa que 

possua bom desempenho, considerando se a argamassa foi capaz de espalhar sem ocorrer 

segregação ou exsudação, a Figura 26 indica as argamassas produzidas. 
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sp/c=0% 

 
sp/c=0,2% 

 
sp/c=0,4% 

 
sp/c=0,6 

 
sp/c=0,8 

Figura 26: Argamassas com relação agregados/cimento 1:2 e 7,5% de sílica ativa. 

  

Analisando a Figura 26 concluímos que as argamassas com 0,4% e 0,6% de aditivo 

apresentam as características desejadas para serem eleitas como autoadensáveis, já que as 

mesmas foram capazes de espalhar sem que ocorra a segregação e/ou exsudação. Já a argamassa 

com 0,8% demonstrou presença de água em sua superfície, desta forma, a mesma não pode ser 

considerada como autoadensável, como pode ser comprovado na Figura 27. 

 

 
Figura 27: Argamassa com presença de exsudação. 
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 Outro traço elaborado foi com 10% de sílica ativa sem a presença de CBC em sua 

composição. A Tabela 12 demonstra os resultados dos ensaios no estado fresco realizados, com 

base nesses foram feitos gráficos presentes nas Figuras 28 e 29. 

 

 
Figura 28: Comportamento da argamassa com relação 1:2 e 10% de sílica ativa para o índice Gm. 

 

 

Figura 29: Comportamento da argamassa com relação 1:2 e 10% de sílica ativa para o índice Rm. 

 

Analisando as Figuras 28 e 29 temos que a argamassa com 0,4% de aditivo químico 

possui valores significativos para ambos os índices atendendo os limites utilizados, no entanto, 

por meio da Figura 30 é possível identificar as argamassas que não apresentaram segregação 

ou exsudação e que foram capazes de se adensarem.  
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sp/c=0% 

 
sp/c=0,2% 

 
sp/c=0,4% 

 
sp/c=0,6% 

 
sp/c=0,8% 

Figura 30: Argamassas com relação 1:2 e 10% de sílica ativa. 

 

Analisando as argamassas podemos selecionar a que foi utilizada a porcentagem 0,6 de 

aditivo químico, pois a mesma apresentou a capacidade de fluir e se adensar sem ocorrer a 

segregação e a exsudação, como presente na Figura 30. A argamassa com 0,8% de aditivo 

apresentou exsudação, como pode ser confirmado através da Figura 31. 

 

 
Figura 31: Argamassa com sp/c=0,8% apresentando exsudação. 
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4.3.1.2 Argamassas com sílica ativa e CBC 

 

 Em sequência, foram elaborados traços de argamassas com CBC e sílica ativa. O 

primeiro traço possuía um acréscimo de 5% de sílica ativa, o seguinte com 7,5% e o último 

traço elaborado com 10% cujos resultados no estado fresco se encontram na Tabela 16. 

Ressaltando que nas dosagens foram aplicadas 40% de CBC e 60% de areia para a massa de 

agregados. 

 

Tabela 16: Resultados dos ensaios no estado fresco da argamassa com 0%, 5%, 7,5% e 10% de sílica ativa e CBC. 

Sílica ativa (%) SP/cimento 
(%) 

 

Espalhamento 
médio 

Gm Rm 

5 0 100 0,00 0,00 

0,2 102 0,04 0,00 

0,4 163,5 1,67 2,78 

0,6 242 4,86 3,45 

0,8 319,5 9,21 4,17 

1,0 - - - 

7,5 0 100 0,00 0,00 

0,2 100 0,00 0,00 

0,4 160 1,56 0,85 

0,6 212,5 3,51 3,23 

0,8 292 7,53 4,55 

1,0 - - - 

10 0 100 0,00 0,00 

0,2 100 0,00 0,00 

0,4 113,5 0,29 0,00 

0,6 162,5 1,64 2,78 

0,8 259,5 5,73 4,55 

1,0 306 8,36 4,55 

 

 Por meio das informações presentes na Tabela 13 foram elaborados os gráficos 

presentes nas Figuras 32 e 33 para argamassas com 5% de sílica ativa para os índices Gm e Rm. 
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Figura 32: Comportamento da argamassa com 5% de sílica ativa e CBC para o índice Gm. 

 

 
Figura 33: Comportamento da argamassa com 5% de sílica ativa e CBC para o índice Rm. 

 

 Com base nas Figuras 33 e 33 é possível identificar a argamassa com 0,6% de aditivo 

superplastificante atende os limites para o índice Gm, no entanto, se faz necessário realizar uma 

análise visual para identificar outras argamassas que demonstrem características que indiquem 

autoadensabilidade, a Figura 34 demonstra as argamassas produzidas. 
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sp/c=0% 

 
sp/c=0,2% 

 
sp/c=0,4% 

 
sp/c=0,6% 

 
sp/c=0,8% 

Figura 34: Argamassas com 5% de acréscimo de sílica ativa em relação a massa de cimento e CBC. 

 

 Por meio das análises realizadas foram eleitas as argamassas com 0,4% e 0,6% de 

aditivo químico por serem capazes de carregar os materiais que a compõem sem ocorrer 

segregação e/ou exsudação como ocorreu com a argamassa com 0,8% de aditivo, como pode 

ser verificado na Figura 35. 

 

 
Figura 35: Presença de exsudação na argamassa com 0,8% de aditivo, 5% de acréscimo de sílica ativa em 

relação a massa de cimento e com CBC em substituição de parte do agregado miúdo. 
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 Em sequência foram elaboradas argamassas com 7,5% de sílica ativa e CBC em sua 

composição com os resultados dos ensaios no estado fresco apresentados na Tabela 13, foram 

elaboradas as Figuras 36 e 37 para os índices Gm e Rm. 

 

 
Figura 36: Comportamento da argamassa com 7,5% de sílica ativa e CBC para o índice Gm. 

 

 
Figura 37: Comportamento da argamassa com 7,5% de sílica ativa e CBC para o índice Rm. 
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argamassa com 0,6% de aditivo químico atendeu aos limites propostos para o índice Gm 

conforme apresentado por Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999), logo a mesma é considerada 

autoadensável. No entanto, com a análise visual é possível identificar se esta argamassa não 

apresentou segregação e/ou exsudação e se alguma outra argamassa pode ser classificada da 
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mesma forma. A Figura 38 demonstra as argamassas produzidas com 7,5% de sílica ativa e 

CBC. 

 

 
sp/c=0% 

 
sp/c=0,2% 

 
sp/c=0,4% 

 
sp/c=0,6% 

 
sp/c=0,8% 

Figura 38: Argamassas com 7,5% de sílica ativa e CBC. 

  

Por meio das análises realizadas foi escolhida a argamassa com 0,6% de aditivo, pois a 

mesma não apresentou segregação e/ou exsudação e o índice Gm está dentro dos limites 

propostos por Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999). A argamassa com 0,8% apresentou 

segregação e exsudação, logo a mesma não pode ser considerada autoadensável. A Figura 39 

melhor demonstra a presença de material no fundo da cuba e a água na superfície da argamassa. 
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Figura 39: Material presente no fundo da cuba e presença de exsudação na argamassa. 

 

Por fim, foi realizado os ensaios com argamassa com 10% de sílica ativa e CBC. Os 

resultados encontrados durante os mesmos estão apresentados na Tabela 13, por meio destes 

foram realizados os gráficos presentes nas Figuras 40 e 41. 

 

 
Figura 40: Comportamento da argamassa com 10% de sílica ativa e CBC para o índice Gm. 

 

 
Figura 41: Comportamento da argamassa com 10% de sílica ativa e CBC para o índice Rm. 
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Por meio dos resultados demonstrados nas Figuras 40 e 41 é possível identificar a 

argamassa com 0,6% como sendo autoadensável, já que a mesma atendeu os limites propostos 

para o índice Gm por Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012) e Edamatsu, Nishida e Ouchi 

(1999). A Figura 42 demonstra as argamassas com 10% de sílica ativa e CBC em sua 

composição, com o intuito de uma identificação visual das que aparentam melhor desempenho 

autoadensável. 

 

 
sp/c=0% 

 
sp/c=0,2% 

 
sp/c=0,4% 

 

 
sp/c=0,6% 

 
sp/c=0,8% 

 
sp/c=1,0% 

Figura 42: Argamassas com 10% de sílica ativa e CBC. 

  

Por meio das duas análises realizadas foram selecionadas as argamassas com 0,6% e 

0,8% de aditivo químico. A argamassa com 0,6% apresentou índice Gm dentro dos limites 

propostos por Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012) e Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999). A 

argamassa com 0,8% de aditivo químico não apresentou exsudação e/ou segregação e foi capaz 

de se adensar. Já, a argamassa com 1,0% de aditivo superplastificante apresentou pontos de 
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exsudação, logo a mesma não pode ser considerada como autoadensável, a Figura 43 demonstra 

a exsudação presente na mesma. 

 

 
Figura 43: Presença de exsudação na argamassa com 1,0% de aditivo químico. 

 

4.3.1.3 Identificação do comportamento das argamassas com os acréscimos de sílica ativa  

 

 Outra análise realizada é a comparação do comportamento do índice Gm e Rm para cada 

porcentagem de superplastificante quando a composição possui ou não CBC e com os 

acréscimos de sílica ativa. A Figura 44 demonstra o comportamento do Gm para argamassas 

com 0,2% de aditivo químico e os acréscimos de sílica ativa, comparando argamassas com e 

sem CBC. Já a Figura 45 apresenta o comportamento do Rm para as mesmas condições acima 

descritas. 

 

 
Figura 44: Comportamento das argamassas com 0,2% de aditivo químico quanto aos acréscimos de sílica ativa 

com e sem CBC em sua composição para o índice Gm. 
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Figura 45: Comportamento das argamassas com 0,2% de aditivo químico quanto aos acréscimos de sílica ativa 

com e sem CBC em sua composição para o índice Rm. 

 

 Analisando as Figuras 44 e 45 é possível identificar que com os acréscimos de sílica 

ativa se aumenta a viscosidade e reduz o espalhamento das argamassas.  

 Em seqüência foram elaboradas as Figuras 46 e 47 para 0,4% de aditivo químico para 

ambos os índices. 

  

 
Figura 46: Comportamento das argamassas com 0,4% de aditivo químico quanto aos acréscimos de sílica ativa 

com e sem CBC em sua composição para o índice Gm. 
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Figura 47: Comportamento das argamassas com 0,4% de aditivo químico quanto aos acréscimos de sílica ativa 

com e sem CBC em sua composição para o índice Rm. 

  

As Figuras 46 e 47 demonstram o comportamento das argamassas com os aumentos da 

sílica ativa. Os acréscimos de sílica ativa influenciaram no aumento da viscosidade e na redução 

da fluidez das argamassas sendo possível produzir argamassas autoadensáveis. 

As Figuras 48 e 49 indicam o comportamento das argamassas com 0,6% de aditivo 

químico para os índices Gm e Rm. 

 

 
Figura 48: Comportamento das argamassas com 0,6% de aditivo químico quanto aos acréscimos de sílica ativa 

com e sem CBC em sua composição para o índice Gm. 
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Figura 49: Comportamento das argamassas com 0,6% de aditivo químico quanto aos acréscimos de sílica ativa 

com e sem CBC em sua composição para o índice Rm. 

 

As Figura 48 e 49 demostram que algumas das argamassas desenvolvidas com 0,6% de 

aditivo químico apresentaram comportamento autoadensável, no entanto, com o aumento da 

concentração de sílica ativa ganha-se viscosidade e perde-se em espalhamento, logo, a mesma 

auxilia na ocorrência deste fenômeno. 

Através das Figuras 50 e 51 é demonstrado o comportamento das argamassa com 0,8% 

de superplastificante. 

 

 
Figura 50: Comportamento das argamassas com 0,8% de aditivo químico quanto aos acréscimos de sílica ativa 

com e sem CBC em sua composição para o índice Gm. 
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Figura 51: Comportamento das argamassas com 0,8% de aditivo químico quanto aos acréscimos de sílica ativa 

com e sem CBC em sua composição para o índice Rm. 

 

 As Figuras 50 e 51 demonstraram que foi obtida argamassa autoadensável para o 

percentual de 10% de sílica ativa, no entanto, com a utilização de uma maior quantidade de 

aditivo superplastificante. Desta forma, pode-se afirmar que a utilização de sílica ativa nas 

argamassas auxilia em ganhos de viscosidade, mas para se obter um maior espalhamento é 

preciso utilizar um percentual maior de aditivo.  

Os acréscimos de sílica ativa auxiliaram no ganho de viscosidade em todas as 

argamassas, no entanto, ao longo das análises foi identificada a dificuldade em se conciliar os 

índices Gm e Rm dentro dos limites apresentados por Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012) e 

Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999). Outro fator observado foi a obtenção de argamassas 

autoadensáveis que não atenderam os limites mas apresentaram um bom aspecto visual, como: 

a não presença de segregação e exsudação e foram capazes de se adensar. 

As argamassas eleitas com base na análise visual e que atenderam os limites utilizados 

sem CBC foram: as com 5% de sílica ativa com 0,4% e 0,6% de aditivo químico; 7,5% de sílica 

ativa com 0,4% e 0,6% de aditivo; 10% de sílica ativa com 0,6% e 0,8% de superplastificante. 

As argamassas com CBC que foram selecionadas por meio da análise visual e dos 

limites: 0% de sílica ativa com 0,4% e 0,6% de aditivo químico; 5% de sílica com 0,4% e 0,6% 

de aditivo; 7,5% de sílica ativa com 0,4% e 0,6% superplastificante; e 10% de sílica ativa com 

0,6% e 0,8% de aditivo. 

Assim, outra análise realizada teve por objetivo identificar o comportamento das 

argamassas eleitas como autoadensáveis quando comparadas entre si. As Figuras 52 e 53 

demonstram o comportamento das mesmas para os índices Gm e Rm sem e com CBC. 
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Figura 52: Comparação do índice Gm para as argamassas autoadensáveis. 

 

 
Figura 53: Comparação do índice Rm para as argamassas autoadensáveis. 

 

Com a realização das análises pode-se verificar que nem todas as argamassas atenderam 

os limites para os índices Gm e Rm apresentados por Edamatsu, Nishida e Ouchi (1999) e 

Nepomuceno, Oliveira e Lopes (2012), tanto que os resultados presentes nas Figuras 52 e 53 

apresentam argamassas que não atenderam esses limites, ou, atenderam para apenas um dos 

índices. Apesar de não atenderem todos os limites, estas argamassas foram capazes de se 

adensar sem apresentar segregação e exsudação. 

A utilização da sílica ativa nas argamassas demonstrou-se vantajosa, já que a mesma 

auxiliava na viscosidade das argamassas devido a seu efeito de empacotamento. Outro ponto 

que podemos destacar é que mesmo com a presença da CBC, com os acréscimos de sílica ativa 

ocorria melhorias na viscosidade das argamassas, no entanto, perdia-se em espalhamento. Desta 

forma, é possível produzir argamassas autoadensáveis com CBC e sílica ativa, como também, 

somente com a presença da sílica ativa. 
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4.4 ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS ARGAMASSAS 

AUTOADENSÁVEIS 

 

4.4.1 Propriedades mecânicas de resistência à compressão 

 

 Para o estudo das propriedades mecânicas de compressão das argamassas, 

primeiramente será feita a identificação do comportamento destas quanto às suas diferentes 

idades para cada porcentagem de sílica ativa. Foram elaborados 3 corpos de prova para cada 

traço dosado e para cada idade. As Tabelas 17e 18 indicam os resultados obtidos para os traços 

sem CBC. 

 

Tabela 17: Resultados da resistência à compressão com 7 dias para os traços sem CBC. 

Traço Sílica 

ativa (%) 

CBC 

(%) 

Sp 

(%) 

Corpo 

de 

prova 1 

(MPa) 

Corpo 

de 

prova 

2 

(MPa) 

Corpo 

de 

prova 

3 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de 

variação 

(%) 

1 5 0 0,2 36,25 37,79 36,68 36,91 0,79 2,15 

2 5 0 0,4 28,26 30,43 26,19 28,29 2,12 7,49 

3 5 0 0,6 23,21 27,56 25,38 25,38 2,17 8,56 

4 7,5 0 0,4 38,30 39,37 44,57 40,75 3,35 8,23 

5 7,5 0 0,6 41,44 35,82 42,44 39,90 3,57 8,94 

6 10 0 0,4 45,77 44,81 42,06 44,21 1,92 4,35 

7 10 0 0,6 37,37 43,72 38,91 40,00 3,31 8,29 

8 10 0 0,8 39,06 33,41 38,30 36,92 3,07 8,31 
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Tabela 18:Resultados da resistência à compressão com 28 dias para os traços sem CBC. 

Traço Sílica 

ativa (%) 

CBC 

(%) 

Sp 

(%) 

Corpo 

de 

prova 1 

(MPa) 

Corpo 

de 

prova 

2 

(MPa) 

Corpo 

de 

prova 

3 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de 

variação 

(%) 

1 5 0 0,2 48,92 47,79 50,05 48,92 1,13 2,31 

2 5 0 0,4 48,69 56,27 52,95 52,64 3,80 7,22 

3 5 0 0,6 44,52 44,19 44,86 44,52 0,34 0,76 

4 7,5 0 0,4 57,74 51,87 60,05 56,55 4,22 7,45 

5 7,5 0 0,6 54,36 47,40 45,40 49,06 4,71 9,59 

6 10 0 0,4 48,94 49,26 49,59 49,26 0,33 0,66 

7 10 0 0,6 40,97 38,58 43,36 40,97 2,39 5,83 

8 10 0 0,8 53,67 49,98 46,57 50,07 3,55 7,09 

 

 As Tabelas 19 e 20 demonstram os resultados obtidos para os traços dosados com CBC. 

 

Tabela 19: Resultados da resistência à compressão com 7 dias para os traços com CBC. 

Traço Sílica 

ativa (%) 

CBC 

(%) 

Sp (%) Corpo 

de 

prova 

1 

(MPa) 

Corpo 

de 

prova 

2 

(MPa) 

Corpo 

de 

prova 

3 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de 

variação 

(%) 

1 0 40 0,4 23,73 26,12 24,98 24,94 1,19 4,79 

2 0 40 0,6 30,02 29,14 32,51 30,55 1,75 5,72 

3 5 40 0,4 35,56 35,01 35,29 35,29 0,28 0,78 

4 5 40 0,6 29,37 32,81 28,31 30,16 2,35 7,79 

5 7,5 40 0,4 28,05 26,35 24,66 26,35 1,69 6,42 

6 7,5 40 0,6 25,59 29,91 27,75 27,75 2,16 7,78 

7 7,5 40 0,8 29,28 32,67 28,12 30,02 2,37 7,88 

8 10 40 0,6 31,08 28,31 29,69 29,69 1,39 4,67 

9 10 40 0,8 33,81 33,12 32,42 33,12 0,70 2,10 
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Tabela 20: Resultados da resistência à compressão com 28 dias para os traços com CBC. 

Traço Sílica 

ativa (%) 

CBC 

(%) 

Sp 

(%) 

Corpo 

de 

prova 1 

(MPa) 

Corpo 

de 

prova 

2 

(MPa) 

Corpo 

de 

prova 

3 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de 

variação 

(%) 

1 0 40 0,4 30,63 32,31 30,19 31,05 1,12 3,60 

2 0 40 0,6 43,83 44,52 46,97 45,11 1,65 3,66 

3 5 40 0,4 51,64 43,39 44,35 46,46 4,51 9,71 

4 5 40 0,6 48,80 56,86 48,66 51,44 4,69 9,12 

5 7,5 40 0,4 43,95 38,18 38,91 40,35 3,14 7,79 

6 7,5 40 0,6 46,27 38,63 42,58 42,49 3,82 8,99 

7 7,5 40 0,8 40,38 45,49 45,04 43,64 2,83 6,48 

8 10 40 0,6 47,64 46,64 55,37 49,88 4,78 9,58 

9 10 40 0,8 43,72 50,09 45,88 46,56 3,24 6,96 

 

Por meio dos resultados presentes nas Tabelas 17, 18, 19 e 20 foram elaboradas as 

figuras demonstrando o comportamento das argamassas quando comparadas entre si. A Figura 

54, demonstra a resistência à compressão de argamassas com 0,4% de aditivo superplastificante 

sem a CBC em substituição de parte do agregado miúdo. 

 
Figura 54: Comportamento das argamassas na compressão com 0,4% de aditivo químico sem CBC para as 

idades de 7 e 28 dias. 

 

 Analisando a Figura 54 pode-se identificar que as argamassas com 5% e 7,5% de sílica 

ativa apresentaram melhor desempenho quanto a compressão para porcentagem de 0,4% de 

aditivo químico. 
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 A Figura 55 demonstra o comportamento das argamassas com 0,4% de 

superplastificante e CBC. 

 
Figura 55: Comportamento das argamassas na compressão com 0,4% de aditivo químico com CBC para as 

idades de 7 e 28 dias. 

 

A Figura 55 demonstra que com a presença de CBC a argamassa com 5% de sílica ativa 

obteve melhor desempenho na resistência à compressão para ambas as idades. A argamassa 

com 10% de sílica ativa não foi moldada para este ensaio, pois a mesma não demonstrou 

comportamento autoadensável nos ensaios para o estado fresco. O traço com 0% de sílica ativa 

e CBC teve resistências menores, logo, é possível identificar que com o acréscimo de sílica 

ativa obteve-se uma melhoria na resistência mecânica.  

A Figura 56 demonstra o comportamento das argamassas com 0,6% de aditivo 

superplastificante sem CBC. 
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Figura 56: Comportamento das argamassas na compressão com 0,6% de aditivo químico sem CBC para as 

idades de 7 e 28 dias. 

 

O comportamento das argamassas com 0,6% de aditivo superplastificante, identificadas 

na Figura 56, demonstrou que a com 7,5% de sílica ativa obteve o melhor desempenho nos 28 

dias. 

A Figura 57 demonstra o comportamento das argamassas com 0,6% de aditivo 

superplastificante e CBC. 

 

 
Figura 57: Comportamento das argamassas na resistência à compressão com 0,6% de aditivo químico com CBC 

para as idades de 7 e 28 dias. 

 

 Na Figura 57 é possível identificar que a porcentagem de 5% de sílica ativa 

apresentaram melhor desempenho em ambas as idades.  
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 Quando comparadas as argamassas presentes nas Figuras 54, 55, 56 e 57 é possível 

identificar que a presença ou não da CBC não influiu na resistência à compressão das 

argamassas. As argamassas que receberam os acréscimos de sílica ativa apresentaram ganhos 

de resistência mecânica, devido a reação química e o efeito físico da sílica.  

 Outra análise realizada teve como intuito identificar a influência dos acréscimos de 

sílica ativa na resistência à compressão. A Figura 58 demonstra o comportamento da argamassa 

sem CBC com 0,4% de aditivo superplastificante. 

 

  
Figura 58: Comportamento das argamassas na resistência à compressão com 0,4% de aditivo químico sem CBC 

quanto aos acréscimos de sílica ativa. 

 

 Na Figura 58 percebe-se que para as resistências aos sete dias ocorreu uma melhoria na 

resistência à tração na compressão com os acréscimos de sílica ativa. Já o mesmo não ocorre 

para os 28 dias.  

 A Figura 59 retrata o comportamento das argamassa com 0,4% de superplastificante e 

CBC em sua composição. 
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Figura 59: Comportamento das argamassas na resistência à compressão com 0,4% de aditivo químico com CBC 

quanto aos acréscimos de sílica ativa. 

 

 Na Figura 59 foi identificado que com o acréscimo de 5% de sílica ativa houve uma 

melhoria no desempenho das argamassas quando comparadas com as que não possuíam sílica, 

no entanto, para 7,5% de sílica ativa ocorreu uma queda nas resistências. 

 Para as argamassas com 0,4% de aditivo químico é possível identificar que com os 

acréscimos de sílica ativa ocorreu queda na resistência à compressão em ambas as situações, 

somente para a argamassa com 7 dias sem CBC ocorreu aumento na resistência. Conforme 

relatado por Rao, Silva e Brito (2015) em sua pesquisa o acréscimo de adições minerais 

fornecem ganhos de resistência em pequenas porcentagens, quando as mesmas aumentam pode 

ocorrer uma saturação levando a redução na resistência à compressão. Outro ponto que os 

autores destacam é a difícil dispersão das partículas da sílica ativa nas misturas que podem 

ocasionar resistências mecânicas inferiores. 

 A Figura 60 demonstra o comportamento das argamassa com 0,6% de 

superplastificante. 
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Figura 60: Comportamento das argamassas na resistência à compressão com 0,6% de aditivo químico sem CBC 

quanto aos acréscimos de sílica ativa. 

 

 Por meio da Figura 60 foi identificado o mesmo fenômeno que ocorreu com as 

argamassas com 0,4% de aditivo sem CBC, desta forma, na idade de 7 dias houve uma melhoria 

na resistência à compressão com os acréscimos de sílica ativa. Para a idade de 28 dias ocorreu 

uma melhoria de desempenho até o acréscimo de 7,5% de sílica ativa, com 10% de sílica 

obteve-se um decréscimo na resistência. 

 A Figura 61 demonstra o comportamento das argamassas com 0,6% de 

superplastificante e CBC em sua composição. 

 
Figura 61: Comportamento das argamassas na resistência à compressão com 0,6% de aditivo químico com CBC 

quanto aos acréscimos de sílica ativa. 

 

 A Figura 61 demonstra o comportamento das argamassas com 0,6% de aditivo e CBC, 
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melhoria na resistência à compressão, já com os demais acréscimos ocorreu uma redução na 

mesma. 

 Desta forma, pode-se afirmar que para as argamassas com CBC o melhor acréscimo de 

sílica ativa é com 5%, considerando as idades estudadas. A reação pozolânica que ocorre devido 

o acréscimo de sílica ativa na mistura pode se tornar lenta, devido à dificuldade em se dispersar 

as partículas de sílica quando entram em contato com o cimento Portland (MITCHEL et. al., 

1998). Como alternativa para desaglomerar a sílica ativa tem-se como alternativas: o uso de 

aditivos superplastificantes, tratamento com maior energia de mistura, moinho de bolas ou a 

homogeneização supersônica e mesmo com estas técnicas se torna difícil a sua dispersão 

(YAJUN; CAHYADI, 2003).   

 Para as argamassas sem CBC o percentual ideal de sílica ativa é de 5%, ocorrendo o 

efeito filler da sílica ativa e sua reação pozolânica. 

 

4.4.2 Propriedades mecânicas de resistência à tração na flexão 

 

 Para o estudo das propriedades mecânicas de resistência a tração na flexão foram 

elaboradas argamassas com 0,4% e 0,6% de aditivo químico com e sem CBC para a idade de 

28 dias analisando se os acréscimos de sílica ativa e a presença ou não da cinza influem em seu 

comportamento. As Tabelas 21 e 22 apresentam os resultados obtidos com a realização dos 

ensaios de resistência à tração na flexão, para a realização do ensaio foram elaborados 3 corpos 

de prova para cada um dos traços dosados. 

 

Tabela 21: Resultados obtidos para a resistência à tração na flexão para os traços sem CBC aos 28 dias. 

Traço Sílica 

ativa (%) 

CBC 

(%) 

Sp 

(%) 

Corpo 

de 

prova 1 

(MPa) 

Corpo 

de 

prova 

2 

(MPa) 

Corpo 

de 

prova 

3 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de 

variação 

(%) 

1 5 0 0,2 3,38 3,50 3,69 3,52 0,16 4,57 

2 5 0 0,4 3,94 3,56 3,56 3,69 0,22 5,89 

3 5 0 0,6 4,44 4,05 4,01 4,17 0,24 5,75 

4 7,5 0 0,4 4,04 4,59 4,11 4,25 0,30 7,09 

5 7,5 0 0,6 4,20 4,83 4,44 4,49 0,32 7,05 

6 10 0 0,4 3,97 3,89 3,30 3,72 0,36 9,80 

7 10 0 0,6 3,36 3,77 3,83 3,65 0,26 7,09 

8 10 0 0,8 3,78 3,16 3,33 3,42 0,32 9,34 
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Tabela 22: Resultados obtidos para a resistência à tração na flexão para os traços com CBC aos 28 dias. 

Traço Sílica 

ativa (%) 

CBC 

(%) 

Sp 

(%) 

Corpo 

de 

prova 1 

(MPa) 

Corpo 

de 

prova 

2 

(MPa) 

Corpo 

de 

prova 

3 

(MPa) 

Média 

(MPa) 

Desvio 

padrão 

Coeficiente 

de 

variação 

(%) 

1 5 0 0,2 3,38 3,50 3,69 3,52 0,16 4,57 

2 5 0 0,4 3,94 3,56 3,56 3,69 0,22 5,89 

3 5 0 0,6 4,44 4,05 4,01 4,17 0,24 5,75 

4 7,5 0 0,4 4,04 4,59 4,11 4,25 0,30 7,09 

5 7,5 0 0,6 4,20 4,83 4,44 4,49 0,32 7,05 

6 10 0 0,4 3,97 3,89 3,30 3,72 0,36 9,80 

7 10 0 0,6 3,36 3,77 3,83 3,65 0,26 7,09 

8 10 0 0,8 3,78 3,16 3,33 3,42 0,32 9,34 

 

 A Figura 62 demonstra o comportamento das argamassas com 0,4 e 0,6% de 

superplastificante sem CBC em sua composição. 

 

 
Figura 62: Comportamento das argamassas sem CBC com 0,4% e 0,6% de aditivo quanto aos acréscimos de 

sílica ativa para a resistência à tração na flexão. 

 

 Com base na Figura 62 é possível identificar que para a tração na flexão as argamassas 

sem CBC apresentaram ganhos de resistência com o acréscimo de 7,5% de sílica ativa.  

 A Figura 63 demonstra o comportamento das argamassas com CBC para os acréscimos 

de sílica ativa. 
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Figura 63: Comportamento das argamassas com CBC com 0,4% e 0,6% de aditivo quanto aos acréscimos de 

sílica ativa para a resistência à tração na flexão. 

 

 Por meio da Figura 63 é possível identificar que para essas argamassas com CBC na 

resistência a tração na flexão a melhor porcentagem de sílica ativa é com 7,5%, no entanto para 

a argamassa com 0,4% de aditivo o aumento na resistência não foi tão significante quanto para 

a argamassa com 0,6% de aditivo químico.  

 A reação pozolânica que ocorre nas misturas devido os acréscimos de sílica ativa no 

presente estudo é lenta, já que a mesma entrou em contato com o cimento Portland podendo 

ocorrer a sua aglomeração. O aditivo superplastificante utilizado no presente estudo auxilia para 

que ocorra essa dispersão, no entanto, as melhorias nas resistências mecânicas só poderão ser 

observadas em idades superiores às estudadas. Portanto, é interessante a continuação da 

pesquisa para idades superiores aos 28 dias. 
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5 CONCLUSÃO  

 

O setor da construção civil é um dos que vem se destacando ao longo do anos no Brasil, 

o mesmo tem buscado utilizar novos materiais com o intuito de reduzir o consumo de recursos 

naturais, ou inserir resíduos provenientes do setor industrial. Foram elaborados diversos estudos 

com a utilização da CBC em argamssas autoadensáveis em substituição de parte do agregado 

miúdo ou como adição mineral. 

A presente pesquisa teve como intuito identificar argamassas autoadensáveis com cinza 

de bagaço de cana-de-açúcar em substituição de parte do agregado miúdo e o comportamento 

das mesmas no estado fresco e no estado endurecido com o acréscimo de sílica ativa. 

Inicialmente, foi realizado o ensaio de determinação do menor volume de vazios, 

resultando como a melhor porcentagem de CBC a ser substituída no agregado miúdo de 40%. 

Com a determinação da quantidade de CBC a ser substituída em cada traço foram elaboradas 

argamassas com relações aglomerantes/agregados de 1:1, 1:2 e 1:3, realizando ensaios no 

estado fresco conforme a metodologia de Okamura e Ouchi (2003) para identificar a sua 

autoadensabilidade. Os resultados obtidos com esses ensaios demonstraram que a melhor 

relação é a 1:2. 

Definida qual a melhor relação foram elaboradas argamassas com acréscimos de sílica 

ativa, identificando seu comportamento no estado fresco e no estado endurecido. No estado 

fresco foi identificado que a sílica ativa auxilia na viscosidade e na fluidez das argamassas, 

sendo uma melhor opção utilização da mesma. Ao incorporar a sílica ativa nas argamassas 

ocorreu uma redução no espalhamento e aumento na viscosidade.  

Podemos destacar que foi possível produzir argamassas autoadensáveis sem CBC 

somente com a sílica ativa, no entanto, para todas as argamassas (com e sem CBC) no estado 

fresco observou-se a dificuldade de conciliar os índices Gm e Rm dentro dos limites utilizados 

para a mesma porcentagem de aditivo químico. Estas argamassas atendiam os limites de um 

dos índices e visualmente apresentaram a capacidade de se adensar sem a presença de 

segregação e exsudação, sendo interessante a realização de estudos para avaliar os diferentes 

limites existentes para esses índices. 

No estado endurecido foram elaborados corpos de prova para rompimento na 

compressão e na tração à flexão. Os resultados obtidos na compressão demonstraram que a 

porcentagem ideal de sílica ativa que permite melhor desempenho é com 5%, o acréscimo das 

demais porcentagens não influenciavam na resistência para as argamassas. Já para as 

argamassas sem CBC o acréscimo de sílica ativa demonstrava ganhos de resistência para a 
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idade de sete dias, para a idade de 28 dias ocorria a redução da mesma. Como ocorria a 

aglomeração da sílica ativa a reação pozolânica acabava sendo lenta, logo, para as idades de 7 

e 28 dias os acréscimos de sílica não demonstraram ganhos em resistência mecânica. Para 

melhor identificar a influência desta adição é interessante a análise das argamassas estudadas 

para idades superiores as estudadas.  

 Na tração à flexão para todas as argamassas obteve-se como melhor porcentagem de 

acréscimo a com 5% de sílica ativa, da mesma forma que ocorreu na resistência a compressão, 

a reação pozolânica foi lenta não apresentando ganhos de resistência mecânica, sendo 

necessário a realização do estudo para idades superiores.  

Propõe-se a realização de novas pesquisas com o intuito de identificar a velocidade da 

reação pozolânica nas argamassas estudadas para comprovar a sua influência. Como também, 

para os ensaios no estado endurecido realizar rompimentos com idades superiores aos 28 dias. 

E por fim, a produção de concretos autoadensáveis com base nos traços desenvolvidos na 

presente pesquisa verificando se as argamassas elaboradas são capazes de gerar esse tipo de 

concreto. 
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