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RESUMO

O concreto autoadensável (CAA) ainda não é um produto de uso corrente nas obras
da construção civil brasileira. No entanto, as possibilidades de uso aliadas aos
ganhos de produtividade, redução nos custos de mão de obra, minimização nos
impactos ambientais em função do uso de adições minerais, diminuição de ruídos
dentre outros faz deste produto um dos mais promissores na engenharia. Assim,
esta pesquisa desenvolve CAA com a adição de 30% de resíduo de britagem da
rocha de basalto (finos de pedreira), utilizando procedimentos de dosagem próprio
onde o teor do aditivo superplastificante e as características iniciais dos traços de
CAA com finos de pedreira são definidas com base na reologia da argamassa.
Foram produzidos CAA com volume de argamassa de 65%, 67% e 70%. Testes de
validação mostraram que o concreto autoadensável produzido com volume de
argamassa de 67%, teor de aditivo de 0,67% e adição de 30% de finos de pedreira
em relação à massa de cimento foi a que melhor atendeu aos limites estabelecidos
pela norma ABNT NBR 15823 (2010), atingindo resistências à compressão mínima
de 30 MPa aos 28 dias de idade, com consumo de cimento/m³ de concreto da ordem
de 395 kg/m³ e massa especifica fresca de 2.374 kg/m³. Os procedimentos de
dosagem se mostraram eficazes na produção dos concretos. Os resultados da
pesquisa indicam que a produção e uso do CAA confeccionados com adição de 30%
de finos de pedreira é viável tecnicamente à medida que atendem as características
de autoadensabilidade exigidos por este tipo de concreto.

Palavras chave: Argamassa autoadensável. Resíduos. Pó de pedra.
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ABSTRACT
Self-compacting concrete (SCC) is not a common product in the Brazilian civil
construction. However, given the using possibilities and the productivity gain, the
reduction in cost of labor, minimization of the environmental impacts according to
mineral addiction uses, noise decreasement, and so on, SCC is one of the most
promising products in the national engineering. Thus, this research develops SCC
adding 30% crushing residue from basalt rock (quarry fines), using special
procedures where the dosage of the superplasticizer content and the initial
characteristics of SCC mixtures with quarry fines are set based on the rheology of the
mortar. SCC were produced with mortar volume of 65%, 67% and 70%. Validation
tests showed that the self-compacting concrete produced with mortar volume of 67%,
0.67% additive content and adding 30% of quarry fines in relation to the cement
mass was the one that best met the limits set by the standard ABNT NBR 15823
(2010) reaching compressive strengths up to 30 MPa at 28 days old, with cement
consumption / m³ of concrete the order of 395 kg / m³ and fresh bulk density of 2,374
kg / m³. Dosage procedures have proved effective in the production of concrete. The
research results indicate that the production and use of APCs prepared with addition
of 30% of quarry fines are technically viable as self-compactability meet the
characteristics required by this type of concrete.

Keywords: Self-compacting mortar. Waste. Stone dust.
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1 INTRODUÇÃO
O concreto é um dos materiais mais empregados na construção civil em
função das diversas vantagens apregoadas no meio técnico da engenharia como
material de uso estrutural. Nos dias atuais, a possibilidade de incorporação de
diversos agregados, aditivos, resíduos e adições minerais, bem como a facilidade de
sua produção quer em centrais ou em canteiro, valoriza ainda mais este produto.
Neste rumo o concreto autoadensável (CAA) se apresenta como uma
inovação tecnológica na geração de concretos ditos especiais seja pelos materiais
utilizados ou pela técnica de produção e uso. A possibilidade de reduzir a ocorrência
de nichos de concretagem, diminuir prazos de execução das obras, permitir maior
liberdade e flexibilidade nos projetos, aumentar a produtividade dentre outras, faz
com que o CAA seja classificado atualmente como um produto importante quando
se reporta a novas tecnologias do concreto.
As normas Europeias EFNARC (2005) para a especificação, produção e uso
do concreto autoadensável (CAA) definem como autoadensáveis os concretos que
sejam capazes de fluir e consolidar-se sob o seu próprio peso, preencher
completamente as fôrmas mesmo em presença de armadura densa, mantendo a
homogeneidade e sem a necessidade compactação adicional.
A norma Brasileira ABNT NBR 15823-1 (2010), Concreto autoadensável Parte 1: Classificação, controle e aceitação no estado fresco, define o concreto
autoadensável como o concreto que é capaz de fluir, autoadensar pelo seu peso
próprio, preencher a forma e passar por embutidos (armaduras, dutos e insertos),
enquanto mantém sua homogeneidade (ausência de segregação) nas etapas de
mistura, transporte, lançamento e acabamento.
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Muito embora o concreto autoadensável possa ser produzido com os
agregados convencionais, há necessidade do uso de aditivos químicos eficientes,
especialmente os superplastificantes. Além disso, adições minerais têm sido
utilizadas para melhorar a qualidade do CAA no que se refere à redução de
consumo de cimento, coesão e trabalhabilidade, dentre outras. Sob esta ótica o uso
de resíduos resultantes da britagem de rochas surge como uma possibilidade
técnica viável para se atingir alguns destes objetivos.
O Sumário Mineral (2013) publicado pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM) afirma que as reservas naturais das areias aluvionares
são abundantes no país, muito embora sua exploração seja condicionada a fatores
espaciais, demográficos e legislativos. Por estes fatos os agregados provenientes do
processo de beneficiamento da pedra britada vêm ganhando relevância no mercado,
principalmente em regiões onde ocorre escassez na oferta da areia natural. Na
região metropolitana de São Paulo, segundo informações contidas no documento
citado, a areia artificial responde por cerca de 10% do volume de agregados naturais
utilizados principalmente na construção civil. Os resíduos de britagem são pouco
utilizados na construção civil e vem se tornando um problema nos pátios das
pedreiras e uma grande questão ambiental (CHAVES, 2005).
Para Klein (2008) a proximidade entre as pedreiras e os centros de consumo
faz com que o custo do agregado originado da britagem da rocha, em comparação
com o da areia natural, possa ser menor, especialmente se considerado que as
restrições ambientais são menos severas para o aproveitamento deste tipo de
resíduo.
Neste sentido, pesquisas têm sido desenvolvidas no meio acadêmico
brasileiro para a adição ou substituição de parte da areia natural proveniente de rio
pelo resíduo de britagem de rocha, contribuindo positivamente para a diminuição dos
impactos ambientais provocados pela deposição destes resíduos e pela extração da
areia natural junto ao meio ambiente.
Klein (2008) e Weidmann (2008) consideram como dificuldade na utilização
do resíduo de britagem de rocha o fato de que este material produz efeitos negativos
no concreto, especialmente na redução da trabalhabilidade da mistura. Além disso, a
elevada quantidade de material pulverulento, a forma e textura dos grãos também
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contribuem para a pouca utilização deste material na produção do concreto
convencional (ALMEIDA, 2005).
Desta forma, o concreto autoadensável (CAA) surge como mais uma
alternativa ao uso destes resíduos de britagem. Para que o CAA apresente fluidez e
coesão é necessário que a mistura possua na sua composição quantidade
significativa de finos que, na maioria das vezes não estão presentes na composição
das areias. A fração pulverulenta correspondente ao diâmetro nominal < 0,075 mm,
é significativa nos resíduos de britagem e pode vir a contribuir na qualidade do CAA
no estado fresco.
Pelo exposto acredita-se que esta pesquisa pode contribuir para o
conhecimento técnico deste tipo de concreto autoadensável, produzido pela adição
de finos de pedreira (grãos menores que 4,75 mm a menores que 0,075mm) cujo
procedimento de dosagem, desenvolvido com base em estudo da composição da
argamassa (cimento, agregados naturais, finos de pedreira e água) aliado ao teor
ideal de aditivo superplastificante, conduzirá a concretos com propriedades
autoadensáveis.
1.1 Objetivos
 Geral
O objetivo principal desta pesquisa é avaliar argamassas contendo finos de
pedreira visando à produção de concreto autoadensável (CAA).
 Específicos
a) Verificar as características autoadensáveis em argamassas contendo finos
de pedreira;
b) Verificar a aplicação da argamassa contendo finos de pedreira (resíduo de
britagem de rocha de basalto) na produção de concreto autoadensável;
c) Avaliar as propriedades do CAAfp no estado fresco no que se refere à
fluidez, coesão utilizando os dispositivos propostos pela norma ABNT NBR
15823 (2010);
d) Obter concretos autoadensáveis com finos de pedreira com resistência à
compressão mínima de 30 MPa aos 28 dias de idade.
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1.2 Estrutura da Dissertação

Este texto está organizado em seis capítulos.
No capítulo 1 – Introdução, apresenta-se o tema, define-se o concreto
autoadensável (CAA), justifica-se esta pesquisa e descreve-se os objetivos que se
pretende alcançar e a estrutura do trabalho.
No capítulo 2 – Revisão Bibliográfica, são relatadas as características do
CAA, tomando como base a revisão bibliográfica identificando os materiais
constituintes do CAA, descreve os métodos de dosagem utilizados para CAA,
informações sobre o resíduo de britagem da rocha basáltica (os finos de pedreira), e
por fim alguns trabalhos pesquisados sobre de CAA produzidos com resíduos de
britagem de rocha.
No capítulo 3 - Materiais e Métodos, é apresentado o programa experimental
identificando os métodos utilizados para a caracterização dos materiais e seus
resultados, como também os métodos e procedimentos para estudo da argamassa,
esqueleto granular e dosagem experimental do CAA com finos de pedreira.
No capítulo 4 – Resultados, estão apresentados e analisados os resultados
obtidos nos experimentos.
O capitulo 5 – Considerações Finais, são feitas as considerações sobre os
resultados obtidos e em seguida algumas sugestões para próximas pesquisas.
E finalizando, um capítulo relacionando as referências bibliográficas
utilizadas no desenvolvimento desta pesquisa.

Marluce Ester Puglia Assunção

Out / 2014

5

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Concreto Autoadensável (CAA)
Inicialmente, neste capítulo estão relacionadas informações relativas ao
concreto convencional e do concreto autoadensável baseado no estudo de diversos
pesquisadores do tema. A seguir, descreve os materiais constituintes do CAA, os
ensaios que avaliam a trabalhabilidade e a autoadensabilidade do CAA no estado
fresco, métodos de dosagens utilizados por pesquisadores internacionais e
nacionais. Apresenta também um estudo sobre os resíduos da britagem de rochas
na produção do CAA, apontando para as características dos resíduos e suas
aplicações e por fim uma breve análise de três pesquisas brasileiras desenvolvidas
com CAA produzidos com resíduos.
O concreto convencional (CV) confeccionado com cimento Portland,
agregados, aditivos e água, de consistência pastosa que endurece lentamente, de
fácil produção, que quando endurecido possuem resistência mecânica considerável
justificam o uso deste material ao longo do tempo nas obras da construção civil. No
entanto, para Helene e Terzian (1992), a heterogeneidade dos materiais e a
complexidade do seu comportamento na condição fresca e endurecida, representam
um desafio aos responsáveis pela fabricação e uso deste tipo de material.
Mehta e Monteiro (1994) afirmam que as pesquisas para superar
deficiências dos concretos convencionais tais como a baixa razão resistência por
peso, a obtenção de altas resistências à compressão, alta trabalhabilidade sem a
ocorrência de segregação da mistura, são objetos de estudos que têm promovido
avanços na tecnologia atual do concreto.
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Neste sentido, colocam como um avanço significativo o surgimento dos
aditivos superplastificantes, que possibilitaram a produção do concreto fluído e se
caracteriza por abatimento à ordem de 250 mm. No entanto, segundo estes
pesquisadores, este tipo de mistura apresenta o risco de exsudação e segregação,
efeitos que podem causar prejuízos às propriedades mecânicas e durabilidade do
concreto.
Desta forma, afirmam que o concreto autoadensável, desenvolvido a partir
de pesquisas pioneiras na Itália, Alemanha e Japão, no final da década de 70 e
início dos anos 80, são misturas com alta trabalhabilidade que agregam
simultaneamente, a fluidez e coesão. Assim, definem concreto autoadensável “...
como um concreto fluído que pode ser moldado in loco sem o uso de vibradores
para formar um produto livre de vazios (isto é, sem espaços não preenchidos no
interior da fôrma) e falhas (isto é, sem ar aprisionado)” (METHA e MONTEIRO,
2014).
Para Metha e Monteiro (2014) o concreto autoadensável típico é o concreto
fluído com abatimento pelo tronco de cone superior a 200 mm e espalhamento
superior a 600 mm. A alta coesão do concreto se justifica pelo aumento da
proporção de pasta de cimento - agregado quando comparado ao concreto
convencional. Normalmente são dosados com relação água/materiais cimentícios de
0,45 a 0,50 atingindo resistências da ordem de 40 MPa aos 28 dias de idade.
Situando este tipo de concreto na linha do tempo, relatam que a doca de
São Marco em Trieste (Itália) foi construída em 1980 utilizando lançamento
submerso de 40.000 m³ de concreto. A mistura, dosada com 400 kg/m³ de cimento e
adições minerais, fator areia - graúdo de 65%, alta dosagem de superplastificante
(naftaleno sulfonado) (7kg/m³), apresentava elevada fluidez e coesão e não
necessitava de vibração à medida que o concreto conseguia fluir sob a ação de seu
próprio peso.
Okamura e Ouchi (2003) afirmam que o concreto autoadensável foi
desenvolvido em 1988 para resolver as questões relacionadas à falta de
trabalhadores qualificados na indústria da construção civil japonesa, gerando com
isso edificações com patologias construtivas que poderiam interferir negativamente
na durabilidade das estruturas.
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Um protótipo deste tipo de concreto foi desenvolvido por pelo prof. Hajime
Okamura (Universidade de tecnologia de Kochi, Kochi - Japão). Aquele protótipo,
segundo Okamura e Ouchi (2003) desenvolvido com materiais convencionais,
atendeu aos requisitos de secagem e endurecimento, calor de hidratação e
densidade na condição endurecida.
O proporcionamento da mistura foi feito fixando o conteúdo do agregado
graúdo em 50% do volume sólido, o volume de agregado miúdo limitado a 40% do
volume da argamassa, baixa relação água/cimento e alta dosagem do aditivo
superplastificante. A Figura 2.1 ilustra esquematicamente o proporcionamento
volumétrico do CAA desenvolvido por Okamura em comparação com o concreto
convencional.
CAA

CV

FIGURA 2.1 - Representação esquemática da composição volumétrica do protótipo de CAA
desenvolvido por Okamura
FONTE: Adaptado de Okamura e Ouchi (2003)

Repette (2011) define o CAA como aquele concreto que uma vez lançado,
se move por conta própria e preenche, sem necessitar de nenhuma intervenção, os
espaços destinados a ele na fôrma. Além disso, não precisa ser adensado com
vibrador, não segrega e não aprisiona ar em excesso. Essas características tornam
sua aplicação mais fácil, rápida, requerendo menos mão de obra, eliminando os
ninhos de concretagens e o ruído dos vibradores.
As diferenciações principais entre o CAA e o concreto convencional,
segundo Repette (2011) reside no fato de que o primeiro tem que apresentar
elevada fluidez e estabilidade da mistura representada pela ausência de segregação
das partículas, muito embora seja produzido com os mesmos materiais utilizados no
concreto convencional.
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Para Tutikian (2007) e Alencar (2008) o concreto somente será considerado
autoadensável se apresentar fluidez, coesão e resistência à segregação na sua
condição fresca. Se garantidas estas qualidades, o CAA apresenta vantagens como,
por exemplo, reduzir a mão de obra no canteiro, permitir a concretagem de peças
com seções reduzidas e eliminar o uso de equipamentos de vibração.
A norma EFNARC (2005) em suas diretrizes estabelece que a capacidade
de preenchimento e estabilidade do concreto autoadensável (CAA) na condição
fresca pode ser definida por quatro características principais, a saber:
1. Fluidez - fluir livremente sem que ocorra segregação das partículas;
2. Viscosidade - avaliada pela taxa de fluxo da mistura;
3. Habilidade de passagem por entre obstáculos (armaduras);
4. Segregação – separação entre pasta e agregado graúdo.
2.1.1 Materiais constituintes do concreto autoadensável (CAA)
De forma geral, os materiais para uso em concreto autoadensável são os
mesmos utilizados nos concretos convencionais, especialmente no que se refere ao
cimento e aos agregados miúdo e graúdo (EFNARC 2005).
Tutikian e Dal Molin (2008) argumentam ‘...que a seleção dos materiais para
a produção do CAA não é simples’ se levado em consideração a gama de variações
dos tipos de cimento, características dos agregados, aditivos químicos e adições
minerais tipo I (inertes) ou tipo II (pozolânicos e hidráulicos).
Segundo

as

diretrizes

europeias

EFNARC

(2005)

os

aditivos

superplastificantes são essenciais na produção dos concretos autoadensáveis,
enquanto que os modificadores de viscosidade e incorporadores de ar são
recomendados para misturas para manter a coesão da mistura.
Piovezan (2008) comparando adições de filer calcáreo e filer basaltico em
pastas autoadensáveis, demonstra que a superfície específica, a forma e textura dos
grãos destas adições interferem na eficiência dos aditivos superplastificantes.
A seguir estão relacionadas algumas características desejáveis dos
materiais cimento Portland, agregados, adições minerais e aditivos químicos que
são usualmente utilizados na produção do concreto autoadensável.
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2.1.1.1 O cimento
Para Tutikian e Dal Molin (2008) pode-se adotar os mesmos cimentos
utilizados na produção dos concretos convencionais, tomando-se cuidado com
relação às prescrições relativas à durabilidade.
Segundo estes pesquisadores, não existem critérios científicos que balizem
o uso de um determinado tipo de cimento para o CAA. No entanto, recomendam os
cimentos que apresentem na sua composição teores de aluminato tricálcico (C3A)
menores que 10% e com maior superfície especifica, muito embora estas
características conduzam à necessidade de procedimentos que minimizem os
efeitos relativos ao calor de hidratação, as fissuras por retração do concreto e a
perda de fluidez da mistura.
Sob este aspecto Repette (2011) afirma que cimentos com elevada finura e
com maiores teores de C3A demandem maiores consumo de superplastificante e
pode reduzir o tempo de aberto da mistura.
Mehta e Monteiro (2008) salientam que os cimentos com teores de C 3A
superiores a 5% estão associadas à expansão e a um quadro de fissuração por
retração em função das reações dos sulfatos com o monossulfato hidratado
(etringita). Na Figura 2.2 mostra-se a influência da finura do cimento na resistência à
compressão do concreto (a) e na geração de calor em pastas de cimento (b)

(a)

(b)

FIGURA 2.2 - Influência da finura do cimento na resistência à compressão do concreto (a) e
na geração de calor de hidratação em pasta de cimento (b)
FONTE: Adaptado de Metha e Monteiro (2008)
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2.1.1.2 Os agregados
Neto (2011) situa os agregados para uso em concreto atualmente de uma
forma diferente do que foi a utilização no início do século XX. Naquela época os
agregados eram elementos para o enchimento do concreto, até porque respondiam
por cerca de 70% a 80% do volume nos concretos convencionais. Os avanços nos
estudos relacionados à concretos nos ultimos anos mostraram que os agregados
têm papel relevante nos aspectos da resistência mecânica, na durabilidade e na
estabilidade dimensional do concreto. Características dos agregados como por
exemplo, a porosidade, composição granulométrica, absorção de água, estabilidade,
forma e textura superficial dos grãos, resistência mecânica, módulo de deformação e
substância deletérias presentes nos grãos, afetam diretamente as características
das misturas.
Neto (2011) chama atenção para o fato de que os agregados no
proporcionamento do concreto autoadensável, especialmente a fração fina, assume
papel importante na qualidade e custo do traço ainda mais se considerado que esta
fração, segundo Repette (2011), representa 40% a 50% do volume da mistura.
A granulometria e a natureza mineralógica dos agregados influencia
fortemente algumas características do traço tais como: a trabalhabilidade, a coesão
e o ângulo de atrito interno. Sob o aspecto mineralógico os finos provenientes de
rochas carbonáticas, calcárias ou dolomíticas, são mais vantajosos que os finos
silicosos obtidos das rochas de origem basáltica ou graniticas (NETO, 2011).
Específicamente em relação aos agregados miúdos Tutikian e Dal Molin
(2008) e (Repette 2011) afirmam que as areias naturais ou artificiais podem ser
utilizadas na produção do CAA, sendo as naturais mais indicadas por apresentarem
grãos com forma arredondada e granulometria mais uniforme. As areias artificiais
podem ser um problema para o uso em função da sua textura superficial e
granulometria descontínua. Além disso, por apresentarem grãos com elevada
angulosidade e aspereza superficial causam maior atrito entre as partículas exigindo
com isso maior demanda por pasta e aditivo superplastificante na composição do
concreto autoadensável.
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Okamura e Ouchi (2003) no que se refere à forma das partículas
argumentam que quanto mais angulosas as partículas do agregado miúdo, maior
será

a

resistência ao

cisalhamento das argamassas, o que

dificulta

a

deformabilidade aumentando a tensão de cisalhamento do concreto. Tutikian e Dal
Molin (2008) e Repette (2011) não recomendam o uso de areia muito grossa
(módulo de finura maior que 3) uma vez que este tipo areia pode conduzir a
segregação nas misturas pela necessidade aumentar o volume de pasta. Repette
(2011) recomenda o uso de areias com módulo de finura entre 1,0 a 2,4.
A norma ABNT NBR 7211: Agregados para concreto na versão válida até o
ano de 1983 classificava o agregado miúdo em função da dimensão nominal como
muito fino, fino, médio e grosso. Esta mesma norma, a partir do ano de 2005 passou
a identificar o agregado miúdo em termos de faixas granulométricas de utilização
identificadas como zona utilizável e zona ótima. A Tabela 2.1 e Tabela 2.2 mostram
os limites ou faixas granulométricas para agregados miúdos e graúdos adotadas
pela norma ABNT NBR 7211 nos períodos retratados respectivamente.
TABELA 2.1 – Classificação granulométrica do agregado miúdo para uso em concreto
pela norma ABNT NBR 7211- Agregados para concreto
VERSÃO VÁLIDA DE 1983 A 2004

VERSÃO VÁLIDA A PARTIR DE 2009

Porcentagem, em massa, retida e
acumulada

Porcentagem, em massa, retida e acumulada

PENEIRAS

9,5 mm
6,3 mm
4,75 mm
2,36 mm
1,18 mm
600 m
300 m
150 m

ZONA 1
(Muito fina)

ZONA 2
(Fina)

ZONA 3
(Média)

ZONA 4
(Grossa)

0

0

0

Limites Inferiores

Limites Superiores

Zona
utilizável

Zona
ótima

Zona
ótima

Zona
utilizável

0

0

0

0

0

0-3

0-7

0-7

0-7

0

0

0

7

0 - 5(A)

0 - 10

0 - 11

0 - 12

0

0

5

10

0 - 5(A)

0 - 15(A)

0 - 25(A)

5(A) - 40

0

10

20

25

10(A)

25(A)

30(A) - 70

5

20

30

50

66 - 85

15

35

55

70

95(A)

50

65

85

95

90(B) - 100

85

90

95

100

0-

0 - 20
50 -

85(A)

85(B) - 100

0-

21 - 40
60(A)

-

88(A)

90(B) - 100

10(A)

-

45(A)

41 - 65
70(A)

-

92(A)

80(A)

90(B) - 100

-

(A) Pode haver uma tolerância de até um máximo de 5 unidades (%) em um
só limite marcado com a letra A ou distribuídos em vários deles;
(B) Para agregado miúdo resultante de britagem, este limite poderá ser de
80%.

NOTA:

1- O módulo de finura da zona ótima varia de 2,20 a 2,90;
2- O módulo de finura da zona utilizável inferior varia de
1,55 a 2,20;
3- O módulo de finura da zona utilizável superior varia de
1,90 a 3,50

FONTE: Adaptado de ABNT NBR 7211 (1983; 2009)
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TABELA 2.2 – Classificação granulométrica do agregado graúdo para uso em concreto
pela norma ABNT NBR 7211- Agregados para concreto
VERSÃO VÁLIDA A PARTIR DE 2009

Porcentagem, em massa, retida e
acumulada

Porcentagem, em massa, retida e acumulada

GRADUAÇÃO

Zona Granulométrica
(d / D) (1)

PENEIRAS

VERSÃO VÁLIDA DE 1983 A 2004

76 mm
63 mm
50 mm
37,5 mm
31,5 mm
25 mm
19 mm
12,5 mm
9,5 mm
6,3 mm
4,75 mm
2,36 mm

0

1

2

3

4

4,75
a
12,5

9,5
a
25

19
a
31,5

25
a
50

37,5
a
75

0 - 10
80 - 100
95 - 100

0
0 - 10
40 - 100
80 - 100
92 - 100
95 - 100
-

0
0 - 25
75 - 100
90 - 100
95 - 100
-

0
0 - 30
75 - 100
87 - 100
95 - 100
-

0
0 - 30
75 - 100
90 - 100
95 - 100
-

0-5
2 - 15(2)
40(2) - 65(2)
80(2) - 100
95 - 100

0-5
2 - 15(2)
40(2) - 65(2)
80(2) - 100
92 - 100
95 - 100
-

0-5
5 - 25(2)
65(2) - 95
92 - 100
95 - 100
-

0-5
5 - 30
75 - 100
87 - 100
95 - 100
-

0-5
5 - 30
75 - 100
90 - 100
95 - 100
-

NOTA:
(1) Zona granulométrica correspondente à menor (d) e a maior (D) dimensão do agregado graúdo;
(2) Em cada zona granulométrica deve ser aceita uma variação de no máximo cinco unidades percentuais em apenas um dos limites
marcados com (2). Essa variação pode também estar distribuída em vários desses limites.

FONTE: Adaptado de ABNT NBR 7211 (1983; 2009)

No que se refere ao agregado graúdo Repette (2011) argumenta que são
válidos os mesmos preceitos para o concreto convencional, ou seja, que a partícula
apresente forma regular (cúbica, arredondada) uma vez que partículas alongadas e
lamelares, de textura áspera contribuem negativamente na fluidez da mistura.
Tutikian e Dal Molin (2008) e Repette (2011) recomendam o uso de
agregados graúdos com diâmetros máximos não superiores a 19 mm. De forma
geral, é habitual o uso de agregados graúdos com dimensões nominais que variam
de 9,5 mm a 19 mm. O uso de agregados com dimensão máxima característica de
9,5 mm segundo Repette (2011) favorece no desempenho da mistura à medida que
minimiza o efeito de bloqueio e diminui a necessidade de pastas com elevada
viscosidade para evitar a segregação da partícula de graúdo, reduzindo com isso o
custo do concreto.
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2.1.1.3 As adições minerais
Segundo Metha e Monteiro (2008) as adições minerais são materiais
finamente moídos, que são adicionados ao concreto em quantidades que variam de
20% a 70% da massa do cimento.
O uso de adições minerais no CAA é uma recomendação da norma
EFNARC (2005) à medida que melhoram a coesão e a resistência a segregação,
diminuem o consumo de cimento e por consequência, diminui o calor de hidratação
e fissuras de ordem térmica e são classificadas de acordo com a capacidade de
reação com a água em 2 tipos a saber:
O Tipo I são as adições inertes ou semi-inerte representada pelos fileres
minerais provenientes do calcário, dolomitas dentre outros e os pigmentos. O Tipo II
são as adições pozolânicas (cinzas volantes e sílica ativa) e as adições hidráulicas
representadas pela escória granulada de alto forno.
A distribuição granulométrica, a forma e a absorção de água dos fileres
minerais podem afetar a demanda de água interferindo na produção e qualidade do
CAA. Segundo o disposto na norma EFENARC (2005) as adições à base de
carbonato de cálcio são amplamente utilizadas com ganhos nas propriedades
reológicas e no acabamento do CAA especialmente aquelas com dimensões
menores que 0,125mm com pelo menos 70% passante na peneira de 0,063 mm.
Segundo Dal Molin (2011) atualmente as adições minerais são subprodutos
ou resíduos gerados de diversas indústrias manufatureiras, como usinas
termoelétricas e altos-fornos metalúrgicos.
Estes resíduos são utilizados como produtos incorporados na produção do
cimento Portland e no concreto, contribuindo com a redução na quantidade de
energia, diminuição de distâncias no transporte da matéria prima e redução dos
níveis de poluição, especialmente para o caso da fabricação do cimento.
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Para Dal Molin (2011) e Repette (2011) o uso de adições minerais na
fabricação do CAA é recomendado à medida que aumenta a quantidade de finos e
contribui com o aumento da coesão e diminuição da segregação na mistura. Para
Repette (2011) são consideradas adições ou finos os materiais com dimensões
menores que 0,150 mm, sendo que na composição mais de 75% possua dimensões
menores que 0,075 mm. Destaca o pesquisador que as adições mais utilizadas no
CAA são o filer calcário, a cinza volante, o metacaolin e a sílica ativa. De forma geral
as adições minerais, segundo Dal Molin (2011), podem ser classificadas em três
grupos, de acordo com sua ação físico-química, a saber:
MATERIAL POZOLÂNICO, que são os materiais silicosos ou sílicoaluminosos que por si só possui pouca ou nenhuma atividade cimentante.
Estes materiais quando finamente moído e em presença de água, reage
quimicamente com o hidróxido de cálcio do cimento Portland para formar
compostos com propriedades cimentícias. São as adições de cinzas volantes,
pozolanas naturais, cinzas de casca de arroz, sílica ativa e metacaulin;

MATERIAL CIMENTANTE, material que neste caso não precisam do
hidróxido de cálcio para formar produtos cimentantes. Sua auto-hidratação é
lenta e os produtos cimentantes gerados são pequenos. Quando utilizados
como adição ou substituição do cimento Portland a presença do Ca(OH) 2 e a
gipsita acelera sua hidratação, como no caso da escória granulada de alto
forno;

FÍLER é uma adição mineral finamente moída, sem atividade química que tem
no concreto a função física de empacotamento no esqueleto granular e
geração de pontos de nucleação para a hidratação dos grãos de cimento.
Como exemplo pode-se relacionar os fileres de calcário e pó de quartzo.

A Tabela 2.3 apresenta alguns exemplos de adições minerais, quimicamente
ativas, mais utilizadas na produção e alguns efeitos no concreto autoadensável.
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TABELA 2.3 – Algumas características e efeitos da utilização de adições minerais nas propriedades do concreto autoadensável
TIPOS DE ADIÇÕES MINERAIS
PARÂMETROS DE
AVALIAÇÃO

Cinza

Cinza de

Escória de

Sílica

volante

casca de arroz

alto forno

ativa

Metacaulim

Origem

Calcinação do carvão
pulverizado em usinas
termoelétricas

Calcinação da casca de arroz

Subproduto não-metálico
resultante do processo de
fabricação do ferro gusa

Subproduto resultante do
processo de obtenção do ferrosilício e do silício metálico

Calcinação de alguns tipos
especiais de argila ou obtido
através do tratamento do
resíduo do papel

Forma e textura

Esférica e lisa

Alveolar e áspera

Prismática e áspera

Esférica e lisa

Prismática e áspera

Massa Específica (kg/dm³)

2,35

2,20 a 2,60

-

2,20

2,40

Superfície específica (m²/kg)

300 a 700

50.000 a 100.000

300 a 700

13.000 a 30.000

Variável em função do grau de
moagem

Tamanho médio das
partículas

Variável em função do grau de
moagem

Variável em função do grau de
moagem

Variável em função do grau de
moagem

0,1 a 0,2m

Variável em função do grau de
moagem

Efeito no CAA na condição
fresca quando utilizado em
substituição ao cimento

Aumento da coesão;
Redução da exsudação e da
segregação;
Melhores condições de fluidez
em função do formato esférico
das partículas;
Normalmente reduz o consumo
de superplastificante.

Elevado aumento da coesão;
Redução acentuada da exsudação
e segregação;
Piores condições de fluidez em
função da forma e textura das
partículas;
Elevado aumento no consumo de
superplastificantes.

Aumento da coesão;
Redução da exsudação e
segregação;
Não contribui para a fluidez em
função da forma e textura das
partículas;
Pouco altera o consumo de
superplastificante.

Elevadíssimo aumento da
coesão;
Redução acentuada da exsudação
e da segregação;
Melhores condições de fluidez
em função do formato esférico
das partículas;
Aumento do consumo de
superplastificante para teores
superiores a 5% da massa do
cimento

Grande aumento da coesão;
Redução acentuada da exsudação
e da segregação;
Não contribui para a fluidez em
função da forma e textura das
partículas;
Aumento no consumo de
superplastificante

Efeito no CAA na condição
endurecida quando utilizado
em substituição ao cimento

Pequena alteração da resistência
à compressão e aumento da
durabilidade

Melhoria notável da resistência à
compressão e da durabilidade.

Pequena alteração da resistência
à compressão e aumento da
durabilidade

Melhoria notável da resistência à
compressão e da durabilidade.

Melhoria notável da resistência à
compressão e da durabilidade.

FONTE: Adaptado de Tutikian e Dal Molin (2008)
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2.1.1.4 Os aditivos químicos
A norma ABNT NBR 11768 (2011) define os aditivos como produtos que
adicionados durante a preparação do concreto, em quantidade não maior que 5% da
massa de material cimentício contida no concreto, que modificam algumas de suas
propriedades, no sentido de melhor adequá-las a determinadas condições de uso. A
Tabela 2.4 apresenta a redução de água medida pelo abatimento do tronco de cone
e o incremento na resistência de alguns tipos de aditivos relacionados na norma
ABNT NBR 11768 (2011).
TABELA 2.4 – Indicação do efeito de redução de água e incrementos de resistência à
compressão no concreto para alguns tipos de aditivos conforme ABNT NBR 11768 (2011)

Redução de
água (%)

Incremento
de resistência

Plastificante (PR, PA, PN)

>5

> 10%

Superplastificantes tipo I (SP I R, SP-I A e SP-I N)

> 12

> 15%

Superplastificantes tipo II (SP II R, SP-II A e SP-II N)

> 20

> 25%

Tipo de aditivo

FONTE: Adaptado da ABNT NBR 11768 (2011)

Hartmann et al (2011), referente à dosagem dos aditivos, afirmam que estas
quantidades dependem do tipo de aditivo e dos requisitos de desempenho
desejados para o concreto, sendo importante a avaliação da dosagem ideal e
verificação da compatibilidade entre o cimento e o aditivo.
Além dos aditivos redutores de água de eficiência normal e alta
(plastificantes e superplastificantes), existe outra classificação comercial de
plastificantes: são os polifuncionais, caracterizados como aditivos redutores de água
de média eficiência, à medida que possibilitam a redução de água entre 5% e 18% e
incremento de resistência maior que 25%. Não há normas específicas para os
aditivos polifuncionais. (HARTMANN et al , 2011).
Um dos diferenciais do CAA com relação ao concreto convencional (CV),
segundo Tutikian e Dal Molin (2008), é o uso dos aditivos químicos, especialmente
os superplastificantes e os promotores ou modificadores de viscosidade. Neste
ponto, é importante salientar algumas características destes dois tipos de aditivos.
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ADITIVOS REDUTORES DE ÁGUA
Hartmann et al (2011) classificam os aditivos redutores de água em três
grupos distintos, segundo seu composto químico básico, a saber:
a. Aditivo redutor de água/plastificante: Possuem lignosulfonatos, sais de ácido
hidroxicarboxílico e polissacarídios. O lignosulfonato, obtido a partir do rejeito
líquido do processo de extração da celulose da madeira, lignina ou licor negro
é o redutor de água mais utilizado.
b. Aditivo de alta redução de água/ superplastificante tipo I: Contém sais
condensados de naftaleno sulfonato ou melamina sulfonato. São produtos
sintéticos, obtidos a partir de técnicas de polimerização.
c. Aditivo de alta redução de água/ superplastificante tipo II: São à base de
policarboxilato-poliéteres (PCE). Alguns PCEs contém ambos os grupos
carboxilato e sulfonato (SO3). Esses superplastificantes são conhecidos por
possibilitar melhor manutenção de trabalhabilidade e por serem mais
previsíveis quanto ao efeito sobre os tempos de pega em relação aos aditivos
de base de sulfonatos de naftaleno (NSFC) e melamina (MSFC).
Os aditivos plastificantes normalmente são usados em doses que variam
entre 0,3% a 0,6% da massa do material cimentício, enquanto que os aditivos
polifuncionais são adicionados geralmente em doses entre 0,6% a 1,0%. Os aditivos
superplastificantes variam entre 0,6% a 1,5% (HARTMANN et al , 2011).
Segundo
superplastificantes

Tutikian
mais

e

Dal

utilizados

Molin
na

(2008)

produção

são
do

os
CAA

policarboxilados
justamente

por

apresentarem maior eficiência no efeito dispersante e defloculante nas partículas de
cimento. São os superplastificantes de terceira geração e permitem a redução de até
40% na quantidade de água para uma mesma trabalhabilidade.
Generalizando, Hartmann et al (2011) afirmam que os aditivos plastificantes
e superplastificantes são utilizados quando se deseja atingir os seguintes objetivos:


Reduzir o consumo de água para uma mesma consistência, aumentando
dessa forma as resistências mecânicas e melhorando as questões
relativas à durabilidade do concreto;



Aumentar a fluidez do concreto sem alteração do consumo de água;
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Reduzir o consumo de cimento por m³ de concreto, mantendo-se a
consistência e a resistência à compressão da mistura.

ADITIVOS MODIFICADORES DE VISCOSIDADE
Segundo Hartmann et al (2011) os aditivos modificadores de viscosidade
são polímeros solúveis em água, cuja matéria prima básica é o óxido de polietileno,
éteres de celulose e poliacrilamidas. Como efeitos positivos ocorrem a redução na
tendência de segregação e exsudação em função do aumento da viscosidade e
coesão da mistura.
Como efeito negativo Hartmann et al (2011) colocam que estes aditivos
podem aumentar a demanda de água, causar a incorporação de ar e retardar a pega
do cimento. Os aditivos modificadores de viscosidade não são imprescindíveis na
produção do CAA, no entanto, se utilizados em conjunto com os superplastificantes
à base de policarboxilatos, pode se obter misturas com alta fluidez. Tutikian e Dal
Molin (2008) recomendam: “...de toda forma, devem ser feitos ensaios prévios antes
do uso, para verificar a compatibilidade entre os aditivos e, especialmente em
relação ao cimento"
2.1.2 Avaliação da trabalhabilidade do concreto autoadensável (CAA)
A trabalhabilidade e a autoadensabilidade são duas das principais
características do CAA. As diretrizes da EFNARC (2005) apresentam uma série de
dispositivos desenvolvidos para este tipo de concreto que auxiliam na medida da
trabalhabilidade ou fluidez da mistura.
Alguns destes dispositivos são propostos no conjunto de normas ABNT NBR
15823-1 (2010) a ABNT NBR 15823-6 (2010), que estabelecem entre outras coisas:
a classificação, o controle e aceitação no estado fresco e os métodos de ensaio para
o concreto autoadensável na condição fresca. A Tabela 2.5 identifica os principais
ensaios que podem ser utilizados para avaliar o CAA na condição fresca segundo os
critérios estabelecidos pelas diretrizes das normas europeias EFNARC (2005).
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TABELA 2.5: Identificação dos ensaios, propriedades avaliadas e parâmetros medidos
nos ensaios para avaliação do concreto autoadensável segundo os critérios
estabelecidos pelas diretrizes das normas europeias EFNARC
CARACTERÍSTICAS
1– Fluidez e capacidade
de preenchimento
2- Viscosidade / Fluidez

3- Capacidade de
passagem
4- Resistência à
segregação (Coesão)

ENSAIOS
- Slump-flow
- Kajima box
- T500
- V-funnel
- O-funnel
- Orimet
- L-box
- U-box
- J-ring
- Kajima box
- Penetration
- Sieve segregation
- Settlement column

PARÂMETRO MEDIDO
- Espalhamento total
- Preenchimento (visual)
- Tempo de fluxo
- Taxa de passagem
- Diferença de altura
- Fluxo total
- Capacidade de passagem (visual)
- Profundidade
- Porcentagem de pasta
- Taxa de segregação

FONTE: Adaptada de EFNARC (2005)

A seguir, de forma sucinta serão apresentadas algumas características dos
principais ensaios e dispositivos de ensaios propostos pelo conjunto de normas
supracitadas.
2.1.2.1 DETERMINAÇÃO DO ESPALHAMENTO E DO TEMPO DE ESCOAMENTO
– Método do Cone de Abrams (Slump Flow Test)
Este ensaio, cujos procedimentos são estabelecidos pela norma ABNT NBR
15823-2 (2010), avalia a fluidez do CAA em fluxo livre, empregando-se o cone de
Abrams, muito utilizado em concretos convencionais. A medida da fluidez da
mistura é feita com base na média aritmética de duas medidas perpendiculares
do espalhamento (SF) do concreto na placa base do cone, em milímetros. O
ensaio permite avaliar se a mistura apresenta segregação - separação
argamassa ou pasta do agregado graúdo -, detectável ou visível.
O ensaio identificado por Slump flow T500 Test avalia o intervalo de tempo, em
segundos, que a mistura fresca espalha ou escoa até atingir a marca de 500 mm
marcados na placa de base. Para tempos muito baixos há indicação de que a
mistura está muito fluida. Para tempos muito altos a mistura apresenta pouca
fluidez ou seja, está muito coesa. Em ambas as situações deve se fazer
correções na dosagem. A Figura 2.3 mostra uma situação esquemática do
dispositivo do Slump Flow Test e uma situação de execução do ensaio de
espalhamento da mistura.
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Marca 500 mm

(a)

(b)

FIGURA 2.3 - Situação esquemática do Cone de Abrams (a) e ensaio de espalhamento ( b )

2.1.2.2 DETERMINAÇÃO DA HABILIDADE PASSANTE – Método do anel J
Este ensaio, cujos procedimentos são estabelecidos pela norma ABNT NBR
15823-3 (2010), avalia a habilidade passante do CAA em fluxo livre, pelo anel J.
Segundo Tutikian e Dal Molin (2008), o J – Ring Test (Anel J) é uma
complementação do Slump Flow Test, do Orimet Test e do V-Funnel Test à
medida que estes ensaios não representam, na condição de laboratório e/ou
canteiro, a presença das armaduras na condição real.
Os ensaios do Anel J e o Slump Flow Test são complementares e permitem
avaliar visualmente a fluidez e a ocorrência de segregação na mistura. A Figura
2.4 mostra dois instantes no ensaio de anel J. O momento da retirada do cone e
o instante de medida do espalhamento.

(a)

(b)

FIGURA 2.4 - Ensaio utilizando o anel J – Retirada do cone (a) e a medida do diâmetro final
(dF) atingido pela massa de concreto (espalhamento) (b)
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2.1.2.3 DETERMINAÇÃO DA HABILIDADE PASSANTE – Método da Caixa L
O ensaio avalia a habilidade passante do CAA em fluxo confinado pela caixa L.
Os procedimentos de ensaio são estabelecidos pela norma ABNT NBR 15823-4
(2010). O ensaio permite avaliar simultaneamente a fluidez, a capacidade
passante e a coesão da mistura quando exposta a obstáculos, simulados pela
armadura colocada no dispositivo de ensaio. A avaliação visual da fluidez é feita
pela percepção da velocidade que a mistura atinge as marcas de referência e o
seu nivelamento no canal de escoamento do dispositivo.
A ocorrência da segregação pode ser observada pela separação do agregado
graúdo, ao passar pelos obstáculos, da argamassa. A Figura 2.5 mostra uma
situação esquemática e dois momentos durante o ensaio com o dispositivo.

(a)

(b)

FIGURA 2.5- Situação esquemática da Caixa L (a) e a visualização do ensaio (b)
2.1.2.4 DETERMINAÇÃO DA VISCOSIDADE – Método do Funil V
Este ensaio, cujos procedimentos são estabelecidos pela norma ABNT NBR
15823-5 (2010), avalia a viscosidade do CAA, pela medida do tempo de
escoamento de uma massa de concreto através do Funil V.
Segundo Tutikian e Dal Molin (2008) este ensaio avalia a resistência à
segregação da mistura por meio do tempo de escoamento no dispositivo de
ensaio. Para estes pesquisadores, não existe a certeza da influência do ângulo
interno das paredes do dispositivo nos resultados dos ensaios. A Figura 2.6
mostra esquematicamente o dispositivo conforme a proposta da norma ABNT
NBR 15823-5 e o dispositivo construído em chapa metálica.
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(a)

(b)

FIGURA 2.6- Situação esquemática (a) dispositivo construído em chapa metálica (b)

2.1.2.5 DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À SEGREGAÇÃO – Método da
Coluna de Segregação
Este ensaio, cujos procedimentos são estabelecidos pela norma NBR 15823-6
(2010), faz a determinação da resistência à segregação do CAA, pela diferença
das massas de agregado graúdo existentes no topo e na base da coluna de
segregação. De fato, a resistência à segregação, segundo a metodologia
proposta, é avaliada pela uniformidade da distribuição do agregado graúdo no
dispositivo.
Gomes (2002) desenvolveu um dispositivo identificado como U-Shaped Pipe
Test (Tubo U) que possibilita a retirada de três corpos de prova do concreto
endurecido, em diferentes posições no Tubo U. O material retido na peneira de
malha 5 mm, após a lavagem e peneiramento, é pesado.
A comparação das massas do agregado graúdo obtidos nos três corpos de prova
permite a avaliação da resistência à segregação da mistura. A Figura 2.7 mostra
o esquema do dispositivo Tubo U, desenvolvido por Gomes (2002) e a Coluna de
Segregação esquematizada, segundo a norma ABNT NBR 15823-6.
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Topo

165mm

Parte Central

660mm

165mm

200mm

Base

S/ ESCALA

(a)

(b)

FIGURA 2.7 - Tubo U, desenvolvido por (Gomes, 2002) (a) e esquema da Coluna de
Segregação segundo a norma ABNT NBR 15823-6 (b).

A Tabela 2.6 mostra os valores estabelecidos pela norma ABNT NBR 158231 que servem como parâmetros para classificar o concreto autoadensável na
condição fresca, em função dos diversos tipos de ensaios.
TABELA 2.6: Classificação do concreto autoadensável (CAA) em função das suas
propriedades no estado fresco avaliadas segundo as metodologias propostas no conjunto
de normas ABNT NBR 15823 (2010)
Classes de Espalhamento
(Slump Flow Test)
Método: ABNT NBR 15823-2
Classes de viscosidade plástica aparente T500,
em fluxo livre
Método: ABNT NBR 15823-2
Classes de Habilidade Passante pelo anel J,
sob fluxo livre
Método: ABNT NBR 15823-3
Classes de Habilidade Passante caixa L, sob
fluxo confinado
Método: ABNT NBR 15823-4
Classes de viscosidade plástica aparente pelo
Funil V, sob fluxo confinado
Método: ABNT NBR 15823-5
Classes de resistência à segregação pela
Coluna de Segregação
Método: ABNT NBR 15823-6

Classe
SF 1
SF 2
SF 3
Classe
VS 1
VS 2
Classe
PJ 1
PJ 2
Classe
PL 1
PL 2
Classe
VF 1
VF 2
Classe
SR 1
SR 2

Espalhamento (mm)
550 a 650
660 a 750
760 a 850
T500 (s)
<2
>2
Anel J (mm)
0 a 25 com 16 barras de aço
25 a 50 com 16 barras de aço
Caixa L (H2/H1)
≥ 0,80, com duas barras de aço
≥ 0,80, com três barras de aço
Funil V (s)
<9
9 a 25
Coluna de Segregação (%)
≤ 20
≤ 15

FONTE: Adaptado ABNT NBR 15823:2010
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2.1.3 Dosagens do Concreto autoadensável (CAA)
Segundo Gomes e Barros (2009) os métodos de dosagem do CAA diferem
das metodologias utilizadas no concreto convencional pelos aspectos empíricos para
avaliar as propriedades e estabelecer relações entre a habilidade das misturas de
fluir com facilidade por obstáculos, mantendo a estabilidade da mistura sem a
presença da segregação das partículas.
A dosagem do concreto autoadensável (CAA) é considerada por Tutikian e
Dal Molin (2007) como um dos pontos críticos na difusão e uso deste tipo de
material. No Brasil algumas empresas têm realizado adaptações dos métodos
utilizados na dosagem de concretos convencionais para o concreto autoadensável .
Este procedimento pode levar a misturas que embora apresentem algumas
características importantes de autoadensabilidade, podem incorrer em produtos de
custos elevados especialmente no que se refere ao uso de aditivos e adições
inadequadas,
Desta forma alguns pesquisadores têm desenvolvido métodos de dosagens
especialmente para este tipo de concreto dado as especificidades destas misturas.
Desta forma, apresenta-se a seguir alguns aspectos e procedimentos de 4
metodologias de CAA. O método de Okamura, Ozawa, Maekawa e Ouchi por ser
considerado na literatura técnica como o primeiro método de CAA, o método de
Gomes, Gettu e Agulló e os métodos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros
identificados neste trabalho por método de Tutikian e Dal Molin e método de
Repette-Melo.
2.1.3.1 Método de Okamura, Ozawa, Maekawa e Ouchi
Por esta metodologia de dosagem o concreto é composto por duas fases:
argamassa e agregado graúdo enquanto que os componentes da pasta (relação
água/materiais finos e aditivo superplastificante) são decisivos na obtenção da
autoadensabilidade e na resistência da mecânica.
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Segundo Gomes e Barros (2009) os procedimentos experimentais para a
dosagem do CAA por este método podem ser estabelecidos como base nas
seguintes etapas:
 Fixação dos volumes de agregados;
 Assumir a relação água/materiais finos (cimento, pozolanas, filer, dentre
outros), em volume, de 0,9 a 1,0;
 Determinar a dosagem do aditivo superplastificante e a relação
água/materiais finos, em argamassa, que atendam às características de
fluidez e viscosidade adequadas;
 Testar a autoadensabilidade do concreto por meio de dispositivos de
ensaios como, por exemplo, espalhamento pelo tronco de cone, funil V,
dentre outros;

A Figura 2.8 ilustra os parâmetros fixados pelos propositores do método com
relação ao volume de agregado graúdo, características desejáveis para a
argamassa e limitação na quantidade de agregado miúdo.
QUANTIDADE LIMITADA
DE AGREGADO GRAÚDO

50% DO VOLUME SÓLIDO
DE AGREGADOS

ARGAMASSA ADEQUADA

Quantidade limitada
de agregado miúdo

Maior deformabilidade

Viscosidade moderada

40% DO VOLUME DE
ARGAMASSA

Maior dosagem de
superplastificante.
Menor relação
água/cimento

FIGURA 2.8 – Parâmetros de dosagem do agregado graúdo e características da argamassa
para a obtenção do CAA.
FONTE: Adaptado de Okamura e Ouchi (2003)
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Os parâmetros que definem as características da argamassa (fluidez e
viscosidade) são obtidos por meio de ensaios realizados com dispositivos
concebidos especialmente para ensaios de argamassas, mostrados nas Figuras 2.9
e 2.10.
A fluidez da argamassa é avaliada por meio do espalhamento relativo (Gm)
obtido no ensaio realizado com o tronco cônico mostrado na Figura 2.9. O ensaio
consiste em preencher o dispositivo tronco cônico com a argamassa para em
seguida levanta-lo com movimento suave.
A média de pelo menos duas medidas do diâmetro de espalhamento é
utilizada para determinar o índice de deformabilidade da argamassa que é calculado
por meio da equação 2.1.

 d1 .d 2  d 02 

Gm  
2
d
0



Equação 2.1

Onde:
Gm – espalhamento relativo da argamassa no ensaio de Tronco cônico,
esquematizado na Figura 2.9;
d1 e d2 = Medidas perpendiculares do diâmetro de espalhamento da argamassa
colocada no cone de consistência;
do = Diâmetro interno da base do cone.

FIGURA 2.9 – Dispositivo tronco cônico utilizado na avaliação da coesão da argamassa
FONTE: Autor (2014)
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O segundo índice é o Rm.(tempo de escoamento relativo). Neste caso avaliase a fluidez da argamassa por funil - V. No ensaio mede-se o tempo de escoamento
da argamassa por este dispositivo e serve para avaliar a viscosidade da mistura. A
equação 2.2 é utilizada para o cálculo deste índice. A Figura 2.2 ilustra o funil
utilizado no ensaio.

Rm 

10
t

Equação 2.2.

Onde:
Rm – tempo de escoamento relativo da argamassa no ensaio do Funil V para
argamassa, esquematicamente mostrado na Figura 2.10;
t = Tempo, em segundos, que a argamassa leva para fluir pelo Funil V.

FIGURA 2.10 – Dispositivos utilizados na determinação da fluidez da argamassa - Funil –V.
FONTE: Autor (2014)

Segundo Gomes e Barros (2009) o alto valor de G m indica maior
deformabilidade, enquanto que o menor valor de Rm sugere maior viscosidade ou
coesão da argamassa.
Os índices Rm e Gm auxiliam na dosagem do aditivo superplastificante.
Nunes (2001) e Okamura e Ouchi (2003) recomendam que fixada a porcentagem de
agregado fino na argamassa a dosagem do aditivo e a razão água/finos devem ser
modificadas até a obtenção de valores adequados de Gm e Rm. Variações nestas
relações definem as propriedades de alta fluidez e moderada viscosidade exigidas
pelo concreto autoadensável.
Marluce Ester Puglia Assunção

Out / 2014

28
Revisão Bibliográfica
A Tabela 2.7 relaciona valores de Gm e Rm utilizados por pesquisadores na
dosagem de concretos autoadensáveis.
TABELA 2.7 – Valores de Gm e Rm utilizados por pesquisadores no CAA
PESQUISADOR(ES)
- Dal Molin Filho (2012)
- Domone e Jin (2002)
- Takada et al (1988) apud Nunes (2001)
- Repette e Melo (2005)

Gm

Rm

5,0 + 0,5

1,0 + 0,1

> 8,0

1,0 a 5,0

5,0

1,0

3,0 a 6,9

1,0 a 2,0

Repette e Melo (2005) adotam como referência o espalhamento da
argamassa de 200 mm e 280 mm e tempo de escoamento entre 5 s e 10 s. A
argamassa é preparada em misturador mecânico com os componentes sendo
misturados por 180 minutos, da seguinte forma:
 Cimento, adições minerais e 80% da água prevista, em velocidade lenta –
30 segundos;
 Adição do agregado miúdo, velocidade lenta – 30 segundos;
 Mistura em velocidade rápida do cimento, adição mineral e agregado
miúdo por 60 segundos;
 Limpeza da pá e descanso da argamassa – 180 segundos;
 Incorporação do aditivo plastificante e o restante da água e mistura na
velocidade rápida – 60 segundos.
A dosagem do aditivo superplastificante é feita com base nos ensaios de
argamassa para diferentes relações superplastificante/materiais finos (sp/f) e
água/materiais finos (Va/Vf). A Figura 2.11 apresenta esquematicamente as etapas
experimentais utilizadas na metodologia de Okamura, Ozawa, Maekawa e Ouchi
para concreto autoadensável.
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ARGAMASSA

AGREGADO MIÚDO
40% do volume de argamassa

Atribuir valores para as
relações sp/f e Va/Vf
ENSAIOS NA
ARGAMASSA

CAA
Atendimento às propriedades de
autoadensabilidade
Obtenção de Gm e Rm
AGREGADO GRAÚDO
50% do volume sólido de
agregado

Obter dosagem de superplastificante
e relação água/finos

Argamassa
adequada

Argamassa
inadequada

Modificar sp/f e Va/Vf até
Gm = 5 e Rm = 1
serem alcançados

FIGURA 2.11– Etapas experimentais do método de Okamura, Ozawa, maekawa e Ouchi
FONTE: Gomes e Barros (2009)

2.1.3.2 Método de dosagem Tutikian & Dal Molin

A metodologia de dosagem proposta por estes pesquisadores tem
características preponderantemente experimentais.
Permite a utilização dos materiais disponíveis em cada região e necessita
de pouco aparato de laboratório para o seu desenvolvimento. Segundo Tutikian e
Dal Molin (2007) a metodologia pode ser representada de forma esquemática
segundo a Figura 2.12.
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1- Escolha dos materiais
2- Determinação do esqueleto
granular
3- Determinação da relação
água/cimento ou percentual de
aditivo superplastificante

6- Desenho dos
Diagramas de
dosagem e de
desempenho

4- Mistura dos traços - rico,
intermediário e pobre
5- Determinação das propriedades
mecânicas e de durabilidade nas
idades requeridas

FIGURA 2.12: Principais etapas na metodologia de dosagem do CAA proposto por Tutikian
& Dal Molin (2007)
FONTE: Gomes e Barros (2009)

2.1.3.3 Método de dosagem Repette - Melo
A metodologia de dosagem proposta por estes pesquisadores envolve
ensaios que estão relacionados à qualidade da pasta, da argamassa e por último da
mistura na condição fresca.
São aspectos avaliados por ensaios laboratoriais procurando identificar as
características reológicas do concreto. A Figura 2.13 mostra esquematicamente as
principais etapas no desenvolvimento da metodologia proposta por Repette-Melo
(2005).
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Determinação da
relação água/cimento

Ensaios na pasta de
cimento

Ajustes no teor de filer

Ensaios na argamassa

Ajustes do valor do agregado miúdo e
do aditivo e otimização do teor de filer

Produção do concreto

Ajustes do valor do agregado graúdo e
otimização do teor de aditivo

FIGURA 2.13: Principais etapas na metodologia de dosagem do CAA proposto por RepetteMelo (2005).
FONTE: Adaptado de Santos & Barbosa (2011)

2.1.3.4 Método de dosagem de Gomes, Gettu e Agulló
A metodologia de dosagem do CAA proposta por Gomes e Barros (2009)
apresenta-se como um método experimental partindo do princípio que o concreto
pode ser dosado otimizando-se a pasta e a composição de agregados
independentemente de tal forma que, a fluidez e a viscosidade da pasta que
envolverá as partículas dos agregados definam o comportamento do fluxo do
concreto.
Segundo Gomes e Barros (2009) o método possui três fases distintas
identificadas pela obtenção da composição da pasta, a definição do esqueleto
granular e, por último, a determinação do conteúdo de pasta que satisfaça os
requisitos mínimos desejáveis para o concreto autoadensável. A Figura 2.14 mostra
esquematicamente as principais etapas experimentais do método.
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SELEÇÃO DOS MATERIAIS

Definição dos requisitos

Otimização da pasta

Tipo de cimento e de
superplastificante

Relação
água/cimento
(0,35 a 0,45)

Otimização do esqueleto Granular

Tipo de filer
mineral e relação
f/c

Dosagem de saturação do
superplastificante (sp/c) para
cada faixa f/c

Tipo do
agregado

Testes com o
cone de Marsh

Limite do
tamanho do
agregado

Relação
areia/agregado
graúdo

Testes com o
mini-slump

Determinação de f/c ótima

Massa
Unitária

ESQUELETO GRANULAR

COMPOSIÇÃO DA PASTA

Testes no concreto variando o volume
da pasta
VOLUME DA PASTA

CONCRETO AUTOADENSÁVEL

FIGURA 2.14 - Diagrama das principais etapas do método de Gomes, Gettu e Agulló
FONTE: adaptado de Gomes e Barros (2009).
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A seguir, são mostradas as principais etapas experimentais do método de
dosagem de Gomes, Gettu e Agulló apresentado em Gomes e Barros (2009).

1ª ETAPA: Definição da composição da pasta
A quantidade de cimento e as relações dos componentes da pasta em
função da massa de cimento definem o volume da pasta. Desta forma, para o caso
de

pastas

compostas,

por

exemplo,

cimento

Portland,

água,

aditivo

superplastificante e adições minerais dos tipos pozolana, sílica ativa e filer, as
relações estabelecidas são água/cimento (a/c), superplastificante/cimento (sp/c),
pozolana/cimento (sf/c), sílica ativa/cimento (s/c) e filer/cimento (f/c).
O teor ideal de superplastificante é determinado em pastas em quantidades
de água, cimento e filer predefinidos utilizando-se do ensaio do Cone de Marsh
ilustrado na Figura 2.15 (a).
O ensaio consiste em introduzir um volume de pasta no cone e medir o
tempo (T) de escoamento de um volume pré-estabelecido. Gomes e Barros (2009)
utilizam um volume de 500 cm³ enquanto que Aïtcin (2000) sugere o volume de
pasta igual a 1000 cm³. A variação do teor de aditivo (sp/c) ao longo do tempo T
determina uma curva de comportamento na qual é possível estabelecer o ponto de
saturação do aditivo.
Gomes e Barros (2009) definem o ponto de saturação do aditivo
superplastificante como o teor a partir do qual incrementos na dosagem do aditivo
não irão promover modificações significativas na fluidez da mistura. Estes
pesquisadores determinam o teor de saturação como sendo aquele correspondente
ao ângulo interno de 140°+10°, determinado no ponto de mínimo da curva log T
versus sp/c.
A Figura 2.15 (b) ilustra esquematicamente a curva log T versus sp/c
identificando o ponto de saturação do aditivo segundo a proposição de Gomes e
Barros (2009).
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(a)

(b)

FIGURA 2.15 - Ilustração do Cone de Marsh (a) e da curva log T versus relação sp/c.(b)
FONTE: Adaptado de Gomes e Barros (2009)

Definidas as relações f/c e sp/c a pasta é verificada por meio do mini-slump,
dispositivo proposto por Kantro (1980), mostrado na Figura 2.16. O ensaio consiste
em medir o diâmetro alcançado pela pasta, em paralelo com o tempo decorrido para
alcançar um diâmetro de 115 mm, denominado T115. Segundo Gomes e Barros
(2009), a pasta com relação filer/cimento (f/c) adequada deve atingir um diâmetro
final de 180mm+10mm e um tempo T115 entre 2s a 3,5s.
Segundo Gomes e Barros (2009) os ensaios com o Cone de Marsh e o minislump, para determinadas relações sp/c e f/c, geram pastas que atendem a
concretos com elevada fluidez, sem segregação e com coesão que são os principais
requisitos do concreto autoadensável.

FIGURA 2.16 - Ilustração do mini-slump e medida do diâmetro de espalhamento da pasta.
FONTE: Adaptado de Dal Molin (2009)
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Na

avaliação

da

compatibilidade

entre

o

cimento

e

o

aditivo

superplastificante Aïtcin (2000) sugere o uso do mini-slump e do funil de Marsh.
Segundo o pesquisador o mini-slump permite avaliar a pasta numa condição muito
estática enquanto que com o funil de Marsh a pasta pode ser analisada em uma
condição mais dinâmica.
Quando se trata de definir o ponto de saturação do aditivo Aïtcin (2000)
utiliza o funil de Marsh. Para tanto, faz avaliação do tempo de escoamento 1000 cm³
de pastas com diferentes teores de superplastificante, dosados como porcentagem
dos sólidos do aditivo em relação à massa de cimento. Determinam-se curvas de
espalhamento para os tempos de 5 minutos e 60 minutos para os diversos teores de
aditivos. A intersecção destas curvas indica o ponto de saturação do aditivo.
Aïtcin (2000) sugere que é conveniente que a relação água/aglomerante seja
ajustada de tal forma que decorridos 5 minutos da colocação do aditivo o
escoamento de 1000 cm³ pelo funil de Marsh esteja entre 60 segundos e 90
segundos. A Figura 2.17 ilustra um exemplo das curvas utilizadas na determinação
do ponto de saturação do aditivo superplastificante.

FIGURA 2.17 – Curva que relacionam tempo de escoamento de 5 min e 60 min utilizadas na
indicação do ponto de saturação do aditivo
FONTE: Adaptado de Aïtcin (2000)
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2ª ETAPA: Definição do esqueleto granular
Nesta etapa são realizados ensaios para definir a melhor composição entre
os agregados miúdos e graúdos (relação miúdo/graúdo) que possibilite o máximo de
compacidade entre as partículas e, por consequência, o menor teor de vazios e o
mínimo volume de pasta para o envolvimento das partículas.
O ensaio consiste em avaliar a massa unitária de diversas composições de
agregados e calculados os espaços vazios para cada teor de mistura. A Figura 2.18
ilustra a representação gráfica da condição de mínimo de vazios com a máxima
compacidade para os agregados na condição seca e solta.

FIGURA 2.18 – Representação esquemática das curvas que inter-relacionam espaços vazios
em função da porcentagem de mistura dos agregados.
FONTE: Adaptado de Gomes e Barros (2009)

Tutikian e dal Molin (2008) sugere que o empacotamento seja feito com os
agregados na condição seca e compactada, empacotados de dois a dois, em ordem
decrescente de diâmetro das partículas.
A compacidade, avaliada por meio da massa unitária na condição solta
(Gomes e Barros, 2008) ou na condição compactada (Tutikian e Dal Molin, 2008) é
iniciado com 100% do agregado de maior dimensão nominal (A) e 0% do agregado
de menor dimensão (B), para o caso de empacotamento entre dois materiais. Para o
cálculo da massa unitária faz-se a diminuição de 10% em 10% da massa do material
de maior dimensão e aumenta-se na mesma proporção a quantidade do material de
menor dimensão nominal.
Marluce Ester Puglia Assunção

Out / 2014

37
Revisão Bibliográfica

O índice de vazios (Ev) entre as partículas empacotadas entre os agregados
A e B é calculado com base na Equação 2.3.

    AB 
.100
Ev   AB
  AB


Equação 2.3

Onde:
Ev = Índice de vazios (%)
AB = Massa especifica da mistura do agregado A + agregado B (kg/dm³)
AB = Massa unitária da mistura do agregado A + agregado B (kg/dm³)

O cálculo da massa específica (AB) da mistura do agregado A + agregado B
é feito por meio da Equação 2.4

 AB 

 A.% A   B .%B 
100

Equação 2.4

Onde:
A = Massa específica do agregado A (kg/dm³);
B = Massa específica do agregado B (kg/dm³);
%A = Porcentagem do agregado A na mistura de agregados
%B = Porcentagem do agregado B na mistura de agregados

3ª ETAPA: Determinação da composição do concreto autoadensável
Nesta etapa são realizados experimentos para a determinação do volume de
pasta que garanta os requisitos fundamentais e característicos do concreto
autoadensável, ou seja, habilidade de preenchimento, habilidade de passagem por
obstáculos e resistência à segregação.
Para tanto, Gomes (2002) utiliza as expressões de cálculo, Equação 2.5 à
Equação 2.11, cujos parâmetros são determinados nas etapas de estudos da pasta
e do esqueleto granular. O primeiro passo para o desdobramento do traço é a
estimativa do consumo de cimento/m³ de concreto, o que pode ser feito utilizando-se
a Equação 2.5.
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Cc 

Vp . p
(1  m f  a / c  0,01.sp / c)

Equação 2.5

Onde:
Cc = Consumo de cimento/m³ de pasta (kg/m³)
Vp = Volume de pasta (m³)
mf = Massa de adição mineral (finos de pedreira) em relação à massa de cimento
Portland (kg)
a/c = Relação água/cimento
sp/c = Relação aditivo superplastificante/cimento em termos de sólido (sp/c) (%)
p = Massa específica da pasta (kg/m³)

Uma vez determinadas a composição da pasta e a relação miúdo/graúdo
adequadas resta somente definir o conteúdo de pasta por unidade de volume para
estabelecer a composição do concreto.
Este procedimento segundo Gomes e Barros (2009) é feito por meio da
experimentação produzindo-se diversos traços do concreto variando-se o volume de
pasta até que se obtenha um traço que possua capacidade de preenchimento,
capacidade de passagem por entre obstáculos (armaduras) e estabilidade ou
ausência de segregação. Segundo estes pesquisadores, conceitualmente o volume
de pasta deverá ser aquele que preencherá os espaços vazios entre as partículas e
ainda manter uma distância que permita a dispersão entre os agregados.
Para se verificar estas propriedades são utilizados os ensaios de
espalhamento (cone de Abrams) e Funil V para avaliar a capacidade de
preenchimento, Caixa L, para avaliar a capacidade de passagem por armaduras e o
ensaio do Tubo U, para avaliar a resistência à segregação da mistura.
A composição unitária do traço de CAA, em termos de consumo de seus
componentes por metro cúbico de concreto é determinada considerando-se o
volume (V) dos seus componentes, ou seja:

Vmiúdo + Vgraúdo + Vpasta = 1,0 m³
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O desdobramento do traço unitário e a quantificação do volume de aditivo
superplastificante podem ser feitos, segundo Gomes (2002) utilizando-se a Equação
2.7 a Equação 2.11.

Cb 

(1  V p )
a / b   1

Equação 2.7

a / b .(1  Vp )
a / b   1

Equação 2.8

a

Ca 

a

b

b

 100    Aba  ha 
 Ab  h 
Cágua  a / c .Cc  sp .
 1  Ca .
 Cb . b b  Equação 2.9

S
   100 
 100 
 sp


Vsp 

100000 . sp
 sp . Ssp

Sendo

 sp / c  .
 Cc
 100 

 sp  

Equações 2.10 e 2.11

Onde:
Va = Volume de agregado miúdo (m³)
Vp = Volume de pasta (m³)
Vb = Volume de agregado graúdo (m³)
Vsp = Consumo de aditivo superplastificante/m³ de concreto (litros)
Ca = Consumo de agregado miúdo por m³ de concreto (m³)
Cb = Consumo de agregado graúdo por m³ de concreto (m³)
Cágua = Consumo de água total por m³ de concreto (kg);
a/b = Relação agregados miúdo/graúdo definida no esqueleto granular;
ha, hb = Teor de umidade dos agregados miúdo e graúdo, respectivamente (%)
Aba ; Abb = Absorção de água dos agregados miúdo e graúdo, em (%)
Ssp = Especificação do teor de sólidos do aditivo superplastificante fornecida pelo
fabricante (%)
sp/c = Especificação do teor de aditivo superplastificante em relação a massa de
cimento no estudo de dosagem do concreto (%)
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a = Massa específica do agregado miúdo (kg/m³)
p = Massa específica do agregado graúdo (kg/m³)
sp = Massa específica do superplastificante liquido (kg/dm³)
 sp = Massa de sólidos do aditivo superplastificante (kg/m³)

2.2 Os resíduos da britagem de rochas
2.2.1 Identificação do resíduo da britagem da rocha
O uso das areias naturais, especialmente as provenientes dos leitos de rio
(areias aluvionares), na construção civil é tradicional, inquestionável e remonta de
longa data por ser um componente básico na cadeia da indústria da construção.
No entanto, as restrições ambientais impostas para a utilização de várzeas e
leitos de rios para a extração das areias faz do aproveitamento do resíduo da
britagem de rocha uma alternativa para a obtenção deste produto.
A lavra desordenada associada à fiscalização das entidades ligadas à
preservação ambiental, a distância entre os pontos de lavra e o meio urbano e, por
consequência, o aumento no custo do material vêm dificultando e reduzindo o uso
corrente deste tipo de agregado natural.
Nesta direção o uso dos resíduos provenientes da britagem de rochas é uma
alternativa que vem sendo estudada no meio acadêmico. A utilização das ditas
“areias artificiais” nos grandes centros urbanos onde a dificuldade na obtenção de
areias naturais é uma prova deste artificio cada vez mais utilizado pelos produtores
de concreto e argamassa.
Estes materiais vêm se apresentando como uma boa alternativa para a
substituição em parte ou no todo das areias naturais aluvionares à medida que
possibilitam a produção de concretos e argamassas com qualidades similares
àquelas obtidas com agregados naturais.
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2.2.2 Características gerais
Alguns termos que são utilizados correntemente para identificar a fração fina
dos materiais provenientes da britagem de rochas como por exemplo, o pedrisco
fino, finos de pedreira, pó de pedra e areia de britagem.
A norma ABNT NBR 7225:1993 identifica estes materiais em função das
dimensões nominais1 dos agregados cujas definições são relacionadas à seguir:
Pedrisco fino: aquele compreendido entre 0,42mm e 0,075mm.
Pó de pedra: Material proveniente do britamento de pedra, de dimensão
nominal máxima inferior a 0,075mm.
Filer: material constituído de pó de pedra ou outros materiais minerais
inertes, de dimensão nominal máxima inferior a 0,075mm, destinado a ser
empregado como enchimento em pavimentação betuminosa.
A norma ABNT NBR 9935 (2011) identifica como areia o agregado miúdo
originado através de processos naturais ou artificiais2 de desintegração de rocha, ou
proveniente de processos industriais. A seguir, apresenta-se a transcrição de
algumas definições constantes nesta norma.
Areia de britagem: agregado resultante do processo de cominuição mecânica da
rocha.
Agregado: material granular, geralmente inerte, com dimensões e propriedades
adequadas para a preparação de argamassa ou concreto.
Agregado natural: material pétreo granular que pode ser utilizado tal e qual
encontrado na natureza, podendo ser submetido à lavagem, classificação ou
britagem.
Agregado artificial: material granular resultante de processo industrial envolvendo
alteração mineralógica, química ou físico-química da matéria-prima original, para
uso como agregado em concreto ou argamassa.
Agregado miúdo: agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura de
malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 150 m.
1

Aberturas nominais das peneiras de malhas quadradas, correspondentes às dimensões reais do agregado

2

Comercialmente a areia artificial é identificada como o resíduo de britagem de rocha com material passado na peneira de
abertura de 4,75 mm e retido na peneira de 1/16” (1,58mm)
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Pó de pedra3: material granular resultante da britagem de rocha, que passa na
peneira de malha 6,3 mm.
Finos: material granular que passa na peneira com abertura de malha de 150 m.
Materiais pulverulentos: partículas com dimensão inferior a 75 m, inclusive os
materiais solúveis em água, presentes nos agregados.
Cuchierato (2000) que identifica como pó de pedra o material britado de
rocha, comercializado a seco, cujas partículas têm diâmetros que variam de
menores que 4,8mm a grãos menores que 0,075mm.
De um modo geral, segundo Cuchierato & Sant’agostinho (2001), as
partículas

do

pó

de

pedra

apresentam-se

com

alta

rugosidade,

baixo

arredondamento e angulosidade acentuada.
Menossi (2004) afirma que o pó de pedra proveniente da rocha basáltica tem
formas predominantemente lamelares ou alongadas. As pesquisas têm mostrado
que a forma do grão, para o caso dos materiais provenientes da britagem de rochas,
depende dos equipamentos utilizados no processo de britagem.
Os tipos de equipamentos utilizados na linha de britagem interferem no tipo
e qualidade do material britado. Desta forma, Gonçales et al (2000) recomendam
que o equipamento de britagem deve possuir pelo menos as seguintes
características:


Corrigir o formato e gerar produtos com partículas predominantemente
cúbicas e/ou arredondadas;



Produzir areia com mínimo de variação na distribuição granulométrica
das partículas;



Ser pouco sensível a umidade (circuito fechado em peneiramento
úmido);

3



Britagem controlada;



Baixo custo operacional.

Comercialmente o pó de pedra é identificado como o resíduo de britagem da rocha com dimensões de ¼” (6,3 mm) ao
fundo e 1/8” (3,18 mm) ao fundo
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2.2.3 Algumas utilizações na pavimentação e produção de argamassa
O pó de pedra é um resíduo do processo de britagem da rocha e usualmente
é utilizado na engenharia civil no setor de pavimentação asfáltica, especialmente
com relação à composição do C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado à Quente),
na lama asfáltica e no tratamento superficial triplo (capa selante).
Nos últimos anos muitos pesquisadores vêm desenvolvendo estudos
visando o emprego dos resíduos de britagem nas áreas de pavimentações rígidas,
concretos e argamassas. Cuchierato & Sant’Agostino (2002) por exemplo, sugerem
este material para a composição de traços de concreto para uso em pavimentos de
concreto compactado a rolo (CCR) e em pavimentos de concreto simples.
Soares & Mendes (1999) recomendam o aproveitamento de finos de
pedreira na confecção de pavimento confeccionado em concreto compactado a rolo
(CCR), na fabricação de blocos de concreto e em concretos convencionais. Estes
pesquisadores salientam a viabilidade deste material para o uso em CCR, além das
vantagens ambientais, socioeconômicas, dentre outras.
O uso no preparo de argamassas, como sugerido por D’Agostinho & Soares
(2001), além da sua utilização na fabricação de blocos cerâmicos e telhas são
alternativas que poderão surgir à medida que avançarem as pesquisas no uso deste
material.
2.2.4 O resíduo de pedreira na produção de concreto
Prudêncio Jr et al (1995) coloca que apesar do uso crescente deste tipo de
resíduo na produção do concreto convencional existem limitações no uso dentre as
quais destaca o alto teor de material pulverulento e a forma angulosa e áspera das
partículas. Estas características, segundo estes pesquisadores, acarretam maior
demanda de água, eleva o consumo de cimento/m³, além de prejudicarem a
trabalhabilidade, a bombeabilidade da mistura e o acabamento do concreto.
Segundo Weidmann (2008) as pesquisas que envolvem a produção de
concretos convencionais e resíduos de britagem do basalto tratam da substituição
do agregado miúdo natural por agregado miúdo proveniente da britagem da rocha,
em teores que variam de 15% a 70%. Para teores de substituições de até 50% a
resistência a compressão foi maior para a maioria dos 6 estudos pesquisados
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(Menossi, Camacho, Salles e Melgues (2004); Cervi, Sagave e Santos (2005);
Mendes, Moreira, Vieira e Garcia (2007); Brum Filho e Bertoncini (2006); Lodi (2006)
e Buest (2006).
De forma geral, segundo Weidmann (2008) a composição granulométrica e a
forma do agregado miúdo proveniente da britagem de rocha podem influenciar
significativamente no desempenho do concreto.
Sob o aspecto das substituições Weidmann (2008) observou que para uma
mesma relação água/cimento, houve redução na resistência à compressão dos
concretos quando aumentadas as quantidades das areias naturais na proporção de
miúdos da mistura. Acredita o pesquisador que a diminuição da resistência esteja
vinculada à aderência da pasta à superfície do grão da areia natural uma vez que
este tipo de partícula apresenta menor área específica e menor aderência superficial
que os grãos de resíduos de pedreira.
As pesquisas de Weidmann (2008) apontaram que para uma resistência à
compressão, de maneira geral, os menores consumos de cimento para aquelas
misturas onde a substituição da areia natural foi de 35% por areia de britagem
arredondada e de 50% de areia de britagem de forma lamelar. Aquelas misturas
produzidas com 20% de areia natural foram as que exigiram maiores consumo de
cimento para uma mesma faixa de consistência, independentemente da resistência.
2.2.5 Ensaios básicos de caracterização dos resíduos da britagem de rocha
Várias são as análises quantitativas e qualitativas que balizam as
características inerentes aos agregados destinados ao uso para concreto de cimento
Portland.
Para o caso dos resíduos originados da britagem de rochas, as
características relacionadas à partícula (tamanho, forma e textura), densidade,
reações expansivas, dentre outras, são avaliações necessárias para o uso contínuo
do produto.
A Figura 2.19 apresenta um fluxograma básico dos ensaios a serem
realizados em materiais rochosos destinados à produção de agregados.

Marluce Ester Puglia Assunção

Out / 2014

45
Revisão Bibliográfica
ANÁLISE QUALITATIVA

ANÁLISE QUANTITATIVA

- Grau de alteração
- Grau de fraturamento

- Índices físicos
- Forma e textura

SIM

PRESENÇA DE
MATERIAIS DELETÉRIOS

ENSAIOS QUÍMICOS
- Adsorção de azul de metileno

AVALIAÇÃO
FINAL

NÃO

ENSAIOS MECÂNICOS
- Abrasão Los Angeles
- Impacto Treton

SANIDADE E ALTERABILIDADE
- Ciclagem natural

FIGURA 2.19 – Ensaios de caracterização e qualificação de materiais rochosos destinados à
produção de agregados para concreto
FONTE: Adaptado de Gomes, R. L. e Rodrigues, J. E. (2002)

No caso do resíduo de britagem, se considerado como inerte, a
granulometria, forma e textura do grão, são as principais características que devem
ser consideradas no estudo deste material para uso no concreto.
A granulometria, por sua vez, está relacionada à natureza da rocha de
origem e aos equipamentos utilizados no processo de britagem do material. Para a
produção do concreto é importante que se mantenha constância na granulometria do
material, sob pena de que em caso contrário, ocorram alterações significativas na
dosagem do concreto.
Desta forma, é importante na cadeia produtiva do concreto confeccionado
com o resíduo de britagem da rocha, que as empresas fornecedoras do agregado
possuam na planta de produção, equipamentos que possibilitem a uniformidade
granulométrica aliada a grãos com a maior esfericidade possível. As pesquisas têm
apontado que o pó de pedra, para uso em concreto, apresenta-se como um material
de grãos de forma muito irregular especialmente os gerados do basalto.
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2.2.6 O concreto autoadensável produzido com resíduos da britagem de
rochas
A presença dos finos resultantes da britagem de rocha na composição do
CAA pode ser auxiliar na melhoria da qualidade da mistura principalmente sob o
aspecto da coesão que por sua vez, está vinculada à qualidade e composição dos
seus componentes na mistura.
Desta forma, independentemente dos materiais que será utilizado na
produção do CAA, é importante conhecer alguns parâmetros iniciais que podem
facilitar e servir de referência para o estudo de dosagem deste tipo de concreto.
Sob este aspecto Lisbôa (2004), tomando como base diversos autores e a
EFNARC (2005) apresenta faixas de valores quantitativos de parâmetros
relacionados aos constituintes do CAA que podem ser utilizados como referência na
composição deste tipo de concreto. A Tabela 2.8 relaciona os valores propostos pela
norma EFNARC (2005) enquanto que a Tabela 2.9 apresenta as sugestões de
diversos pesquisadores relacionados por Lisbôa (2004).

TABELA 2.8 – Proporções de materiais na composição do CAA
COMPONENTES DA MISTURA

QUANTIDADES DOS MATERIAIS
(kg/m³)

(Litros/m³)

380 - 600

-

- Pasta

-

300 - 380

- Água

150 - 210

150 - 210

- Agregado graúdo

750 - 1000

270 - 360

- Finos (cimento + adições minerais)

- Agregado miúdo
- Relação finos/água

Faz o equilíbrio volumétrico da mistura. O conteúdo varia de 48% a
55% da massa total do agregado

-

0,85 – 1,10

FONTE: Adaptada de EFNARC(2005)
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TABELA 2.9 – Parâmetros indicativos para a dosagem do CAA
VALORES
SUGERIDOS

PARÂMETROS
- Volume de pasta (%)

35 - 40

- Volume de agregado graúdo (%)

35 - 40

- Massa de cimento (kg/m³)

200 - 400

- Massa de finos (kg/m³)

400 - 650

- Massa de agregado miúdo (kg/m³)

710 – 900

- Massa de agregado graúdo (kg/dm³) (Tamanho de 10mm a 20 mm)

750 – 920

- Massa de água (kg/m³)

150 – 180

- Relação água / finos (massa)

0,25 – 0,40

- Relação água / (finos + agregado miúdo) (massa)

0,12 – 0,14

- Relação agregado graúdo / concreto (massa) (%)

32 – 40

- Relação agregado graúdo / agregado total (volume)

0,44 – 0,64

- Relação agregado miúdo / argamassa (volume) (%)

40 - 50

FONTE: Adaptada de Lisbôa (2004)

A seguir, dadas as características desta pesquisa são relacionados 3
trabalhos

de

pesquisadores

brasileiros

que

desenvolveram

concretos

autoadensáveis com diversos materiais originados da britagem ou beneficiamento
de rochas. Serão mostrados nestes exemplos os valores referentes, por exemplo,
aos materiais utilizados, consumo de materiais/m³ de concreto, valores obtidos nos
ensaios na condição fresca e endurecida, dentre outros.
Várias informações podem ser extraídas destes exemplos. Entretanto,
especial atenção será dada para aos parâmetros identificados por relação agregado
miúdo/cimento (ar/c), (agregado miúdo + resíduo de pedreira)/cimento (ar rp/c),
agregado miúdo/(cimento Portland + adição mineral) (ar/agl) e finalmente, (agregado
miúdo + resíduo de pedreira)/(cimento Portland + adição mineral) (arrp/agl).
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 ARAÚJO, Janaína G. (2007)
A pesquisadora desenvolveu pesquisas com CAA produzidos com
agregados disponíveis na região de Goiânia (GO) a partir da substituição de parte da
areia natural por finos de micaxisto, granito e gnaise e partes do cimento Portland
por adições minerais de sílica ativa, metacaulim e pozolana de argila calcinada.
Os concretos foram dosados pelo método proposto por Tutikian (2004) com
teor de argamassa seca () definido para a família de traços como sendo de 56%.
Na condição fresca as misturas forma avaliadas por meio dos ensaios de
espalhamento, Caixa U, teor de ar incorporado e massa específica. O aditivo
superplastificante foi adicionado às misturas a partir do ponto que atingiam
abatimento de 80mm + 10mm. Na condição endurecida, além dos ensaios de
resistência à compressão foram avaliados o módulo de elasticidade e tração por
compressão diametral e na flexão. A Tabela 2.10 apresenta as principais
características dos materiais utilizados na pesquisa.
TABELA 2.10 - Características básicas dos materiais utilizados na produção do CAA
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
MATERIAIS

Massa
Específica
(kg/dm³)

Massa
Unitária
(kg/dm³)

Diâmetro Máximo
Característico
(máx) (mm)

Módulo de
Finura

1 – CIMENTO PORTLAND – CP V-ARI

-

-

-

-

2,660
2,630

1,420
1,380

2,34
9,5

1,830
5,750

2 - AGREGADOS
2.1- Areia lavada natural, quartzosa
2.2- Pedra britada de granito

DIÂMETRO (m)
Médio
90% <

3 – FINOS PEDREIRA
3.1- Finos de micaxisto
3.2- Finos de granito
3.3- Finos de gnaise
4 – ADIÇÕES MINERAIS
4.1- Sílica ativa
3.2- Metacaulim
3.3- Pozolana de argila calcinada
5 – ADITIVOS QUÍMICOS
5.1- Superplastificante

-

-

41,5
51,8
40,6

85,4
135,4
109,3

-

Índice de Pozolanicidade a cal

Índice de Pozolanicidade ao cimento

7,4
16,4
9,4

115,8
83,8
95,6

Côr

Densidade
(kg/dm³)

pH

Teor de
Sólidos (%)

1,10

5,7

37,1

FONTE: Adaptada de Araújo (2007)
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A fração fina constituída por resíduos de britagem das rochas de micaxisto,
granito e gnaise apresentam dimensões máximas entre 40m e 52m,
equivalentes a cinco vezes a dimensão das partículas do cimento utilizado (CP
V-ARI – dimensão média de 8,58m). A Figura 2.20 ilustra as curvas
granulométricas dos finos de pedreira e do cimento Portland CP V-ARI.

FIGURA 2.20 – Curvas granulométricas de finos de pedreira originários da britagem do
micaxisto, granito e gnaise
FONTE: Araújo (2007)

Em termos de composição mineralógica os finos de pedreira utilizados na
pesquisa têm como mineral principal o quartzo, com picos de auxita (micaxisto), a
biotita (micaxito e granito) e a caulinita (gnaise).
A Figura 2.21 ilustra a presença dos minerais por meio do difratograma
obtido por difração de raios-X para amostra de finos do granito.

Marluce Ester Puglia Assunção

Out / 2014

50
Revisão Bibliográfica

FIGURA 2.21 – Difratograma dos principais compostos minerais do granito obtida por meio
do ensaio de difração de raio-X (DRX)
FONTE: Araújo (2007)

Dentre as diversas conclusões, Araújo (2007) afirma que com o uso das
adições foi possível obter CAA coesos, sem apresentar exsudação ou segregação,
com teores de ar e massas específicas similares aos concretos convencionais. No
que se refere a resistência à compressão, os concretos produzidos com sílica ativa
apresentaram resultados 56% superiores aos confeccionados com metacaulim. A
pesquisadora não faz considerações sobre a influência dos finos de pedreira na
resistência à compressão do concreto.
A Tabela 2.11 relaciona algumas características dos traços de CAA definidos
durante a pesquisa. Tomando como base os concretos produzidos os resíduos da
britagem das rochas (micaxisto, granito e gnaisse) se nota que as relações
(agregado miúdo + resíduo de pedreira)/cimento foram de arrc/c = 1,24, arrc/c = 2,08
e arrc/c = 2,92 para os concretos com consumos de 500 kg/m³, 360 kg/m³ e 275
kg/m³, respectivamente. Percebe que quanto menor o consumo de cimento maior a
necessidade de finos na mistura para a faixa de espalhamento adotada
.
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TABELA 2.11 – Características de concretos produzidos pela substituição da areia
natural por finos de pedreira e do cimento Portland CP V-ARI por adições minerais

TIPOS DE
ADIÇÕES

TRAÇO DE
REFERÊNCIA4

Adições Minerais

Sílica Ativa

Metacaulim

Resíduos de britagem de pedreira

Pozolana
de argila
calcinada

Micaxisto

Granito

Gnaisse

Teor de
subst.
(%)

Teor de
agregado
total (m)
(kg)

Relação
água/aglom

0

3,0

0

Consumo
de aglom.
(kg/m³)

Resist. à
compressão
(fc28) (MPa)

0,45

511

4,5

0,60

0

6,0

8

Espalhamto
pelo tronco
de cone

Diferença
de altura na
caixa U

(mm)

(H1 – H2)
(mm)

48,8

-

-

369

39,0

-

-

0,78

288

26,6

-

-

3,0

0,50

507

60,1

605

18

8

4,5

0,63

360

46,8

610

30

8

6,0

0,80

286

36,7

590

65

8

3,0

0,49

503

49,1

600

32

8

4,5

0,64

360

30,0

610

35

8

6,0

0,82

286

23,5

605

65

25

3,0

0,42

509

50,7

600

35

25

4,5

0,54

375

38,5

640

40

25

6,0

0,70

291

27,3

610

17

20

3,0

0,51

500

41,3

610

25

25

4,5

0,68

360

28,4

605

35

30

6,0

0,95

275

17,3

590

28

20

3,0

0,48

508

39,6

620

30

25

4,5

0,61

371

34,6

585

45

30

6,0

0,77

284

27,6

625

25

20

3,0

0,48

503

46,2

620

25

25

4,5

0,65

366

35,7

590

30

30

6,0

0,84

285

28,0

600

35

FONTE: Adaptada de Araújo (2007).

4

Os traços de referência são concretos convencionais dosados com aditivo plastificante. Os abatimentos medidos pelo
tronco de cone foram de 90mm, 70mm e 80mm para os traços com teor de agregado total (m) de 3,0 kg, 4,5 kg e 6,0 kg,
respectivamente.
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 KLEIN, Naiara S. (2008)
Klein (2008) desenvolveu pesquisas para avaliar a viabilidade técnica de se
produzir concretos autoadensáveis com materiais da região norte do Paraná,
promovendo a substituição da areia natural quartzosa por areia artificial produzida a
partir do resíduo de britagem da rocha basáltica. A Tabela 2.12 mostra os valores
obtidos para os ensaios de caracterização dos materiais utilizados na pesquisa.
As misturas foram elaboradas para atender aos requisitos mínimos
estabelecidos nas normas ABNT NBR 15823 (2010), com consumos de cimento na
faixa de 300kg/m³ a 380kg/m³ e resistência à compressão aos 28 dias de idade (fc28)
maior ou igual a 30 MPa. O método de dosagem adotado foi o proposto por RepetteMelo.
Por um processo experimental foram feitas composições entre as areias
natural e artificial a fim de melhorar a granulometria da areia de britagem ajustando a
curva aos padrões de referência especificados por Melo (2005) para o CAA e melhor
a qualidade das argamassas no quesito autoadensabilidade. A Figura 2.22 mostra
as curvas granulométricas da areia natural e as composições de areia natural e areia
artificial nos teores de 30% e 70% e 50% e 50%, respectivamente.

FIGURA 2.22 – Curvas granulométricas da areia natural e de composições entre a areia
natural e areia artificial nos teores de 70% e 30%, 50% e 50%
FONTE: Klein (2008)
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TABELA 2.12 - Características básicas dos materiais utilizados na produção do concreto
autoadensável
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
MATERIAIS

Massa
Específica
(kg/dm³)

Massa
Unitária
(kg/dm³)

Diâmetro Máximo
Característico
(máx) (mm)

Módulo de
Finura

1 – CIMENTO PORTLAND – CP V-ARI RS

-

-

-

-

2 – AGREGADOS NATURAIS
2.1- Areia lavada natural, quartzosa
2.2- Areia lavada natural, quartzosa
2.3- Pedra britada de basalto (B0)
2.4- Pedra britada de basalto (B1)

2,610
2,610
2,905
2,959

1,600
1,510
1,490
1,394

4,76
2,36
9,5
12,5

2,500
1,910
5,860
6,190

3 – AGREGADO ARTIFICIAL
3.1- Areia artificial

2,900

1,707

4,76

3,460

4 – ADIÇÕES MINERAIS
4.1- Cinza Volante
3.2- Escória de alto forno
5 – ADITIVOS QUÍMICOS
5.1- Superplastificante à base de éter
de policarboxilato

Índice de Pozolanicidade a cal

Índice de Pozolanicidade ao cimento

-

-

Côr

Densidade
(kg/dm³)

pH

Teor de
Sólidos (%)

-

1,06

-

30,07

FONTE: Adaptada de Klein (2008)

Para a produção dos concretos autoadensáveis foram utilizados, além do
resíduo de britagem, as adições minerais a cinza volante e escória de alto forno em
proporções de 15% e 25% em substituição à massa do cimento Portland,
respectivamente.
A pesquisadora, dentre outras conclusões, afirma que sob aspecto da
resistência à compressão, há indicações que a substituição de 30% da areia natural
pela artificial, provocou aumento tanto na resistência à compressão quanto na
tração. A Tabela 2.13 relaciona os ensaios realizados para avaliar desempenho nas
condições fresca e endurecida dos concretos produzidos com adições minerais
(cinza volante e escória de alto forno) e com substituição de 30% da areia natural
pela areia de britagem. Neste caso, foram obtidas relações arrp/c = 2,51, arrp/c =
2,47, arrp/agl = 2,16 e arrp/agl = 2,12 para os concretos produzidos com cinza volante
enquanto que para o caso dos concretos confeccionados com escória granulada de
alto forno obteve-se arrp/c = 2,67, arrp/c = 2,62, arrp/agl = 2,08 e arrp/agl = 2,10.
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TABELA 2.13 – Características na condição fresca e endurecida de concretos
produzidos com adições minerais de cinza volante, escória de alto forno e areia artificial
de britagem de rocha basáltica.
Teor de substituição do cimento Portland pela
adição mineral

PARÂMETROS DE DOSAGEM

15% de
cinzas volante

25% de
escória de alto forno

100% areia
natural

30% areia
natural
70% areia
artificial

100% areia
natural

30% areia
natural
70% areia
artificial

- Cimento Portland (CP V-ARI) (kg/m³)

382,80

390,14

364,07

371,12

- Cinza volante (kg/m³)

62,64

63,84

-

-

Limites da Norma
EFNARC (2002)

1- CONSUMO DE MATERIAIS/M³ DE CONCRETO

- Escória de alto forno (kg/m³)

-

-

88,74

90,46

- Areia artificial (britagem do basalto) (kg/m³)

-

313,80

-

316,89

- Areia lavada, natural quartzosa (kg/m³)

962,00

647,99

971,29

654,37

- Pedra britada do basalto (BRITA ½”) (kg/m³)

937,15

955,11

946,20

964,52

- Água (kg/m³)

177,39

182,15

169,66

174,32

3.602,92

3.672,04

3.426,66

3.492,99

- Espalhamento pelo tronco de cone (etc)(mm)

690

730

670

740

650 <etc< 800

- Tempo de espalhamento T500 (s)

2,17

4,26

1,87

1,52

2s <T500<5s

- Espalhamento no anel J (mm)

660

690

670

700

- Tempo de espalhamento T500 (s)

2,31

3,18

0,93

1,54

- Altura h1 (mm)

26

25

38

24

- Altura h2 (mm)

6

5

16

14

- Diferença absoluta | h1 – h2 | (mm)

20

20

22

10

- Tempo de fluxo T20 (s)

0,65

0,93

0,58

0,66

- Tempo de fluxo T40 (s)

1,43

2,44

1,36

1,77

- Altura h1 (mm)

80

89

95

95

- Altura h2 (mm)

75

75

74

77

- Relação h2 / h1

0,94

0,84

0,78

0,81

0,80 < h2/h1 < 1,00

3,82

6,75

4,32

5,86

8s < te < 12s

2,244,0

2.341,0

2.217,0

2.402,0

2,4

1,6

2,9

2,4

- Idade = 1 dia (fc1)

16,5

25,6

19,0

19,1

- Idade = 7 dias (fc7)

30,5

40,4

30,7

28,1

- Idade = 28 dias (fc28)

43,1

53,8

42,9

43,1

- Aditivo superplastificante (ml/m³)
2- SLUMP FLOW TEST

3- ANEL J

|h1 – h2| < 10mm

4- CAIXA L

5- FUNIL - V

- Tempo de escoamento pelo funil (te) (s)
6- Massa específica do concreto fresco (kg/m³)
7- Ar incorporado e/ou aprisionado (%)
8- Resistência à compressão (MPa)

FONTE: Adaptada de Klein (2008)
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 CAVALCANTI, Diogo Jatobá de Holanda (2006)
Os concretos desenvolvidos nesta pesquisa foram produzidos com adição
mineral de resíduo provenientes da serragem de mármore e granito (RSMG) na
composição da pasta dos concretos. A metodologia de dosagem utilizada foi a de
Gomes (2002). Para a dosagem do teor ideal do aditivo superplastificante o
pesquisador faz avaliação de pastas e de argamassas utilizando o mini-slump e o
funil de Marsh.
As pastas e as argamassas confeccionadas com RSMG # 300 m (material
passado na peneira 300 m) foram dosadas a partir de relação água/cimento (a/c)
de 0,50 e relação filer/cimento (fc/c) igual a 0,50.
Os ensaios realizados com as pastas e as argamassas, utilizando funil de
Marsh, apontaram como ponto de saturação do aditivo superplastificante (Tipo SP,
marca MBT, com teor de sólidos de 30% e massa específica de 1,087 kg/dm³) o teor
de 0,40% para o caso das pastas e 0,525% para as argamassas. O aditivo
superplastificante foi dosado em termos de sólidos com relação à massa de cimento
Portland (tipo CP II Z- 32).
Foram produzidos concretos com volumes de pasta de 38%, 40% e 42%. O
esqueleto granular indicou a composição ideal (máximo de compacidade com o
mínimo de vazios) entre a areia natural e pedra britada para a proporção de 50% de
areia e 50% de pedra britada (massa unitária da mistura igual a 1.777,0 kg/m³ e
espaços vazios de 32,4%). A relação areia/brita igual a 1,00 foi a adotada para a
composição dos traços de concreto.
Os concretos foram avaliados sob o aspecto do espalhamento pelo tronco
de cone e o tempo de espalhamento T 500, com os limites estabelecidos pela norma
EFNARC (2005). Os resultados obtidos pelo pesquisador apontaram como o traço
produzido com 40% de pasta como aquele que melhor atendeu aos requisitos
estabelecidos para este tipo de concreto na pesquisa.
A Tabela 2.14 relaciona as características dos materiais utilizados e os
resultados obtidos para os concretos produzidos na pesquisa. Neste caso, obteve-se
relação ar/c = 2,00 e arrp/c = 1,84.
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TABELA 2.14 - Características dos materiais utilizados na produção do CAA com resíduo
do beneficiamento do mármore e do granito
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E
DE QUALIDADE
1 – ÍNDICES FÍSICOS E DE QUALIDADE
Massa específica (kg/m³)
Massa unitária (solta) (kg/m³)

Resíduo da britagem
de mármore e granito

Cimento
Portland
(CP II Z-32)

RSMG # 300 m

Areia
lavada,
natural

Pedra britada
de granito

3.150,0
-

2.812,0
-

2.611,0
1.449,0

2.650,0
1.381,0

Massa unitária (compactada) (kg/m³)

-

-

-

1.456,0

Teor de materiais pulverulentos (%)

-

-

1,32

0,59

Impurezas orgânicas húmicas (ppm)

-

-

250

-

Absorção de água (%)

-

-

0,60

0,82

Índice de forma

-

-

-

2,21

2 – GRANULOMETRIA (Peneiramento)

-

-

-

-

Diâmetro máximo característico (mm)

-

-

2,36

12,5

Módulo de finura

-

-

2,492

6,105

Superfície específica (Blaine) (m²/kg)

-

208,5

-

-

Material retido na peneira 300 m (%)

-

0,56

-

-

3 – GRANULOMETRIA A LASER)
Porcentagem de material passante

Tamanho de partícula (m)
3

32

45

63

88

100

150

24,08

82,97

91,77

94,78

97,56

98,06

99,15

4 – PARÂMETROS DE DOSAGEM
4.1 – Consumo de materiais/m³ de concreto

IDENTIFICAÇÃO DOS TRAÇOS
TR – 38%

TR – 40%

Cimento Portland (CP V – ARI)

373,0

392,0

412

Resíduo de mármore e granito (RSMG # 300) (kg/m³)

186,0

196,0

206,0

Areia lavada, natural, quartzosa (kg/m³)

809,0

783,0

757,0

Pedra britada de granito (brita ½”) (kg/m³)

822,0

795,0

768,0

Água (kg/m³)

186,0

196,0

206,0

6,0

6,3

6,6

550

670

675

7

2,4

1,8

- Tempo de fluxo T20 (s)

-

1,2

-

- Tempo de fluxo T40 (s)

-

2,0

-

- Altura h1 (mm)

-

10,0

-

- Altura h2 (mm)

-

8,0

-

- Relação h2 / h1

-

0,80

-

-

10,0

-

Aditivo superplastificante (sp/c = 0,525%) (l/m³)

TR – 42%

4.2 – Slump Flow Test
Espalhamento pelo tronco de cone (mm)
Tempo de espalhamento T500 (s)

4.3 – Caixa L

4.4 – Funil - V
- Tempo de escoamento pelo funil (te) (s)

4.5 – Resistência à compressão (MPa)
- Idade = 3 dia (fc3)
- Idade = 7 dias (fc7)
- Idade = 28 dias (fc28)
- Idade = 90 dias (fc90)

25,1
31,3
36,8
38,9

FONTE: Adaptada de Cavalcanti (2006)
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3 MATERIAIS e MÉTODOS
Apresentam-se neste capítulo os materiais e as principais etapas dos
procedimentos experimentais envolvidos na caracterização dos materiais, métodos
de produção do CAA confeccionado com resíduos provenientes da britagem de
rocha basáltica. Os ensaios foram realizados nos Laboratório de Concretos
Especiais, Laboratórios de Materiais e Mecânica dos Solos do Departamento de
Engenharia Civil (DEC).
3.1 Materiais
Os materiais utilizados na confecção dos concretos autoadensáveis são os
disponíveis em Maringá-PR:
- Cimento Portland CP V-ARI, marca Votoran;
- Areia lavada natural, quartzosa;
- Pedra britada de basalto (Brita 1);
- Resíduos da britagem de rocha basáltica.
- Aditivos químicos do tipo superplastificante (GLENIUM 51 – Basf S/.A);
3.1.1 O Cimento
O cimento utilizado foi o tipo CP V-ARI (Cimento Portland de Alta
Resistência Inicial) de massa específica de 3.150 kg/m³ e massa unitária na
condição solta de 1.450 kg/m³. Algumas características físicas, mecânicas e
composições químicas mínimas necessárias fornecidas pelo fabricante estão
relacionadas na Tabela 3.1.
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TABELA 3.1 – Características físicas e mecânicas mínimas do cimento Portland de Alta
Resistência Inicial (CP V-ARI RS)
Sigla

Norma

CP V ARI RS

ABNT NBR 5736

Clínquer
+
Gesso

Calcário

95% a 100%

0% a 5%

Limites Físicos e Mecânicos
Finura
Resíduo na
Área específica
peneira
(m²/kg)
75m (%)

≥ 6,0

≥ 300,0

Tempo de Pega
(h)

Expansibilidade
(mm)

Início

A frio

≥ 1,0

Término

≤ 10,0

≥ 5,0

Resistência à Compressão
(MPa)
IDADE (dias)

A quente

≥ 5,0

1

3

7

28

≥ 14

≥ 24

≥ 34

-

Exigências químicas
Resíduo
Insolúvel
(%)

Perda ao Fogo
(%)

MgO
(%)

SO3
(%)

CO2
(%)

S
(%)

≤ 1,0

≤ 4,5

≤ 6,5

≤ 3,5

≤ 3,0

-

FONTE: Cimentos Votorantim (www.cimentosvotorantim.com.br, acesso em 15/09/13)

Os resultados dos ensaios de tempo de pega e resistência a compressão do
cimento realizados conforme as diretrizes da norma ABNT NBR NM 65:2003 estão
apresentados na Tabela 3.2
TABELA 3.2 – Caracterização do cimento CPV – ARI Ultra fino
Tempo de Pega (h)

Resistência à Compressão (MPa)
IDADE (dias)

Início

01h:45min

Término

06h:10min

1

3

7

28

12,6

14,9

22,3

-

FONTE: O autor

3.1.2 Agregados miúdos
Foram utilizados dois tipos de materiais como agregados miúdos: a areia
lavada natural, quartzosa e o resíduo originado da britagem de rocha basáltica com
partículas de dimensões nominais que vão de menores que 4,75 mm a menores que
0,075 mm, que neste trabalho será identificado como finos de pedreira.
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3.1.2.1 Agregado miúdo 1: areia lavada, natural, quartzosa
Foram utilizadas duas areias naturais, coletadas na cidade de Maringá,
oriundas do Rio Paraná, na cidade de Porto São José - PR. Estas areias naturais
estão caracterizadas nesta pesquisa como areia fina e areia média.
Com o material selecionado foram realizados os seguintes ensaios de
caracterização física:
- Análise granulométrica por peneiramento segundo as normas ABNT NBR
NM 7211 (2009) Agregados para concreto – Especificação e ABNT NBR NM 248
(2001) – AGREGADOS: Determinação da composição granulométrica dos
agregados;
- Massa específica conforme ABNT NBR NM 52 (2003) - AGREGADO
MIÚDO: Determinação de massa específica;
- Massa específica aparente segundo ABNT NBR NM 45 (2006) AGREGADOS: Determinação da massa unitária e do volume de vazios; e
- Absorção - ABNT NBR NM 30 (2001) -

AGREGADO MIÚDO:

Determinação da absorção de água.
Os resultados destes ensaios estão relacionados na Tabela 3.3, Figura 3.1,
Tabela 3.4 e Figura 3.2, respectivamente.
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TABELA 3.3 – Granulometria por peneiramento do agregado miúdo - Areia fina, lavada,
natural, quartzosa
MATERIAL AVALIADO

ORIGEM DE AMOSTRA (Local, Cidade)

Areia lavada, natural, quartzosa

Porto São José / Porto Rico - Paraná

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADOS
PENEIRAS

IDENTIFICAÇÃO NA PESQUISA

AREIA FINA

LIMITES GRANULOMÉTRICOS
(NBR 7211/2009)
ZONA UTILIZÁVEL

VALORES MÉDIOS DA PORCENTAGEM DE MASSA
RETIDA
(%)

RETIDA E ACUMULADA
(%)

LIMITE
INFERIOR

LIMITE
SUPERIOR

9,5 mm

-

-

0

0

6,3 mm

-

-

0

7

4,75 mm

0,0

0

0

10

2,36 mm

0,1

0

0

25

1,18 mm

0,4

1

5

50

0,60 mm

0,9

1

15

70

0,30 mm

9,6

11

50

95

0,15 mm

80,8

92

85

100

FUNDOS

8,2

100

-

-

Dimensão máxima característica ................................................................... 0,60 mm
Módulo de Finura ........................................................................................... 1,050

PORCENTAGEM RETIDA e ACUMULADA (%)

0
10
20
30
40

Curva Expermental

Limite Inferior

50

Limite Superior

60
70

80
90
100
FUNDOS

0,15

0,30

0,60

1,18

2,36

4,75

6,3

9,5

PENEIRAS (mm)

FIGURA 3.1 – Curva Granulométrica do agregado miúdo - Areia fina, lavada, natural,
quartzosa
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TABELA 3.4 – Granulometria por peneiramento do agregado miúdo - Areia média,
lavada, natural, quartzosa
MATERIAL AVALIADO

ORIGEM DE AMOSTRA (Local, Cidade)

IDENTIFICAÇÃO NA PESQUISA

Areia lavada, natural, quartzosa

Porto São José / Porto Rico - Paraná

LIMITES GRANULOMÉTRICOS

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADOS

PENEIRAS

AREIA MÉDIA
(NBR 7211/2009)
ZONA UTILIZÁVEL

VALORES MÉDIOS DA PORCENTAGEM DE MASSA
RETIDA
(%)

RETIDA E ACUMULADA
(%)

LIMITE INFERIOR

LIMITE SUPERIOR

9,5 mm

-

-

0

0

6,3 mm

0,0

0

0

7

4,75 mm

0,1

0

0

10

2,36 mm

0,7

1

0

25

1,18 mm

3,7

4

5

50

0,60 mm

9,8

14

15

70

0,30 mm

33,6

48

50

95

0,15 mm

49,5

37

85

100

FUNDOS

2,8

100

-

-

Dimensão máxima característica ...................................................................

1,18 mm

Módulo de Finura ...........................................................................................

1,640

PORCENTAGEM RETIDA e ACUMULADA (%)

0
10
20
30
40
50

Curva Expermental
Limite Inferior

60

Limite Superior

70
80
90
100
FUNDOS

0,15

0,30

0,60

1,18

2,36

4,75

6,3

9,5

PENEIRAS (mm)

FIGURA 3.2 – Curva Granulométrica do agregado miúdo - Areia média, lavada, natural,
quartzosa
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A Tabela 3.5 apresenta os resultados dos ensaios de massa específica,
massa unitária na condição seca e solta, massa unitária na condição seca e
compactada e absorção de água das areias lavada, natural, quartzosa fina e média
utilizadas nesta pesquisa.

TABELA 3.5 - Ensaios de caracterização física do agregado miúdo - Areia fina e média,
lavada, natural, quartzosa
ENSAIOS
Massa Específica (kg/m³)

Areia Fina

Areia Média

2.653,0

2.665,0

Massa Unitária na condição seca e
solta (kg/m³)

1.460,0

1.532,0

(Espaços vazios = 45,0 %)

(Espaços vazios = 42,5 %)

Massa Unitária na condição seca e
compactada ( kg/m³)

1.598,0

1.654,0

(Espaços vazios = 39,8 %)

(Espaços vazios = 38,0 %)

0,6

0,4

Absorção de água (%)

3.1.2.2 Agregado miúdo 2: Finos de pedreira
Nesta pesquisa será identificado como finos de pedreira os resíduos
originados da britagem de rocha basáltica, com dimensões nominais menores que
4,75mm a menores que 75 m (0,075mm). Este agregado é utilizado “in natura”, ou
seja, sem qualquer forma de separação.
Para a escolha deste material foram visitadas três pedreiras da região de
Maringá/PR. O fino de pedreira escolhido foi aquele fornecido por uma das
empresas que possui sistema de peneiramento mecânico que promove a separação
destes resíduos. A linha de produção possui dentre outros, britadores de mandíbula
(C120-40 e C100-60 – Primários) e britadores cônicos (HP 400 – Secundário, 48 FC
– Terciário e um H4000 – Quaternário). O peneiramento é feito em peneira de alta
frequência, com abertura de 2 mm com capacidade de produção de 8m³/h.
Na Figura 3.3 mostram-se algumas das calhas de produção. A poeira fina
que se vê ilustra uma fração do que é tratado nesta pesquisa como finos de
pedreira, cuja granulometria está caracterizada na Figura 3.4.
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FIGURA 3.3 - Amontoado de pedra britada. Poeira de material fino (finos de pedreira)
FONTE: Autor (2013)

Com o material selecionado foram realizados ensaios de caracterização
conforme as normas citadas para caracterização da areia fina e média. O diâmetro
máximo obtido na análise granulométrica dos finos de pedreira foi de 2,36mm e o
módulo de finura igual a 1,280. (Tabela 3.6 e Figura 3.3)

TABELA 3.6 – Granulometria por peneiramento do agregado miúdo – Finos de pedreira
MATERIAL AVALIADO

ORIGEM DE AMOSTRA (Local, Cidade)

Finos de pedreira

Pedreira Extracon - Maringá/PR

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADOS

PENEIRAS

IDENTIFICAÇÃO NA PESQUISA

Finos de pedreira
LIMITES GRANULOMÉTRICOS

(NBR 7211/2009)
ZONA UTILIZÁVEL

VALORES MÉDIOS DA PORCENTAGEM DE MASSA
RETIDA
(%)

RETIDA E ACUMULADA
(%)

LIMITE INFERIOR

LIMITE SUPERIOR

9,5 mm

0,0

0

0

0

6,3 mm

0,0

0

0

7

4,75 mm

0,0

0

0

10

2,36 mm

0,2

0

0

25

1,18 mm

7,0

7

5

50

0,60 mm

18,3

26

15

70

0,30 mm

13,3

39

50

95

85

100

-

-

0,15 mm

17,1

56

0,075mm

15,8

72

FUNDOS

28,3

100

Dimensão máxima característica ...................................................................

2,36 mm

Módulo de Finura ...........................................................................................

1,280
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PORCENTAGEM RETIDA e ACUMULADA (%)
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FIGURA 3.4 – Curva granulométrica do agregado miúdo - Finos de pedreira, proveniente da
britagem da rocha basáltica
Na tabela 3.7 são apresentados os resultados dos ensaios de caracterização
física dos finos de pedreira classificado como agregado miúdo conforme normas
relacionadas no item 3.1.2.1.
Para a determinação do material pulverulento dos finos de pedreira foi
realizado, o ensaio segundo a norma ABNT NBR NM 46 (2003) - AGREGADOS:
Determinação do material fino que passa através da peneira 75 µm, por lavagem. O
agregado miúdo, fino de pedreira analisado possui em média 44,6% de material
pulverulento.
TABELA 3.7 – Ensaios de caracterização física do agregado miúdo - Finos de pedreira,
proveniente da britagem da rocha basáltica
ENSAIOS
Massa Específica (kg/m³)
Massa Unitária na condição seca e solta (kg/m³)
Massa Unitária na condição seca e compactada ( kg/m³)
Material Pulverulento (%)

Marluce Ester Puglia Assunção

FINOS DE PEDREIRA

3.040,0
1.490,0
(Espaços vazios = 43,8 %)

1.570,0
(Espaços vazios = 40,8 %)

44,1 - 44,6 - 45,0
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3.1.3 Agregado graúdo
O agregado graúdo utilizado foi a pedra britada de basalto beneficiada em
pedreira localizada na cidade de Maringá-PR e conforme citado no item 2.1.1.2, este
agregado terá diâmetro máximo não superior a 19mm. A seleção desta brita foi
realizada após inspeção visual e análise granulométrica previa de material recolhido
de três pedreiras da região assim como os finos de pedreira. A Tabela 3.8 apresenta
os valores da dimensão máxima característica e o módulo de finura obtidos no
ensaio de granulometria enquanto que a Figura 3.5 mostra as curvas
granulométricas das amostras de pedra britada.

TABELA 3.8 – Parâmetros granulométricos obtidos em amostras de pedra britada coletadas
em pedreiras cidade de Maringá-PR.
Identificação da
pedreira
PEDREIRA 1

Dimensão máxima
característica (mm)
19,0

6,6

Identificação
comercial
Brita 1

PEDREIRA 2

19,0

7,0

Brita 1

PEDREIRA 3

12,5

6,46

Brita 1/2

Módulo de Finura

Porcentagem Retida e Acumulada (%)

0
PEDR-1

10

Lim Inferior

20

Lim Superior

30

PEDR-2
PEDR-3

40
50
60
70
80
90
100
FUNDOS

0,15

0,30

0,60

1,18

2,36

4,75

6,3

9,5

12,5

19,0

Peneiras (mm)

FIGURA 3.5 – Curvas granulométricas dos agregados graúdos coletados em pedreiras de
Maringá-PR., provenientes da britagem da rocha basáltica.
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Considerando o ensaio de granulometria foi selecionado como agregado
graúdo a pedra britada fornecida pela pedreira 1 por se tratar do material com
menores dimensões nominais (menor valor do módulo de finura). O material da
pedreira 3 foi descartado pois embora seja comercializado como brita 1 a
granulometria mostrou se tratar de brita ½, que não atende aos requisitos adotados
por esta pesquisa.
Os ensaios de granulometria foram feitos segundo os procedimentos
preconizados pela norma

ABNT NBR NM 248 (2001) – AGREGADOS:

Determinação da composição granulométrica dos agregados, e tendo como
resultado o diâmetro máximo característico igual a 19,00mm e o módulo de finura de
6,600. (Tabela 3.9 e Figura 3.6)

TABELA 3.9 – Granulometria por peneiramento do agregado graúdo – Pedra britada de
rocha basáltica fornecida pela Pedreira 1
MATERIAL AVALIADO

ORIGEM DE AMOSTRA (Local, Cidade)

Pedra britada de basalto

Maringá - Paraná

Identificação na Pesquisa

BRITA 1
LIMITES GRANULOMÉTRICOS

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADOS

PENEIRAS
25,0 mm

(NBR 7211/2009)

VALORES MÉDIOS DA PORCENTAGEM DE MASSA
RETIDA
(%)

RETIDA E ACUMULADA
(%)

0,0

0

ZONA UTILIZÁVEL
LIMITESUPERIOR

LIMITE INFERIOR
0

5

19,0 mm

0,0

0

2

a

12,5 mm

28,6

29

40

a

65

9,5 mm

39,6

68

80

a

100

15

6,3 mm

25,9

94

92

a

100

4,75 mm

3,1

97

95

a

100

2,36 mm

1,7

99

-

-

1,18 mm

0,0

99

-

-

0,60 mm

0,0

99

-

-

0,30 mm

0,0

99

-

-

0,15 mmm
FUNDOS

0,1
0,9

99
100

-

-

-

-

Diâmetro Máximo Característico .............................................. 19,00 mm
Módulo de Finura ...................................................................... 6,600
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FIGURA 3.6 – Curva granulométrica do agregado graúdo – Pedra britada do basalto
fornecida pela Pedreira 1

Outros ensaios de caracterização dos agregados graúdos recomendados
pelas normas brasileiras foram realizados, a seguir:
- Teor de material pulverulento, segundo a norma ABNT NBR NM 46: (2001)
- Massa específica conforme ABNT NBR NM 53 (2003) - AGREGADO
GRAÚDO: Determinação de massa específica, massa específica aparente e
absorção da água; e
- Massa específica aparente segundo ABNT NBR NM 45 (2006) AGREGADOS: Determinação da massa unitária e do volume de vazios.
Os resultados destes ensaios são mostrados na Tabela 3.10
TABELA 3.10 – Ensaios de caracterização física do agregado graúdo – Pedra britada de
rocha basáltica
ENSAIOS
Massa Específica (kg/m³)
Massa Unitária na condição seca e solta (kg/m³)
Massa Unitária na condição seca e compactada ( kg/m³)

FINOS DE PEDREIRA

2.681,0
1.419,0
(Espaços vazios = 47,1 %)

1.666,0
(Espaços vazios = 37,9 %)

Absorção de água (%)

3,8

Material pulverulento (%)

4,2
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3.1.4 Aditivos químicos (superplastificantes)
O aditivo superplastificante utilizado foi o Glenium 51, produzido pela BASF
S.A. Segundo o fabricante este aditivo à base de éter policarboxílico modificado foi
desenvolvido para produção de concretos fluídos, atuando como agente dispersante
do cimento Portland.
A escolha deste aditivo foi feita com base na indicação de engenheiros que
atuam em centrais produtoras de concreto e na produção de elementos préfabricados em concreto na cidade de Maringá-PR. A Tabela 3.11 apresenta algumas
características do aditivo superplastificante Glenium 51 fornecidas pelo fabricante.

TABELA 3.11 - Parâmetros físicos do aditivo superplastificante Gleniun 51
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

- Cor

Branco turvo

- pH

5-7

- Densidade (g/cm³)

1,067 - 1,107

- Teor de sólidos (%)

28,5 - 31,5

- Viscosidade

< 150

FONTE: Ficha técnica da BASF S/A (http://www.basf-cc.com.br)

3.1.5 Água
A água utilizada na mistura das argamassas e concretos não deve conter
substâncias que alterem propriedades químicas e físicas do concreto, como
hidratação do cimento, resistência, alteração na pega ou coloração. A norma ABNT
NBR 15900-1: 2009 – Água para amassamento do concreto. Parte1: Requisitos
classifica a água potável de abastecimento público como a água que é apropriada
para o consumo humano e que atende a portaria nº 518 do ministério da saúde,
podendo ser utilizada sem restrição para concreto e argamassa.
Para a produção de argamassa e concreto desta pesquisa foi utilizada a
água potável proveniente do sistema de abastecimento público fornecida à
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
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3.2 Produção concretos autoadensáveis com finos de pedreira (CAAfp)
ETAPA 1

SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
DOS MATERIAIS
AGREGADOS
(Areia lavada, Pedra
britada)

AGREGADOS
(Finos de Pedreira)

AGLOMERANTE
(Cimento Portland)

ADITIVO
SUPERPLASTIFICANTE

ETAPA 3

ETAPA 2

ESTUDO DA ARGAMASSA
Determinação dos Índices Gm e Rm

ESQUELETO GRANULAR
(Compacidade e Espaços
Vazios)

ESTUDO DO
MELHOR TEOR DE
SP/C
(Índice Gm e Rm)

FIXAÇÃO DAS RELAÇÕES
Ar/c = 2,0 – a/c = 0,50 – fp/c = 0,30
Variação da relação sp/c

ETAPA 4
SUBSTITUIÇÃO DO
VOLUME DE
ARGAMASSA EM
65%, 67% e 70%

DESENVOLVIMENTO DO TRAÇO
BÁSICO DE CAA

AVALIAÇÃO DO CAAfp
- Slump Flow
- Anel J

ETAPA 5

TESTES DE VALIDAÇÃO DO
TRAÇO BÁSICO DE CAA
(Melhores teores de argamassa
e de aditivo superplastificante)

ENSAIOS DE VALIDAÇÃO
- Estado Fresco: ABNT NBR
15823
- Resistência à compressão

FIGURA 3.7 – Principais etapas relativas aos procedimentos de dosagem do CAAfp
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Os concretos autoadensáveis com finos de pedreira (CAAfp) produzidos
nesta pesquisa foram confeccionados com base em procedimentos experimentais
cuja metodologia pode ser definida em 5 etapas principais: a caracterização física
dos materiais, a fase da definição das características da argamassa, composição do
esqueleto granular, avaliação e definição dos traços de concreto para um
determinado volume de argamassa especificado e, por fim a verificação ou validação
do traço de concreto ajustado.
As misturas foram produzidas no Laboratório de Concretos Especiais/DEC,
com os materiais na condição seca ao ar e dosados em massa. A preparação e
mistura dos componentes do concreto foi feita por betoneira estacionária, (marca
Helmo, capacidade cuba de 320 litros) seguindo a seguinte sequência:
•

Pesagem dos materiais;

•

Colocação do agregado graúdo, cimento e 90% da água prevista.

Mistura por 1 minuto;
•

Com a cuba em movimento, adiciona-se a fração de agregados miúdos

(areia fina + areia média + finos de pedreira). Mistura por 2 minutos;
•

Por fim, coloca-se o aditivo superplastificante mistura aos 10% de água

restante. Mistura por 2 minutos.

3.2.1 Procedimentos experimentais para a dosagem do CAAfp
Para o desenvolvimento da dosagem de CAA existem várias metodologias
específicas conforme citado na Revisão bibliográfica, item 2.1.3, porém devido as
especificidades de cada método, assim como os materiais disponíveis na região, os
pesquisadores estão desenvolvendo adaptações nos métodos.
Os procedimentos de dosagem que serão utilizados neste trabalho vêm
sendo implementados a partir dos estudos de pesquisadores que fazem parte do
Grupo de Estudos, Desenvolvimento e Aplicações de Concretos Especiais
(GEDACE) do Departamento de Engenharia Civil (DEC) da Universidade Estadual
de Maringá, cabendo a Dal Molin Filho (2012) o pioneirismo na sua aplicação.
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3.2.1.1 Definição das características da argamassa do CAAfp
Para o caso deste estudo as argamassas foram dosadas levando-se em
consideração os seguintes parâmetros:
a) Relação (areia natural) /cimento (ar/c) igual a 2, mantendo-se a
proporção de 30% de areia fina e 70% de areia média otimizada no
estudo do esqueleto granular dos agregados miúdos. O fino de pedreira,
dosado em relação à massa de cimento Portland, foi adicionado na
composição das areias naturais como agregado miúdo fino;
b) Relação água/cimento (a/c) igual a 0,50
c) Relação finos de pedreira/cimento (fp/c) igual a 0,3
d) Índice de espalhamento relativo (Gm) de (7,0 + 1,0) e índice de fluidez
(Rm) de (4,0 + 0,5)

Estas proporções são mantidas fixas, variando-se apenas o teor do aditivo
superplastificante em relação à massa de cimento. Os teores adotados para a
produção da argamassa foram de 0,33%; 0,50%; 0,60%; 0,67% e 0,73%
respectivamente, gerando 5 traços de argamassa.
A água adicionada a mistura de argamassa foi corrigida em função da água
contida no aditivo superplastificante considerando o teor de sólidos do aditivo
indicado pelo fabricante mostrado na Tabela 3.2.
Resumidamente, tem-se a proporção de materiais:
1 : 0,3 : 0,6 : 1,4 : 0,5 : sp/c (variável)
Cimento : finos de pedreira : areia fina : areia média : água :
superplastificante
Para produzir aproximadamente 1,2 litros de argamassa, volume necessário
para a realização dos ensaios de tronco de cone e Funil V para argamassas,
utilizou-se as seguintes quantidades dos materiais, em gramas:
800 : 240 : 480 : 1120 : 400 : sp/c
As argamassas utilizadas nos ensaios para a determinação dos parâmetros
de Gm e Rm foram produzidas em misturador mecânico mostrado na Figura 3.8
seguindo os seguintes procedimentos adaptado de Repette e Melo (2005):
Marluce Ester Puglia Assunção
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1º.

Misturar o cimento (800 g), o fino de pedreira e as areias (areia fina
30% + areia média 70%), manualmente por 30 segundos;

2º.

Adicionar 80% da massa de água prevista na mistura. Utilizando o
misturador planetário (Figura 3.14), misturar o cimento, o fino de
pedreira, areia fina e areia média por 60 segundos na velocidade
baixa (62+5 rpm);

3º.

Deixar a mistura em repouso por 30 segundos. Nesta fase, limpar as
aletas do equipamento de mistura;

4º.

Retomar a mistura mecânica utilizando a velocidade rápida
(125+10rpm) por mais 60 segundos;

5º.

Repetir o terceiro passo. Em seguida acrescentar o restante da água
prevista (20%) com a massa liquida do aditivo superplastificante e
proceder a mistura mecânica por um período de 120 segundos na
velocidade lenta. É importante observar que no cálculo da água total
da mistura deve-se descontar a água contida na massa liquida do
aditivo;

6º.

Repetir o ensaio variando a dosagem do aditivo superplastificante.
Nesta etapa, para facilitar na pesagem o aditivo foi dosado em
termos de massa liquida em teores de 0,33%; 0,50%; 0,60%; 0,67%
e 0,73%;

FIGURA 3.8– Misturador planetário utilizado na mistura dos componentes da argamassa
FONTE: Autor (2014)
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Neste ponto, a argamassa misturada está pronta para ser ensaiada
utilizando-se o tronco cônico e funil - V para argamassa, ilustrados na Figura 2.9 e
Figura 2.10 para avaliar a coesão e a fluidez da mistura.
3.2.1.1.1 Coesão da argamassa
Esta propriedade é avaliada por meio do ensaio realizado com o tronco de cone
(Figura 2.9). Neste caso, o ensaio obedece aos seguintes procedimentos:
 Preencher o cone assentado em uma superfície lisa e nivelada com a
argamassa. Em seguida, retirar o dispositivo elevando-o suavemente
conforme ilustrado na Figura 3.9;
 Tomar a medida do diâmetro de espalhamento da argamassa que são os
parâmetros para o cálculo do Gm apresentados na Equação 2.1;

FIGURA 3.9 –Ensaio de tronco de cone (tronco cônico) para argamassa
FONTE: Autor (2014)

Na Figura 3.10 ilustra-se o procedimento da medida do diâmetro para o
espalhamento obtido no ensaio realizado como o molde tronco cônico.

FIGURA 3.10 – Procedimento das medidas do diâmetro de espalhamento da argamassa
colocada no cone de consistência (d1 e d2)
FONTE: Autor (2014)
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3.2.1.1.2 Fluidez da argamassa
Esta propriedade é avaliada por meio do ensaio realizado com o Funil V para
argamassa (Figura 2.10) segundo os seguintes procedimentos:
 Com a saída do funil – V tapada, preenche-lo totalmente, nivelando a
argamassa pelas bordas do funil;
 Em movimento simultâneo liberar a saída da argamassa registrando o tempo
decorrido para o escoamento total da mistura pelo funil-V. Faz-se pelo
menos duas avaliações do tempo de escoamento da mistura (Figura 3.11);


De posse dos tempos de escoamento da argamassa pelo funil-V pode-se
calcular o parâmetro Rm, utilizando-se a equação 2.2.

FIGURA 3.11 – Visualização do fluxo de argamassa pelo funil – V para argamassa
FONTE: Autor (2014)

3.2.1.1.3 Massa específica aparente da argamassa
A determinação desta propriedade da argamassa na condição fresca é feita por
meio da relação entre a massa da argamassa fresca e o volume unitário
ocupado pela mistura calculado utilizando-se a Equação 3.1. O valor adotado é a
média de pelo menos duas determinações.

 arg 

M
Vun

Equação 3.1

Onde :
arg = massa específica aparente fresca da argamassa (kg/dm³)
Vun = Volume unitário de dimensões conhecidas (dm³)
M = massa da argamassa fresca (kg)
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3.2.1.2 Definição do esqueleto granular
Nesta etapa foi realizado o estudo para avaliar o empacotamento entre as
areias fina e média para determinar a máxima compacidade com o mínimo teor de
vazios inter-grãos, seguindo os seguintes procedimentos:
1º. Pesagem e colocação dos agregados a serem empacotados na
betoneira estacionária;
2º. Mistura dos agregados por 30 segundos;
3º. Colocação dos materiais misturados no cilindro unitário de dimensões
e massa conhecidas. Neste passo é importante a padronização da
altura de lançamento da mistura no interior do cilindro;
4º. Pesagem do conjunto (cilindro + mistura de agregados);
5º. Repetir a partir do primeiro passo para cada proporção de agregados.

Os cálculos da massa específica e dos espaços vazios da mistura das areias
foram utilizando a Equação 3.2 e Equação 3.3, respectivamente.

 mist   af .
ev 

M

M af
af

 M am 

  am .

M am
( M af  M am )

 mist   mist  .100
 mist

Equação 3.2

Equação 3.3

Onde:
M af = Massa de areia fina (kg)
M am = Massa de média (kg)
af = Massa específica aparente seca da areia fina (kg/dm³);
am = Massa específica aparente seca da areia média (kg/dm³);
mist = Massa específica aparente seca da mistura (kg/dm³);
mist = Massa unitária da mistura (kg/dm³);
ev = Espaços vazios inter-grãos da mistura (%);
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3.2.1.3 Definição dos traços básicos do CAAfp
Nesta fase destes procedimentos de dosagem do CAAfp são elaborados
traços estimando valores para o volume de argamassa do concreto (Varg),
identificados por traços básicos (TR_B).
Na determinação dos traços básicos de concreto são utilizados os estudos
da argamassa definida na etapa anterior destes procedimentos, que melhor atendeu
as especificações de Gm e Rm estabelecidos para o estudo.
O primeiro passo é a estimativa de consumo de cimento/m³ de concreto.
Para tanto é utilizada a Equação 3.4.

CC arg 

Varg . arg
1  (ar / c)  0,01.( f p / c)  a / c  0,01.( sp / c)

Equação 3.4

Onde:
CCarg = Consumo de cimento/m³ de argamassa (kg/m³)
Varg = Volume de argamassa (m³)
fp/c = Massa de finos de pedreira em relação à massa de cimento Portland (%)
sp/c = Dosagem do aditivo superplastificante em termos de sólidos (%)
ar/c = Relação areia natural/cimento Portland
a/c = Relação água/cimento
arg = Massa específica aparente da argamassa na condição fresca (kg/m³)

Neste ponto é importante observar algumas questões acerca da Equação
3.3. Note que a estimativa do consumo de cimento/m³ de concreto é feita com base
nas características do traço de argamassa.
Observe que um dos fatores que compõem o numerador, a massa
específica fresca da argamassa (arg) é determinada experimentalmente enquanto
que o volume de argamassa (Varg) é estimado com base em tentativas
experimentais.
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O numerador é composto pelo traço unitário da argamassa. A maioria dos
fatores deste traço são adotados como ponto de partida no estudo de dosagem
como é o caso das relações a/c, fp/c. A relação sp/c é definida no estudo da
argamassa.
Resta a relação areia natural/cimento (ar/c). No caso desta pesquisa esta
relação foi fixada em ar/c = 2,0 levando em consideração os seguintes pontos:
1º. O fino de pedreira utilizado nos experimentos, conforme mostrado na
Figura 3.7, tem na sua composição granulométricas partículas com
dimensões superiores a 150 m, o que poderia classifica-lo como um
agregado;
2º. Como agregado este material, embora tenha na sua composição a
maioria de grãos com tamanhos que o caracterizam como fino, foi
utilizado na composição da argamassa;
3º. Levando-se em conta as pesquisas mostradas no item 2.2.2 deste
trabalho observa-se que para CAA produzidos com resíduos de britagem
de rocha a relação (agregado miúdos + resíduo de pedreira)/cimento
(arrp/c) varia de 1,24 a arrp/c = 2,67;
4º. A pesquisa de Klein (2008) é a que mais se aproxima deste trabalho. Os
materiais utilizados são da região de Londrina – Pr., portanto, similares
aos utilizados nesta pesquisa. A diferença mais significativa entre os
trabalhos, reside no fato de que os CAAs obtidos por Klein (2008) foram
produzidos com uso de adições minerais (cinzas volantes e escória
granulada de alto forno);
5º. Com os resultados da pesquisa de Klein (2008), mostrados na Tabela
2.9 observa-se que a relação arrp/c variou de 2,47 a 2,67 enquanto que a
relação arrp/agl variou de 2,08 a 2,16;
Desta forma, levando em consideração que concretos produzidos com finos
de pedreira normalmente exigem consumo de cimento um pouco mais elevado e,
analisando os concretos apresentados no item 2.2.2, especialmente para os
desenvolvidos por Klein (2008) optou-se por adotar como valor de ar/c = 2,0 mesmo
porque, a necessidade maior de cimento pode compensar a falta das adições
minerais utilizadas nos CAAs.
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Assim, o desdobramento do traço unitário, em massa para dadas relação
fp/c, relação a/c e relação sp/c para 1 kg de cimento é dado por:

1,0 : fp/c : ar/c : Mgr/c : a/c : sp/c

Equação 3.5

Tomando como referência a relação arfp/c e o consumo de cimento/m³ de
argamassa (Ccarg), calculado utilizando a Equação 3.4, determina-se a massa de
agregado miúdo/m³ de argamassa do traço.
A proporção de agregado graúdo/m³ de concreto (Mgr/m³) pode ser estimada
em volume absoluto (V) por:

Varg + Vagregado graúdo = 1,0 m³

Volume de concreto:

O desdobramento da fração de agregado graúdo para dado volume de
argamassa no traço de concreto, pode ser feito utilizando-se da Equação 3.6.

Mgr = (1 – Varg)*gr

Equação 3.6

Onde:
Mgr = Massa seca de agregado graúdo (kg)
Varg = Volume de argamassa adotado no experimento

gr = Massa específica do agregado graúdo (kg/m³)

O consumo de cimento/m³ de concreto estimado por meio da Equação 3.4
deve ser verificado experimentalmente.
Para tanto, determina-se a massa específica do concreto fresco (cf), em
kg/m³ e, fazendo uso da Equação 3.7 calcula-se o consumo de cimento/m³ de
concreto ( C ).

C

 cf
1  ( fp / c)  (arfp / c)  ( Mgr / c)  a / c  sp / c
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A Figura 3.12 ilustra as etapas de arrasamento de topo e pesagem do
cilindro utilizado na determinação da massa específica do concreto fresco. A norma
utilizada para este ensaio é a NBR 9833 (2008).

FIGURA 3.12 – Ensaio de massa específica em traços de CAA. Arrasamento de topo do
cilindro de volume unitário(a), Pesagem do conjunto cilindro + concreto (b),
FONTE: Autor (2013)

3.2.1.4 Validação do traço básico do CAAfp (TR_V)
Esta é a última fase destes procedimentos para a dosagem do CAAfp. O
traço básico (TR_B) que apresentar melhores características na condição fresca e
endurecida será considerado o traço ideal e será verificado por meio de validação
(repetibilidade de resultados de ensaios).
A mistura ideal ainda pode sofrer pequenos ajustes, como é previsto em
qualquer método de dosagem de concreto. As avaliações na condição fresca serão
feitas utilizando os dispositivos da norma ABNT 15823 (2010) enquanto que no
estado endurecido a moldagem de corpos de prova cilíndricos (10 x 20cm)
fornecem os parâmetros da resistência a compressão nas idades de interesse.
Serão moldados seis corpos de prova para cada traço realizado. A
moldagem, cura e rompimento dos copos de prova serão realizadas conforme
preconiza as normas NBR 5738 (2003) e NBR 5739 (2007).
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4 RESULTADOS
Neste capítulo são apresentados os resultados e análises dos valores
obtidos para os diversos experimentos envolvidos na pesquisa. Desta forma, são
avaliados em primeiro plano as etapas experimentais que envolveram os estudos
das características reológicas da argamassa e o teor de saturação do aditivo usando
os índices Gm e Rm. Além disso, é apresentada a melhor composição entre as areias
fina e média determinada por meio do estudo do esqueleto granular destes
agregados miúdos.
Em seguida são apresentados os traços de concretos autoadensáveis
básicos (TR_B) produzidos com 30% de finos de pedreira com relação à massa de
cimento e dosados com volumes de argamassa (Varg) estimados em 65%, 67% e
70%. (TR_B 65-1, TR_ B 65-2, TR_ B 67-1, TR_ B 67-2, TR_ B 70-1, TR_ B 70-2).
Essas misturas foram avaliadas no estado fresco pelos ensaios de espalhamento
pelo tronco de cone, habilidade passante pelo anel – J e na condição endurecida
pelo ensaio de resistência à compressão do concreto nas idades de 3, 7 e 28 dias.
Por fim, repete-se o traço básico (TR_B) que melhor atendeu aos resultados
dos ensaios da mistura na condição fresca para obter a sua validação realizando os
ensaios de espalhamento pelo tronco de cone, habilidade passante pelo anel – J,
tempo de fluxo no funil – V e resistência a segregação utilizando a coluna de
segregação e na condição endurecida a resistência à compressão nas idades de 3,
7 e 28 dias. O traço de validação é identificado por TR_V.
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4.1 Obtenção dos concretos autoadensáveis produzidos com adição de finos
de pedreira
4.1.1 Os agregados e cimento
Não foi adotado nesta pesquisa um critério para escolha da granulometria
areia natural a ser utilizada nas dosagens do CAAfp. Optou-se por aqueles
disponíveis no mercado. O uso da areia fina foi adotado com a finalidade de
aumentar a fração de finos no esqueleto granular. Observa-se nas Figuras 3.1 e 3.2
que areia fina não atende aos limites estabelecidos pela norma ABNT NBR 7211
(2009) enquanto que a areia média encontra-se no limite da faixa utilizável fixado
pela referida norma.
No caso da pedra britada, muito embora tenha sido feita pesquisa em três
pedreiras da região, adotou-se como agregado graúdo aquela brita que apresentou
dimensão máxima de 19 mm, com menor módulo de finura. No caso, foi escolhido a
pedra britada fornecida pela pedreira 1.
O cimento Portland adotado para a pesquisa foi o cimento Portland CP V –
ARI, considerando que este tipo de cimento é o que apresenta maior área específica
(finura) e menor quantidade de adições minerais, quando comparado com outros
tipos de cimentos nacionais, pelo menos segundo o catálogo do fabricante
(Votorantim Cimentos).
4.1.1.1 Composição de agregado miúdo: areia fina, areia média e finos de
pedreira
Realizou-se o ensaio de granulometria da composição final dos agregados
miúdos, sendo 30% de areia fina, 70% areia média e 30% de finos de pedreira. O
ensaio foi realizado segundo os procedimentos preconizados pela norma ABNT NBR
NM 7211 (2009) – AGREGADOS: Determinação da composição granulométrica dos
agregados, e tendo como resultado a dimensão máxima característica igual a 1,18 e
o módulo de finura de 1,330. (Tabela 4.1). A curva granulométrica resultante desta
composição está representada na Figura 4.1.
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TABELA 4.1 – Granulometria por peneiramento dos agregados miúdos – Composição
de areia fina (30%), areia média (70%) e finos de pedreira (30% em relação à massa de
cimento)
MATERIAL AVALIADO

ORIGEM DE AMOSTRA (Local, Cidade)

Areia Fina, Areia Média e
Finos de pedreira

Porto São José e Pedreira Extracon Maringá/PR

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA DE AGREGADOS

PENEIRAS

IDENTIFICAÇÃO NA PESQUISA

30%AF+70%AM+30%FP

LIMITES GRANULOMÉTRICOS

(NBR 7211/2009)
ZONA UTILIZÁVEL

VALORES MÉDIOS DA PORCENTAGEM DE MASSA
RETIDA
(%)

RETIDA E ACUMULADA
(%)

LIMITE INFERIOR

LIMITE SUPERIOR

9,5 mm

0,0

0

0

0

6,3 mm

0,0

0

0

7

4,75 mm

0,0

0

0

10

2,36 mm

0,2

0

0

25

1,18 mm

2,7

7

5

50

0,60 mm

5,5

26

15

70

0,30 mm

24,3

39

50

95

0,15 mm

56,1

56

85

100

FUNDOS

11,4

100

-

-

Dimensão máxima característica ...................................................................

1,18 mm

Módulo de Finura ...........................................................................................

1,330

FIGURA 4.1 – Curva granulométrica da composição dos agregados miúdos – areia fina
(30%), areia média (70%) e finos de pedreira (30% em relação à massa de cimento)
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4.1.2 Otimização da argamassa
As características reológicas da argamassa interferem significativamente no
desempenho do CAA à medida que alteram a fluidez e coesão do concreto
autoadensável.
Desta forma foram dosadas argamassas compostas por cimento Portland :
finos de pedreira : areia natural : água : aditivo superplastificante considerando a
relação finos de pedreira/cimento (fp/c) igual a 0,30, relação areia natural/cimento
(ar/c) igual a 2,0 para diversos teores de aditivo superplastificante (sp/c).
As argamassas foram avaliadas utilizando-se o tronco de cone e o funil - V
para argamassas, ilustrados na Figura 2.9 e Figura 2.10, respectivamente.
A fração de areia na parcela de agregado miúdo das misturas foi composta
por 30% de areia fina e 70% de areia média. As proporções entre as areias foram
definidas com base nos resultados do estudo do esqueleto granular.
A fração de finos de pedreira na composição do agregado miúdo das
misturas foi calculada com relação à massa de cimento. Na fração de água total
previsto para as argamassas foi descontada quantidade presente como agente de
diluição do aditivo.
A Tabela 4.2 apresenta os valores de espalhamento e tempo de escoamento
obtido com o tronco de cone (cone de consistência) e do funil - V para argamassas.
Além disso, apresenta os valores dos índices Gm e Rm calculados com base nas
Equações 2.1 e 2.2, respectivamente.
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TABELA 4.2 – Resultados dos ensaios de argamassa utilizando o tronco cônico e o
Funil-V para argamassas com de 30% de finos de pedreira em relação à massa de
cimento e teor de aditivo superplastificante variável
DOSAGEM DA ARGAMASSA

(cimento : finos de pedreira : areia fina : areia média : água: aditivo Superplastificante

800 : 240 : 480 : 1120 : a/c : f(teor de aditivo M liq)

TRAÇO N°

DOSAGEM DO ADITIVO

Massa Líquida
(Mliq) (g)

% DE MASSA

TRONCO CÔNICO
Diâmetro de
Espalhamento
(mm)

Liquida

d1

d2

FUNIL-V
PARA
ARGAMASSA
Tempo de
escoamento
(s)

RELAÇÃO
ÁGUA/CIMENTO

RELAÇÃO FINOS DE
PEDREIRA/CIMENTO

a/c = 0,50

fp/c = 0,30

ÍNDICES DE
CONSISTÊNCIA
E FLUIDEZ DA
ARGAMASSA

MASSA
ESPECÍFICA
ARGAMASSA
FRESCA
(kg/m³)

Gm

Rm

1

6,0

0,33

150,0

145,7

3,45

1,19

2,899

2.342,20

2

9,0

0,50

210,0

208

3,30

3,37

3,030

2.401,00

3

12,0

0,60

280,0

275,0

2,68

6,70

3,731

2.409,50

4

15,0

0,67

284,0

284,0

2,28

7,07

4,386

2.409,90

5

18,0

0,73

308,0

312,0

2,09

8,61

4,785

2.383,50

MÉDIA .....................................................................................................................................

2.400,98

Os resultados obtidos para os índices Gm e Rm constantes na Tabela 4.2
comparados com os limites estabelecidos na Tabela 2.7 indicam que dois traços de
argamassa podem ser utilizados.
O traço n° 5 atende aos limites propostos por Domone e Jin (2002),
enquanto que o traço n° 4 atende ao limite propostos por Repette e Melo (2005) para
o índice Gm.
Considerando os limites estabelecidos para esta pesquisa (Gm igual a
7,0+1,0 e Rm igual 4,0+0,5) adotou-se o traço n° 4. Na Figura 4.2 ilustram-se os
espalhamentos obtidos com tronco cônico para argamassas dosadas com teores de
aditivo de 0,33% - 0,50% - 0,60% - 0,67% e 0,73% cujos índices Gm e Rm são
mostrados na Tabela 4.2.
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( a ) 0,33%

( d ) 0,67%

(b)

0,50%

( c ) 0,60%

( e ) 0,73%

FIGURA 4.2 – Ensaio de espalhamento em argamassas confeccionadas com 0,33% (a),
0,50% (b), 0,60% (c), 0,67% (d), e 0,73% (e) de aditivo superplastificante
FONTE: Autor (2014)

4.1.3 Esqueleto Granular
A representação gráfica do esqueleto granular, obtido para as areias fina e
média está apresentado na Figura 4.3. A máxima densidade na condição solta com
o mínimo de vazios ocorre para a composição com 20% de areia fina e 80% de areia
média. No entanto, a fim de utilizar mais fino nas misturas, foi adotado a composição
de 30% de areia fina e 70% de areia média nos traços de CAAfp. A Tabela 4.3
mostra os cálculos feitos para o estudo do esqueleto granular das areias naturais.
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Densidade da mistura entre as areias média e fina
1,670

MASSA UNITÁRIA (kg/dm³)

1,660
1,650

1,640
1,630
1,620

1,610
1,600
1,590
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TEOR DE AREIA FINA NA MISTURA (%)

Vazios inter-grãos em função da compactação da mistura
40,0
39,5

ESPAÇOS VAZIOS (%)

39,0
38,5

38,0
37,5
37,0

36,5
36,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TEOR DE AREIA FINA NA MISTURA (%)

FIGURA 4.3 - Empacotamento resultante da mistura de areia média e areia fina

Na Figura 4.4 ilustram-se algumas etapas da execução do ensaio de
esqueleto granular da mistura entre a areia média e fina identificando a mistura do
material em betoneira estacionária por 30 segundos (a), o lançamento da mistura no
cilindro unitário para pesagem (b) e, finalmente, a pesagem do conjunto (cilindro +
mistura) para os cálculos da massa unitária da mistura na condição seca e solta.
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(a)

(b)

(c)

FIGURA 4.4- Processo de execução do ensaio de Esqueleto granular: (a) Mistura do
material, (b) Lançamento da mistura no cilindro e (c) Pesagem da mistura
FONTE: Autor (2014)

TABELA 4.3 - Valores de ensaios obtidos estudo do esqueleto granular para definir a
composição ideal entre as areias fina e média
COMPOSIÇÃO DA
MISTURA EM
PORCENTAGEM

MASSA DA MISTURA
(kg)

AREIA
MÉDIA

AREIA
FINA

AREIA
MÉDIA

AREIA FINA

1

100

0

25,0

0,00

2

90

10

25,0

3

80

20

4

70

5

ENSAIO
N°

PARÂMETROS OBTIDOS
PARA A MISTURA
INCREMENTOS
DE AREIA FINA

MASSA
UNITÁRIA
(kg/dm³)

ESPAÇOS
VAZIOS
(Ev) (%)

MASSA
ESPECÍFICA
SECA
(kg/dm³)

-

1,645

38,3

2,665

2,78

2,78

1,660

37,7

2,664

25,0

6,25

3,47

1,666

37,4

2,663

30

25,0

10,71

4,46

1,661

37,6

2,661

60

40

25,0

16,67

5,95

1,650

38

2,66

6

50

50

25,0

25,00

8,33

1,639

38,4

2,659

7

40

60

25,0

37,50

12,50

1,632

38,6

2,658

8

30

70

25,0

58,33

20,83

1,621

39

2,657

9

20

80

25,0

100,00

41,67

1,611

39,3

2,655

10

10

90

25,0

225,00

166,67

1,607

39,4

2,654

11

0

100

0,00

25,00

0,00

1,601

39,7

2,653
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4.1.4 Determinação dos traços de CAAfp em função das características da
argamassa
As características do CAAfp são definidas em função da argamassa adotada,
no caso desta pesquisa, aquela destacada na Tabela 4.2. Gomes (2002) sugere que
os CAAs sejam produzidos com volumes de argamassa entre 50% e 70%.
Desta forma, foram avaliados traços de concreto produzidos com volumes
de argamassa estimados em 65%, 67% e 70% que na condição fresca foram
ensaiados pelo tronco de cone e pelo ensaio do anel J. Os espalhamentos obtidos
nestas misturas podem ser visualizados na Figura 4.5, Figura 4.6 e Figura 4.7.

(a)

(b)

FIGURA 4.5 – Ensaios em traços de CAA com volume de argamassa igual a 65% e relação
sp/c de 0,67%: Ensaio de espalhamento (a), ensaio de anel J (b),

(a)

( b)

FIGURA 4.6 – Ensaios em traços de CAA com volume de argamassa igual a 67% e relação
sp/c de 0,67%: Ensaio de espalhamento (a), ensaio de anel J (b),
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(a)

( b)

FIGURA 4.7 – Ensaios em traços de CAA com volume de argamassa igual a 70% e relação
sp/c de 0,67%: Ensaio de espalhamento (a), ensaio de anel J (b),

Neste ponto podem ser colocadas algumas questões relativas aos traços
resultantes dos teores de argamassas adotados. Foram confeccionados dois traços
para cada volume de argamassa. Dependendo do volume de argamassa (Varg) foram
utilizados teores de aditivo superplastificante de 0,50%, 0,60% e 0,67%
considerando que o volume de materiais e as diferenças entre argamassa e
concreto interferem na dosagem do aditivo.
Os resultados dos ensaios na condição fresca e endurecida realizados nos
concretos produzidos com volumes de argamassa de 65% e 67% e teores de aditivo
superplastificante (sp/c) de 0,67% apresentaram características que atendem mais
adequadamente ao que se espera dos concretos autoadensáveis produzidos pela
adição de finos de pedreira pois não apresentam, como se observa na Figura 4.5 e
Figura 4.6, sinais evidentes de segregação das partículas. Os espalhamentos
obtidos pelo tronco de cone nestes traços, na média, atendem aos limites
estabelecidos na norma ABNT NBR 15823-1 (2010)
Os traços de CAAfp produzidos com Varg = 70% (TR_B 70) tiveram consumos
de cimento/m³ de concreto ligeiramente superiores (16,2 kg/m³) aos concretos
obtidos com Varg = 67% (TR_B 67) e, como ilustra a Figura 4.7, apresentaram
segregação na mistura.
Desta forma, considerando as informações mostradas na Tabela 4.4 será
considerado como traço de CAAfp ideal (TR_B 67) aquele produzido com volume de
argamassa (Varg) de 67%. Os resultados obtidos na validação destes traços são
identificados por TR_V 67_1 e TR_V 67_2 e mostrados na Tabela 4.5 e Tabela 4.6.
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TABELA 4.4 – Concretos produzidos com adições de 30% de finos de pedreira,
agregados naturais e volume de argamassa de 65%, 67% e 70%

VOLUME DE ARGAMASSA

PARÂMETROS DE DOSAGEM
65%

67%

70%

9- CARACTERÍSTICAS DA ARGAMASSA

TR_B
65_1

TR_B
65_2

TR_B
67_1

TR_B
67_2

TR_B
70_1

TR_B
70_2

1.1 – RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO (a/c)

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

1.2 – DOSAGEM DO ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE (sp/c)
(%)

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

1.3 – RELAÇÃO FINOS DE PEDREIRA/CIMENTO (ffp) (%)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

1.4 – ÍNDICE DE COESÃO (Gm)

7,07

7,07

7,07

7,07

7,07

7,07

1.5 – ÍNDICE DE FLUIDEZ (Rm)

4.386

4.386

4.386

4.386

4.386

4.386

2.409,9

2.409,9

2.409,9

2.409,9

2.409,9

2.409,9

2.1 – RELAÇÃO MIÚDO/GRAÚDO (arfp/Mgr)

1,01

1,01

1,10

1,10

1,27

1,27

2.2 – DOSAGEM DO ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE
(sp/c)(%)

0,60

0,67

0,50

0,67

0,50

0,67

- Cimento Portland (CP V-ARI) (kg/m³)

412,02

412,00

424,74

424,68

443,75

443,70

- Finos de pedreira (britagem do basalto) (kg/m³)

123,61

123,60

127,42

127,40

133,13

133,11

- Areia lavada, natural quartzosa – FINA (kg/m³)

247,21

247,20

254,84

254,81

266,25

266,22

- Areia lavada, natural quartzosa – MÉDIA (kg/m³)

576,83

576,80

594,63

594,55

621,26

621,17

- Pedra britada do basalto (BRITA 1) (kg/m³)

938,35

938,35

884,73

884,73

804,30

804,30

- Água Total (kg/m³)

243,73

243,53

248,41

247,88

254,97

254,42

2,27

2,53

1,95

2,60

2,04

2,72

- Idade = 3 dias (fc3)

18,6 / 20,6

17,7 / 18,4

21,8 / 24,1

22,4 / 24,1

20,0 / 20,3

22,6 / 23,2

- Idade = 7 dias (fc7)

25,8 / 26,5

20,7 / 23,5

27,4 / 28,1

28,6 / 31,1

25,5 / 25,7

24,8 / 26,0

- Idade = 28 dias (fc28)

28,5 / 28,8

25,1 / 27,2

31,9 / 32,3

29,8 / 30,4

28,6 / 29,2

31,0 / 32,8

4.1 – ESPALHAMENTO PELO TRONCO DE CONE (mm)

520

580

560

650

710

720

4.2 – TEMPO DE ESPALHAMENTO T500 (s)

0,78

0,65

1,18

0,91

0,53

0,81

-

-

-

-

-

-

65

-

-

90

-

80

4.5 – MASSA ESPECÍFICA DO CONCRETO FRESCO (kg/m³)

2.370,2

2.325,2

2.360,9

2.367,6

2.338,4

2.351,7

4.6 – CONSUMO DE CIMENTO/M³ DE CONCRETO
(EXPERIMENTAL) (kg/m³)

383,40

370,03

393,40

394,40

407,70

409,60

1.6 – MASSA ESPECÍFICA NA CONDIÇÃO FRESCA (kg/m³)
2 – PARÂMETROS DE DOSAGEM DO CAAFP

2.3 – CONSUMO DE MAT/M³ DE CONCRETO

- Aditivo superplastificante. (Gleniun 51) (litros/m³)
3 – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO (MPa)5

4 – ENSAIOS DO CONCRETO NO ESTADO FRESCO

4.3 – TEMPO DE FLUXO NO FUNIL V (s)
4.4 – HABILIDADE PASSANTE PELO ANEL J (mm)

LEGENDA: TR_B 65_1 – Traço Básico, volume de argamassa de 65%, traço nº 1.

5

Exemplares constituídos de 6 corpos de prova (cp) ( 10 x 20 cm) ensaiados obedecendo ao plano de ruptura
de 2cp/3 dias, 2cp/7dias e 2cp/28 dias.
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TABELA 4.5 – Traços de CAAfp produzidos com volume de argamassa (Varg) de 67%,
adição de 30% de finos de pedreira e teor de aditivo superplastificante de 0,67% para testes
de validação
CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS PRODUZIDOS EXPERIMENTALMENTE
COM VOLUME
DE ARGAMASSA DE 67%

IDENTIFICAÇÃO DOS TRAÇOS
TR_V 67_1

TR_V 67_2

1.1 – RELAÇÃO MIÚDO/GRAÚDO (ar/br)

1,10

1,10

1.2 – RELAÇÃO AREIA/CIMENTO (a/c) (kg/kg)

0,500

0,500

1.2 – ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE (líquidos) (sp/c) (%)

0,67

0,67

- Cimento Portland (CP V-ARI) (kg/m³)P6

424,68

424,68

- Finos de pedreira - (fp/c = 0,3) (kg/m³)

127,40

127,40

- Areia lavada, natural quartzosa - FINA (kg/m³)

254,81

254,81

- Areia lavada, natural quartzosa - MÉDIA (kg/m³)

594,55

594,55

- Pedra britada do basalto (BRITA 1) (kg/m³)

884,73

884,73

- Água Total (kg/m³)

247,88

247,88

2,60

2,60

40

40

- Cimento Portland (CP V-ARI) (kg)

16,99

16,99

- Finos de pedreira - (fp/c = 0,3) (kg)

5,10

5,10

- Areia lavada, natural quartzosa - FINA (kg)

10,19

10,19

- Areia lavada, natural quartzosa - MÉDIA (kg)

23,79

23,79

- Pedra britada do basalto (BRITA 1) (kg)

35,40

35,40

- Água Total (kg)

10,40

10,40

- Aditivo superplastificante. (Gleniun 51) (g)

109,87

109,87

2.2 – MASSA ESPECÍFICA DO CONCRETO FRESCO (kg/m³)

2.374,2

2.379,5

2.3 – CONSUMO EXPERIMENTAL DE CIMENTO/M³ DE CONCRETO (kg/m³)

395,50

396,40

1 – PARÂMETROS DE DOSAGEM DO CAAFP

1.3 – CONSUMO DE MAT/M³ DE CONCRETO

- Aditivo superplastificante. (Gleniun 51) (litros/m³)

2 – INFORMAÇÕES OBTIDAS EXPERIMENTALMENTE
2.1 – VOLUME DE CONCRETO PRODUZIDO (dm³)

LEGENDA: TR_V 67_1 – Traço Validado, volume de argamassa de 67%, traço nº 1.

6

Consumo de cimento calculados com base na Equação 3.9 a partir da relação agregado miúdo/cimento (ar/c)
igual a 2 e dadas características da pasta. O desdobramento do traço foi feito com base na Equação 3.10
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TABELA 4.6 – Resultados dos ensaios de validação dos concretos produzidos com
volume de argamassa (Varg) de 67%, adição de 30% de finos de pedreira e teor de aditivo
superplastificante de 0,67%
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS DOS CAAfp PRODUZIDOS
EXPERIMENTALMENTE COM VOLUME DE ARGAMASSA DE 67%

IDENTIFICAÇÃO DOS TRAÇOS
TR_V 67_1

TR_V 67_2

- Classe de espalhamento / Espalhamento pelo tronco de cone (mm)

SF 2 / 670

SF 1 / 640

- Classe de viscosidade plástica aparente T500 em fluxo livre / Tempo
de Espalhamento T500 (s)

VS 1 / 0,60

VS 1 / 0,94

650

615

PJ 1 / 20

PJ 1 / 25

VF 1 / 2,59

VF 1 / 2,84

SR 1 / 11,1

SR 1 / 14,3

2.1 - Idade = 3 dias (fc3) (MPa)

24,1 / 24,7

23,4 / 23,8

2.2 - Idade = 7 dias (fc7) (MPa)

30,6 / 30,7

31,8 / 32,5

2.3 - Idade = 28 dias (fc28) (MPa)

36,7 / 38,1

35,7 / 36,4

1 – ENSAIOS DO CONCRETO NO ESTADO FRESCO
1.1 – SLUMP FLOW TEST (ABNT NBR 15823-2:2010)

1.2 – ANEL J (ABNT NBR 15823-3:2010)
- Espalhamento no anel J (mm)
- Classe de habilidade passante pelo anel J sob fluxo livre /
Habilidade passante pelo anel J (mm)
1.3 – FUNIL – V (ABNT NBR 15823-5:2010)
- Tempo de fluxo no funil - V
1.4 – COLUNA DE SEGREGAÇÃO (ABNT NBR 155823-6:2010)
- Classe de resistência à segregação pela coluna de segregação /
Resistência à segregação do concreto (SR) (%)

2 – RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - (CP 10 x 20 cm)
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Os CAAfp mostrados na Tabela 4.5 quando analisados o espalhamento pelo
tronco de cone, a habilidade passante pelo anel J, o funil – V e a resistência à
segregação do concreto, atendem aos requisitos mínimos estabelecidos na norma
ABNT 15823 (2010) para identifica-los como concreto autoadensáveis.
Quando comparados com os parâmetros de CAA propostos pela norma
EFNARC (2005), constantes na Tabela 4.7 observa-se que os CAAfp são
adequadamente proporcionados pois os valores dos componentes da mistura estão
dentro das faixas especificadas pela referida norma, a exceção fica por conta da
relação finos/água.
Esta diferença nos valores pode ser resultado da necessidade de maior
demanda de água por parte dos finos de pedreira ainda mais se considerado que
este material apresenta na sua composição granulométrica 44,6% de partículas
menores que 0,075 m. A Tabela 4.7 mostra os valores obtidos nesta comparação
para o traço de validação identificado por TR_V 67.

TABELA 4.7 – Parâmetros quantitativos relacionados ao traço de CAAfp (TR_V 67)
COMPONENTES DA MISTURA

EFNARC

TR_V 67

(kg/m³)

(Litros/m³)

395,5 kg/m³

380 - 600

-

35,7 %

-

300 - 380

- Água (Hidratação, absorção e
aditivo)

195,9 kg/m³

150 - 210

150 - 210

- Agregado graúdo

307 litros/m³

750 - 1000

270 - 360

- Agregado miúdo

336 litros/m³

- Finos (cimento + adições minerais)
- Pasta

- Relação água/finos
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Faz o equilíbrio volumétrico da
mistura. O conteúdo varia de 48% a
55% da massa total do agregado

-

0,85 – 1,10
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A Figura 4.8 ilustra os espalhamentos no traço TR_V 67 obtidos no tronco de
cone e no anel J enquanto que a Figura 4.9 mostra algumas etapas do ensaio para a
avaliação da segregação de partículas nos testes de validação dos traços de CAAfp.

(a)

(b)

FIGURA 4.8 – Espalhamentos obtidos no traço TR_V 67: Espalhamento pelo tronco de cone
(a), Espalhamento no anel J (b),

(a)

(b)

(c)

(d)

FIGURA 4.9 – Ensaio de Resistência a Segregação – Coluna de segregação (a); base da
coluna de segregação (b); Lavagem do material de base/topo (c); Material da base da coluna e
material do topo da coluna de segregação preparados para pesagem (d)
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4.1.2 Resistência à compressão dos CAAfp
Os CAAfp foram avaliados por meio da resistência à compressão em corpos
de prova cilíndricos (10 x 20 cm). Os corpos de prova após cura em câmara úmida,
foram capeados com pasta de enxofre e ensaiados nas idades de 3, 7 e 28 dias de
idade, obedecendo a um plano de rompimento de 2/3 dias, 2/7 dias e 2/28 dias.

A Figura 4.10 mostra um conjunto de 3 exemplares (cada exemplar
constituído de 6 corpos de prova) moldados e o equipamento utilizado nos ensaios
de resistência à compressão.

FIGURA 4.10 – Ensaio de resistência a compressão: Exemplares moldados em formas
cilíndricas (10 x 20cm) (a); Prensa hidráulica digital do Laboratório de Materiais de
Construção/DEC (b)

Os traços validados (TR_V 67_1 e TR_V 67_2) apresentaram valores de
resistência média de 36,7 MPa aos 28 dias de idade, acima do valor esperado nesta
pesquisa.
O consumo de cimento por m³ de concreto estimado segundo a Equação 3.4
para o traço validado é de 424,68 kg/m³, enquanto que o consumo médio de cimento
por m³ de concreto, determinado experimentalmente a partir da massa específica
fresca, e calculado segundo a Equação 3.7, é de aproximadamente 396,0 kg/m³.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os experimentos realizados e os resultados obtidos nesta pesquisa
permitem extrair as algumas conclusões descritas abaixo.
Foi possível obter concreto autoadensável confeccionado com adições de
30% de finos de pedreira a partir do estudo das características reológicas da
argamassa (fluidez e coesão).
Os concretos produzidos com volume de argamassa de 67% avaliados na
condição fresca por meio dos dispositivos propostos pela norma ABNT NBR 15823
(2010) são autoadensáveis, embora demandem maior quantidade de água na
comparação com os parâmetros estabelecidos pela EFNARC (2005) para o CAA.
O CAAfp aprovado nos ensaios de autoadensabilidade, com adição de 30%
foi obtido com o seguinte traço unitário: 1 : 0,600 : 1,400 : 0,300 : 2,083 : 0,500 :
0,0067 (cimento: areia fina: areia média: finos de pedreira : brita : água: aditivo
superplastificante) com massa específica de 2.374,2 kg/m³.
A presença de finos de pedreira na mistura não interferiu significativamente
na resistência mecânica do concreto, pois para os valores de consumo da ordem de
395,0 kg/m³, obteve-se resistência à compressão média de 36,7 MPa aos 28 dias de
idade, superior à esperada neste estudo e compatível com os valores citados na
literatura para este tipo de concreto.
Após o estudo das argamassas com o intuito de definir o traço do CAA e a
dosagem inicial do aditivo superplastificante, não houve necessidade de alterações
no teor de aditivo na confecção dos CAAfp. Portanto, determinar o ponto de
saturação do aditivo por meio do estudo das características reológicas da
argamassa foi um procedimento eficiente. A fragilidade desta etapa reside na
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dependência da habilidade do operador no registro dos tempos por meio de
cronometragem. Registros iconográficos das etapas de ensaio pode ser uma boa
alternativa à medida que pode minimizar os possíveis erros decorrentes do registro
dos tempos por meio de cronômetros.
Finalmente, os procedimentos adotados na definição dos traços de CAAfp
são de fácil aplicação, não envolvendo grandes aparato laboratorial além daqueles
comumente utilizado na caracterização deste tipo de concreto, porém exige um
treinamento prévio da equipe para execução dos ensaios de validação do concreto
autoadensável.
Durante a realização desta pesquisa observou-se que variações na
temperatura ambiente interferem nas características do concreto autoadensável no
estado fresco. Quanto maior a temperatura o concreto tende a ficar mais fluido e,
portanto menos coeso.
Desta forma, é importante pesquisas no sentido de ratificar aquilo que foi
apresentado neste trabalho e, portanto, fica como sugestão para futuras pesquisas
em relação aos concretos autoadensáveis com adições de finos de pedreira:


Estudar CAA utilizando a adição de outros de teores de finos de pedreira;



Avaliação comparativa entre concretos produzidos com e sem os finos de
pedreira “in natura”;



O uso de aditivo superplastificante em conjunto com aditivo modificadores
de viscosidade para melhorias na coesão das partículas;



Avaliar perda de fluidez e trabalhabilidade do concreto em questão de
minutos, promovendo ações que aumentem o seu tempo de uso.
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