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ESTUDO DE ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL COM
CALCÁRIO E CINZA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR

FILER

RESUMO
A utilização de diferentes tipos de concreto para as mais variadas aplicações se torna cada vez
mais vigente na construção civil. Dentre os concretos com aplicação crescente se destaca o
concreto autoadensável (CAA). Para obtenção do CAA algumas precauções devem ser
tomadas, o estudo e dosagem da argamassa por exemplo, responde pela maioria das
propriedades do CAA no estado fresco. A pesquisa tem por objetivo, dosar argamassa
autoadensável com fíler calcário e substituir parte do agregado miúdo por cinza do bagaço de
cana-de-açúcar (CBC), a fim de reduzir a extração de areia dos leitos dos rios e determinar uma
aplicação para o resíduo industrial da cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Inicialmente, foi
definida a taxa de substituição de areia natural por cinza do bagaço de cana-de-açúcar, a
determinação se deu por meio da composição dos dois materiais a fim de se obter a maior massa
unitária compactada, que serviu de base para dosagens posteriores. Em sequência, foi
determinada a proporção ótima de agregado miúdo por meio da dosagem de argamassas com
três relações de cimento/agregado (1:1; 1:2; 1:3), para cada proporção de agregado miúdo foram
variadas seis dosagens de aditivo superplastificante (0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0%) em relação a
massa de cimento, após o desenvolvimento da argamassa foram realizados os ensaios de
espalhamento e funil-V definidos pela metodologia de Okamura e Ouchi (2003) e obtidos os
índices de espalhamento relativo (Gm) e tempo de escoamento relativo (Rm). Por fim, foi
selecionada a série de traços que obtiveram melhores aspectos de fluidez e viscosidade para
determinar a proporção de agregado/cimento a ser utilizada nas próximas dosagens. Todos os
traços possuíam relação água/cimento de 0,5. Foram definidas como variáveis da pesquisa os
teores de finos (f/c) nas taxas de 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 em relação a massa de cimento. Para
cada teor de finos foram variadas seis proporções de aditivos superplastificantes (0,0; 0,2; 0,4;
0,6; 0,8; 1,0%). Ao fim do desenvolvimento de cada argamassa foram realizados os ensaios de
espalhamento e funil-V para argamassas e definido as argamassas que possuem propriedades
autoadensáveis. Para as argamassas autoadensáveis foram moldados corpos de prova para
determinação da resistência à tração aos 28 dias, e resistência à compressão aos 7 e 28 dias. A
taxa de substituição de areia natural por CBC que obteve a maior massa unitária foi a composta
por 60% de areia fina e 40% de CBC. A relação de cimento/agregado que apresentou os
melhores aspectos de fluidez e viscosidade foi a de 1:2. No estado fresco, o comportamento das
argamassas devido a variação no teor de finos foi caracterizado por um aumento de viscosidade
e redução da fluidez quanto maior era a utilização de fíler calcário, por outro lado, quanto maior
a relação sp/c maior a fluidez e menor a viscosidade das argamassas. No estado endurecido, as
argamassas com propriedade autoadensável apresentaram leve aumento de resistência à tração
e à compressão conforme se aumentava a dosagem de fino e de aditivo superplastificante, fato
que ocorreu devido ao efeito fíler do fino aumentando a coesão do material, e, pelo aumento da
dosagem de aditivo superplastificante mantendo a quantidade de água, obtendo-se assim um
melhor comportamento mecânico. A produção de argamassas autoadensáveis com altas taxas
de CBC é viabilizada por meio de adequação nos teores de finos e aditivo superplastificante,
que podem ser utilizadas como base para dosagens futuras de concreto autoadensáveis.
Palavras-chave: Argamassa autoadensável. Resíduos industriais. Cinza do bagaço de cana-deaçúcar. Fíler calcário.

MIX DESIGN OF SELF-COMPACTING MORTAR WITH FILLER
LIMESTONE AND SUGARCANE BAGASSE ASH
ABSTRACT
The use of different types of concrete for various applications becomes increasingly effective
in construction. The use of self-compacting concrete (SSC) is gaining space between the
concrete used nowadays. To obtain the SSC some precautions should be taken, the study and
dosage of the mortar for example, frequently ignored, is responsible for most of the SCC
properties in the fresh state. The research aims, dose self-compacting mortar (SCM) with filler
limestone and replace part of the fine aggregate by sugarcane bagasse ash (SBA) a view to
reducing the extraction of sand from riverbeds and determine an application for the residue
industrial production chain of sugarcane. Initially, the replacement rate of natural sand by
sugarcane bagasse ash has been set, the determination was through the composition of the two
materials in order to get the highest compressed unit mass, which was the basis for dosages
later. In sequence, was determined the optimum proportion of fine aggregate by means of the
design mortars with three cement / aggregate ratios (1:1, 1:2, 1:3), for each proportion of fine
aggregate were varied six additive dosages superplasticizer (0.0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1.0%)
compared to cement mass, after the development of the mortar hopper and spreading assays
were performed funnel-V the method of Okamura and Ouchi (2003) and obtained on the
scattering index (Gm) and on flow time (Rm). Finally was selected the series of strokes that
had better aspects of fluidity and viscosity to determine the proportion of aggregate / cement to
be used in the next dosages. All traces had water / cement ratio of 0.5. They were defined as
research variables fines content (F / C) in rates of 0.0; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5 relative to the
cement mass. For each fine content were varied proportions of six superplasticizer additives
(0.0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1.0%). At the end of development of each mortar they were performed
the scattering tests and funnel-V to set mortars and that have self-compacting mortars
properties. For self-compacting mortars were molded test bodies to determine the strength in
flexion at 28 days, and compressive strength at 7 and 28 days. The replacement rate of natural
sand by SBA that obtained the largest single mass was composed of 60% sand and 40% of
SBA. The ratio of cement / aggregate showed the best aspects of fluidity and viscosity was 1:
2. In the fresh state, the behavior of mortar due to variation in the content of fines was
characterized by an increase in viscosity and reduction of flowability greater was the use of
fillers limestone, on the other hand, the higher the ratio sp / c greater fluidity and the lower the
viscosity of the mortar. In the hardened state the mortars with self-compacting property showed
slight increase of resistance in bending and compression by raising the dose of fine and
superplasticizer, this occurred due to the filler effect thin increasing the cohesion of the material
and by increasing dosage of superplasticizer keeping the amount of water, thus obtaining a
better mechanical behavior. The production of mortars self-compacting with high rates of SBA
is possible by means of adjustment in the fine content and superplasticizer which can be used
as the basis for future dosages of self-compacting concrete.
Keywords: Self compacting mortar. Industrial waste. Sugarcane bagasse ash. Limestone filler.
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1 INTRODUÇÃO

O concreto é o material de construção mais utilizado no mundo, porém, com toda
dinâmica e inovações nos projetos de engenharia, exigiu-se estudos aprofundados a respeito
desse componente da construção civil, desenvolvendo-se novos tipos de concreto que vão além
do concreto convencional, como o concreto de alto desempenho, concreto reforçado com fibras,
concretos com altos teores de adições pozolânicas, concretos aparentes, brancos, coloridos,
sustentáveis e autoadensáveis, entre outros (ALCOFORADO, 2013).
Segundo Tutikian, Dal Molin e Cremonini (2005) o surgimento do concreto
autoadensável remota de 1988 no Japão, onde foi desenvolvido um concreto de alto
desempenho com uma excelente deformabilidade no estado fresco e alta resistência à
segregação.
O surgimento do material posteriormente denominado concreto autoadensável foi
justificado por Okamura e Ouchi (2003) pela baixa habilidade dos trabalhadores em realizar
uma concretagem satisfatória, em contrapartida a demanda por estruturas de concreto cada vez
mais durável incentivou o desenvolvimento de um material que se espalhasse pela ação de seu
peso próprio, reduzindo a intervenção humana e como resultado disto as peças seriam melhores
concretadas.
O concreto autoadensável (CAA) é um material caracterizado pela ausência da
necessidade de vibração durante as fases de lançamento e de adensamento, além disso, deve-se
apresentar fluido, sem que ocorra segregação, exsudação, ou surgimento de bloqueios em peças
densamente armadas (ALCANTARA; SANTOS, 2012).
A evolução do concreto autoadensável contribuiu com mudanças na composição do
concreto, visto que se passou do concreto convencional com quatro componentes básicos,
cimento, agregado miúdo e graúdo e água, para o autoadensável com seis componentes,
adicionando a estes quatro, os aditivos (superplastificantes e, ocasionalmente, modificadores
de viscosidade) e as adições minerais, sendo estes pozolânicos ou não (TUTIKIAN; DAL
MOLIN; CREMONINI, 2005).
Para a determinação de uma boa proporção de materiais constituintes do concreto
autoadensável é necessária atenção especial no estudo e dosagem da argamassa, visto que o
concreto autoadensável é composto basicamente pela argamassa mais o agregado graúdo, desta
maneira, se torna mais conveniente realizar os ajustes e testes na fase da argamassa do que no
CAA.
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Vários trabalhos têm sido realizados com intuito de agregar resíduos industriais na
produção de argamassas e qual o impacto as adições destes materiais geram, no item 2.1.6.2
deste trabalho são apresentados os trabalhos que utilizaram cinza do bagaço de cana-de-açúcar
(CBC) e seus respectivos resultados, neste sentido, a proposta deste trabalho é dosar uma
argamassa que atenda as propriedades autoadensáveis e substituir parte do agregado miúdo
utilizado na composição deste material por CBC. A substituição, além de reduzir o impacto
ambiental gerado pela extração de areia dá destino ao principal resíduo da indústria
sucroalcooleira.

1.1 JUSTIFICATIVA E PROBLEMÁTICA
O concreto autoadensável é conhecido por suas propriedades, principalmente no estado
fresco por ser fluido e conseguir ultrapassar até as armaduras mais densas sem segregação, uma
das propriedades em que o material é mais lembrado é a trabalhabilidade, que é mensurada por
uma série de ensaios e é definida já na dosagem de argamassa por meio da realização do
espalhamento de argamassas.
Segundo Mailvaganaum (1979) citado por Tutikian e Dal Molin (2008) a variação de
temperatura de mistura também produz uma grande perda de consistência nos concretos com
superplastificantes, sendo que a temperaturas superiores a 32ºC esta perda de abatimento se
torna drástica, demandando desta maneira a definição adequada das proporções dos materiais
que iram compor a argamassa autoadensável.
Como pode ser observado alguns controles na dosagem e na concretagem do material
devem ser realizados para controlar algumas propriedades do concreto autoadensável, porém,
mesmo com estes cuidados o concreto autoadensável não vem obtendo resultado satisfatório
em relação a sua robustez e aplicabilidade, visto que em muitos casos de aplicação é necessário
que a fluidez e a trabalhabilidade do concreto autoadensável sejam mantidas por longos
períodos de tempo, para que seja possível o transporte, lançamento e adensamento do mesmo,
desta maneira, esta pesquisa busca obter uma argamassa com características autoadensáveis,
mantendo a fluidez, a trabalhabilidade e a coesão do concreto.
Para facilitar a obtenção de bons resultados em concretos autoadensáveis é realizado a
dosagem de argamassa. No estudo de argamassa é possível determinar se o material aparenta
fluidez demasiada, baixa viscosidade, segregação e exsudação, e é na dosagem de argamassa
que as proporções de materiais devem ser constituídas de maneira que o CAA não perca
trabalhabilidade.
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Outro fator preponderante na produção de concretos é o elevado consumo de agregados,
dentre eles, a areia, que é extraída para ser utilizada como agregado miúdo.
A extração de materiais aluvionares em rios vem sendo fortemente condenada por
diversos setores da sociedade, isto se deve principalmente em função do potencial desequilíbrio
que esta atividade pode causar na dinâmica fluvial, em consequência imediata a esta atividade
ocorre a redefinição dos limites do canal, seja pela retirada ou adição de materiais, que por sua
vez pode promover mudanças no padrão de fluxo e transporte de sedimentos (OLIVEIRA;
MELLO, 2007).
Este trabalho objetiva substituir parcialmente a areia por cinza do bagaço de cana-deaçúcar (CBC) na produção de argamassas, reduzindo o impacto gerado na extração da areia e
conjuntamente determinar uma aplicação para o principal resíduo da indústria sucroalcooleira.
Neste trabalho também serão realizados ensaios para determinar o comportamento da
argamassa e verificar se o CAA atende as propriedades no estado fresco e qual o
comportamento da argamassa autoadensável nas propriedades no estado endurecido (resistência
à compressão axial e diametral) mediante a substituição da areia por CBC e a variação de taxas
de adições minerais.

1.2 OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é desenvolver argamassa com características autoadensáveis,
substituindo parcialmente o agregado miúdo por cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC) e
utilizando como finos o fíler calcário para controlar a viscosidade. Por fim, avaliar o
comportamento de suas propriedades mecânicas (compressão e tração).
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo será apresentado o referencial teórico que fornece embasamento para
realização da pesquisa abordando informações sobre o concreto e argamassa autoadensável. E
apresentar os materiais componentes da argamassa e a influência dos mesmos nas propriedades
da argamassa no estado fresco e endurecido.

2.1 CONCRETO AUTOADENSÁVEL
2.1.1 Origem e definição
A principal justificativa para o surgimento do CAA foi a baixa habilidade dos
trabalhadores, para Okamura e Ouchi (2003) o desenvolvimento e avanço do concreto
autoadensável pela baixa habilidade dos trabalhadores que executam a concretagem de maneira
inadequada ou ineficiente em um momento onde ocorre a necessidade cada vez maior de
estruturas duráveis de concreto, e as peças produzidas de concreto devem obter altos padrões
de qualidade, visto que é difícil qualificar a mão de obra que executa a concretagem, a solução
mais viável para o problema é produzir um concreto que se espalha exclusivamente por seu
peso próprio e ocupe todas as partes das fôrmas, em 1986 Okamura propôs que seria necessário
desenvolver este tipo de concreto.
O primeiro protótipo de concreto autoadensável foi produzido pela primeira vez em
1988 usando materiais já conhecidos (OKAMURA; OUCHI, 2003).
O concreto autoadensável é conhecido por suas três propriedades no estado fresco,
sendo elas a fluidez, a habilidade passante e a resistência à segregação.
Uma das principais características do CAA no estado fresco é a capacidade de fluir no
interior das armaduras, sem necessitar de compactação mecânica (NUNES, 2001).
Um concreto só será considerado auto-adensável, se três propriedades forem alcançadas,
sendo elas: a fluidez, a coesão necessária para que a mistura escoe intacta entre barras de aço
ou habilidade passante, e a resistência a segregação (TUTIKIAN, 2007).
Segundo FURNAS (2004a, apud TUTIKIAN, 2007) a fluidez é a propriedade que
caracteriza a capacidade do concreto auto-adensável de fluir dentro da fôrma e preencher todos
os espaços.
A habilidade passante é a habilidade do concreto no estado fresco fluir pelos pequenos
espaços entre as armaduras de aço sem segregação ou bloqueio (EFNARC, 2005).
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Para EFNARC (2002) a resistência à segregação é a capacidade do concreto autoadensável de se manter coeso ao fluir dentro das fôrmas, passando ou não por obstáculos.

2.1.2 Vantagens e aplicações
Atualmente, o concreto autoadensável tem sido utilizado em obras de todo o mundo.
Geralmente, a seleção deste material se dá devido à necessidade de um tipo de concreto que
apresente uma das seguintes características: fluidez, habilidade passante e resistência à
segregação. Ao utilizar o CAA para atender uma propriedade específica que se deseja na obra,
os resultados obtidos são positivos, sendo possível, muitas vezes aplicar o material a um custo
competitivo.
A Arlanda Airport Control Tower em Estocolmo na Suécia é um exemplo de aplicação
do concreto autoadensável, este material foi utilizado no intuito de reduzir o tempo de
concretagem visto que o lançamento de concreto deveria ser feito o mais rápido possível, pois
os operários executavam esta atividade em regime de escalada (OKRAJNOV-BAJIĆ;
VASOVIĆ, 2009). A figura 1 apresenta os detalhes da Arlanda Airport Control Tower.

Figura 1 - Arlanda Airport Control Tower

Fonte: OKRAJNOV-BAJIĆ; VASOVIĆ (2009)

O museu Iberê Camargo em Porto Alegre no Rio Grande do Sul é outro exemplo de
aplicação do Concreto autoadensável, a obra utilizou o concreto aparente branco. No início da
obra foi utilizado um traço de concreto convencional, porém com a utilização deste tipo de
concreto a obra apresentava problemas com a vibração, com o travamento das fôrmas cedendo
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e defeitos superficiais devido ao ar incorporado, sendo que o custo deste traço foi de R$
389,59/m³. O novo traço de concreto autoadensável permitiu a redução de fissuras e aumento
do tempo de trabalhabilidade, o custo deste material foi de R$ 363,00/m³ (TUTIKIAN; DAL
MOLIN; CREMONINI, 2005).
Segundo Tutikian e Dal Molin (2008) o concreto autoadensável é visto como uma das
grandes revoluções ocorridas na tecnologia de concreto para construção nas últimas décadas, e
por meio de sua utilização, várias vantagens podem ser obtidas, na qual Tutikian e Dal Molin
(2008), destacam:
a)

Aceleração da construção, já que o lançamento é mais rápido por dispensar

adensamento;
b)

Reduz a mão-de-obra no canteiro de obras por eliminar a vibração facilitando o

espalhamento e o nivelamento do concreto;
c)

Melhor acabamento final da superfície;

d)

Pode aumentar a durabilidade por ser mais fácil de adensar e por consequência

evita que ocorram falhas de concretagem e grandes vazios resultantes da má vibração;
e)

Permite grande liberdade de formas e dimensões, devido à alta trabalhabilidade

do CAA o material preenche formas curvas, esbeltas, com alta taxas de armadura e de difícil
acesso;
f)

Elimina o ruído e vibração;

g)

Torna o local de trabalho menos propenso a ocorrência de acidentes devido à

redução do número de trabalhadores no canteiro de obras;
h)

Permite obter um ganho ecológico porque utiliza altos teores de resíduos

industriais em sua composição como cinza volante, escória de alto-forno ou cinza da casca de
arroz;
i)

Pode reduzir o custo final do concreto e/ou da estrutura caso sejam computados

economicamente todos os ganhos citados acima.
A fim de analisar com precisão a influência dos materiais nas características reológicas
do concreto deve ser realizado o estudo da argamassa.

2.1.3 Argamassa autoadensável
Argamassa é definida por EFNARC (2005) como a fração do concreto composta pela
pasta com agregados com dimensão característica menor que 4,8 milímetros. A pasta é a fração
composta por cimento, água e ar, misturados (EFNARC, 2005).
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A trabalhabilidade e a retenção da trabalhabilidade são propriedades de primordial
importância, estudos têm mostrado que estas propriedades são influenciadas pela interação
física e química de cada componente do concreto (DOMONE; JIN, 1999). Desta maneira,
Domone e Jin (1999) afirmam que as argamassas devem ser testadas devido as seguintes razões:


O concreto autoadensável tem um baixo teor de agregado graúdo em relação ao

concreto convencional (normalmente, 31-35% em volume), e, por consequência, as
propriedades da argamassa são predominantes;


Há um consenso geral sobre as propriedades requeridas para autoadensabilidade

do concreto estarem mais ligadas com os componentes da argamassa;


Avaliação das propriedades da argamassa é uma das etapas integrantes de vários

métodos de dosagem de concreto autoadensável, e, portanto, o conhecimento das propriedades
da argamassa é de extrema utilidade;


Testar a argamassa é mais conveniente que testar o concreto.

O concreto autoadensável necessita de uma pasta altamente viscosa para evitar o
bloqueio do agregado graúdo ao passar por obstáculos, as características da argamassa, e os
fatores que influenciam para a não obstrução dos agregados graúdos podem ser observados na
figura 2.

Figura 2 - Mecanismo para obtenção da autoadensabilidade

Fonte: Adaptado de Okamura e Ouchi (2003)

Quando o concreto é deformável, a pasta com alta viscosidade impede o aumento da
tensão interna sobre as partículas de agregado graúdo. Alta deformabilidade do concreto
autoadensável pode ser obtida apenas pelo emprego de aditivo superplastificante, mantendo a
relação água/cimento da argamassa (OKAMURA; OUCHI, 2003).
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Na perspectiva reológica das argamassas, as mesmas podem ser descritas, como
suspensões bifásicas concentradas compostas por uma fração “grossa” inerte (areia), com
partículas entre 100 μm e 2mm aproximadamente, e uma pasta reativa composta por água e
finos, geralmente, cimento e cal, conforme a ilustração apresentada na figura 3 (CARDOSO,
2009).

Figura 3 - Ilustração esquemática da microestrutura de uma argamassa no estado fresco

Fonte: Cardoso (2009)

As argamassas no estado fresco quando submetidas a cisalhamento, fica sujeita
predominantemente a fenômenos mássicos (atrito e impacto) na fração das partículas grossas,
já na fração fina é afetada por fenômenos de superfície e reações de hidratação (CARDOSO,
2009).
Desta maneira, fica evidenciado a importância da correta dosagem da argamassa frente
a produção do concreto autoadensável, visto que a argamassa é um dos principais componentes
do CAA e seus componentes influenciam diretamente para o alcance das propriedades
autoadensáveis do material.

2.1.4 Materiais Constituintes da argamassa autoadensável
A primeira etapa de qualquer método de dosagem é a seleção dos componentes da
mistura. O CAA é um concreto que possui os mesmos componentes de um concreto
convencional, com algumas mudanças nas características de alguns componentes,
incrementado de aditivos e adições (GOMES; BARROS, 2009). O concreto autoadensável é
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constituído por ar, finos, agregados miúdos, agregados graúdos, água e aditivos, podendo conter
ou não adições, conforme apresentado na Figura 4.
Figura 4 - Comparação da composição de materiais

Fonte: Adaptado de Okamura e Ouchi (2003)

A figura 4 representa a diferença de composição entre o concreto autoadensável e o
concreto convencional, onde pode-se observar três diferenças básicas, a primeira é que no
concreto autoadensável o aditivo superplastificante é utilizado na dosagem, a segunda diferença
é observada na proporção de agregado graúdo utilizado na composição do material, e por
último, pode-se observar que no concreto convencional existe uma proporção reduzida de
cimento, já no CAA esta proporção é inserida no teor de finos, onde é possível notar uma maior
proporção de utilização de finos em vista do concreto convencional. Já a fração de argamassa
por sua vez é composta por: ar; areia; água; cimento; e, aditivo superplastificante.

2.1.4.1 Cimento
Segundo Tutikian e Dal Molin (2008) o cimento utilizado na confecção do CAA pode
ser o mesmo utilizado na produção de concretos estruturais convencionais, para os autores o
melhor cimento é aquele que apresenta a menor variabilidade em termos de resistência à
compreensão.
GJORV (1992) citado por Tutikian e Dal Molin (2008) afirma que os principais fatores
que influenciam na escolha do cimento para a produção do CAA relaciona-se à necessidade da
água e à trabalhabilidade da mistura, para os quais os fatores de controle são o conteúdo de
aluminato tricálcio (C3A) e a granulometria do cimento, isto está relacionado com a formação
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de etringita, quanto menor for a quantidade de C3A mais fácil será seu controle reológico, assim
como o enrijecimento da mistura se dará em um período mais longo. Sendo assim, cimentos
com teores de C3A maiores que 10% podem resultar em alta perda de fluidez, dificultando a
aplicação do CAA em obras. A seguir serão apresentados os componentes da argamassa.

2.1.4.2 Água
Para Tutikian e Dal Molin (2008) a água utilizado na confecção do CAA pode ser a
mesmo utilizado na produção de concretos estruturais convencionais.

2.1.4.3 Aditivos
Os aditivos utilizados no CAA devem atender as exigências normativas de cada país,
sendo que para a produção de CAA os mais utilizados são os aditivos superplastificantes e os
modificadores de viscosidade, outros, como os incorporadores de ar são menos aplicados
(GOMES; BARROS, 2009).

2.1.4.3.1 Aditivo superplastificante
Para produção do CAA é inevitável a utilização de aditivo superplastificante, pois ele é
responsável por uma das principais propriedades do CAA, a fluidez, sem este componente seria
impossível pensar em concreto autoadensável, em âmbito nacional, são inúmeros os tipos e as
marcas existentes e a cada dia novos tipos são direcionados especificamente ao CAA, o que
dificulta de certa forma, a seleção do aditivo superplastificante mais adequado para a dosagem
do material (GOMES; BARROS, 2009).
Os superplastificantes são uma categoria especial de agentes redutores de água,
formulados a partir de materiais que permitem reduções de água muito superiores ou aumento
de trabalhabilidade extrema dos concretos nos quais são incorporados, geralmente são
empregados na produção de concretos de alto desempenho, especificamente quando é exigida
alta fluidez com baixa relação água/cimento (GOMES; BARROS, 2009).

2.1.4.3.2 Aditivo modificador de viscosidade
O aditivo modificador de viscosidade, conhecido também como agente de viscosidade,
aditivo anti-washout e agente espessante, tem sua composição dividida em três grupos: sendo
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o primeiro grupo representado pelos sintéticos solúveis em água e polímeros orgânicos naturais
(éter celulósico, celulose metílica, óxidos polietileno, vinil carboxílico, polímeros, álcool
polivinílico, poliacrilato, etc.); o segundo grupo é composto pelas emulsões acrílicas; e o
terceiro grupo composto pelos aditivos à base de polissacarídeos naturais solúveis em água
(Xanthan gum, Guar gum, Welan gum, entre outros), copolímeros de estireno com grupos
carboxílicos e polieletrolíticos sintéticos (GOMES; BARROS, 2009).

2.1.4.6 Adições minerais
As adições minerais são materiais finamente moídos, que são incorporados ao concreto
com a finalidade de se obter algumas características específicas (GOMES; BARROS, 2009).
As adições minerais são geralmente utilizadas em grandes quantidades, com o objetivo
de reduzir custos e melhorar a trabalhabilidade do concreto no estado fresco, podendo até
melhorar a sua resistência à fissuração térmica, à expansão álcali agregado e ao ataque por
sulfatos (MEHTA; MONTEIRO, 1994).
As adições inertes e reativas são comumente utilizadas para aumentar a viscosidade e a
coesão, proporcionando uma resistência a segregação, atendendo assim as exigências do
Concreto autoadensável (EFNARC, 2005).
O concreto autoadensável é conhecido pela sua alta fluidez ou deformabilidade no
estado fresco mantendo a resistência à segregação dos concretos estruturais convencionais, com
o objetivo de aumentar a coesão da mistura e evitar a segregação do agregado graúdo,
normalmente, são utilizados aditivos modificadores de viscosidade e/ou adições minerais.
(TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2008).
As adições minerais podem ser classificadas em dois grandes grupos: adições minerais
quimicamente ativas e adições minerais sem atividade química. O efeito químico de algumas
adições minerais ocorre a partir da capacidade de reação com o hidróxido de cálcio – Ca(OH)2,
que é um composto solúvel que se forma durante a hidratação do cimento Portland, desta reação
deriva um composto resistente denominado silicato de cálcio hidratado (C-S-H), que preenche
os vazios de maiores dimensões presentes na pasta de cimento ou na zona de transição,
incrementando o desempenho mecânico e a durabilidade do concreto, essas reações pozolânicas
podem ser lentas ou rápidas dependendo da superfície específica das partículas e da composição
química das mesmas (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2008).
As adições minerais quimicamente ativas podem materiais pozolânicos como também
materiais cimentantes. O material pozolânico é aquele que reage quimicamente com o
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Ca(OH)2, produto da hidratação do cimento Portland à temperatura ambiente para formar
compostos resistentes, dependendo do cimento Portland para atuar, como exemplos de adições
minerais que são consideradas materiais pozolânicos temos: Cinza volante com baixo teor de
cálcio, a pozolana natural, a sílica ativa, a cinza da casca de arroz e o metacaulim. Já o material
cimentante possui em sua composição, hidróxido de cálcio e não necessita do Ca(OH)2
formado durante a hidratação do cimento para gerar o C-S-H, como exemplo podemos citar a
escória granulada de alto-forno (TUTIKIAN; DAL MOLIN, 2008).
A EFNARC (2005) classifica as adições de acordo com suas capacidades reativas com
a água, conforme o quadro 1.
Tabela 1 – Classificação das adições
TIPO I
TIPO II

Inertes ou semi-inertes
Pozolânicas
Hidráulicas

Fílers de agregados (calcários, dolomíticos, etc.).
Pigmentos.
Cinza volante, conforme a EN 450-1.
Sílica ativa, conforme a EN 13263-1.
Escória de alto-forno.

Fonte: EFNARC (2005)

Em relação as adições do tipo I, podem ser utilizadas pedras calcárias, dolomíticas,
finamente trituradas de partículas menores que 0,125 mm, ainda como adições do tipo I, se
destacam aquelas que têm finalidades estéticas, muito apreciadas e utilizadas em projetos de
arquitetura, como no caso dos pigmentos para concreto (GOMES; BARROS, 2009).
As adições do tipo II podem melhorar significativamente a durabilidade do concreto, na
qual a adição de cinza volante aumenta a coesão e diminui a sensibilidade às mudanças da
quantidade de água no CAA, vale ressaltar que dosagens com nível elevado de cinza volante
prejudicam a fluidez do CAA, já a utilização de sílica ativa como material fino melhora a coesão
e a resistência à segregação devido sua elevada finura e forma praticamente circular das
partículas, já a adição da escória de alto-forno promove um baixo calor de hidratação (GOMES;
BARROS, 2009).
Um exemplo de adição mineral sem atividade química são os fílers, que são materiais
finamente divididos que tem por objetivo realizar o empacotamento granulométrico e aumentar
a compacidade do concreto produzido, materiais como calcário, areia fina e pó granítico têm
sido os mais tradicionais fílers utilizados para a produção de CAA (TUTIKIAN; DAL MOLIN,
2008).
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2.1.4.7 Agregados miúdos
De maneira geral, todas as areias são adequadas para a produção de CAA, podendo
utilizar areias naturais (depósitos eólicos e beira de rio) tanto areias industriais, as primeiras são
recomendadas para compor o CAA por possuírem formas mais arredondadas e superfícies lisas,
por outro lado, deve-se tomar cuidado quando necessário utilizar areias industriais pois
normalmente apresentam composição granulométrica contínuas (TUTIKIAN; DAL MOLIN,
2008).
Recomenda-se que as partículas menores que 0,125 mm sejam consideradas como parte
do conteúdo de finos, ou seja, componentes da pasta, pois influenciam no comportamento
reológico do CAA (GOMES; BARROS, 2009). O volume comum de agregado miúdo no
concreto autoadensável varia entre 40% e 50% do volume de argamassa, com proporções
aproximadas de 710 a 900 kg/m³ (GOMES; BARROS, 2009).
Além disso, Gomes e Barros (2009) afirmam que a forma e distribuição do tamanho das
partículas do agregado são fatores importantes que afetam a compactação e o índice de vazios
do material.

2.1.5 Impactos ambientais da extração de areia
Toda atividade mineradora causa modificações no meio ambiente, sendo chamada de
impacto ambiental. No Brasil tem-se uma elevada extração e consumo de areias industriais e
naturais.
A mineração disponibiliza para a sociedade recursos minerais essenciais ao seu
desenvolvimento, sendo esta indústria, base da formação da cadeia produtiva, do processo de
extração e transformação dos minérios até os produtos industrializados e, na medida que as
cidades crescem, também cresce a demanda por infraestrutura e serviços induzindo o
surgimento de mineradoras (MELLO; CARVALHO, 2009).
Segundo informações do DNPM (2009) a produção de areia no Brasil em 2007 foi de
279.000.000 toneladas considerando uma densidade média para areia de 1,64 toneladas/m³,
entre 2001 e 2007 o acréscimo de produção de areia foi de 14,16%, no paraná em 2007 o
consumo em moeda nacional foi de R$ 15.005.074,00 contra um consumo nacional de R$
445.189.365,00 totalizando 3,37% do consumo nacional financeiramente, ainda considerando
o valor médio cobrado no paraná de R$ 26,83 em 2007 o consumo neste mesmo período foi de
559.264 toneladas, no Brasil, o estado que mais consome é São Paulo com R$ 197.630.212,00
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totalizando 44,39% do consumo nacional. O consumo nacional de areia se mantém em
ascensão, em 2012 o consumo foi de 368.957.000 toneladas, comparando com 2007, o
crescimento foi de 32,24 %, desse total de consumo, 346.772.000 toneladas foram destinadas
para a construção civil, representando 93,98% do consumo total do material (DNPM, 2014).
Como já relatado, a construção civil é o principal setor que utiliza a areia como produto,
e a demanda pelo material tem aumentado, dessa maneira fica evidente a necessidade de mais
pesquisas que visem a substituição, mesmo que parcial, do uso da areia por agregados
alternativos na construção civil, na produção de argamassas e concretos a fim de reduzir os
impactos ambientais gerados pela extração.

2.1.6 Cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC)
No Brasil, o setor sucroalcooleiro consiste em um dos segmentos melhores estruturados
em termos de sua cadeia produtiva. O país é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar,
seguido pela Índia e China. Para a safra 2016/2017, espera-se produzir no país e destinar à
indústria 684,77 milhões de toneladas de cana-de-açúcar (3,27% a mais do que a safra anterior),
distribuídos em uma área de cerca de 8,973 milhões de hectares em todos os estados produtores.
O maior estado brasileiro produtor de cana-de-açúcar é São Paulo (52,3 % da área plantada),
sendo que o Paraná ocupa a 4º posição no ranking dos estados produtores, com 7,0 % de toda a
área brasileira plantada (CONAB, 2015).
Na indústria sucroalcooleira, um dos subprodutos gerados a partir da produção de
açúcar, álcool e outros produtos, é o bagaço da cana-de-açúcar (BCA). Para a viabilização de
sua atividade, as indústrias deste setor utilizam o BCA como insumo para a geração de energia
nas caldeiras, ou seja, o subproduto é consumido em um sistema a vapor, onde é queimado
gerando energia para abastecer o processo produtivo da própria usina e, em alguns casos
viabilizando a comercialização da energia excedente.
No mundo todo, a utilização da energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento
social e econômico nas mais variadas atividades desenvolvidas, podendo esta energia ser
proveniente de fontes hidrelétrica, termelétrica, nuclear, eólica, entre outras. No quesito fontes
de energia renovável, o Brasil ocupa uma posição de destaque, pois dispõe da mesma em ampla
variedade. Entre estas, destaca-se a biomassa proveniente do setor sucroalcooleiro, utilizada
pelas indústrias deste segmento para a cogeração de energia, suficiente para abastecer todo o
seu processo produtivo e ainda, apresenta a vantagem de se poder exportar a energia excedente.
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Esta prática vem agregando um valor apreciável aos produtos deste setor, contribuindo ainda
com a matriz energética do país.
A partir da cogeração de energia nas usinas sucroalcooleiras, gera-se um resíduo
denominado Cinza do Bagaço de Cana-de-açúcar (CBC). Sendo este resíduo um dos objetos de
estudo do presente trabalho, a CBC será melhor explorada nos capítulos que seguem (2.1.6.1 e
2.1.6.2), onde serão abordados assuntos referentes ao seu processo de geração, principais
características e, o levantamento e análise de alguns trabalhos que avaliaram o efeito da
utilização da CBC na produção de Concreto Autoadensável, em substituição parcial ao
agregado miúdo.
Conforme dados da FIESP/CIESP (2001), a cada tonelada de cana-de-açúcar processada
são gerados 260 quilogramas de BCA, destes 260 quilogramas de BCA destinados à queima,
gera-se 6,2 quilogramas de CBC. Sendo assim, ao aplicar estes valores à projeção da safra
2016/2017 de cana-de-açúcar no Brasil, considerando que toda a produção esperada seja
destinada à indústria, seriam geradas aproximadamente 178 milhões de toneladas de BCA, caso
todo este bagaço fosse destinado à queima, seriam geradas aproximadamente 4,24 milhões de
toneladas de CBC na safra em questão.

2.1.6.1 Processo de geração da cinza do bagaço de cana
A CBC é gerada nas usinas sucroalcooleiras por meio da queima do bagaço gerado
durante a etapa de moagem da cana-de-açúcar. A obtenção do bagaço envolve um conjunto de
operações que se inicia com a recepção da cana-de-açúcar oriunda da lavoura, nesta etapa a
matéria-prima é submetida a uma lavagem para a promoção da retirada das impurezas vindas
do campo.
Assim que a cana é recepcionada na usina e submetida a lavagem, ela é enviada para a
etapa posterior, etapa esta que consiste na preparação do material para as etapas posteriores. Na
etapa de preparação, em um primeiro momento a cana passa por um equipamento chamado
picador, aparelho formado por um conjunto de facas que promove o corte da cana em pedaços,
facilitando o trabalho do segundo equipamento de preparação. O segundo equipamento de
preparação da cana é o desfibrador, este consiste em um dispositivo composto por um rotor no
qual é acoplado um conjunto de martelos oscilantes que realizam movimentos circulares,
forçando a passagem da cana por uma abertura sobre uma placa desfibradora. Este segundo
equipamento que compõe a etapa de preparação, o desfibrador, auxilia no processo de extração
dos açúcares da cana, operação que será realizada pela moenda.
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A etapa de moagem corresponde à operação em que o bagaço é efetivamente gerado
durante todo o processamento da cana. Esta etapa tem por objetivo extrair os açucares da cana
por meio de seu esmagamento. A moenda ou equipamento de esmagamento é composta por
seis ternos de moagem. Sendo assim, cada terno é composto por três cilindros, um cilindro de
entrada, um cilindro superior e um cilindro de saída. Assim, a cana é submetida ao
esmagamento ao longo dos seis ternos de forma que o bagaço final é direcionado às caldeiras,
onde é queimado produzindo o vapor que será utilizado no processo.
O bagaço gerado a partir da etapa de moagem da cana é consumido num sistema a vapor,
isto é, em uma caldeira o bagaço é queimado como combustível proporcionando o aquecimento
da água e a produção de vapor. Este vapor é utilizado para movimentar turbinas dos geradores
que produzirão energia para abastecer o processo produtivo da indústria e, no caso desta energia
não ser toda consumida no processo, ela ainda pode ser comercializada. Na Figura 5 apresentase a esquematização do processo de produção da cinza, compreendendo desde a etapa em que
a cana é plantada até o momento de geração e destinação da CBC.
Durante a queima do bagaço, a caldeira produz a cinza do bagaço de cana (CBC) e gases
poluentes. Para conter o lançamento destes gases, algumas usinas utilizam lavadores de gás,
este equipamento promove a retirada das partículas sólidas do gás, por meio de sua lavagem,
desta forma os gases sobem e vão para a atmosfera e as partículas pesadas de CBC tendem a se
aglutinar. Pela ação da gravidade e da água, a CBC é transportada para a lagoa de secagem ou
tanques de decantação.
Na lagoa de secagem ocorre a retirada de umidade da CBC, a retirada de umidade da
CBC se dá de maneira natural, ou seja, a CBC é submetida a radiação solar até que ela perca
grande parte de sua umidade. Ao atingir este ponto, a CBC pode ser enviada para o descarte.
Atualmente, a destinação principal deste resíduo tem sido as áreas de sacrifício, isto é, os
aterros.
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Figura 5 - Esquematização do processo de produção da CBC
LAVOURA
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CALDEIRA
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Bagaço

COLHEITA:
MANUAL OU MECÂNICA
Pontas, folhas e cinza da
palha
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ATÉ A USINA

MOAGEM

LAVAGEM GASES

Folhas e pontas
PREPARO:
PICADOR +
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Água de lavagem
LAVAGEM DA CANA

TANQUE DECANTAÇÃO

CBC ENVIADA AO ATERRO

RECEPÇÃO CANA NA USINA

Fonte: Autor (2016)

A Figura 6 apresenta a ilustração das etapas que compõem o processamento da cana-deaçúcar até a obtenção da CBC. O estudo para a descrição do processo de geração da CBC foi
realizado em uma usina localizada na região norte do Paraná.
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Figura 6 - Processamento da cana até a obtenção do resíduo – CBC – em uma usina sucroalcooleira
localizada na região norte do Paraná

Fonte: Autor (2016)
(a) Canavial próprio – usina estudada; (b) cana que irá abastecer o processo na usina; (c)
recepção da cana na usina; (d) moenda; (e) esteira que transporta o bagaço de um terno de moenda a
outro; (f) caldeira; (g) lavagem de gás; (h) tanque de decantação; (i) CBC seca e peneirada para uso
em substituição ao agregado miúdo na produção de argamassas e concretos.

2.1.6.2 Trabalhos com cinza do bagaço de cana
Para tratar dos trabalhos com CBC foi realizado um levantamento bibliográfico, onde
foi possível constatar a existência de vários estudos sobre a utilização da CBC no Concreto
Autoadensável (CAA), seja como material aglomerante ou como agregado miúdo. Porém, não
foram encontrados trabalhos que versassem apenas sobre a utilização da CBC no
desenvolvimento de argamassa autoadensável, desta forma, foram selecionados trabalhos que
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abordassem a utilização da CBC no CAA, em substituição parcial ao agregado miúdo, tendo
em vista que para a obtenção do CAA primeiramente há a necessidade de se desenvolver a
argamassa autoadensável. Estes estudos são apresentados na tabela 2, em ordem cronológica.
Primeiramente, destaca-se o estudo de Dantas et al. (2009), que buscou avaliar a
influência da incorporação da CBC no comportamento do CAA no estado fluido. Na sequência,
apresenta-se o estudo de Anjos et al. (2010), que teve como objetivo avaliar o efeito da adição
de CBC no comportamento do CAA tanto no estado fresco como no endurecido. O estudo de
Dal Molin Filho (2012), que visou ao desenvolvimento de CAA utilizando CBC em substituição
parcial ao agregado miúdo. Alcântara e Santos (2012), objetivaram em seu estudo, o
reaproveitamento da CBC como finos na produção do CAA. E, por fim, Nagano (2014) que
teve como objetivo desenvolver e otimizar dosagens para o CAA com CBC em substituição
parcial a areia.
Todos os estudos abordados corroboram com a hipótese de que se pode utilizar a CBC
no CAA, e por consequência na argamassa autoadensável, em substituição parcial ao agregado
miúdo, no caso destes estudos, a areia. Isso se dá devido ao fato de que o CAA necessita de
grande quantidade de finos em sua composição e também porque a CBC apresenta uma
composição bastante semelhante à da areia, conforme abordado na tabela 2.
Com base nos estudos abordados verifica-se a possibilidade de incorporar a CBC no
CAA, em substituição parcial ao agregado miúdo, em baixas proporções, atendendo aos
requisitos de autoadensabilidade do CAA. Trazendo ainda melhorias em sua consistência e
coesão no estado fresco e, atribuindo-lhe maiores valores de resistência à compressão,
melhorando seus índices físicos e atribuindo-lhe maior rigidez ao longo do tempo.
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Tabela 2 - Estudos do CAA com a incorporação da CBC
Autores

Objetivo (s)

Resultado (s)

Avaliar a influência da incorporação
da CBC no comportamento do CAA
no estado fresco.

Constatou-se que a adição de
CBC
melhorou
o
comportamento do concreto no
estado fresco, tornando-o mais
coeso, verificando-se que os
traços analisados atendem aos
requisitos para CAA.

Avaliar o efeito da adição da CBC no
comportamento do CAA no estado
fresco e estado endurecido.

Estado fresco: Maior coesão e os
traços analisados atendem aos
requisitos para CAA.

Dantas et al. (2009)

Anjos et al. (2010)

Dal Molin Filho (2012)

Estado endurecido:
Maior
resistência à compressão e
melhores índices físicos dos
concretos analisados.
Desenvolver o CAA com a
utilização da CBC, por meio da
substituição parcial do agregado
miúdo por este resíduo.

Substituição de 10% da areia
pela CBC, promovendo uma
redução de areia de 89,2 kg/m³,
sem que as características
reológicas e as propriedades no
estado fresco e endurecido sejam
alteradas.

Desenvolver CAA utilizando CBC
como finos.

Verificou-se que a CBC auxiliou
no controle da segregação. A
elevada finura da CBC constituise em um aspecto muito
importante para as dosagens,
modificações
sobre
a
ductilidade,
proporcionando
maior rigidez com o tempo.

Desenvolver e otimizar as dosagens
do CAA, utilizando a CBC em
substituição parcial a areia.

Confecção de Curvas de
Dosagens, pelas quais é possível
se obter traços de CAA para
diferentes valores de resistência
à compressão. Os traços
desenvolvidos a partir destas
curvas atenderam aos critérios
de resistências à compressão e
autoadensabilidade.

Alcantara e Santos (2012)

Nagano (2014)

Fonte: Autor (2016)

Dantas et al. (2009), estudaram a produção de três traços de CAA: Um traço de
referência, sem adição; um traço com substituição parcial de 20% do cimento por cinza; e, um
traço, com substituição de 20% da areia por CBC. Foram realizados alguns ensaios previstos
na ABNT NBR 15823 – 1 a 6 de 2010. Pôde-se verificar uma melhoria no comportamento do
concreto no estado fresco, aumentando sua coesão e o atendimento dos requisitos de
autoadensabilidade do concreto por parte dos traços analisados. Realmente, a coesão é uma das
principais propriedades que o CAA precisa apresentar para que os materiais que o compõem
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não se separem durante o período em que o concreto está fresco, ou seja, não segreguem,
fornecendo ao CAA melhoria em sua coesão.
Anjos et al. (2010), além de avaliar o efeito da adição da CBC nas propriedades do
CAA no estado fresco, avaliaram também seu efeito no estado endurecido. A metodologia
empregada foi a mesma utilizada por Dantas et al. (2009) e os resultados obtidos para as
propriedades no estado fresco do concreto foram semelhantes. Já no estado endurecido,
verificou-se um aumento na resistência à compressão e melhores índices físicos dos concretos
analisados. Geralmente, no CAA busca-se concentrar maior atenção em suas propriedades no
estado fresco, pois é um material que não permite a realização de reparos nos locais onde for
lançado, visto que seu adensamento se dá apenas pela força do seu próprio peso. O CAA, em
função de sua composição, já é um concreto que no estado endurecido tende a proporcionar
maiores resistências e durabilidade do que o concreto convencional. Porém, a obtenção do CAA
com CBC com maior resistência à compressão do que o CAA sem CBC, conforme obtido neste
estudo, é um resultado relevante e pode ser justificado pelo preenchimento dos poros e vazios
existentes na pasta endurecida do CAA, que a CBC proporciona, conferindo-lhe maior
resistência, impermeabilização e, por consequência diminuição do ataque de agentes agressivos
presentes no ar e na água.
Dal Molin Filho (2012), ao desenvolver o CAA com a utilização de CBC, obtendo-se
uma taxa de substituição de 10% da areia pela CBC e promovendo uma redução de 89,2 kg/m³
de areia e sem alterar as características reológicas e as propriedades no estado fresco e
endurecido, atingiu também um outro objetivo que é o de dar uma destinação técnica e agregar
valor ao resíduo, podendo ainda reduzir a extração de areia dos leitos dos rios. A utilização
deste resíduo pode trazer, portanto, benefícios não só para o desenvolvimento da tecnologia do
concreto, mas também agregar valor a um produto que anteriormente era destinado aos aterros
ou à lavoura, ou seja, que apresenta pouco ou nenhum valor econômico.
Alcantara e Santos (2012) verificaram que a CBC auxiliou no controle da segregação
e que sua elevada finura constitui-se em um aspecto muito importante para as dosagens,
promovendo modificações sobre a ductilidade, proporcionando maior rigidez com o tempo. Os
vazios ou poros existentes no concreto interferem em suas propriedades mecânicas e
durabilidade. Isto ocorre porque a água tem maior facilidade em penetrar nestes espaços,
gerando tensões internas nas paredes fazendo com que ocorra a fissuração do concreto. A CBC
com sua elevada finura promove o preenchimento de grande parte desses vazios, impedindo ou
retardando a degradação do concreto. O que caracteriza uma das grandes potencialidades da
utilização deste resíduo.
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Já Nagano (2014) teve um enfoque um pouco diferenciado dos demais autores. Ao
desenvolver e otimizar as dosagens do CAA com CBC em substituição parcial à areia, a autora
conseguiu confeccionar curvas de dosagens. Por meio destas curvas de dosagem é possível se
obter traços de CAA para diferentes valores de resistência à compressão. Verificou-se que os
traços que foram desenvolvidos a partir destas curvas atenderam aos critérios de resistência à
compressão e autoadensabilidade. No CAA, conforme dito, é muito importante que o concreto
apresente propriedades específicas no estado fresco, o que depende da dosagem realizada, e já
garantirá que suas propriedades no estado endurecido sejam superiores às dos concretos
convencionais. Sendo assim, quando o concreto atinge aos requisitos de autoadensabilidade já
se espera altas resistências mecânicas. Determinar a dosagem do CAA a partir de um valor
específico de resistência à compressão constitui um resultado relevante e inovador com relação
às pesquisas para o desenvolvimento da tecnologia do CAA.

2.2 PROPRIEDADES DO CONCRETO AUTOADENSÁVEL NO ESTADO FRESCO E
ENDURECIDO
O comportamento do concreto autoadensável no estado fresco é explicado pelo
comportamento reológico do material. Reologia é a parte da ciência que lida com o fluxo
(deformação irrecuperável no tempo) de materiais, incluindo, por exemplo, estudos de
deformação de concreto endurecido, deformação de fluência, de misturas de concreto fresco,
manuseio e lançamento, e o comportamento de pastas e similares (GOMES; BARROS, 2009).
Como no concreto autoadensável se busca um aumento de fluidez deve-se obter no
material uma tensão de escoamento reduzida, na figura 7 abaixo pode-se verificar este
fenômeno, o gráfico apresentado na figura 7 relaciona vários tipos de concreto nas suas relações
de tensão de escoamento versus a viscosidade plástica
.
Figura 7 - Comportamento reológico de alguns tipos de concreto

Fonte: Adaptado de Nunes (2001)
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Alguns fluidos, como a água são caracterizados como fluidos Newtonianos de
comportamento linear, na qual a expressão de Newton (Equação 1) determina seus parâmetros
(CARDOSO, 2009).
𝜏 = 𝜇. 𝛾̇

(1)

Em que:
τ = tensão de cisalhamento (Pa);
μ = viscosidade (Pa.s);
𝛾̇ = taxa de cisalhamento (s-1).

Em composições com altas taxas de concentrações de partículas, como no caso das
argamassas, estas passam a interagir com maior intensidade, fazendo com que a reologia das
argamassas desvie do modelo ideal de Newton passando a ter comportamento não-lineares
(CARDOSO, 2009). Cardoso (2009), destaca ainda a existência de duas formas reológicas não
lineares, sendo elas:


Pseudoplástico: Nesse tipo de fluido a viscosidade diminui com a taxa (ou

tensão) de cisalhamento;


Dilatante: Este comportamento é caracterizado pelo aumento da viscosidade

com a taxa de cisalhamento, sendo um comportamento típico de suspensões concentradas.
O concreto autoadensável no estado fresco começa a fluir apenas após a tensão de
cisalhamento exceder a tensão de escoamento, assim, o concreto fresco pode ser comparado
com um fluido de Bingham, considerando isso, dois parâmetros característicos são necessários
para descrever a curva de fluidez, sendo eles: a tensão de cisalhamento mínima (τ0), que
caracteriza a tensão a partir da qual o concreto começa a fluir; e, a viscosidade plástica (μp), que
caracteriza a viscosidade e a coesão, conforme a equação 2 (BANFILL, 2006; WÜSTHOLZ,
2005; ZERBINO et al., 2006).
𝜏 = 𝜏0 + 𝜇𝑝 . 𝛾̇

Em que:
τ = tensão de cisalhamento (Pa);
τ0 = tensão de cisalhamento inicial (Pa);

(2)
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μp = viscosidade plástica (Pa.s);
𝛾̇ = taxa de cisalhamento (s-1).

Na figura 8 é apresentado o gráfico que descreve o comportamento do material no
modelo de Bingham.

Figura 8 - Comportamento do material no modelo de Bingham

Fonte: Gomes e Barros (2009)

A argamassa deve apresentar idealmente um comportamento pseudoplástico para
facilitar o espalhamento, nivelamento e acabamento, mas com elevada viscosidade ou com uma
considerada tensão de escoamento para se manter estável após estas etapas (CARDOSO, 2009).

2.2.1 Metodologia de Okamura e Ouchi para obtenção de argamassa autoadensável
O método de dosagem de Okamura e Ouchi (2003) determina uma série de
procedimentos e ensaios a serem realizados para produzir uma argamassa autoadensável. Para
determinação dos parâmetros autoadensáveis são realizados os ensaios de mini espalhamento e
funil-V para argamassas, com a realização destes ensaios é possível verificar as propriedades
de alta fluidez e a moderada viscosidade por meio da obtenção do índice de espalhamento
relativo (Gm) e tempo de escoamento relativo (Rm) dentro das faixas aceitáveis. A figura 9
apresenta o teste de espalhamento para argamassas, assim como os equipamentos utilizados
para realização do ensaio.
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Figura 9 - Teste de espalhamento para argamassas

Fonte - Okamura e Ouchi (2003)

A partir das duas medidas perpendiculares obtidas pelo ensaio de espalhamento para
argamassas pode-se calcular o índice de espalhamento relativo para argamassas (Gm) a partir
da equação 3.

𝐺𝑚 =

(𝑑1 ×𝑑2 −𝑑02 )
𝑑0 ²

(3)

Em que:
Gm: Índice de espalhamento relativo para argamassas.
d1: primeiro diâmetro do espalhamento obtido com o mini cone para argamassas.
d2: segundo diâmetro do espalhamento obtido com o mini cone para argamassas.
d0²: diâmetro da base do mini cone para argamassas.

Para a dosagem de argamassa seguindo o método de Okamura e Ouchi (2003) é
mensurado o tempo de escoamento por meio do Funil-V para argamassa, o tempo de
escoamento relativo para argamassas (Rm) indica a viscosidade do material, desta maneira,
menores valores de Rm indicam maior viscosidade. A figura 10 apresenta as dimensões do
Funil-V utilizado para medir o tempo de escoamento relativo para argamassas.
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Figura 10 – Ensaio do funil para argamassas

Fonte: Okamura e Ouchi (2003)

Após cronometrar o tempo de escoamento do funil-V para argamassas é possível
determinar o tempo relativo de escoamento para argamassas (Rm) por meio da equação 4.

𝑅𝑚 =

10
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑠𝑒𝑔)

(4)

Em que:
Rm: Tempo relativo de escoamento para argamassas.
Os dois equipamentos são utilizados para determinar parâmetros de auto-adensabilidade
da argamassa, a partir dos resultados obtidos com a realização do ensaio é possível determinar
se a argamassa é ou não auto-adensável. Na figura 11 é demonstrado o equipamento utilizado
para o ensaio de argamassa, composto por cone de mini cone, e a mesa para espalhamento.
Figura 11 - Equipamento utilizado para o ensaio de espalhamento para argamassas

Fonte: Autor (2016)

A figura 12 demonstra o espalhamento obtido através do mini cone para argamassas,
neste ensaio os parâmetros para argamassa são satisfatórios, através da ilustração pode-se

43
observar que houve alta fluidez e viscosidade adequada não ocorrendo segregação do material
com a argamassa homogeneizada.

Figura 12 - Espalhamento obtido com o mini cone para argamassas

Fonte: Autor (2016)

Na figura 13 pode-se observar o Funil-V utilizado para realização do ensaio de
argamassa e determinação do tempo relativo para argamassas (Rm).

Figura 13 - Execução do ensaio do funil para argamassas

Fonte: Autor (2016)
Alto valor de Gm indica maior deformabilidade da argamassa, e menor valor de Rm
indica maior viscosidade. Domone e Jin (1999) sugerem que o Gm ≥ 8, correspondente a
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diâmetros de espalhamento ≥ 300 mm; e Rm de 1 a 5, correspondentes a tempos de escoamento
de 2 s a 10 s. Takada e tangtemsirikul (2000) defendem que argamassas com Gm = 5 e Rm = 1
são consideradas bem aceitáveis para obter concretos com propriedades autoadensáveis. Por
outro lado, Edmatsu et al. (1999) considera que valores de Gm entre 3 e 7, correspondentes a
diâmetros de espalhamento de argamassa entre 200 mm a 283 mm, e de Rm entre 1 e 2,
correspondendo a tempos de escoamento de 5 a 10 segundos, são considerados satisfatórios
para as argamassas serem utilizadas na produção de CAA. Para Nepomuceno e Oliveira (2012),
o Gm deve variar de 5,3 à 5,9 e o Rm deve ficar entre 1,14 à 1,30 o que representa um tempo de
escoamento entra 7,7 e 8,8 segundos e um espalhamento entre 251 mm e 262 mm.

2.2.2 Propriedades da argamassa autoadensável no estado endurecido
2.2.2.1 Determinação da resistência à tração na flexão para argamassas
Os ensaios de resistência à tração seguiram a ABNT NBR 13279: 2005 Argamassa para
assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência à tração na flexão.
A norma apresenta os procedimentos a serem seguidos para a realização do ensaio. Para
a execução do ensaio serão necessários os seguintes equipamentos: moldes prismáticos
metálicos de dimensão 4 cm X 4 cm X 16 cm; uma mesa de adensamento por queda; um
conjunto de duas espátulas de dimensões diferentes entre si para espalhar e nivelar as camadas
de argamassa nos moldes; régua metálica; Máquina para ensaios de resistência à tração na
flexão; e, cronômetro (ABNT NBR 13279:2005).
Para a execução do ensaio inicialmente deve-se preparar os corpos de prova da seguinte
maneira:


Moldar três corpos de prova por idade, com argamassa recém-preparada;



Preparar os moldes após colocar os moldes sobre a mesa de adensamento

aplicando uma fina camada de óleo mineral nas faces internas dos moldes;


Após o preparo da argamassa, introduzir diretamente, em cada compartimento

do molde, uma porção de argamassa;


Espalhar a argamassa em cada compartimento uniformemente com o auxílio do

nivelador de camadas;


Aplicar 30 quedas através da mesa de adensamento;



Introduzir a segunda camada de argamassa em cada compartimento com auxílio

do nivelador de camadas;
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Aplicar novamente 30 quedas na mesa de adensamento;



Rasar os corpos de prova com a régua metálica;



Os corpos de prova devem permanecer por (48±24) horas nos moldes nas

condições de laboratório (temperatura do ar de (23±2)ºC e umidade relativa do ar de (60±5)%);


Desmoldagem dos corpos de prova e permanência do material nas condições de

laboratório.
As rupturas nos corpos de prova devem ser realizadas na idade de 28 dias, porém, outras
idades como 24 horas, 3, 7, 14, 28 e 91 dias podem ser solicitadas (ABNT NBR 13279:2005).
A determinação da resistência à tração na flexão é realizada posicionando o corpo de
prova nos dispositivos de apoio do equipamento de modo que a face rasada não fique em contato
com os apoios e o dispositivo de carga. Em seguida deve-se aplicar carga de (50±10) N/s até a
ruptura do corpo de prova (ABNT NBR 13279:2005). A Figura 14 demonstra o rompimento
do corpo-de-prova prismático.

Figura 14 - Rompimento do corpo-de-prova prismático na flexão

Fonte: Autor (2016)

A resistência à tração na flexão é determinada pela equação (5).

𝑅𝑓 =

1,5𝐹𝑓 𝐿
40³

(5)

em que:
Rf é a resistência à tração na flexão, em megapascals;
Ff é a carga aplicada verticalmente no centro do prisma, em Newtons;
L é a distância entre os suportes, em milímetros.
Por meio da equação 5 e da ruptura dos corpos-de-prova em equipamento adequado é
possível obter a resistência à tração na flexão para as argamassas com 28 dias.
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2.2.2.2 Determinação da resistência à compressão para argamassas
A determinação da resistência à compressão para argamassas é realizada utilizando
corpos-de-prova cilíndricos moldados com 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura.
Os corpos-de-prova devem ser mantidos em processo de cura úmida até a idade do
ensaio. Antes da execução do ensaio, devem ser preparadas as bases dos corpos-de-prova. Em
sequência, aplica-se carga de (0,45±0,15) MPa/s até a ruptura do corpo de prova (ABNT NBR
5739:2007). A figura 15 apresenta o rompimento do corpo-de-prova cilíndrico à compressão.
Figura 15 – Rompimento do corpo-de-prova cilíndrico à compressão

Fonte: Autor (2016)

A resistência à compressão é determinada por meio da equação (6).

𝑓𝑐 =

4𝐹
𝜋×𝐷²

(6)

em que:
Rc é a resistência à compressão, em megapascals;
F é a força máxima alcançada, em newtons;
D é o diâmetro do corpo-de-prova, em milímetros.
Por meio da equação 6 e da ruptura dos corpos-de-prova em equipamento adequado é
possível obter a resistência à compressão para as argamassas com 7 e 28 dias.
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3

MATERIAIS

E

MÉTODOS

PARA

A

DOSAGEM

DA

ARGAMASSA

AUTOADENSÁVEL

Neste capítulo serão apresentados os materiais e o método proposto para a realização
dos experimentos, com o objetivo de gerar uma argamassa autoadensável com CBC. Esta
pesquisa foi desenvolvida no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Estadual de
Maringá (UEM) no estado do Paraná, os ensaios foram realizados no laboratório de concretos
especiais e no laboratório de materiais de construção da mesma universidade.
Esta pesquisa pode ser classificada como experimental e predominantemente
quantitativa, pois ela procura avaliar de forma sistemática a obtenção de argamassa
autoadensável pela determinação dos componentes e a dosagem do material, sendo esta obtida
por meio de testes e métodos experimentais característicos deste tipo de tecnologia.

3.1 MATERIAIS

Os materiais constituintes na argamassa autoadensável foram: Cimento; água; areia
(granulometria média e fina); Cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC); Fíler Calcário
Calcítico, e; aditivo superplastificante.

3.2 PROGRAMA

EXPERIMENTAL

PARA

O

DESENVOLVIMENTO

DAS

ARGAMASSAS

O programa experimental foi dividido em 4 fases. As etapas realizadas no programa
experimental são apresentadas a seguir:
I

Seleção e caracterização dos materiais -Fase 1;

II Estudo da composição do agregado miúdo - Fase 2;
III Determinação da proporção ótima de agregado miúdo – Fase 3;
IV Dosagem da argamassa autoadensável - Fase 4;
V Avaliação da argamassa no estado endurecido – Fase 5.
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3.2.3 Seleção e caracterização dos materiais - Fase 1

3.2.3.1 Cimento

O cimento utilizado para dosagem da argamassa foi o CPV ARI RS, denominado
Cimento Portland de alta resistência inicial e resistente a sulfatos fornecido pela Votorantim
Cimento LTDA. O próprio fabricante realizou a caracterização do cimento segundo a ABNT
NBR 5733:1991.

3.2.3.2 Areia
A areia utilizada é de origem quartzosa da região de Maringá – PR. A composição
granulométrica da areia foi baseada na ABNT NBR NM 248: 2003, para a classificação deste
agregado foi utilizado a ABNT NBR 7211: 2009. Foi utilizado ainda a ABNT NBR NM
30:2001 para a determinação da absorção de água do agregado miúdo, a ABNT NBR NM
52:2002 foi aplicada a fim de determinar a massa específica e a massa específica aparente do
agregado miúdo, para determinar a massa unitária e o volume de vazios do agregado miúdo foi
utilizado a ABNT NBR NM 45: 2006.

3.2.3.3 Cinza do bagaço de cana-de-açúcar

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar utilizada nesta pesquisa foi coletada na Usina
Santa Terezinha no distrito de Iguatemi, nas proximidades de Maringá, na região Noroeste do
Paraná. Para realização da pesquisa, utilizou-se a cinza em condição natural, tendo como único
beneficiamento o peneiramento na malha 0,595mm (#30), com o objetivo de retirar o material
grosseiro e impurezas. A proposta de coleta, armazenamento e manejo e também as
características químicas e físicas foram retiradas de Nunes (2009), Souto (2010) e Nagano
(2014), visto que estes utilizaram a CBC do mesmo lote utilizada nesta pesquisa.

3.2.3.4 Fíler calcário calcítico

O filer calcário selecionado foi o de origem calcítica nas quais as características do
material foram fornecidas pelo fabricante. No estado do Paraná, comercialmente se encontra
com maior facilidade o filer calcário de origem dolomíticas, porém, a escolha pelo material de
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origem calcítica ocorre devido ao fato de que o filer calcário dolomíticos pode ser prejudicial à
durabilidade das estruturas de concreto em função do risco de ocorrer a reação álcali-carbonato
e expansão do composto (EFNARC, 2002).

3.2.3.5 Aditivo superplastificante

O aditivo utilizado na pesquisa foi o GLENIUM 51, sendo este classificado como de
terceira geração para concreto, o produto é liquido e livre de cloretos, sua aplicação é
geralmente em concretos de alto desempenho, onde se quer minimizar o fator água/cimento e
aumentar a durabilidade. O aditivo é baseado em uma cadeia de éter policarboxílico modificado
que age como dispersante do material cimentício, proporcionando alta redução no consumo de
água e a superplastificação do material, aumentando a trabalhabilidade do concreto sem alterar
o tempo de pega. As informações do GLENIUM 51 foram fornecidas pelo fabricante.

3.2.3.6 Água

A água utilizada nos experimentos era da rede de abastecimento da cidade de Maringá
-PR, a qual estava de acordo com os requisitos da ABNT NBR 15900-1:2009 intitulada Água
para amassamento do concreto-requisitos.

3.2.4 Estudo da composição do agregado miúdo - Fase 2

A fim de determinar uma composição ótima entre os agregados miúdos foi realizado
um estudo para otimizar a compacidade entre eles. Inicialmente, vale lembrar que foi utilizado
dois tipos de areia para compor o agregado miúdo.
Para realização do estudo foi utilizado a norma ABNT NBR NM 45:2006 para
determinação da massa unitária e do volume de vazios, onde, era executado o ensaio para cada
uma das composições analisadas e determinado a massa unitária no estado compactado seco,
desta maneira, a maior massa unitária representa a melhor composição entre os agregados.
Inicialmente foi determinado uma composição entre a areia média e fina, o ensaio era
realizado variando o percentual da composição da areia de 10 em 10% até atingir uma
composição com quantidades iguais dos dois materiais (50% areia média e 50% areia fina),
inicialmente compactou-se o material com 100% de areia média e 0% de areia fina e
posteriormente foi sendo adicionado proporções de 10% de areia fina, foi realizado
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procedimento semelhante com a areia fina, iniciando o processo de compactação com 100% de
areia fina e 0% de areia média e em sequência era adicionado proporções de 10% de areia
média. Foi realizado o mesmo procedimento para composição entre areia média e CBC e areia
fina e CBC.

3.2.5 Determinação da proporção ótima de agregado miúdo - Fase 3

Para definir a proporção ótima de agregado miúdo foram desenvolvidos três séries de
traços base com relação cimento/agregado miúdo de 1:1, 1:2 e 1:3 respectivamente. A
proporção de água/cimento foi fixada em 0,5 para todos os ensaios. A tabela 3 demonstra as
relações analisadas para determinação da proporção ótima de agregado miúdo.

Tabela 3 - Dosagem de argamassa para determinação de proporção ótima de agregado miúdo
a/c
ar/c
Sp/c (%)*
0
0,2
0,4
1
0,6
0,8
1,0
0
0,2
0,4
0,5
2
0,6
0,8
1,0
0
0,2
0,4
3
0,6
0,8
1,0
Fonte: Autor (2016)
* SP/c: Percentual em relação a massa de cimento

Após a confecção das argamassas são realizados os ensaios de espalhamento e funil-V
para argamassas e obtido os parâmetros de autoadensabilidade (Gm e Rm) a fim de determinar
a melhor relação de relação agregado miúdo (areia + CBC) por cimento (ar/c) para a produção
de argamassas com os materiais utilizados.
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3.2.6 Dosagem da argamassa autoadensável - Fase 4
Para desenvolvimento e avaliação da argamassa foi utilizada a metodologia proposta
por Okamura e Ouchi (2003), onde são analisadas algumas propriedades da argamassa no
estado fresco. A quantidade de cimento foi fixada em 700 gramas devido ao volume total de
componentes e a capacidade da argamassadeira. As proporções avaliadas durante a realização
das dosagens estão apresentadas na tabela 4.
Tabela 4 - Dosagem de argamassa com fator ar/c de 2,0 variando o teor de f/c e de SP/c
a/c
ar/c
f/c
Sp/c (%)*
0
0,2
0,4
0,0
0,6
0,8
1,0
0
0,2
0,4
0,1
0,6
0,8
1,0
0
0,2
0,4
0,2
0,6
0,8
1,0
0,5
2
0
0,2
0,4
0,3
0,6
0,8
1,0
0
0,2
0,4
0,4
0,6
0,8
1,0
0
0,2
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
Fonte: Autor (2016)
* SP/c: Percentual em relação a massa de cimento
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Após confecção da argamassa são realizados os ensaios de espalhamento e funil-V para
argamassas com o intuito de obter os índices Gm e Rm. Determinado os valores de Gm e Rm do
ensaio a argamassa e realizado os ensaios, são avaliadas as propriedades de fluidez e
viscosidade da argamassa para determinação das argamassas autoadensáveis.

3.2.7 Ensaios no estado endurecido da argamassa – Fase 5
Para avaliar as propriedades da argamassa no estado endurecido, foi realizado ensaios
de resistência à compressão nas idades de 7 e 28 dias e de resistência à tração aos 28 dias. Para
os traços de argamassa considerados autoadensáveis foram confeccionados 3 corpos de prova
para cada idade.

3.2.7.1 Resistência à tração na flexão e à compressão axial
Os ensaios de resistência à tração na flexão seguiram a ABNT NBR 13279: 2005
Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência
à tração na flexão. Os corpos de provas para os ensaios de resistência à tração foram
confeccionados em moldes prismáticos de 4 cm x 4 cm x 16 cm. A figura 16 demonstra o ensaio
de resistência à tração na flexão.
Figura 16 – Ensaio de resistência à tração na flexão após rompimento

Fonte: Autor (2016)

Para a determinação da resistência à compressão foi utilizada a ABNT NBR 5739:2007
– Concreto: ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Para os ensaios de resistência
à compressão foram utilizados moldes cilíndricos com 50 mm de diâmetro e 100 mm de altura.
A figura 17 representa um corpo de prova após o rompimento.
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Figura 17 – Corpo de prova após o ensaio de rompimento à compressão

Fonte: Autor (2016)
Após os rompimentos dos três corpos de prova para cada traço considerado autoadensável
foram calculados os valores médios de resistência e o desvio padrão para tração e compressão.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS - FASE 1
4.1.1 Cimento
Para determinação das características do material realizou-se a caracterização do
cimento segundo a ABNT NBR 5733:1991. Os resultados da caracterização fornecidas pelo
fabricante são apresentados na tabela 5.
Tabela 5 - Caracterização do cimento CP V ARI Ultra
Item de Controle

Unidade

Média

Início da Pega

horas

1,5

Término de Pega

horas

8,9

Massa específica

g/cm³

3,2

Resistência a Compressão ao término

MPa

do 1º dia

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)

De acordo com a ABNT NBR 5733:1991 que trata dos cimentos Portland de alta
resistência inicial o aglomerante utilizado na pesquisa atende às exigências de alta resistência
inicial, obtido pela moagem do clínquer Portland, e é constituído principalmente por silicatos
de cálcio hidráulicos, ao qual se adiciona durante a operação a quantidade de uma ou mais
formas de sulfato de cálcio.

4.1.2 Cinza de bagaço de cana-de-açúcar
Como a cinza do bagaço de cana-de-açúcar utilizada nesta pesquisa é do mesmo lote da
utilizada nas pesquisas de Nunes (2009), Souto (2010) e Nagano (2014) as características
químicas e físicas foram retiradas das pesquisas dos autores anteriormente citados, estas
informações podem ser observadas na tabela 6.
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Tabela 6 - Caracterização da cinza do bagaço de cana-de-açúcar utilizada oriunda da Usina de
Iguatemi
Método empregado para
determinação

Unidade

Valores

ABNT NBR 6502:1995

-

1,62

ABNT NBR 6502:1995
ABNT NBR 6502:1995
ABNT NBR 6502:1995
ABNT NBR 6502:1995

mm
mm
mm
-

0,13
0,18
0,21
U<5 (Muito uniforme)

ABNT NBR 6502:1995

-

1,19

ABNT NBR 7181:1984

-

Bem graduado

ABNT NBR 6502:1995

-

Semelhança a areia

ABNT NBR 6508:1984
ABNT NBR 6508:1984
-

g/cm³
%
m²/kg

2,64
0,27
5356

JCPDS-ICCD: 1996

Quartzo (SiO2)

Altamente cristalino ausência
de fase amorfa

-

%

3,55

-

%

1,97

** Atividade
pozolânica

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

Mg CaO/g

23

** SiO2

-

-

*** C
*** MO
*** CaO
*** MgO
*** K2O
*** P2O5
*** Fe
*** Cu
*** Mn
*** Zn

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

mg/kg

Características
*Grau de
uniformidade (U)
*D10
*D30
*D80
*Uniformidade
*Coeficiente de
curvatura (CC)
*Distribuição
granulométrica
*Classificação
granulométrica
* Massa específica
* Teor de umidade
** Área específica
** Composição
mineralógica –
Difração X
** Matéria
orgânica total
** Carbono
orgânico

Alto teor de sílica sob a forma
de quartzo atribuído a baixa
atividade pozolânicas
486
8,85
1,02
0,15
0,37
0,01
1375,65
29,73
70,96
16,82

Fontes: Nunes (2009), Souto (2010) e Nagano (2014)
Nota: * valores retidos de Nagano (2014). ** valores retidos de Nunes (2009). *** valores
retidos de Souto (2010).
4.1.3 Aditivo superplastificante
As características do aditivo superplastificante GLENIUM 51 fornecidas pelo
fabricante, podem ser observadas na tabela 7.
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Tabela 7 - Informações sobre o aditivo superplastificante utilizado
Fabricante:
Nome:
Função:
Base química:
Teor de sólido (%):
PH:
Viscosidade (cps):
Densidade (g/cm³):
Aspecto:
Solubilidade:
Cor:

BASF S/A
GLENIUM 51
Aditivo superplastificante de terceira geração.
Éter policarboxílico
28,5 – 31,5
5–7
< 150
1,067 – 1,107
Líquido
Total na água
Branco turvo

Fonte: BASF S/A (2014).

4.1.4 Agregado miúdo
A tabela 8 apresenta as informações geradas no ensaio de caracterização para a areia
utilizada na realização dos experimentos.
Tabela 8 - Caracterização da areia
Características
Massa Específica (ᵞs)
Absorção do Agregado (ABS)
Massa Unitária Solta (MU)
Massa Unitária Compactada
(MUC)
Diâmetro Máximo
Característico (ᶲmáx.)
Módulo de Finura

Unidade
kg/dm³
%
kg/dm³

Valores
2,651

kg/dm³

1,633

mm

1,2

%

2,84

1,516

Fonte: Autor (2016)

A partir do ensaio de classificação foi possível determinar a composição granulométrica
para o agregado utilizado nos experimentos. A tabela 9 apresenta os resultados dos ensaios.
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Tabela 9 - Classificação da areia média utilizada segundo ABNT NBR 7217: 2009

NORMA DE REFERÊNCIA
NBR 7217/09 – Determinação da Composição Granulométrica do Agregado
ANÁLISE
Material avaliado
GRANULOMÉTRI
Identificação da
Procedência
AREIA LAVADA,
amostra
CA DO
QUARTZOSA,
Maringá-PR
AMOSTRA
1
AGREGADO
NATURAL
MIÚDO
MASSA DA AMOSTRA NO ENSAIO 1 = 499,34 gramas
MASSA DA AMOSTRA NO ENSAIO 2 = 500,00 gramas
ENSAIO 1
PENEIRAS
(mm)

6,3
4,8
2,4
1,2
0,6
0,30
0,15
FUNDOS

ENSAIO 2

PORCENTAGEM DE MATERIAL

MASSA DE
MATERIAL
RETIDO (g)

RETIDO (%)

RETIDO E
ACUMULADO
(%)

0,00
0,00
2,96
5,25
35,75
325,92
120,17
9,04

0,0
0,0
0,6
1,1
7,2
65,3
24,0
1,8

0,0
0,0
0,6
1,7
8,9
74,2
98,2
100

MASSA DE
MATERIAL
RETIDO (g)

0,00
0,00
2,93
5,22
35,78
325,95
120,12
10

PORCENTAGEM DE
MATERIAL
RETIDO E
RETIDO
ACUMULADO
(%)
(%)

0,0
0,0
0,6
1,0
7,2
65,2
24
2

0,0
0,0
0,6
1,6
8,8
74,0
98
100

PORCENTAGEM
MÉDIA DO
MATERIAL
RETIDO E
ACUMULADO
(%)

0
0
1
2
9
74
98
100

LIMITES
GRANULOMÉTRICOS
(NBR 7211/87)
ZONA UTILIZÁVEL
Limite
inferior

Limite
superior

0
0
0
5
15
50
85

7
10
25
50
70
95
100

Módulo de Finura = 1,840
TOTAL (g)

499,10

500,00

Dimensão Máxima Característica =
1,2 mm

Fonte: Autor (2016)

A partir dos resultados obtidos pela classificação da granulometria foi traçado os limites
da distribuição granulométrica da areia utilizada conforme apresentado na figura 18.
Figura 18 - Distribuição granulométrica da areia utilizada segundo ABNT NBR 7211: 2009

Fonte: Autor (2016)
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4.1.5 Adição mineral (filer calcário calcítico)
O filer calcário selecionado foi o de origem calcítica nas quais as características
fornecidas pelo fabricante são apresentadas na tabela 10.

Tabela 10 - Informações sobre o filer calcário calcítico utilizado
CAZANGA
CALCÁRIO CALCÍTICO
Aplicações na indústria de construção e de alimentação animal.
CaO: mínimo de 51,8%
MgO: máximo de 1%
Ca: mínimo de 37%
Mg: máximo de 0,63%
94% passante em peneira 325 mesh 94% menores que 45 μm
(0,045mm)
Branca

Fabricante:
Nome:
Função:
Base química:

Base granulométrica:
Cor:

Fonte: CAZANGA (2015)

4.2 ESTUDO DA COMPOSIÇÃO DO AGREGADO MIÚDO - FASE 2
O estudo de compacidade foi realizado segundo a ABNT NBR NM 45:2006, as
composições utilizadas para determinação da compacidade entre areia fina e média são
apresentados nas tabelas 11 e 12.

Tabela 11 - Composição entre a areia fina e média
Agregados (% areia fina /
% areia média)
100/0
90/10
80/20
70/30
60/40
50/50

Quantidade de areia
fina (kg)
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

Quantidade de areia
média (kg)
0,555
1,250
2,143
3,333
5,000

Massa Unitária
(kg/dm³)
1,5883
1,6083
1,6283
1,6350
1,6483
1,6550

Fonte: Autor (2016)

Tabela 12 - Composição entre a areia média e fina
Agregados (% areia média
/ % areia fina)
100/0
90/10
80/20
70/30
60/40
50/50

Quantidade de areia
média (kg)
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

Quantidade de areia
fina (kg)
0,555
1,250
2,143
3,333
5,000

Fonte: Autor (2016)

Massa Unitária
(kg/dm³)
1,6350
1,6550
1,6617
1,6617
1,6483
1,6550
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A figura 19 apresenta os dados referente as tabelas 11 e 12 demonstra a relação das
massas unitárias em todas proporções.

Figura 19 - Composição entre a areia fina e média

Fonte: Autor (2016)

Como pode ser observado na figura 19 a maior massa unitária foi de 1,6617, porém o
mesmo valor foi observado em duas proporções, sendo elas 20 % de areia fina em 80% de areia
média e 30% de areia fina em 70% de areia média.
Em seguida foi realizado o estudo da composição de cada uma das areias com
proporções de CBC, as tabelas 13 e 14 a seguir representam as proporções e a massa unitária
obtida para cada ensaio.
Tabela 13 – Composição entre a areia média e CBC
Agregados (% areia
média/ % CBC)
100/0

Quantidade de areia
média (kg)
5,000

Quantidade de CBC
(kg)
-

Massa Unitária
(kg/dm³)
1,6483

90/10

5,000

0,555

1,6683

80/20

5,000

1,250

1,6817

70/30

5,000

2,143

1,6884

60/40

5,000

3,333

1,6884

50/50

5,000

5,000

1,6750

Fonte: Autor (2016)
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Tabela 14 – Composição entre a areia fina e CBC
Agregados (% areia fina/
% CBC)
100/0

Quantidade de areia
fina (kg)
5,000

Quantidade de CBC
(kg)
-

Massa Unitária
(kg/dm³)
1,5082

90/10

5,000

0,555

1,5616

80/20

5,000

1,250

1,6083

70/30

5,000

2,143

1,6483

60/40

5,000

3,333

1,6683

50/50

5,000

5,000

1,6817

Fonte: Autor (2016)

A partir dos resultados contidos nas tabelas 13 e 14 foi possível elaborar os gráficos
apresentados na figura 20 e 21.

Figura 20 - Composição entre areia média e CBC

Fonte: Autor (2016)
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Figura 21 – Composição entre areia fina e CBC

Fonte: Autor (2016)

A maior massa unitária observada entre todas as composições foi de 1,6884, porém, o
mesmo valor é observado em duas proporções, com 70% de areia média e 30% de CBC e com
60% de areia média e 40% de CBC. Por fim, optou-se pela proporção que utilizasse maior
quantidade de CBC aumentando a destinação do resíduo, logo, todos os traços de argamassa
foram gerados por uma proporção de agregado miúdo composta por 60% de areia média e 40%
de CBC, descartando assim a utilização de areia fina.

4.3 DETERMINAÇÃO DA PROPORÇÃO ÓTIMA DE AGREGADO MIÚDO - FASE 3

Após definir a composição ótima de agregado miúdo com 60% de areia média e 40%
de CBC, foi realizada a determinação da proporção ótima do material por meio de ensaios de
espalhamento e funil-V para argamassas.
A tabela 15 apresenta os resultados do ensaio de espalhamento e funil-V de argamassas
para os traços com proporção ar/c de 1,0.
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Tabela 15 - Resultados obtidos com os ensaios de argamassa com relação ar/c de 1,0
SP/cimento
(%)

Espalhamento
D1 (mm)

Espalhamento
D2 (mm)

0
0,2
0,4

165
280
370

160
284
365

Tempo de
escoamento
(s)
3
1,66
1,84

Gm

Rm

1,64
6,95
12,50

3,34
6,02
5,43

Fonte: Autor (2016)

A partir do espalhamento e tempo de escoamento foi calculado os índices Gm e Rm para
os traços com relação ar/c de 1,0. Os resultados para os dois ensaios são apresentados na figura
22.
Figura 22 – Gm e Rm das argamassas produzidas com relação ar/c de 1,0
Rm

Gm
14

Escoamento Relativo (Rm)

Espalhamento Relativo (Gm)

6,0

12
10
8
6
4

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

2
3,0

0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

Teor de Aditivo Superplastificante (sp/c - %)

0,1

0,2

0,3

0,4

Teor de aditivo superplastificante (sp/c - %)

Fonte: Autor (2016)

Como observado na figura 22, as argamassas produzidas com essa proporção de
agregado miúdo apresentaram fluidez adequada, porém, ao observar o índice de escoamento
relativo nota-se um alto valor de Rm resultante da baixa viscosidade, outro comportamento
importante é altíssima sensibilidade ao aditivo superplastificante, demonstrado pelos resultados
crescentes apresentados em gráfico e pela segregação com alto teor de aditivo superplastificante
(sp/c = 0,4%).
A próxima série de argamassas dosados possui relação ar/c de 2,0. Os resultados obtidos
pelos ensaios de espalhamento e funil-V para argamassas são apresentados na tabela 16.
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Tabela 16 – Resultados obtidos com os ensaios de argamassa com relação ar/c de 2,0
SP/cimento
(%)

Espalhamento
D1 (mm)

Espalhamento
D2 (mm)

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

100
140
255
360
330
-

100
149
258
375
345
-

Tempo de
escoamento
(s)
5
3,25
2,32
1,64
-

Gm

Rm

1,09
5,58
12,50
10,38
-

2,000
3,077
4,31
6,10
-

Fonte: Autor (2016)

A figura 23 apresenta os resultados para os índices de espalhamento e escoamento
relativo para as argamassas produzidas com relação ar/c de 2,0.

Figura 23 - Gm e Rm das argamassas produzidas com relação ar/c de 2,0
Rm

Gm
14

6

Escoamento relativo (Rm)

Espalhamento relativo (Gm)

12
10
8
6
4
2

5

4

3

2

0
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,2

Teor de aditivo superplasticante (sp/c - %)

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Teor de aditivo superplastificante (sp/c - %)

Fonte: Autor (2016)

As argamassas produzidas com relação ar/c de 2,0 obteve os melhores resultados para
fluidez e viscosidade, as argamassas com relação sp/c de 0,4 e 0,6% apresentaram
comportamento autoadensável. Os espalhamentos obtidos nas argamassas para esta série de
ensaios são apresentados na figura 24.
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Figura 24 – Espalhamento para as argamassas com relação ar/c de 2,0

Sp/c = 0,0%

Sp/c = 0,2%

Sp/c = 0,4%

Sp/c = 0,6%

Sp/c = 0,8%

Fonte: Autor (2016)

Os espalhamentos apresentados na figura 24 demonstram que é possível obter
argamassas autoadensáveis com relação ar/c de 2,0. A série de argamassas apresentou
segregação apenas a partir de 0,8% de adição de aditivo superplastificante em relação a massa
de cimento.
A última série de ensaios realizados abrangeu as argamassas com relação ar/c de 3,0.
Os resultados obtidos com a realização do ensaio de espalhamento e funil-V para argamassas é
apresentado na tabela 17.
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Tabela 17 - Resultados obtidos com os ensaios de argamassa com relação ar/c de 3,0
SP/cimento
(%)

Espalhamento
D1 (mm)

Espalhamento
D2 (mm)

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

Tempo de
escoamento
(s)
-

Gm

Rm

-

-

Fonte: Autor (2016)

Como pode ser observado na tabela 17 os ensaios realizados com relação ar/c de 3,0 não
apresentaram nenhum sinal de fluidez, desta maneira os valores de tempo de escoamento foram
nulos já que o material permaneceu coeso no funil-V, o mesmo ocorreu com o Rm. As
argamassas produzidas obtiveram espalhamento igual a 100 milímetros, o Gm era sempre igual
a 0, já que o espalhamento da argamassa era igual ao diâmetro inferior do cone (100 mm), sendo
assim, nenhuma argamassa com essa proporção é considerada autoadensável.
Por fim, foi definido a relação de ar/c a ser utilizada para prosseguimento da pesquisa.
Como as argamassas produzidas com relação ar/c de 1,0 se apresentaram alta fluidez e as com
proporção ar/c de 3,0 apresentaram espalhamento reduzido. O melhor comportamento das
argamassas foi obtido com relação ar/c de 2,0, desta maneira, as argamassas produzidas na
sequência do trabalho possuem essa dosagem.
4.4 DOSAGEM DA ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL - FASE 4
Para se obter maior viscosidade da argamassa com CBC foi realizada a adição de finos
em seis proporções, sendo elas: 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 e 0,5 de relação fíler/cimento, além disso,
para cada uma das dosagens de f/c foi variado a relação de sp/c em: 0,0; 0,2; 0,4; 0;6; 0,8; e,
1,0 %.
Para uma avaliação inicial do seu comportamento foram realizados os ensaios por meio
do cone para determinação de espalhamento de argamassas e o funil-v para determinação da
viscosidade de argamassas e obtido os índices Gm e Rm. A partir da determinação do índice de
espalhamento relativo (Gm) e do índice de escoamento relativo (Rm) foi possível avaliar a alta
fluidez e moderada viscosidade requisitada pela argamassa para ser considerada autoadensável.
Os resultados obtidos com os ensaios para todas as argamassas dosadas são apresentados na
tabela 18.
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Tabela 18 - Resultados de espalhamento (Gm) e viscosidade (Rm) para os traços dosados
Características do ensaio: Agregado miúdo/cimento = 2 Água/cimento = 0,5
Finos/
SP/cimento
Espalhamento
Espalhamento
Tempo de
Cimento
(%)
D1 (mm)
D2 (mm)
escoamento (s)
0
100
100
0,2
140
149
5,0
0,4
255
258
3,25
0,0
0,6
360
375
2,32
0,8
330
345
1,65
1,0
0
102
102
0,2
110
108
13,0
0,4
243
244
3,85
0,1
0,6
314
312
3,0
0,8
333
360
2,80
1,0
346
340
3,20
0
100
100
0,2
110
110
17,0
0,4
224
214
4,53
0,2
0,6
302
309
3,50
0,8
318
310
3,40
1,0
350
337
4,60
0
100
100
0,2
106
100
35,0
0,4
198
196
6,0
0,3
0,6
317
314
3,6
0,8
315
313
3,20
1,0
0
100
100
0,2
103
104
0,4
177
181
5,90
0,4
0,6
310
306
4,30
0,8
317
316
4,30
1,0
348
337
4,20
0
100
100
0,2
103
104
0,4
197
181
5,90
0,5
0,6
310
306
4,30
0,8
317
316
4,40

1,0

348

337
Fonte: Autor (2016)

4,40

Gm

Rm

0
1,08
5,57
12,5
10,38
0,04
0,18
4,93
8,79
10,98
10,76
0,21
3,79
8,33
8,85
10,79
0,06
2,88
8,95
8,86
0,07
2,20
8,48
9,01
10,72
0,07
2,56
8,48
9,01

0
2,0
3,07
4,31
6,09
0,76
2,59
3,33
3,57
3,12
0,58
2,21
2,85
2,94
2,17
0,28
1,66
2,77
3,12
1,69
2,32
2,32
2,38
1,69
2,32
2,27

10,72

2,27

Por meio dos resultados e dos traços dosados foi possível determinar a influência do
aditivo superplastificante nas proporções testadas. Também foi avaliado o comportamento com
as diferentes proporções de finos a fim de analisar sua influência nas propriedades do estado
fresco da argamassa.

4.4.1 Influência do teor de Aditivo Superplastificante
A partir dos traços dosados foi possível analisar as propriedades da argamassa para
diferentes teores de superplastificante. A figura 25 demonstra os espalhamentos obtidos pelo
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ensaio de cone para argamassas sem adição de finos (fíler calcário calcítico). As argamassas
consideradas autoadensáveis são destacadas por um círculo vermelho tracejado.

Figura 25 - Espalhamento médio das argamassas com relação f/c de 0,0
F/c 0,0
400

367,5
337,5

Espalhamento Médio (mm)

350
300

256,5
250
200

144,5

150
100

100

50
0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Teor de aditivo superplastificante (sp/c - %)

Fonte: Autor (2016)

Como pode ser observado na figura 25 dentre as argamassas sem finos apenas duas
foram consideradas autoadensáveis, a argamassa com 0,4% de relação sp/c apresentou
espalhamento e viscosidade adequados, por outro lado, a argamassa com 0,6% de relação sp/c
demonstrou altíssima fluidez, sendo este ponto considerado o limite de fluidez para esta série
de argamassas. A argamassa com 0,8% de relação sp/c apresentou sinais de segregação e seu
espalhamento não deve ser comparados com os demais devido a perda de suas características
reológicas.
A figura 26 apresenta o índice de espalhamento relativo (Gm) e o índice de escoamento
relativo (Rm) para diferentes proporções de aditivo superplastificante para os traços sem finos.
Em vermelho destacam-se as argamassas que apresentaram alta fluidez e moderada
viscosidade, e podem ser consideradas autoadensáveis.
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Figura 26 - Índice de espalhamento relativo (Gm) e escoamento relativo (Rm) das argamassas com
relação f/c de 0,0
F/c 0,0

F/c 0,0
15

10

Escoamento Relativo (Rm)

Espalhamento Relativo (Gm)

12,5
10,38
10

5,58
5

1,08

8

7,09
6

4,31
4

3,07
2

2

0
0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0

Teor de aditivo superplastificante (sp/c - %)

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Teor de aditivo superplastificante (sp/c - %)

Fonte: Autor (2016)

As argamassas sem adição de finos apresentaram aumento significativo de fluidez
conforme era acrescentando o aditivo superplastificante, além disso, a viscosidade da
argamassa reduziu devido ao aumento de fluidez proporcionado pelo aditivo superplastificante.
Tanto para fluidez representada pelo índice Gm como para viscosidade representada pelo
índice Rm o melhor comportamento foi obtido com teores de 0,4 e 0,6% de aditivo
superplastificante em relação a massa de cimento. O ponto mais alto de efeito de aditivo
superplastificante foi o de relação sp/c de 0,8%, no qual o material da argamassa segregou e as
características reológicas não puderam mais ser avaliadas devido a fluidez desuniforme e a
separação das fases do material.
Os resultados obtidos por meio do ensaio de espalhamento são apresentados na figura
27.
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Figura 27 – Resultado do ensaio de espalhamento para argamassas sem adição de finos

F/c = 0,0 e Sp/c = 0,0%

F/c = 0,0 e Sp/c = 0,2%

F/c = 0,0 e Sp/c = 0,4%

F/c = 0,0 e Sp/c = 0,6%

F/c = 0,0 e Sp/c = 0,8%
Fonte: Autor (2016)

Visualmente as argamassas com 0,4% e 0,6% de relação sp/c possuem fluidez elevada
e viscosidade moderada, ressaltando ainda que a segunda por possuir mais aditivo
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superplastificante já apresenta o limite de autoadensabilidade, visto que mesmo apresentando
viscosidade moderada, esta, apresenta altíssima fluidez.
Como pode ser observado na figura 28 as argamassas com altos teores de
superplastificante sem a presença de finos possuem alta fluidez, porém apresentam baixíssima
viscosidade, fazendo com que o resultado seja a segregação como o apresentado na figura 26
para a argamassa com relação sp/c de 0,8%.

Figura 28 - Segregação na argamassa com f/c = 0,0 e Sp/c = 0,8%

Fonte: Autor (2016)

Conforme observado na figura 28 a argamassa com 0,8% de relação sp/c apresentou
como principal sinal de segregação a separação das fases da argamassa, o círculo tracejado em
vermelho destaca a concentração de material no centro do espalhamento.
A próxima série de argamassas avaliadas possuem em sua composição 10% de finos em
relação a massa de cimento. Os resultados obtidos pelo ensaio de espalhamento para argamassas
são apresentados na figura 29.
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Figura 29 - Espalhamento médio das argamassas com relação f/c de 0,1
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Fonte: Autor (2016)

Como pode ser observado na figura 29 os espalhamentos para esta série de dados
apresentaram um aumento na viscosidade e consequente redução na fluidez, principalmente
quando analisado os dois primeiros pontos no qual após acrescentar 0,2% de sp/c o aumento de
espalhamento foi de apenas sete milímetros. Para estes traços as argamassas com 0,4 e 0,6% de
relação sp/c apresentaram espalhamento que caracterizam o material como autoadensável, além
disso, a argamassa com 0,8% de sp/c apresentou sinais de segregação.
A partir da adição de fíler calcário calcítico foi possível notar um aumento na
viscosidade das argamassas como pode ser observado na figura 30 por meios dos índices de
espalhamento (Rm) e de escoamento relativo (Rm).
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Figura 30 - Índice de espalhamento relativo (Gm) e escoamento relativo (Rm) das argamassas com
relação f/c de 0,1
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Fonte: Autor (2016)

Pode-se observar que com a adição de 10% de fíler em relação a massa de cimento, as
argamassas apresentaram de maneira geral um aumento na viscosidade e redução da fluidez
quando comparado com as argamassas sem a adição de fino, é visível ainda que as argamassas
não são tão suscetíveis aos efeitos do aditivo superplastificante quanto a argamassa sem finos.
A figura 31 apresenta os resultados obtidos para o ensaio de espalhamento com as
argamassas produzidas com relação ar/c de 0,1.
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Figura 31 - Resultado do ensaio de espalhamento para argamassas com relação f/c de 0,1

F/c = 0,1 e Sp/c = 0,0%

F/c = 0,1 e Sp/c = 0,2%

F/c = 0,0 e Sp/c = 0,4%

F/c = 0,0 e Sp/c = 0,6%

F/c = 0,1 e Sp/c = 0,8%
Fonte: Autor (2016)

Como pode ser observado na figura 31 os traços com 0,4 e 0,6 % de relação sp/c
apresentam alta fluidez e viscosidade moderada, por outro lado, a partir de um incremento de
0,8% de superplastificante a fluidez se torna demasiada demonstrando alguns traços de
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segregação, com exsudação nas extremidades e concentração de agregado miúdo no centro da
mesa de espalhamento, estes sinais são apresentados na Figura 32.

Figura 32 - Sinais de Segregação para a argamassa com F/c = 0,1 e Sp/c = 0,8%

Fonte: Autor (2016)

A argamassa apresentada na figura 32 demonstra a exsudação da argamassa nas
extremidades do espalhamento devido ao alto teor de aditivo superplastificante.
Posteriormente, foram analisadas as argamassas com 20% de finos em relação a massa
de cimento. Nestas argamassas a viscosidade foi ainda menor que a observada com 10% de
finos como demonstrado na figura 33 por meio dos espalhamentos.

Figura 33 - Espalhamento médio das argamassas com relação f/c de 0,2
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Fonte: Autor (2016)
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As argamassas produzidas com 0,2 de relação f/c apresentaram uma redução geral da
fluidez devido aos menores espalhamentos apresentados se comparado com as argamassas com
0 e 10% de finos. As argamassas consideradas autoadensáveis foram a de 0,4 e 0,6% de relação
sp/c e com 0,8% de aditivo superplastificante em relação a massa de cimento apresentou sinais
de segregação.
A partir da determinação do espalhamento e do tempo de escoamento foram
determinados os índices Gm e Rm para cada uma das proporções analisadas para as argamassas
com 20% de massa de fino em relação a massa de cimento. Estes resultados são apresentados
na figura 34.

Figura 34 - Índice de espalhamento relativo (Gm) e escoamento relativo (Rm) das argamassas com
relação f/c de 0,2
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Fonte: Autor (2016)

Como pode ser observado nos gráficos apresentados anteriormente, para 0,2 de f/c,
apenas o traço com 0,4 e 0,6% de relação sp/c são caracterizados como autoadensáveis, visto
que as argamassas com 0,8% de sp/c apresentaram alta fluidez e altíssima segregação, perdendo
a reologia da argamassa, visto que o material apresentou exsudação e concentração de materiais
no centro da mesa de espalhamento. Os espalhamentos obtidos por meio das dosagens de
aditivo superplastificante para o mesmo teor de finos são apresentados na figura 35.
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Figura 35 - Resultado do ensaio de espalhamento para argamassas com relação f/c de 0,2

F/c = 0,2 e sp/c = 0,0%

F/c = 0,2 e sp/c = 0,2%

F/c = 0,2 e sp/c = 0,4%

F/c = 0,2 e sp/c = 0,6%

F/c = 0,2 e sp/c = 0,8%
Fonte: Autor (2016)
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A partir da análise dos traços produzidos com relação f/c de 0,2 pode-se observar que o
ponto máximo de adição de aditivo superplastificante foi em 0,8% de sp/c, além disso, o traço
produzido já apresenta segregação devido a altíssima fluidez. Por outro lado, as argamassas
produzidas com 0,4 e 0,6% de relação sp/c são consideradas autoadensáveis devido à alta
fluidez e moderada viscosidade apresentada.
A figura 36 demonstra alguns sinais de segregação na argamassa com 0,8% de aditivo
superplastificante em relação a massa de cimento.
Figura 36 – Segregação para a argamassa com f/c = 0,2 e sp/c = 0,8%

Fonte: Autor (2016)

A argamassa com relação sp/c de 0,8% apresenta além da exsudação da fase líquida na
extremidade do espalhamento concentração da fase mais sólida no centro da argamassa,
conforme destacado na figura 36.
Os resultados para espalhamento das argamassas com relação f/c de 0,3 são
apresentados na figura 37.
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Figura 37 - Espalhamento médio das argamassas com relação f/c de 0,3
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Fonte: Autor (2016)

Como apresentado na figura 37 as argamassas com 0,4 e 0,6% de aditivo
superplastificante em relação a massa do cimento apresentaram no ensaio de espalhamento para
argamassas os melhores diâmetros unindo alta fluidez e moderada viscosidade.
As argamassas dosadas com 30% de finos em relação a massa de cimento apresentaram
redução de fluidez e aumento de viscosidade extremas nos traços com 0,4 e 0,6% de sp/c, como
pode ser observado na figura 38 por meio dos índices de espalhamento e viscosidade relativas
respectivamente.

Figura 38 - Índice de espalhamento relativo (Gm) e escoamento relativo (Rm) das argamassas com
relação f/c de 0,3
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Fonte: Autor (2016)
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Os resultados apresentados demonstram que para um teor de f/c de 0,3 apenas o traço
com 0,4 e 0,6% de superplastificante apresentam propriedades autoadensáveis.
Por meio do ensaio de espalhamento para argamassas apresentado na figura 39 é
possível verificar quais argamassas apresentam características autoadensáveis.

Figura 39 - Resultado do ensaio de espalhamento para argamassas com relação f/c de 0,3

F/c = 0,3 e sp/c = 0,0%

F/c = 0,3 e sp/c = 0,2%

F/c = 0,3 e sp/c = 0,4%

F/c = 0,3 e sp/c = 0,6%

F/c = 0,3 e sp/c = 0,8%
Fonte: Autor (2016)
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Como pode ser observado na figura 39, o máximo de adição de aditivo superplastificante
foi de 0,8% em relação a massa de cimento, visto que neste traço o material apresenta sinais de
segregação. Além disso, é possível observar que apesar de bem viscosa a argamassa com 0,4%
de sp/c apresenta a fluidez necessária para ser considerada autoadensável. A argamassa com
0,6% de superplastificante em relação a massa de cimento já apresenta mais fluidez e moderada
viscosidade se comparada com a argamassa com relação sp/c de 0,4%.
A figura 40 demonstra alguns sinais de segregação da argamassa produzida com 0,8%
de relação sp/c.
Figura 40 – Sinais de segregação para a argamassa com f/c = 0,3 e sp/c = 0,8%

Fonte: Autor (2016)

A argamassa dosada com 0,8% de relação sp/c apresentou além de exsudação nas
extremidades nas bordas a separação entre as fases do material originando uma fase mais sólida
e outra mais líquida como pode ser observada pela concentração de material sólido no fundo da
cuba da argamassadeira, este comportamento é oriundo do alto teor de aditivo
superplastificante.
Os resultados obtidos pelo ensaio de espalhamento para as argamassas com relação f/c
de 0,4 são apresentados na figura 41.
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Figura 41 - Espalhamento médio das argamassas com relação f/c de 0,4
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Fonte: Autor (2016)

Para a relação de f/c de 0,4 o resultado obtido para o comportamento das argamassas foi
a redução do espalhamento para as mesmas proporções de sp/c, vale ressaltar ainda que esta foi
a primeira série de dados na qual a argamassa com 0,8% de relação sp/c não apresentou sinais
de segregação e foi considerada autoadensável, o responsável por este comportamento é o alto
de teor de finos. A argamassa com 1,0% de relação sp/c apresentou sinais de segregação.
As argamassas produzidas com 40% de finos em relação a massa de cimento
apresentaram ainda mais viscosidade do que as argamassas anteriores. Este fato pode ser
observado na figura 42 por meio dos índices de espalhamento (Gm) e escoamento (Rm) das
argamassas.

Figura 42 - Índice de espalhamento relativo (Gm) e escoamento relativo (Rm) das argamassas com
relação f/c de 0,4
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Fonte: Autor (2016)
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Este conjunto de argamassas apresentaram maior viscosidade que o restante dos
materiais, além do indicador Gm e Rm menor, demonstrando que a adição de finos além de
aumentar a viscosidade modifica a fluidez, modificando assim, o teor aceitável até então de
aditivo superplastificante. Os espalhamentos obtidos por meio da realização do ensaio de
espalhamento para argamassas podem ser observados na figura 43.

Figura 43 - Resultado do ensaio de espalhamento para argamassas com relação f/c de 0,4

F/c = 0,4 e sp/c = 0,0%

F/c = 0,4 e sp/c = 0,2%

F/c = 0,4 e sp/c = 0,4%

F/c = 0,4 e sp/c = 0,6%

F/c = 0,4 e sp/c = 0,8%

F/c = 0,4 e sp/c = 1,0%
Fonte: Autor (2016)
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Como pode ser observado na figura 43 as argamassas produzidas com o teor de f/c de
0,4 são altamente viscosas, sendo aptas a serem consideradas autoadensáveis as argamassas
com relação sp/c de 0,4; 0,6 e 0,8%. O ponto máximo de adição do aditivo superplastificante
para essa série de argamassas foi com 1,0% de sp/c como pode ser observado na figura 44.

Figura 44 - Segregação para a argamassa com f/c = 0,4 e sp/c = 1,0%

Fonte: Autor (2016)

Os últimos traços desenvolvidos possuem relação f/c 0,5. Os resultados obtidos com os
seis traços analisados são apresentados na figura 45.

Figura 45 - Espalhamento médio das argamassas com relação f/c de 0,5
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Fonte: Autor (2016)

84
Como pode ser observado na figura 45, apesar de o teor de finos ser maior não foi notado
uma redução de espalhamento ou aumento de viscosidade. Para estes traços, as argamassas
caracterizadas autoadensáveis possuem relação sp/c de: 0,4; 0,6; e 0,8%. A argamassa com
1,0% de relação sp/c apresentou sinais de segregação. Além disso, é notório que as argamassas
com 0,4 e 0,5 de relação f/c apresentam espalhamentos muito próximos, desta maneira fica
claro que a partir de 40% de finos em relação a massa de cimento compondo a argamassa
apresenta o limite de modificação dos parâmetros autoadensáveis para os materiais analisados.
Após a realização dos ensaios de espalhamento e funil-v para argamassas foram
determinados o índice de espalhamento e escoamento relativo para argamassas conforme
apresentados na figura 46.

Figura 46 - Índice de espalhamento relativo (Gm) e escoamento relativo (Rm) das argamassas com
relação f/c de 0,5
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Fonte: Autor (2016)

Os resultados obtidos com a relação f/c de 0,5 se assemelham bastante aos obtidos com
0,4 de fíler em relação a massa de cimento, isto representa que ocorre um ponto de estabilidade
com a relação de finos em uma argamassa, nesse caso, quando o teor de finos presente no traço
é superior a 40% da massa de cimento a fluidez e a viscosidade não se modificam, desta
maneira, ao adicionar mais 10% de fíler não se verificou incremento de viscosidade nem
alteração significativa na fluidez. Os resultados obtidos com a realização dos ensaios de
espalhamento para argamassas com relação f/c de 0,5 são apresentados na figura 47.
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Figura 47 - Resultado do ensaio de espalhamento para argamassas com relação f/c de 0,5

F/c = 0,5 e sp/c = 0,0%

F/c = 0,5 e sp/c = 0,2%

F/c = 0,5 e sp/c = 0,4%

F/c = 0,5 e sp/c = 0,6%

F/c = 0,5 e sp/c = 0,8%

F/c = 0,5 e sp/c = 1,0%
Fonte: Autor (2016)
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Como pode ser observado na figura 45 as argamassas com relação sp/c de 0,4; 0,6 e
0,8% apresentaram características autoadensáveis demonstrando alta fluidez e moderada
viscosidade. Além disso, é possível verificar que adição máxima do aditivo superplastificante
foi de 1,0% em relação a massa do cimento, onde aparecem os primeiros sinais de segregação
da argamassa, conforme apresentados na figura 48.
Figura 48 – Segregação na argamassa com relação f/c de 0,5 e sp/c de 1,0%

Fonte: Autor (2016)

Como pode ser observado na figura 48 a argamassa com relação f/c de 0,5 apresentou
exsudação nas extremidades além de possuir concentração da fase mais sólida no centro do
espalhamento, tais características são consequência da alta dosagem de superplastificante para
as referidas proporções de materiais.
A partir da análise do teor de aditivo superplastificante na argamassa foi possível
identificar o teor ótimo de aditivo superplastificante para as proporções de materiais analisadas.
Os melhores resultados tanto para fluidez quanto para viscosidade foram apresentados com as
argamassas produzidas com 0,4 e 0,6% de relação sp/c. Além disso, foi possível demonstrar
que altas dosagens de aditivos superplastificantes resultam na segregação do material. Todas as
argamassas dosadas com 1,0% de relação sp/c apresentaram sinais de segregação.

4.4.2 Influência do teor de finos

Para composição e confecção da argamassa autoadensável além do aditivo
superplastificante foi utilizado o filer calcário calcítico, este último com o propósito de
aumentar a coesão dos materiais e consequente a viscosidade da argamassa, as proporções
analisadas foram de 0, 10, 20, 30, 40 e 50% de finos em relação a massa de cimento. O
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espalhamento obtido com as argamassas dosadas sem aditivos superplastificante não
apresentaram fluidez.
Os espalhamentos obtidos com os traços sem aditivo superplastificante não
apresentaram sinais de fluidez. Os resultados para espalhamento médio oriundos das
argamassas com 0,2% de relação sp/c são apresentados na figura 49.

Figura 49 - Espalhamento médio das argamassas com relação sp/c de 0,2%
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Para os traços com 0,2% de sp/c nenhuma das proporções de finos apresentou
espalhamento fluido, por outro lado a argamassa sem adição de finos apresentou o maior
espalhamento, demonstrando mais uma vez que a adição de finos na argamassa reduz a fluidez
do material. Além disso, é possível verificar que conforme aumenta-se o teor de finos menor é
o espalhamento do material.
A partir da realização dos ensaios de espalhamento e do funil-v foram determinados os
índices de espalhamento e escoamento relativo. Tais resultados são apresentados na figura 50.
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Figura 50 - Índice de espalhamento relativo (Gm) e escoamento relativo (Rm) das argamassas com
relação sp/c de 0,2%
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Fonte: Autor (2016)

Como observado na figura 50, nenhum das argamassas foi destacada como
autoadensável, o comportamento observado nos traços foi altíssima viscosidade acompanhada
de baixíssima fluidez, além disso, se torna evidente nessa série de argamassas que a utilização
de finos aumenta a viscosidade e consequentemente reduz a fluidez.
As argamassas com 30, 40 e 50% de finos em relação a massa de cimento não
apresentaram fluidez aparente como pode ser notado na figura 51.
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Figura 51 - Resultado do ensaio de espalhamento para argamassas com relação sp/c de 0,2%

Sp/c = 0,2% e f/c = 0,0

Sp/c = 0,2% e f/c = 0,1

Sp/c = 0,2% e f/c = 0,2

Sp/c = 0,2% e f/c = 0,3

Sp/c = 0,2% e f/c = 0,4

Sp/c = 0,2% e f/c = 0,5
Fonte: Autor (2016)

A figura 51 demonstra que apesar de não estar aparente o aumento de viscosidade e
redução da fluidez das argamassas é possível notar uma pequena redução no espalhamento do
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material. Tal avaliação se torna ainda mais evidente quando comparado as argamassas sem e
com 10% de teor de finos, apesar de reduzido, ocorre um espalhamento para a argamassa sem
filer calcário calcítico. A ausência de fluidez em todas as argamassas demonstra que com estes
materiais não é possível obter argamassas autoadensáveis com um teor tão baixo de aditivo
superplastificante.
A segunda série de variações de argamassas possui as mesmas seis proporções de teor
de finos, mas agora com 0,4% de aditivo superplastificante em relação a massa do cimento. Os
espalhamentos obtidos com as argamassas para os seis teores de finos são apresentados na
figura 52.

Figura 52 - Espalhamento médio das argamassas com relação sp/c de 0,4%
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Fonte: Autor (2016)

Para esta relação de sp/c todas as proporções de finos apresentaram no espalhamento a
fluidez e viscosidade necessária para serem consideradas autoadensáveis. Outro
comportamento é a redução gradativa do espalhamento e consequente da fluidez da argamassa
quanto maior era o teor de finos.
Os resultados obtidos com o cone de espalhamento e o funil-v para argamassas são
apresentados na figura 53. Os pontos em destaque apresentam as argamassas consideradas
autoadensáveis.
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Figura 53 - Índice de espalhamento relativo (Gm) e escoamento relativo (Rm) das argamassas com
relação sp/c de 0,4%
Sp/c 0,4
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2,21

2,0
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1,7

0,3

0,4

0,5

1,5
1,0
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0,0

0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,0

Teor de finos (f/c)

0,1

0,2
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Fonte: Autor (2016)

Como pode ser observado nos gráficos, todas as argamassas são consideradas
autoadensáveis para este teor de aditivo superplastificante, vale ressaltar ainda que o
comportamento tanto para fluidez quanto para viscosidade foi o mesmo para as proporções de
fino, nos gráficos fica clara a influência de uma propriedade na outra.
Os resultados obtidos nos ensaios de espalhamento para as argamassas com 0,4% de
sp/c são apresentados na figura 54.
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Figura 54 - Resultado do ensaio de espalhamento para argamassas com relação sp/c de 0,4%

Sp/c = 0,4% e f/c = 0,0

Sp/c = 0,4% e f/c = 0,1

Sp/c = 0,4% e f/c = 0,2

Sp/c = 0,4% e f/c = 0,3

Sp/c = 0,4% e f/c = 0,4

Sp/c = 0,4% e f/c = 0,5
Fonte: Autor (2016)
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As argamassas apresentadas na figura 54 demonstram um aumento de viscosidade e
redução do espalhamento conforme é incrementado o teor de finos, todas as argamassas
produzidas são consideradas autoadensáveis, porém as argamassas com 40 e 50% de filer
demonstram o limite de aceitação para a fluidez apesar de apresentarem excelente viscosidade.
A argamassa com 30% de fino apresenta a melhor relação entre alta fluidez e viscosidade
moderada necessária para as argamassas autoadensáveis.
Os resultados obtidos pelo ensaio de espalhamento para as argamassas com relação sp/c
de 0,6% são apresentados na figura 55.

Figura 55 - Espalhamento médio das argamassas com relação sp/c de 0,6%
Sp/c 0,6
400
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0,2

0,3
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Fonte: Autor (2016)

Para estas proporções de finos todos as argamassas apresentaram espalhamento
adequado as argamassas autoadensáveis. Após o primeiro incremento de finos a fluidez
diminuiu gerando uma redução de 54,5 mm de espalhamento. A partir de 0,2 de relação f/c não
ocorreu alterações significativas no espalhamento.
O resultado para o espalhamento relativo e o tempo de escoamento das argamassas
produzidas com 0,6% de aditivo superplastificante em relação a massa do cimento são
apresentados na figura 56.
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Figura 56 - Índice de espalhamento relativo (Gm) e escoamento relativo (Rm) das argamassas com
relação sp/c de 0,6%
Sp/c 0,6
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Fonte: Autor (2016)

As argamassas produzidas com este teor de sp/c apresentam propriedades
autoadensáveis. É possível observar também que quanto maior o teor de finos na composição
de argamassa para este teor de aditivo superplastificante maior será a viscosidade e menor será
a fluidez do material. As argamassas possuem ainda um ponto de estabilidade de finos, onde o
incremento deste material não altera a viscosidade das mesmas, as argamassas com 40 e 50%
de teor de finos apresentam os mesmos resultados para espalhamento relativo e tempo de
escoamento.
A figura 57 apresenta os resultados do ensaio de espalhamento para argamassas com
relação sp/c de 0,6%.
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Figura 57 - Resultado do ensaio de espalhamento para argamassas com relação sp/c de 0,6%

Sp/c = 0,6% e f/c = 0,0

Sp/c = 0,6% e f/c = 0,1

Sp/c = 0,6% e f/c = 0,2

Sp/c = 0,6% e f/c = 0,3

Sp/c = 0,6% e f/c = 0,4

Sp/c = 0,6% e f/c = 0,5
Fonte: Autor (2016)

Como pode ser observado na figura 57 para 0,6% de aditivo superplastificante em
relação a massa de cimento nenhuma das proporções das argamassas com finos apresentou
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alterações visuais e diferenças significativas de fluidez e viscosidade, apenas a argamassa sem
adição de fíler calcário calcítico apresentou um espalhamento avantajado em relação as outras.
Se torna evidente que para estes materiais todas as proporções analisadas são consideradas
autoadensáveis e não apresentaram alterações significativas.
Os resultados para os ensaios de espalhamento para a série de argamassas com relação
sp/c de 0,8% são apresentados na figura 58. As argamassas consideradas autoadensáveis são
destacadas por círculos tracejados em vermelho.

Figura 58 - Espalhamento médio das argamassas com relação sp/c de 0,8%
Sp/c 0,8
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Fonte: Autor (2016)

A partir da realização dos ensaios de espalhamento e funil-v para argamassas foram
determinados os índices de espalhamento e viscosidade relativa. Tais resultados são
apresentados na figura 59.
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Figura 59 - Índice de espalhamento relativo (Gm) e escoamento relativo (Rm) das argamassas com
relação sp/c de 0,8%
Sp/c 0,8
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Fonte: Autor (2016)

Como pode ser observado na figura 59 as argamassas produzidas com 0,8% de sp/c
apresentaram comportamento desuniforme, isto ocorre devido a segregação das argamassas
com 0, 10, 20 e 30% de teor de finos, quando ocorre este fenômeno o comportamento reológico
do material se perde devido a concentração de material no centro do espalhamento ou exsudação
do conteúdo líquido da argamassa. Por outro lado, as argamassas com 40 e 50% de filer em
relação a massa de cimento apresentaram moderada viscosidade e alta fluidez, sendo desta
maneira caracterizadas como autoadensáveis. Mais uma vez fica demonstrado o ponto de
estabilidade no teor de finos, no qual as argamassas com 40 e 50% de teor de finos apresentam
resultados muito próximos para fluidez e viscosidade. Os resultados para os ensaios de
espalhamento para esta série de argamassas são apresentados na figura 60.
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Figura 60 - Resultado do ensaio de espalhamento para argamassas com relação sp/c de 0,8%

Sp/c = 0,8% e f/c 0,0

Sp/c = 0,8% e f/c 0,1

Sp/c = 0,8% e f/c 0,2

Sp/c = 0,8% e f/c 0,3

Sp/c = 0,8% e f/c 0,4

Sp/c = 0,8% e f/c 0,5
Fonte: Autor (2016)
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Como demonstrado na figura 60 apenas as argamassas com 40 e 50% de f/c
apresentaram elevada fluidez e moderada viscosidade podendo ser consideradas
autoadensáveis, o restante das argamassas apresentaram sinais de segregação. A argamassa sem
adição de finos apresentou concentração do material no centro do espalhamento como pode ser
observado na figura 61.

Figura 61 - Segregação para a argamassa com sp/c = 0,8% e f/c = 0,0

Fonte: Autor (2016)

Como demonstrado na figura 61 a argamassa não apresentou espalhamento homegêneo
demonstrando concentração do material este fenômeno ocorreu devido ao alto teor de aditivo
superplastificante.
A argamassa com 10% de finos em relação a massa do cimento também apresentou
alguns sinais de segregação, além do altíssimo espalhamento a argamassa demonstrou
aparecimento de fases e exsudação nas bordas do espalhamento, como pode ser observado na
figura 62.

Figura 62 - Segregação para a argamassa com sp/c = 0,8% e f/c = 0,1

Fonte: Autor (2016)
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Ocorreu segregação também na argamassa com 20% de finos em relação a massa de
cimento, além de concentração de material no centro do espalhamento foi observado o
aparecimento de exsudação nas bordas da argamassa conforme apresentado na figura 63.

Figura 63 - Segregação para a argamassa com sp/c = 0,8% e f/c = 0,2

Fonte: Autor (2016)

Além desse ponto, a argamassa com 0,3 de relação f/c apresentou segregação, além do
elevadíssimo espalhamento foi observado separação de fases do material podendo ser
observado que ao inclinar o recipiente, parte do material sólido se separava facilmente do
restante da argamassa. Esta argamassa apresentou ainda exsudação nas bordas após o
espalhamento conforme apresentado na figura 64.

Figura 64 - Sinais de segregação para a argamassa com sp/c = 0,8% e f/c = 0,3

Fonte: Autor (2016)
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A segregação aparente apresentada na figura 64 demonstra que com um teor de
superplastificante igual ou maior que 0,8% em relação a massa de cimento demanda alteração
na proporção dos materiais, como por exemplo, um maior incremento de materiais finos ou
redução da relação a/c, a fim de aumentar a viscosidade.
O maior teor de superplastificante analisado foi com 1,0% em relação a massa do
cimento, visto que para outros teores de finos boa parte das argamassas já apresentavam sinais
de segregação. Os espalhamentos obtidos para as proporções com 1,0% de relação sp/c são
apresentados na figura 65.

Figura 65 - Espalhamento médio das argamassas com relação sp/c de 1,0%
Sp/c 1,0
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Fonte: Autor (2016)

Mais uma vez fica constatado a estagnação das propriedades da argamassa com 40 e
50% de teor de finos.
Os resultados para os ensaios de espalhamento e escoamento pelo funil-V são
apresentados na figura 66.
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Figura 66 - Índice de espalhamento relativo (Gm) e escoamento relativo (Rm) das argamassas com
relação sp/c de 1,0%
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Fonte: Autor (2016)

Como as argamassas com 0, 10, 20 e 30% de finos em relação a massa de cimento
apresentaram o ponto máximo de adição do aditivo superplastificante foi de 0,8% em relação a
massa do cimento, para 1,0 de sp/c foi necessário realizar ensaios para argamassas com 40 e
50% de teor de finos. Apesar dos resultados de espalhamento e viscosidade, nenhuma das
argamassas foi considerada autoadensável devido a segregação do material.
A argamassa com 40% de finos em relação a massa de cimento além de exsudação nas
bordas do espalhamento apresentou altíssima fluidez fazendo com que a argamassa extrapolasse
os limites da mesa de espalhamento utilizada, conforme pode ser observado na figura 67.

Figura 67 - Segregação para a argamassa com sp/c = 1,0% e f/c = 0,4

Fonte: Autor (2016)
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Ocorreu segregação também na argamassa com 50% de finos, na qual houve
concentração de material sólido no centro do material e exsudação nas bordas do espalhamento,
conforme pode ser observado na figura 68.

Figura 68 - Segregação para a argamassa com sp/c = 1,0% e f/c = 0,5

Fonte: Autor (2016)

A segregação demonstrada na figura 68 ocorreu devido à alta concentração de aditivo
superplastificante. Além disso, fica evidente que para estes materiais, dosagens com teores
superiores que 1,0% de aditivo superplastificante em relação a massa do cimento demandam
alterações para que não apresentassem segregação, como por exemplo, a aplicação de aditivos
modificadores de viscosidade ou redução de a/c. A figura 69 apresenta os resultados para o
índice de espalhamento relativo (Gm) para as argamassas caracterizadas como autoadensáveis.
Figura 69 – Índice de espalhamento relativo (Gm) para as argamassas consideradas autoadensáveis
Sp/c: 0,4
Sp/c: 0,6
Sp/c: 0,8

Espalhamento relativo (Gm)

14
12
10
8
6
4
2
0
0,0

0,1

0,2

0,3

Teor de finos (f/c)
Fonte: Autor (2016)
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Os espalhamentos obtidos nas argamassas consideradas autoadensáveis demonstram
que quanto maior a utilização de aditivo superplastificante maior será o espalhamento relativo.
O impacto das alterações das proporções de finos é mais evidente ao se utilizar 0,4% de relação
sp/c, para os outros teores de aditivo superplastificante a alteração dos espalhamentos é menor.
A avaliação da viscosidade foi realizada por meio do índice de escoamento relativo (Rm)
obtido através do ensaio do funil-v para argamassas. Os resultados para o escoamento das
argamassas consideradas autoadensáveis são apresentados na figura 70.
Figura 70 – Índice de espalhamento relativo (Rm) para as argamassas consideradas autoadensáveis
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Fonte: Autor (2016)

O escoamento relativo (Rm) obtido por meio do ensaio do funil-v para argamassas tem
por objetivo demonstrar principalmente a viscosidade do material analisado, desta maneira,
quanto menor o valor de Rm mais viscosa é a argamassa. As argamassas com 0,4% de relação
sp/c apresentaram a maior viscosidade, já as argamassas com 0,6 e 0,8% de relação sp/c não
apresentaram grandes alterações. Para todas as argamassas analisadas o aumento do teor de
finos originava argamassas mais viscosas, este fenômeno ocorre, pois, o fíler calcário calcítico
compõe a argamassa preenchendo os espaços vazios e consequentemente aumentando a coesão
devido à grande área superficial do material. Porém, o ponto máximo de efeito do incremento
de material fino ocorre nas relações de 0,4 e 0,5 de f/c, onde a variação de viscosidade é quase
nula.
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As argamassas produzidas com o teor de aditivo superplastificante de 0,6% em relação
a massa do cimento apresentaram estabilidade de fluidez e leve aumento da viscosidade. Por
outro lado, fica evidente também que é possível produzir argamassas com altíssima viscosidade
e fluidez adequado nos teores mais altos de adição de finos, justificando assim a produção de
concretos autoadensáveis que necessitam desta propriedade para carregamento principalmente
do agregado graúdo.
Por fim, a argamassa com melhor relação entre fluidez e viscosidade e mais apta a
produzir traços de concreto autoadensável com as características necessárias foi a com 0,4 de
relação sp/c e teor de finos de 30% em relação a massa de cimento. Este traço apresentou
espalhamento médio de 197,0 milímetros e tempo de escoamento de 6 segundos, os valores
para espalhamento e escoamento relativo foram respectivamente de 2,88 e 1,66. Esta argamassa
apresentou a fluidez necessária para ser considerada autoadensável e apresentou altíssima
viscosidade, sendo esta última uma propriedade vital ao inserir agregado graúdo na argamassa
para a produção de concreto autoadensável.
4.5 RESULTADOS NO ESTADO ENDURECIDO DA ARGAMASSA – FASE 5
A fim de analisar o comportamento das argamassas consideradas autoadensáveis no
estado endurecido foram realizados ensaios de resistência à tração e à compressão das
argamassas. Os rompimentos para determinação da resistência à tração ocorreram aos 28 dias
e para determinação da resistência à compressão aos 7 e 28 dias. Para cada traço e cada idade
foram moldados três corpos de provas. Os corpos de provas para os ensaios de resistência à
tração foram confeccionados em moldes prismáticos de 4 cm x 4 cm x 16 cm. Para os ensaios
de resistência à compressão foram utilizados moldes cilíndricos com 50 mm de diâmetro e 100
mm de altura.

4.5.1 Resistência à tração

Para determinação do comportamento da argamassa no estado endurecido foi realizado
o rompimento de corpos de prova aos 28 dias. Os resultados obtidos para a resistência à tração
são apresentados na tabela 19.
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Tabela 19 – Resultados para a resistência à tração aos 28 dias para as argamassas autoadensáveis
Finos/
Cimento

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

SP/cimento
(%)
0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,8
0,4
0,6
0,8

Resistência à tração
(MPa)
CP1
2,39
2,48
2,86
2,66
2,96
2,83
3,04
2,80
3,06
3,25
3,46
3,31
3,70
3,68

CP2 CP3
2,44
2,50
2,43
2,59
2,70
2,79
2,63
2,73
2,84
2,88
2,71
2,60
2,87
2,95
2,74
2,62
3,03
2,99
3,15
3,36
3,45
3,24
3,40
3,58
3,41
3,44
3,80
3,39

Resistência
à tração
média
(MPa)

Desvio
Padrão

Coeficiente
de variação
(%)

2,44
2,50
2,78
2,67
2,89
2,71
2,95
2,72
3,03
3,25
3,38
3,43
3,52
3,62

0,06
0,08
0,08
0,05
0,06
0,12
0,08
0,10
0,03
0,10
0,12
0,14
0,16
0,21

2,31%
3,23%
2,88%
1,95%
2,16%
4,32%
2,86%
3,50%
1,09%
3,17%
3,60%
4,02%
4,56%
5,71%

Fonte: Autor (2016)

Os resultados obtidos com os ensaios de resistência à tração a partir dos valores médios e desvios
padrões podem ser visualizados na figura 71.
Figura 71 – Resistência à tração aos 28 dias para as argamassas autoadensáveis

Fonte: Autor (2016)
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As argamassas autoadensáveis apresentaram leve ganho de resistência à tração por meio
do incremento do fíler calcário calcítico. As argamassas com maiores teores de finos
apresentaram maior resistência à tração, isto ocorreu porque o fíler calcário calcítico preencheu
espaços vazios da argamassa.

4.5.2 Resistência à compressão
Para determinação da resistência à compressão das argamassas os corpos de provas
foram rompidos aos 7 e 28 dias. Os resultados para a resistência à compressão aos 7 dias são
apresentados na tabela 20.
Tabela 20 – Resultados para a resistência à compressão aos 7 dias para as argamassas autoadensáveis
Finos/
Cimento

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

SP/cimento
(%)

0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,8
0,4
0,6
0,8

Resistência à
compressão (MPa)

CP1
23,73
30,02
31,84
30,94
33,77
35,64
31,20
34,98
34,57
33,27
33,28
38,99
35,74
41,99

CP2
26,12
29,14
30,22
31,12
30,69
31,89
32,89
34,98
31,83
33,62
34,85
36,78
40,01
38,26

CP3
24,98
32,51
33,46
33,61
32,56
33,34
34,58
31,86
35,08
35,81
36,04
35,99
37,57
37,51

Resistência
à
compressão
média
(MPa)
24,94
30,55
31,84
31,89
32,34
33,63
32,89
33,94
33,82
34,23
34,73
37,25
37,78
39,26

Desvio
Padrão

Coeficiente
de variação
(%)

1,19
1,75
1,62
1,49
1,55
1,89
1,69
1,80
1,75
1,38
1,39
1,56
2,14
2,40

4,79%
5,72%
5,08%
4,68%
4,79%
5,63%
5,13%
5,30%
5,17%
4,02%
3,99%
4,18%
5,67%
6,11%

Fonte: Autor (2016)

Os resultados obtidos com os ensaios de resistência à compressão com seus valores médios e
desvios padrões podem ser visualizados na figura 72.
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Figura 72 – Resistência à compressão aos 7 dias para as argamassas autoadensáveis

Fonte: Autor (2016)

Não houve aumento significativo das argamassas para os diferentes índices de sp/c
avaliados. Por outro lado, o aumento no teor de finos resultou em um acréscimo da resistência
à compressão das argamassas mesmo que pequeno, as argamassas com f/c de 0,5 apresentaram
os melhores resultados para os rompimentos realizados aos 7 dias.
Os resultados para a resistência à compressão das argamassas autoadensáveis aos 28
dias são apresentados na tabela 21.

Tabela 21 - Resultados para a resistência à compressão aos 28 dias para as argamassas autoadensáveis
Finos/
Cimento

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

SP/cimento
(%)
0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,8
0,4
0,6
0,8

Resistência à compressão
(MPa)
CP1
30,63
43,83
37,09
43,59
38,79
49,39
35,54
46,08
37,10
53,56
51,54
38,76
53,69
54,59

CP2
32,31
44,52
35,49
47,06
35,68
45,87
39,49
49,96
40,80
49,26
53,23
37,07
52,15
55,90

CP3
30,19
46,97
36,48
45,25
36,58
47,63
37,98
49,89
35,89
52,47
54,93
40,26
55,31
52,04

Fonte: Autor (2016)

Resistência
à
compressão
(MPa)

Desvio
Padrão

Coeficiente
de variação
(%)

31,05
45,11
36,36
45,30
37,01
47,63
37,67
48,64
37,93
51,76
53,23
38,70
53,72
54,18

1,12
1,65
0,81
1,73
1,60
1,76
2,00
2,22
2,56
2,23
1,69
1,60
1,58
1,96

3,60%
3,66%
2,22%
3,82%
4,32%
3,70%
5,30%
4,57%
6,74%
4,32%
3,18%
4,13%
2,94%
3,63%
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Os resultados obtidos com os ensaios de resistência à compressão com seus valores médios e
desvios padrões podem ser visualizados na figura 73.

Figura 73 - Resistência à compressão aos 28 dias para as argamassas autoadensáveis

Fonte: Autor (2016)

Aos 28 dias é possivel notar um incremento geral da resistência à compressão nas
argamassas por meio do aumento do teor de aditivo superplastificante comparando os traços
com 0,4 e 0,6% de relação sp/c, este efeito é demonstrado pois a relação a/c dos materiais foi
mantida e com o aumento da utilização de aditivo ocorre um aumento de hidratação do cimento.
Também é possível verificar que o incremento de fíler calcário calcítico produz um aumento da
resistência à compressão das argamassas devido a maior coesão e compacidade dos materiais.
A figura 74 demonstra o comportamento das argamassas com 0,4% de relação sp/c para
todas asa proporções de finos para a resistência à compressão aos 7 e 28 dias.
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Figura 74 - Resistência à compressão aos 7 e 28 dias para as argamassas autoadensáveis com relação
sp/c de 0,40%
Sp/c : 0,40

F/c 0,0
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F/c 0,2
F/c 0,2
F/c 0,3
F/c 0,4
F/c 0,5

32
30
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26
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20
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7

14

21

28
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Fonte: Autor (2016)

Na figura 74 fica claro que ao incrementar finos na argamassa a resistência à compressão
obtém melhores resultados tanto a 7 quanto a 28 dias, se torna evidente a diferença dos
resultados sem e com fíler calcário calcítico para este teor de aditivo superplastificante.
A figura 75 apresenta os resultados para as resistências à compressão para as argamassas
produzidas com 0,6% de relação sp/c.

Figura 75 - Resistência à compressão aos 7 e 28 dias para as argamassas autoadensáveis com relação
sp/c de 0,60%
F/c 0,0
F/c 0,1
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F/c 0,5
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20
7
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Fonte: Autor (2016)
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Para esta relação de aditivo superplastificante os benefícios oriundos do incremento de
fíler calcário calcítico não são tão evidentes, mas é possível notar um aumento da resistência
conforme se aumenta a quantidade de fino utilizado.
Na figura 76 são apresentados os resultados para resistência à compressão das
argamassas autoadensáveis com relação sp/c de 0,8%.

Figura 76 - Resistência à compressão aos 7 e 28 dias para as argamassas autoadensáveis com relação
sp/c de 0,80%
F/c 0,4
F/c 0,5
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Fonte: Autor (2016)

Para estas proporções de finos houve um leve aumento da resistência à compressão da
argamassa com o incremento do teor de fíler calcário calcítico.
Desta maneira, a contribuição do aditivo superplastificante e do teor de finos na
argamassa autoadensável não são tão significativos, visto que há apenas um leve incremente de
resistência do material devido o preenchimento dos espaços vazios realizados por meio do fíler
calcário calcítico.

112
5 CONCLUSÃO

Por meio do desenvolvimento da pesquisa foi possível obter traços de argamassas com
propriedades autoadensáveis de acordo com a realização dos ensaios previstos pela metodologia
de Okamura e Ouchi (2003) e da determinação dos índices de espalhamento e de escoamento
relativo. Após a realização dos ensaios de espalhamento e funil-V para argamassas foi possível
verificar se o material possuía os aspectos de fluidez e viscosidade necessários para serem
considerados autoadensável.
Inicialmente, foi determinada a composição ótima do agregado miúdo a fim de definir
a melhor taxa de substituição de areia por CBC. A seleção da proporção se deu por meio da
composição dos materiais e determinação da maior massa unitária compactada. Por fim, a taxa
de utilização com maior massa unitária compactada foi a composta por 60% de areia e 40% de
CBC com 1,6884 kg/dm³.
Após a definição da taxa de substituição de CBC foi determinada a melhor proporção
de agregado miúdo (areia + CBC) em relação a massa de cimento. A seleção ocorreu por meio
de três séries de dosagens de argamassa com três relações diferentes de cimento/agregado
miúdo, sendo elas, 1:1, 1:2 e 1:3, para cada série foram ensaiadas seis relações sp/c (0,0; 0,2;
0,4; 0,6; 0,8; 1,0%). Após a dosagem das argamassas foram realizados os ensaios de
espalhamento e funil-V para determinação das propriedades autoadensáveis. A partir da
realização dos ensaios se obteve um comportamento definido para os testes, conforme
aumentava a relação ar/c maior era a viscosidade e menor a fluidez. As argamassas com relação
ar/c de 1 possuíam demasiada fluidez a baixas taxas de aditivo superplastificante. Por outro
lado, as argamassas com relação ar/c de 3 apresentaram ausência total de fluidez e altíssima
viscosidade. As argamassas com relação ar/c de 2 apresentaram os melhores aspectos para
fluidez e viscosidade, sendo então, essa a proporção de agregado miúdo utilizada nas dosagens
posteriores.
Como a taxa de substituição de CBC e a relação ar/c já estavam definidas, as variáveis
a serem analisadas seriam a proporção de finos e de aditivo superplastificante, visto que a
determinação da relação a/c seguiu a taxa proposta por Nagano (2014).
Para análise do comportamento do estado fresco e endurecido da argamassa foram
determinados como variáveis a relação de finos e aditivo superplastificante. As variações de
finos avaliadas possuíam relação de f/c de 0,0 a 0,5 com proporções intermediárias (0,0; 0,1;
0,2; 0,3; 0,4; 0,5). Para avaliação do comportamento também foram analisadas seis proporções
de aditivo superplastificante (0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0) para cada uma das proporções de finos.
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No estado fresco a partir da variação do teor de finos foi possível identificar uma relação
entre incremento de fíler calcário calcítico e viscosidade, ao mesmo tempo que o aumento na
dosagem desse material proporcionava uma redução da fluidez. Desta maneira, conclui-se que
o filer calcário calcítico pode ser utilizado a fim de aumentar a viscosidade e obter argamassas
autoadensáveis. Por outro lado, observou-se uma estagnação deste comportamento (fluidez e
viscosidade) nas argamassas com 0,4 e 0,5 de relação f/c.
As variações analisadas de aditivo superplastificante comprovaram o comportamento
esperado, conforme se aumenta a dosagem de aditivo superplastificante maior será a fluidez e
menor será a viscosidade das argamassas. Outro comportamento verificado conjuntamente com
a utilização de finos é que ao utilizar-se altíssimos teores de finos para obtenção de alta
viscosidade é necessário um aumento proporcional na relação de aditivo superplastificante
utilizado.
No estado endurecido, as variações analisadas apresentaram pouca alteração nos
resultados. A resistência à tração e à compressão aumenta sutilmente a medida que se aumenta
a utilização de finos e de aditivo superplastificante. O aumento da utilização de finos
proporciona um aumento da resistência devido ao efeito filer do material, preenchendo os
espaços vazios. Já o aumento da resistência obtido pelo aumento da relação sp/c é
proporcionado por se utilizar a mesma relação de água em diferentes taxas de aditivo
superplastificante.
Outro ponto preponderante obtido por meio da realização da pesquisa é a definição de
faixas ótimas para obtenção de argamassas autoadensáveis com estes materiais. As argamassas
que obtiveram melhores aspectos de fluidez e viscosidade foram as produzidas com relação f/c
de 0,3, já a taxa ótima de dosagem de aditivo superplastificante é de 0,4 a 0,6% em relação a
massa de cimento.
Desta maneira, fica evidenciado que é possível produzir argamassas com propriedades
autoadensáveis com alta taxa de utilização de cinza de bagaço de cana-de-açúcar e obter
incremento de viscosidade por meio de aumento na dosagem de finos. Com os resultados
obtidos é possível definir traços de argamassas que servirão de base para produção de concretos
com propriedades autoadensáveis a partir da definição da viscosidade e fluidez a serem obtidos,
podendo ser definido o teor de finos mais adequado para a produção do CAA.
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5.1 TRABALHOS FUTUROS
No âmbito do desenvolvimento da pesquisa o trabalho atendeu aos objetivos propostos,
porém, a partir dos resultados alcançados é possível determinar oportunidades e possibilidades
para realização de futuros trabalhos. Com base na definição dos traços de argamassas
autoadensáveis, foram definidos comportamentos e parâmetros que podem ser utilizados para
as dosagens de concretos autoadensáveis. Desta maneira, se propõe para trabalhos futuros a
realização de dosagens de concreto autoadensáveis a partir das argamassas para validação dos
resultados obtidos nesta pesquisa.
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