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RESUMO

O acentuado consumo de recursos naturais pela indústria da construção civil tem
motivado inúmeros estudos referentes à aplicação de resíduos que substituam
parcialmente ou totalmente alguns materiais, como os agregados, reduzindo assim o
impacto ambiental causado pela extração da areia e pelo processo de britagem. A
aplicação do pó de pedra oriundo do processo de britagem como agregado para a
produção de concretos de cimento Portland, é uma alternativa viável, tendo em vista o
alto custo das areias naturais, além dos danos ambientais que sua exploração ocasiona ao
meio ambiente. O pó de pedra possui custo reduzido comparado ao da areia natural pelo
fato de ser produzido nos canteiros das próprias pedreiras, que geralmente ficam
localizadas próximas aos grandes centros urbanos. A presente pesquisa analisou a
viabilidade da utilização do pó de pedra proveniente da britagem de rochas gnaisses no
estado da Bahia, em substituição à areia natural quartzosa. No desenvolvimento deste
estudo científico foi realizada a caracterização física e química das matérias-primas
aplicadas e moldados corpos de prova cilíndricos, utilizando-se como referência os
valores de Fck 20, Fck 25 e Fck 30 MPa (Resistência característica do concreto aos 28
dias) nas seguintes composições de pó de pedra:10%, 30%, 50%, 100% e 100% com
aditivo. Os corpos de prova foram curados e submetidos aos ensaios de resistência à
compressão e absorção de água, em seguida as amostras foram submetidas à ensaios de
difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura. A análise dos resultados
obtidos constatou que a composição com 10% de pó de pedra apresentou os melhores
resultados referentes aos ensaios físicos e mecânicos realizados, confirmando a redução
da resistência à compressão e o aumento da absorção de água à medida que se aumentou
o teor do pó de pedra na composição do concreto.
Palavras-chaves: pó de pedra, concreto, cimento Portland, impacto ambiental.

ABSTRACT

The sharp consumption of natural resources by the construction industry has motivated
numerous studies concerning the application of waste to replace partially or fully, some
materials, such as aggregates, thereby reducing the environmental impact caused by the
extraction of sand and crushing process. The application of stone dust from crushing
process arising as an aggregate for the production of Portland cement concrete is a viable
alternative in view of the high cost of natural sands, in addition to the environmental
damage which causes its operation to the environment. The stone dust has reduced cost
compared to natural sand because it is produced in the beds of their own quarries, which
are usually located close to major urban centers. This study examined the feasibility of
using stone dust from the crushing of rock gneisses in the state of Bahia, replacing natural
quartz sand. In the development of scientific study was conducted to characterize physical
and chemical raw materials applied and molded cylindrical specimens , using as reference
values Fck 20, Fck 25 and Fck 30 MPa ( resistance characteristic of the concrete after 28
days) in following compositions stone powder: 10%, 30%, 50 %, 100% and 100% with
additive. The specimens were cured and subjected to the tests of compressive strength and
water absorption, then the samples were subjected to the tests of X-ray diffraction and
scanning electron microscopy. The results obtained showed that the composition with
10% stone powder showed the best results regarding the physical and mechanical tests
performed, confirming the reduction in compressive strength and increased water uptake
increased as the content of the powder stone in the concrete composition.

Keywords: crushed stone, concrete, Portland cement, environmental impact.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Nomenclatura comercial e adotada pela ABNT para os agregados graúdos...25
Tabela 2 - Composição dos cimentos Portland comuns e compostos .............................. 36
Tabela 3 - Nomenclatura das composições com pó de pedra ........................................... 47
Tabela 4 - Composição química do cimento, da areia e do pó de pedra (FRX) ............... 54
Tabela 5 – Análise Granulométrica da brita (% retida acumulada)

..............................59

Tabela 6 – Porcentagem de materiais pulverulentos da areia e do pó de pedra................60
Tabela 7 - Resistência dos corpos de prova de concreto (traço controle) .......................61
Tabela 8 - Resistência dos corpos de prova de concreto .................................................. 61
Tabela 9 - Absorção de água dos corpos de prova de concreto para Fck 20 MPa ........... 66
Tabela 10 - Absorção de água dos corpos de prova de concreto para Fck 25 MPa ......... 67
Tabela 11 - Absorção de água dos corpos de prova de concreto para Fck 30 MPa ......... 68

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – representação diagramática da zona de transição e da matriz da pasta de
cimento no concreto......................................................................................38
Figura 2 - Fluxograma das etapas metodológicas desenvolvidas .................................. 44
Figura 3 - DRX da areia ................................................................................................ 55
Figura 4 - DRX do cimento ........................................................................................... 56
Figura 5 - DRX do pó de pedra ..................................................................................... 56
Figura 6 - Curva de distribuição granulométrica da areia ............................................. 57
Figura 7 - Curva de distribuição granulométrica do pó de pedra .................................. 58
Figura 8 - Distribuição granulométrica do pó de pedra (Granulômetro) ....................... 59
Figura 9 - Curva granulométrica da brita apresentando as zonas úteis .........................60
Figura 10 - Resistência dos corpos de prova de concreto para Fck 20 MPa .................. 62
Figura 11 - Resistência dos corpos de prova de concreto para Fck 25 MPa .................. 63
Figura 12 - Resistência dos corpos de prova de concreto para Fck 30 MPa .................. 64
Figura 13 - Resistência dos corpos de prova cilíndricos de concreto............................ 65
Figura 14 - Absorção de água dos corpos de prova de concreto para Fck 20 MPa ........ 66
Figura 15- Absorção de água dos corpos de prova de concreto para Fck 25 MPa ........ 67
Figura 16 - Absorção de água dos corpos de prova de concreto para Fck 30 MPa ........ 68
Figura 17 - Absorção de água dos corpos de prova cilíndricos de concreto .................. 69
Figura 18 - DRX da composição P10 ............................................................................ 70
Figura 19 - DRX da composição P30 ............................................................................ 70
Figura 20 - Micrografia da superfície de fratura da composição P10 -7Kx .................. 71
Figura 21 - Micrografia da superfície de fratura da composição P10 -15Kx................. 72
Figura 22 - EDS do ponto “A” da micrografia na Figura 21 ......................................... 72
Figura 23 - Micrografia da superfície de fratura da composição P30 -7Kx .................. 73
Figura 24 - Micrografia da superfície de fratura da composição P30 -15Kx..................74
Figura 25 - EDS do ponto “B” da micrografia na Figura 24 ......................................... 74

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AA

Absorção de água

AASHTO

American Association of State Higway and Transportation Officials

ABCP

Associação Brasileira de Cimento Portland

ABESC

Associação Brasileira das Empresas de serviços de concretagem do Brasil

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

ASTM

American Society For Testing and Materials

C3 A

Aluminato tricálcico

C2 S

Silicato dicálcico

C3 S

Silicato tricálcico

C4AF

Ferroaluminato tetracálcico

C-H

Hidróxido de cálcio

C-S-H

Silicato de cálcio hidratado

CTGAS

Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renováveis

DIEESE

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos

DNPM

Departamento Nacional de Produção Mineral

DRX

Difração de raios X

EDS

Espectroscopia de Energia Dispersiva

Fck

Resistência característica do concreto à compressão

Fc28

Resistência característica do concreto à compressão aos 28 dias

FIESP

Federação das Indústrias do estado de São Paulo

FRX

Fluorescência de raios X

GC

Grau de Curvatura

GU

Grau de Uniformidade

HRB

Highway Research Board

IPT

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo

ISRM

International Society for Rock Mechanics

MEV

Microscopia Eletrônica de Varredura

NM

Norma Mercosul

NBR

Norma Brasileira Registrada

RCS

Resistência à Compressão Simples

WBCSD

World Business Council for Sustainable Development

SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS ........................................................................... 15
1.1 Introdução ................................................................................................................. 15
1.2 Objetivos................................................................................................................... 17
1.2.1 - Objetivo Geral ..................................................................................................... 17
1.2.2 - Objetivos Específicos .......................................................................................... 17
2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ......................................................................... 19
2.1 Agregados ................................................................................................................. 19
2.1.1 Definição ............................................................................................................... 19
2.1.2 Principais características dos agregados ................................................................ 21
2.1.3 Classificação dos agregados .................................................................................. 21
2.2 Agregados miúdos .................................................................................................... 23
2.2.1 Definição ............................................................................................................... 23
2.2.2Caracterização do agregado miúdo......................................................................... 23
2.3 Agregados graúdos....................................................................................................25
2.4 Pó de pedra ............................................................................................................... 26
2.5 Cimento Portland ...................................................................................................... 29
2.5.1 Definição ............................................................................................................... 29
2.5.2 Propriedades físicas ............................................................................................... 33
2.5.3 Propriedades químicas ........................................................................................... 35
2.6 Aditivos .................................................................................................................... 37
2.6.1 definição ................................................................................................................ 37
2.7 Concreto ................................................................................................................... 37
2.7.1 Definição ............................................................................................................... 37
2.7.2 Tipos de concreto................................................................................................... 39
2.8 Dosagem dos concretos.............................................................................................41
3.0 MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................. 44
3.1 Matérias-primas ........................................................................................................ 45

3.1.1 Cimento ................................................................................................................. 45
3.1.2 Agregado miúdo. ................................................................................................... 45
3.1.3 Pó de pedra ............................................................................................................ 46
3.1.4 Agregado graúdo ................................................................................................... 46
3.1.5 Aditivo ................................................................................................................... 46
3.2 Métodos .................................................................................................................... 47
3.2.1 Composições aplicadas na pesquisa ...................................................................... 47
3.2.2 Caracterização das matérias primas ....................................................................... 47
3.2.2.1 Análise granulométrica ....................................................................................... 48
3.2.2.2 Ensaio para determinação dos percentuais de materiais pulverulentos na areia
e no pó de pedra...................................................................................................48
3.2.2.3 Massa específica dos agregados miúdos ............................................................ 48
3.2.3 Ensaios tecnológicos ............................................................................................. 49
3.2.3.1 Moldagem e cura dos corpos de prova cilíndricos de concreto .......................... 49
3.2.3.2 Ensaio de resistência à compressão simples dos corpos de prova de concreto .. 50
3.2.3.3 Ensaio de Absorção de água ............................................................................... 50
3.2.4 Ensaios de análise química e mineralógica das matérias primas........................... 51
3.2.5 Análise mineralógica das composições com pó de pedra...................................... 51
3.2.6 Ensaio de Microscopia eletrônica de varredura ..................................................... 51
3.2.6.1 Análise da superfície de fratura...........................................................................52
4.0 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ...................................................................... 54
4.1 Análise química e mineralógica das matérias primas ............................................... 54
4.2 Análise granulométrica ............................................................................................ 57
4.2.1 Areia e pó de pedra.................................................................................................57
4.2.2 Brita....................................................................................................................... 59
4.3 Percentuais de materiais pulverulentos da areia e do pó de pedra............................60
4.4 Resistência à compressão dos corpos de prova cilíndricos de concreto...................61
4.5 Ensaio de Absorção de água dos corpos de prova de concreto.................................65
4.6 Análise mineralógica das composições com a incorporação do pó de pedra aplicadas
na moldagem dos corpos de prova rompidos aos 28 dias......................................... 69
4.7 Microscopia Eletrônica de Varredura........ ............................................................. 71

4.7.1 Análise da superfície de fratura das composições ................................................ 71
5.0 CONCLUSÕES..................................................................................................... ...76
SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS.......................................................... ...77
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... . 78

CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

15

1.0 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
.
1.1 INTRODUÇÃO
A indústria da construção civil representa um dos setores da economia que
continua desenvolvendo-se apesar da recessão mundial. De acordo com os dados do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE
2012), entre 2004 e 2011, o setor da construção civil registrou taxa média anual de
crescimento de aproximadamente 5,0%. No entanto, a partir de 2012, observa-se uma
desaceleração das atividades, em função, entre outras razões, da redução da atividade
econômica no país.
Hoje o setor está aproveitando os bons resultados acumulados nos últimos
anos, que têm funcionado como amortecedores diante dos impactos que apresentam
em função da retração da economia nacional (DIEESE 2012). O sistema construtivo
consome, em média, 50% dos recursos minerais produzidos ao longo do planeta;
destacando-se o cimento, a cal e os agregados como os produtos oriundos dessas
atividades mineradoras mais aplicadas no ciclo produtivo da construção civil. Os
agregados, miúdos e graúdos são frequentemente utilizados para confecção de
concretos.
O material de construção mais utilizado é o concreto, comumente composto da
mistura de cimento Portland com areia, brita e água. Em muitos países, a proporção
de consumo de concreto sobre o consumo de aço é de dez para um. Não há material
mais consumido pelo homem em tamanha quantidade, com exceção da água
(METHA e MONTEIRO, 2009). Na confecção do concreto são usadas matérias
primas, entre as quais os agregados graúdos e miúdos, que são bens minerais não
renováveis. É de grande importância, buscar alternativas de materiais (resíduos) que
venham à substituir, pelo menos parcialmente, os agregados utilizados no concreto.
Os resíduos têm custo reduzido, quando comparado ao agregado miúdo natural,
reduzindo com isso o custo final do concreto, além de ser benéfico para o meio
ambiente a sua utilização na produção do concreto ou outro fim.
Hoje a preocupação com a preservação do meio ambiente é um fato real. A
extração de areia natural está sendo rigidamente controlada e frequentemente coibida
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pelos órgãos responsáveis pela fiscalização do meio ambiente. Por isso tem-se
buscado diversas alternativas para substituir os agregados naturais, utilizando-se para
isso a incorporação de alguns resíduos industriais na confecção de concretos e
também argamassas. O aproveitamento do resíduo da britagem de rochas (pó de
pedra) substituindo, pelo menos em parte, ao agregado miúdo utilizado na confecção
do concreto, é considerado uma alternativa viável.
Segundo NUGENT (1979), o pó de pedra já é utilizado em diversos países,
entre eles os Estados Unidos e o Canadá. POSSAN et al.(2003), afirmam que em
diversos países europeus, nos Estados Unidos e na África do Sul, o pó de pedra é
utilizado em larga escala.
De acordo com ANDRIOLO (2005), no Brasil, a utilização do pó de pedra
aconteceu a partir da década de 80, com base em estudos técnicos realizados na
hidrelétrica de Itaipu, que evidenciava vantagens técnicas e econômicas. Este autor
afirma que outros estudos foram aprofundados por engenheiros da Construtora
Norberto Odebrecht quando da construção da barragem de Capanda em Angola
resultando na utilização do pó de pedra no CCR (concreto compactado com rolo) na
citada barragem. Hoje, em São Paulo, o pó de pedra já está sendo utilizado na
produção de concreto de resistência normal e alta.
No Rio Grande do Norte, o pó de pedra é utilizado por algumas concreteiras,
como parte do agregado miúdo, na produção de concretos convencionais, sendo
usado também em usinas de asfalto para produção de cimento asfáltico de petróleo
(CAP).
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GERAL
- Estudar e avaliar as propriedades físicas e mecânicas do concreto de cimento
Portland produzido a partir da substituição parcial e total da areia natural pelo pó de
pedra.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Caracterizar as matérias-primas convencionais usadas na pesquisa, através de
ensaios específicos;
- Avaliar o comportamento físico e mecânico do concreto, especialmente a
resistência à compressão axial aos 28 dias, com adição do pó de pedra em substituição a
areia natural;
- Identificar as fases presentes e analisar a microestrutura do concreto produzido
com o uso do pó de pedra, através dos ensaios de Difração de raios X (DRX) e
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), respectivamente.

CAPÍTULO 2
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 AGREGADOS
2.1.1 DEFINIÇÃO
De acordo com PETRUCCI (1998), Agregado é um material granular, sem
forma e volume definidos, geralmente inerte, de dimensões e propriedades adequadas
para aplicações em obras de engenharia. Segundo BAUER (1995), agregado é um
material particulado, sem forma definida, incoeso, de atividade química praticamente
inerte, constituído de misturas de partículas cobrindo extensa gama de tamanhos.
Outros autores conceituam agregados como um conjunto de grãos naturais,
processados ou manufaturados, de atividade química bastante reduzida, que
apresentam diferentes tamanhos interligados por um material aglomerante, formando
argamassas e concretos. São agregados as rochas britadas, os fragmentos rolados no
leito dos cursos d´água e os materiais encontrados em jazidas, provenientes de
alterações de rocha, conforme a conceituação estabelecida pela norma NBR 9935
(2011).
Agregado é um material natural de propriedades adequadas ou material obtido
por fragmentação artificial de pedra, de dimensão nominal máxima inferior a 152
mm e de dimensão nominal mínima igual ou superior a 0,075mm. Este material
desempenha relevante papel nas argamassas e concretos, quer sob o ponto de vista
econômico, quer sob o ponto de vista técnico, exercendo influência benéfica sobre
algumas propriedades importantes no concreto tais como: retração, resistência ao
desgaste por abrasão, etc.
O termo “agregado para a construção civil” é empregado no Brasil para
identificar um segmento do setor mineral que produz matéria prima mineral bruta ou
beneficiada de emprego imediato na indústria da construção civil. São basicamente a
areia e a rocha britada (VALVERDE, 2001). O termo agregado é de uso generalizado
na tecnologia de concreto; nos outros ramos da construção civil é conhecido,
conforme cada caso, pelo nome específico: filer, pedra britada, bica-corrida, rochas,
etc.
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Os agregados para a construção civil são os insumos minerais mais consumidos
no mundo. Em 16 países europeus o consumo é de 6 a 10 t/habitante/ano. Nos
Estados Unidos a taxa é de 8 t/habitante/ano. No Brasil, em São Paulo e região
metropolitana, as taxas são em torno de 4 t/habitante/ano. As reservas de areia e brita
no Brasil são estimadas em 2,7 bilhões de toneladas e 12 bilhões de toneladas
respectivamente (SUMÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2008).
Na Europa Ocidental, o consumo de agregados, por habitante, varia de 5.000
kg a 8.000 kg, sendo que a França se destaca como o principal produtor desses bens
para a construção civil, e em 2005, produziu cerca de 350 milhões m3 de agregados,
sendo concentrada em 3.000 empresas de pequeno e médio porte. Ainda sobre este
país, VALVERDE (2001) afirma que 35% da quantidade produzida de agregados são
destinados à construção de prédios, sendo a metade para moradias; 45% para a
construção de novas vias públicas e manutenção das existentes; o restante, 20%, são
utilizados em outros tipos de construções. Metade da produção é consumida na
preparação do concreto usado para vários fins e, da outra metade, uma parte é
consumida na mistura com o betume (concreto asfáltico) e outra metade consumida
in natura (base de pavimentação, enrocamento, lastro etc.).
A relevância do setor de agregados para a sociedade é destacada por estar
diretamente ligado à qualidade de vida da população tais como: a construção de
moradias, saneamento básico, pavimentação e construção de rodovias, vias públicas,
ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, pontes, viadutos etc.
Durante muito tempo acreditou-se que o papel do agregado no concreto era
apenas de enchimento, que se tratava de um material granular inerte destinado a
baratear o custo final da produção do concreto (PETRUCCI,1998). Entretanto, com o
aumento no consumo e com a aplicação em larga escala, o agregado passou a ser
reconhecido com a importância técnica, econômica e social que lhe é peculiar.
Os problemas técnicos decorrentes do mau uso do agregado, principalmente a
partir da metade do século 20, indicaram a necessidade de ampliação dos estudos das
suas características e da sua influência na resistência, durabilidade e estabilidade
dimensional. Sabe-se hoje que muitas propriedades do concreto dependem das
características dos agregados (NEVILLE, 1997).
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A partir do conhecimento dessas propriedades passou-se a cuidar melhor da
seleção dos agregados para uso em concreto em ambientes específicos de inserção
(SBRIGHI, 2005). Todas essas propriedades devem ser consideradas quando se
estuda a utilização de novos tipos de agregados na composição dos concretos, como
é o caso da areia de brita e outros tipos como os agregados reciclados, que
apresentam características peculiares ao chegarem às centrais de produção
(RASHWAN E ABOURIZK, 1997).
2.1.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS AGREGADOS
- Menor preço unitário dentre todos os minerais industriais;
- Grande número de ocorrências, incluindo, para cada matéria prima, uma
ampla gama de tipos diferentes;
- Importância da proximidade da jazida com o mercado consumidor, o que
constitui característica fundamental para que tenha valor econômico e baixa inversão
financeira;
- Grande volume de produção, com muitos produtores, usinas de grande ou
médio porte e gerenciamento precário. As pequenas usinas só existem em mercados
de pequenas dimensões ou isolados ou ainda operando na forma de usinas móveis,
como por exemplo, as flutuantes em leitos de rio;
-

Pesquisa geológica simples e com baixa incorporação de tecnologia,

constituída, em geral, por operações unitárias de lavagem, classificação ou moagem;
- Mercado regional, sendo o internacional restrito ou inexistente.
2.1.3 CLASSIFICAÇÃO DOS AGREGADOS
A classificação dos agregados de uma maneira adequada a seu uso na
construção civil é assunto controvertido na literatura. A ASTM (American Society
for Testing Material) e a ISRM (International Society for Rock Mechanics) propõem
uma classificação baseada na análise petrográfica das rochas e na descrição
tecnológica relacionada às propriedades físicas e mecânicas das mesmas. Segundo
COLLINS E FOX (1985), a classificação de agregados deve levar em consideração
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as seguintes informações: a origem do material (agregados naturais ou artificiais), a
classe ou nome petrográfico, além de idade da rocha, cor, granulometria e fissilidade.
Segundo FRAZÃO (2006), os agregados podem ser classificados considerando
a origem, peso específico aparente e o tamanho dos fragmentos. Quanto à origem são
denominados naturais os extraídos diretamente como fragmentos, como areia,
cascalho e, os artificiais aqueles que têm sua composição particulada obtida através
de processos industriais (britagem ou moagem). Os agregados leves possuem
densidade aparente média entre 0,3 e 1, são pedra-pomes, vermiculita, argila etc., os
agregados pesados (barita, limonita, etc.) entre 2,9 e 3,3 e os agregados normais
(areias, cascalhos e pedras britadas) entre 1,4 e 1,7.
No entanto, a classificação mais aplicada é a que considera o tamanho dos
fragmentos, pois a granulometria é o parâmetro físico mais analisado dos agregados,
devido à influência na compacidade e na resistência aos esforços mecânicos.
Distinguindo os agregados em finos (até 0,2 mm), médios (entre 0,2 e 2 mm) e
grossos (> 2 mm). Inúmeras vezes, a indústria utiliza valores superiores a 5 mm para
os agregados grosseiros (PRENTICE, 1990). É muito importante a especificação de
limites granulométricos e da dimensão máxima dos agregados, devido à sua
influência na trabalhabilidade e custo dos concretos.
A referida distribuição granulométrica tem influência direta na trabalhabilidade
do concreto fresco, pois uma elevada fração de material fino requer aumento de água
de amassamento e, consequentemente de cimento, o que torna o concreto mais
oneroso.
Na produção dos concretos, as propriedades dos agregados que interessam são
classificadas em geológicas, físicas e mecânicas (FRAZÃO, 2002). As propriedades
geológicas, (mineralogia e petrografia) estão estreitamente ligadas à natureza da
rocha. As propriedades físicas e mecânicas são influenciadas pelas propriedades
geológicas. As físicas podem ser resumidas em: porosidade, composição
granulométrica, absorção de água, estabilidade, forma e textura superficial dos grãos,
resistência mecânica, módulo de deformação e substancias deletérias presentes.
A forma das partículas dos agregados tem influência nas propriedades do
concreto: a melhoria da forma dos agregados, miúdos e graúdos, propiciaria a
redução de vazios na mistura de agregados e, também diminuição do percentual de
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argamassas para preenchimento dos vazios contribuindo para a redução dos custos
dos concretos.
2.2 AGREGADOS MIÚDOS
2.2.1 DEFINIÇÃO
Segundo a NBR 7211 (2009), agregados miúdos são “agregados cujos grãos
passam pela peneira com abertura de malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira
com abertura de malha de 150 µm, em ensaio realizado de acordo com a NBR NM
248, com peneiras definidas pela NBR NM ISO 3310-1”.
2.2.2 CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO MIÚDO
A distribuição granulométrica da areia influencia diretamente no desempenho
da argamassa, interferindo na trabalhabilidade e no consumo de água e aglomerantes,
no estado fresco; no revestimento acabado, exerce influência na fissuração, na
rugosidade, na permeabilidade e na resistência de aderência (ANGELIM et al., 2003).
Segundo CINCOTTO & CARNEIRO (1999), foram os trabalhos de FÜLLER &
TROMPSON (1907), FURNAS (1931) e de ANDEREGG (1931) que embasaram o
desenvolvimento de curvas granulométricas de argamassas, para ser estudada a
influência do agregado nas suas propriedades, ressaltando-se que nestes estudos a
dosagem do aglomerante e do agregado foi realizada a partir da curva.
Em geral, a areia é caracterizada pelo seu módulo de finura, especificações de
faixas granulométricas, ou selecionadas a partir de normas, as quais especificam a
granulometria dentro de certas faixas. Segundo a NBR NM 248 (2003), que
substituiu a NBR 7217, define-se módulo de finura de um agregado como sendo a
soma das porcentagens retidas acumuladas nas peneiras da série normal, dividido por
100. Não existe um consenso entre os autores nacionais, pois curvas granulométricas
distintas podem levar ao mesmo módulo de finura. Algumas vezes utiliza-se também
o coeficiente de uniformidade.
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O coeficiente de uniformidade traduz uma continuidade na distribuição
granulométrica da areia. É definido como sendo a relação entre os diâmetros
correspondentes à abertura da malha pela qual passam 60% e 10% em massa de areia
(CARNEIRO, 1999). TRISTÃO (1995) estudou a influência da composição
granulométrica da areia, recomendada em diferentes especificações, nas propriedades
de argamassas de revestimento, cujos resultados foram obtidos através da utilização
do módulo de finura. Ainda, segundo o mesmo autor, não existe qualquer relação
significativa entre módulo de finura de diferentes composições granulométricas
originárias de uma mesma areia e o desempenho das argamassas.
De acordo com SELMO (1989), os intervalos adotados para o módulo de
finura (MF) para classificação das areias são:
− MF < 2.0 = areia fina;
− 2.0 < MF < 3.0 = areia média;
− MF > 3.0 = areia grossa.
A areia não participa das reações químicas do endurecimento da argamassa,
interferindo no estado fresco pela composição granulométrica; o formato dos grãos
influencia na trabalhabilidade e na retenção de água; no estado endurecido,
influencia nas resistências mecânicas, na capacidade de deformação e na
permeabilidade (CARNEIRO & CINCOTTO, 1999). Segundo CARNEIRO et al.
(1997), a areia de granulometria muito uniforme, independentemente do formato dos
grãos, compromete a trabalhabilidade da argamassa. Há um consequente
enrijecimento, impedindo o deslizamento dos grãos da areia entre si, com demanda
de um maior consumo de pasta. CARNEIRO et al. (1997) utilizaram em seu trabalho
a massa unitária da areia, definida como sendo a quantidade de massa capaz de ser
acomodada em um recipiente de volume unitário. Salientam os autores ser um
importante instrumento na seleção da granulometria das areias.
A norma NBR 7211 (2009) – Agregados para concreto – Especificações, que
substituiu a NBR 7211 (2005), criou novos limites de utilização para agregados
miúdos. Anteriormente esta norma classificava o agregado miúdo em muito fino
(zona 1), fino (zona 2), médio (zona 3) e grosso (zona 4). Agora, conforme o módulo
de finura (MF), classifica em zona utilizável inferior (MF varia de 1,55 a 2,20), zona
ótima (MF varia de 2,20 a 2,90) e zona utilizável superior (MF varia de 2,90 a 3,50).

25

Outro fator a ser considerado é o diâmetro máximo dos grãos, que corresponde
ao nº da peneira da série normal na qual a porcentagem acumulada é inferior ou igual
a 5%, desde que essa porcentagem seja superior a 5% na peneira imediatamente
abaixo. O diâmetro máximo dos grãos influencia na resistência mecânica do concreto,
bem como na retração e também no custo. Produtores de agregado para uso em
construção devem dar atenção especial ao diâmetro máximo dos grãos.
Os agregados miúdos quartzosos, naturais, estão cada vez mais escassos nos
grandes centros urbanos, devido a diversos fatores, como: aumento do consumo;
expansões urbanas, ocupando antigas zonas produtoras de areia, deslocando a
extração para regiões cada vez mais distantes acarretando aumento nos custos de
operação e transporte; maior conscientização ambiental do ser humano, que busca
cada vez mais resgatar suas dívidas para com a natureza, respeitando seus rios, suas
florestas e tudo o que interfere no equilíbrio ambiental. De acordo com VALVERDE
(2001), as perspectivas de garantia de suprimento futuro são aleatórias, devido à
crescente limitação da exploração desses recursos minerais.
2.3 AGREGADOS GRAÚDOS
O agregado graúdo também pode ser natural ou artificial. Agregado graúdo
natural (pedregulho) também pode ser obtido em rios ou em jazidas secas, mas são
pouco utilizados atualmente. Agregado graúdo artificial é obtido através de britagem
de rocha. A NBR 7211(2009) classifica os agregados graúdos para concreto em cinco
faixas granulométricas conforme apresentado pela Tabela 1. O comércio continua
utilizando a nomenclatura das versões mais antigas da mesma norma. A Brita 1, por
exemplo, possui tamanhos de grãos predominantemente maiores que 9,5 mm e
menores que 25,0 mm, sendo por isso, classificada como 9,5/25,0.
Tabela 1 – Nomenclatura comercial e adotada pela ABNT para os agregados
graúdos

Comercial

NBR 7211(2009)

Brita 0
Brita 1
Brita 2
Brita 3
Brita 4

4,75/12,50
9,50/25,0
19,0/31,5
25,0/50,0
37,5/75,0
Fonte: próprio autor
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A brita é obtida a partir da exploração de maciços rochosos e caracteriza-se
como um material que, depois de sofrer desmonte por explosivos, britagem e
classificação, pode ser usada in natura, ou misturada com outros insumos (cimento,
asfalto, areia, etc.) e utilizada na construção civil. Segundo o DNPM (2000) o uso de
brita é distribuído no Brasil com 50% destinados a produção de concreto de cimento
Portland, 30% para concretos betuminosos, 13% para artefatos de cimento prémoldados e 7% destinados a outros usos.
Os agregados para a produção de concreto devem ser limpos, resistentes, com
boa distribuição de tamanho de grãos de forma equilibrada. Outra coisa que não se
deve esquecer é a uniformidade entre remessas. Um traço adequado é uma
combinação ideal entre diversos materiais em particular. Se a obra mudar de
fornecedor ou se o fornecedor alterar a jazida onde explora os agregados, será
necessário alterar o traço da obra sob o risco de não se obter a resistência
especificada em projeto.

2.4 PÓ DE PEDRA
Nos países mais industrializados, a substituição da areia natural pelo pó de
pedra iniciou-se nos anos setenta, uma década após a produção em série dos
primeiros equipamentos utilizados para britagem do percentual fino do material.
Assim, viabilizou-se industrialmente a idéia de se produzir pó de pedra em escala
comercial (ALMEIDA E SAMPAIO, 2002).
ANDRIOLO (2005) define pó de pedra como sendo o material fino, com
partículas de diâmetro inferior a 0,075 mm, obtida pela britagem de rocha. Para
KREMPEL et al. (1992), o pó de pedra é proveniente do processo de produção do
agregado graúdo. Enquanto que para BAUER (1995), o pó de pedra é um material
mais fino que o pedrisco, sua graduação genérica, mas não rigorosa, é de 0 a 4,8mm.
Quando são provenientes de rochas graníticas, geralmente apresentam forma cúbica e
superfícies rugosas, NEVES et al. (2007).
Essa areia de britagem apresenta uma distribuição granulométrica bem
homogênea, decorrente do processo de cominuição adotado. No entanto, os grãos
assim como a brita, possui um formato anguloso e superfície áspera que podem
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reduzir a trabalhabilidade no concreto. Quando em forma cúbica, como as
provenientes de granitos, pedra e com grande proporção de sílica, possibilitam uma
maior interação com a mistura, acarretando uma diminuição na quantidade de vazios
do concreto. A areia de britagem se encontra praticamente isenta de impurezas de
natureza orgânica e argilosa bem como dos possíveis problemas originados pelas
mesmas (COSTA, 2005). Conferem maior aderência às superfícies de aplicação, no
entanto, conferem menos trabalhabilidade ao concreto.
LODI e PRUDÊNCIO JUNIOR (2006) afirmam que, historicamente, a areia
proveniente de rochas é um material que apresenta elevada aspereza, prejudicando a
aderência entre o agregado e a pasta de cimento e exigindo um maior consumo de
água e cimento nos concretos, para atingir os níveis de resistência à compressão
constatada nos concretos fabricados com a areia natural. A morfologia dos grãos do
pó de pedra, entretanto, vem sendo alterada nos últimos anos, em função da
aquisição de equipamentos de britagem mais eficientes, tais como os britadores do
tipo (Vertical Shaft Impact), que permitem a fabricação de grãos mais esféricos.
Segundo SILVA E CAMPITELLI (2005) as partículas da areia de britagem em
comparação com a areia natural são mais angulosas, portanto menos esféricas,
contribuindo negativamente na trabalhabilidade do concreto.
O pó de pedra, como é conhecido comercialmente, é o resíduo da exploração
de pedreiras, que representa de 15 a 20% da produção de uma exploração de
britagem, como consequência da cominuição de rochas. Na literatura científica
encontram-se diferentes denominações para o resíduo de pó de pedra, como: pó de
brita, areia artificial, finos de pedreira, finos de pedra britada, finos de britagem e até
areia clonada, sendo o pó de pedra a nomenclatura mais utilizada. Também há
discrepância quanto a granulometria, origem e teor de material pulverulento, que
podem ou não constituir o pó de pedra.
De acordo com NEVILLE(1997) não existe objeção a aplicação de agregado
com materiais pulverulentos presentes, desde que não haja atividade química.
Entretanto a sua quantidade presente na amostra total do agregado deve ser
controlada, pois devido a sua finura, requer uma maior quantidade de água para a
mesma característica de argamassa ou concreto.
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Segundo CABRAL (2007), a areia de britagem é dotada de uma grande
quantidade de material pulverulento que dentro de certos limites confere uma maior
trabalhabilidade ao preencher os vazios da pasta de cimento e água. Por outro lado,
quando em grandes quantidades, se torna prejudicial à qualidade do concreto, isto
ocorre, quando o material pulverulento forma uma película envolvendo as partículas,
dificultando a aderência da pasta de cimento aos agregados e aumentando assim, a
necessidade de água para se manter a mesma trabalhabilidade do concreto.
A NBR 7211 (2009) estabelece os parâmetros exigíveis para a recepção de
agregados miúdos e graúdos utilizados na confecção dos concretos. A mesma
conceitua o agregado miúdo ou mais especificamente a areia como sendo oriunda da
ação do intemperismo sobre as rochas ou resultante dos processos de britagem e
moagem de rochas estáveis, podendo também ser uma mistura de ambas. No entanto,
o pó de pedra apresenta na sua constituição, material pulverulento passante na
peneira nº 200, que é considerado uma substância deletéria para o concreto, quando
em teores superiores aos limites estabelecidos pela referida norma.
Em relação aos materiais pulverulentos, a NBR 7211(2009) teve seus limites
alterados de 3% para 10% para concreto submetido a desgaste superficial e de 5%
para 12% para concreto protegido de desgaste superficial, quando o material fino que
passa através da peneira 75µm por lavagem é constituído totalmente de grãos
oriundos do processo de britagem da rocha, desde que seja possível comprovar por
análise mineralógica, que os constituintes não interfiram nas propriedades do
concreto.
Segundo VIEIRO (2010), importantes propriedades do concreto apresentam
melhorias com a presença de materiais pulverulentos na sua composição, entre as
quais podem ser citadas: resistência à compressão, trabalhabilidade, contração,
permeabilidade e resistência à abrasão. O autor constata ainda que em alguns casos, o
concreto apresentou uma redução no consumo de cimento.
A aplicação do pó de pedra como agregado miúdo no concreto, quer por
aspectos econômicos, quer aspectos relacionados à durabilidade, vem sendo
pesquisada e tem gerado enorme interesse, uma vez que as pedreiras poderão
comercializar um produto oriundo de rejeito que não agregava valor ao processo,
causava transtornos no tocante à estocagem e ao meio ambiente.
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De acordo com FERREIRA et al. (2002) foram realizadas diversas pesquisas
visando a substituição parcial do agregado miúdo por pó de pedra, associado às
características da argamassa ou do concreto, produzidos com porcentagens variando
de 5% a 30% na sua composição.
2.5 CIMENTO PORTLAND
2.5.1 DEFINIÇÃO
Em termos gerais, cimento é todo material com propriedades adesivas e
coesivas, capaz de ligar fragmentos de minerais entre si de modo a formar um todo
compacto (NEVILLE, 1997). O uso de materiais com propriedades cimentícias para
fins construtivos é uma atividade muito antiga na história da civilização. Sabe-se que
os assírios e babilônios se utilizavam de argilas não cozidas, geralmente misturadas
com fibras vegetais, para confecção de moradias.
Com a construção das pirâmides, os egípcios introduziram argamassas de cal e
gesso e, posteriormente, os povos gregos melhoraram esses materiais, utilizando
calcário calcinado. Mas foi com os romanos que se deu a produção de um cimento de
notável durabilidade, ao serem acrescentadas cinzas vulcânicas às argamassas de
argila e cal (LEA, 1970, apud KIHARA e CENTURIONE, 2005).
As grandes obras gregas e romanas, como o Panteão e o Coliseu, foram
construídas com o uso de solos de origem vulcânica da ilha grega de Santorini ou das
proximidades da cidade italiana de Pozzuoli, as quais possuíam propriedades de
endurecimento sob a ação da água. Com a Idade Média veio um declínio geral na
qualidade e uso do cimento, podendo-se registrar um avanço na tecnologia dos
cimentos somente no século XVIII.
Em 1756, um grande passo no desenvolvimento do cimento foi dado pelo
inglês John Smeaton, que conseguiu obter um produto de alta resistência por meio de
calcinação de calcários moles e argilosos. Já em 1818, o francês Vicat, considerado o
inventor do cimento artificial, obteve resultados semelhantes aos de Smeaton, pela
mistura de componentes argilosos e calcários.
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Posteriormente, em 1824, o construtor inglês Joseph Aspdin realizou um
experimento onde foram queimadas pedras calcárias e argila conjuntamente,
transformando-se em um pó fino. Aspdin então percebeu que obtinha uma mistura
que, após secar, tornava-se tão dura quanto as pedras empregadas nas construções,
uma vez que a mistura não se dissolvia em água. Ao produto obtido foi dado o nome
de cimento Portland, que recebeu esse nome por apresentar cor e propriedades de
durabilidade e solidez semelhantes às rochas da ilha britânica de Portland.
O cimento Portland fabricado hoje é constituído de clínquer, um material
sinterizado e peletizado, resultante da calcinação, a uma temperatura aproximada de
1450ºC, de uma mistura de calcário, argila e eventuais corretivos químicos de
natureza silicosa, aluminosa ou ferrífera, empregados para garantir o quimismo da
mistura dentro de limites específicos (KIHARA e CENTURIONE, 2005).

A

homogeneidade do clínquer é garantida através do controle das matérias-primas
durante o processo industrial, com base em módulos químicos empiricamente criados
ao longo de décadas da evolução da indústria cimenteira.
NEVILLE (1997) afirma que o nome cimento Portland é usado até hoje para
designar um cimento obtido pela mistura apropriada de materiais calcários e
argilosos, ou outros materiais contendo sílica, alumina e óxidos de ferro, aquecendo
tudo a uma temperatura necessária para a clinquerização e moendo-se o clínquer
resultante.
Os componentes principais do cimento Portland, determinados por análise
química, são: cal (CaO), sílica (SiO2), alumina (Al2O3), óxido de ferro (Fe2O3),
magnésia (MgO), álcalis (Na2O e K2O) e sulfatos (SO3). Essas substâncias reagem
entre si no forno, dando origem a uma série de produtos mais complexos.
Em termos de composição química, o cimento Portland é constituído
basicamente dos seguintes compostos: Silicato tricálcico (C3S), Silicato dicálcico
(C2S), Aluminato tricálcico (C3A) e Ferroaluminato tetracálcico (C4AF).

Os

aluminatos são os responsáveis pelas primeiras reações, porém atingem valores
muito baixos de resistência aos esforços mecânicos. Já os silicatos são fundamentais
no tocante à resistência, sendo o C3S nas primeiras idades e o C2S em idades maiores.
O calor desenvolvido pelas reações do aglomerante com a água é devido
principalmente ao C3A, seguido pelo C3S, uma vez que o C2S e o C4AF liberam
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muito pouco calor no processo de hidratação (PETRUCCI, 1998).

O C 3A é

responsável pela pega do cimento, uma vez que é o componente mais reativo do
clínquer. O C4AF tem papel importante na resistência química do cimento, em
especial ao ataque de sulfatos às estruturas de concreto.
Segundo COUTINHO (1997), pode-se modificar a composição da matériaprima para se obter um cimento com determinada propriedade mais acentuada do que
outras, de modo a satisfazer as exigências da construção. Disso derivam os cimentos
com alta resistência inicial, endurecimento rápido, baixo calor de hidratação,
resistência a sulfatos, etc.
Assim, com o desenvolvimento do cimento Portland, outros materiais
começaram a ser introduzidos em sua composição, constituindo os cimentos com
adições. Além de trazerem melhorias na qualidade dos cimentos, as adições
permitiram a obtenção de melhor desempenho e menor custo de produção. Dentre os
principais materiais adicionados ao cimento destacam-se as escórias granuladas de
alto-forno e os materiais pozolânicos naturais e artificiais.
De fato, as adições minerais modificam o equilíbrio químico no interior do
cimento, pois promovem a fixação do hidróxido de cálcio dando origem a
componentes menos ricos em cálcio do que os provenientes da hidratação do cimento
Portland, com propriedades ligantes tão importantes quanto às daqueles. Com isso, a
concentração de hidróxido de cálcio é reduzida a limites capazes de inibir as reações
expansivas entre sulfatos e aluminatos, o calor de hidratação é diminuído e o cimento
apresenta resistências químicas e mecânicas em geral superiores às do cimento
Portland (COUTINHO, 1997).
Há uma variedade de tipos de cimento comercializados no Brasil, com diversas
adições minerais e diferentes aplicações, que apresenta suas nomenclaturas e os
conteúdos de seus constituintes especificados em normas.
Principal componente do concreto, o cimento está entre os materiais mais
consumidos no planeta. Dados obtidos nos relatórios técnicos do WBCSD – World
Business Council for Sustainable Development, organismo composto de uma
coligação de 160 empresas internacionais com o objetivo de assegurar o
desenvolvimento sustentável apoiado nos pilares do crescimento econômico, respeito
pelo ambiente e progresso social – revelam que a indústria do cimento é responsável
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por 5% do CO2 produzido pelo homem em escala mundial, sendo o CO2 o gás com
efeito de estufa que mais contribui para as alterações climáticas. Sabe-se que no ano
2000, 1,6 bilhões de toneladas de cimento foram produzidas no mundo, e que para
produzir uma tonelada de cimento, é necessário o consumo de 60 a 130 Kg de
combustível e 110 kWh de energia elétrica (WBCSD, 2002).
Segundo METHA et al. (2008), O cimento Portland é um pó fino constituído
essencialmente de silicatos hidráulicos de cálcio, com uma certa proporção de sulfato
de cálcio, que apresenta propriedades aglomerantes e ligantes, e sob a ação da água
endurece, não mais se decompondo quando exposto novamente ao meio aquoso.
É composto do Clínquer e adições, sendo o primeiro o seu principal
componente, estando presente em todos os cimentos, e as adições variam de acordo
com as características finais desejadas para a aplicação do produto. O clínquer é um
ligante hidráulico de alta resistência que na presença de água desenvolve reação
química, tornando-se primeiramente pastoso para depois endurecer e adquirir elevada
resistência e durabilidade.
Os constituintes fundamentais do cimento Portland são a cal (CaO), a sílica
(SiO2), a alumina (Al2O3), o Óxido de ferro (Fe2O3), a magnésia (MgO) e uma
pequena porcentagem de anidrido sulfúrico (SO3), que é adicionado após a
calcinação para retardar o tempo de pega do Clínquer. Apresenta ainda, impurezas
tais como: óxido de sódio (Na2O), óxido de potássio (K2O), óxido de titânio (TiO2) e
outras substâncias de menor importância. Os óxidos de potássio e sódio constituem
os denominados álcalis do cimento. Cal, Sílica, Alumina e Óxido de ferro são os
componentes essenciais do cimento Portland e constituem aproximadamente 95% da
composição total dos óxidos presentes. A magnésia está presente na proporção de 2 a
3%, limitada pelas especificações técnicas da ABNT a um máximo de 5%, sendo que
no Brasil, esse limite é um pouco superior (6,4%). Os óxidos menores comparecem
em proporção inferior a 1%, excepcionalmente 2%. Os constituintes anteriormente
relacionados e dosados são submetidos à ação do calor no forno produtor de cimento,
até a temperatura de fusão incipiente, que resulta na obtenção do Clínquer.
Ao cimento Portland são adicionados alguns aditivos que têm a função de
controlar o tempo de pega retardando o endurecimento da pasta (Gesso), aumentar a
resistência e a durabilidade final (Escória de alto-forno), conferir maior
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impermeabilidade ao concreto e às argamassas (Materiais pozolânicos) e melhorar a
trabalhabilidade das argamassas (filer calcário). O cimento Portland pertence à classe
dos materiais classificados como aglomerantes hidráulicos, que em contato com a
água entra em processo físico-químico, tornando-se um elemento sólido com grande
resistência a compressão e resistente a água e a sulfatos. O cimento Portland é
normalizado pela ABCP conforme diversos tipos, dos quais podemos ressaltar:
CP I – Cimento portland comum;
CP I-S – Cimento portland comum com adição;
CP II-E– Cimento portland composto com escória;
CP II-Z – Cimento portland composto com pozolana;
CP II-F – Cimento portland composto com filer calcário;
CP III – Cimento portland de alto-forno;
CP IV – Cimento portland Pozolânico;
CP V ARI – Cimento portland de alta resistência inicial;
CP RS – Cimento portland resistente a sulfatos;
CP BC – Cimento portland de baixo calor de hidratação;
CPB – Cimento Portland Branco.
2.5.2 PROPRIEDADES FÍSICAS
As propriedades físicas do cimento Portland são consideradas sob três aspectos
distintos, a saber: propriedades do produto em sua condição natural em pó, na
mistura em pasta cimento e água em proporções convenientes de dosagem, e na
mistura da pasta com outros agregados.
Segundo QUARCIONI (2008), a superfície específica do cimento Portland é o
fator que determina a velocidade da reação de hidratação do mesmo e tem sua
influência comprovada nas propriedades das pastas, das argamassas e dos concretos.
A diminuição do grão melhora a resistência, particularmente a resistência na primeira
idade, diminui a exsudação, aumenta a impermeabilidade e a coesão dos concretos.
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No processo de hidratação, os grãos de cimento que inicialmente se encontram
em suspensão, aglutinam-se uns aos outros, por efeito de floculação, conduzindo à
construção de uma estrutura sólida responsável pela estabilidade do compósito final.
O processo de hidratação no decorrer do tempo conduz ao aumento da
resistência e das qualidades mecânicas características do produto acabado. A pega e
o endurecimento são dois aspectos do mesmo processo de hidratação do cimento,
vistos em períodos de tempo diferentes. A pega na primeira fase do processo e o
endurecimento na segunda e última fase, a partir da qual após um certo tempo da
mistura a pasta não é mais trabalhável.
De acordo com QUARCIONI (2008), o fenômeno da pega do cimento
compreende a evolução das propriedades mecânicas da pasta no início do processo
de endurecimento, a partir do processo químico de hidratação. A pega é um
fenômeno definido como o momento em que a pasta adquire certa consistência,
passando do estado plástico para sólido.
A caracterização da pega dos cimentos é feita pela determinação de dois
tempos distintos: o tempo de início e o tempo de fim de pega, sendo os ensaios feitos
com pasta de consistência normal por meio do aparelho de Vicat.
A ocorrência da pega do cimento deve ser regulada tendo-se em vista os tipos
de aplicação que se deseja do material. Nas aplicações que exigem uma pega rápida,
como por exemplo, nas contenções de vazamentos, são empregados aditivos
aceleradores de pega ao cimento como o cloreto de cálcio e o silicato de sódio.
Contrariamente, em outros processos tecnológicos necessita-se de um tempo de pega
mais longo, como nas operações de injeção de pastas e lançamentos de concretos em
meio aquoso, quando então se empregam aditivos químicos denominados
retardadores de pega.
A propriedade física relacionada com a resistência mecânica dos cimentos é
determinada pela ruptura à compressão de corpos de prova realizados com argamassa,
conforme estabelecido no método da NBR 7215 (1997). Para o cimento Portland
comum, a NBR 5732 (1991) exige aos três dias de idade resistência mínima de 8,0
Mpa, aos sete dias 15,0 MPa e aos 28 dias 25,0 MPa.
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2.5.3 PROPRIEDADES QUÍMICAS
As propriedades químicas do cimento Portland estão diretamente ligadas ao
processo de endurecimento por hidratação. O processo envolve estágios que
compreendem a dissolução na água, precipitações de cristais e gel resultantes da
hidratação dos componentes do cimento.
Segundo MEHTA et al. (2008), inicialmente o anidro silicato tricálcico (C3S)
se hidrolisa formando silicato bicálcico (C2S) e hidróxido de cálcio Ca(OH)2. Este
último precipita como cristal da solução supersaturada de cal. A seguir, o silicato
bicálcico resultante da hidrólise, combina-se com a água de hidratação, adquirindo
duas moléculas de água e depositando-se no estado de gel. Esse processo, quando
conduzido em temperaturas elevadas, resulta numa estrutura de natureza cristalina.
Os dois últimos constituintes principais do cimento, o aluminato tricálcico e o ferro
aluminato de cálcio, se hidratam, resultando do primeiro cristais hidratados de Cálcio
e Alumínio e do segundo uma fase semicristalina. Esse processo de endurecimento
ocorre de forma muito rápida, sendo amenizado pela presença do sulfato de cálcio
hidratado adicionado ao clínquer.
Experimentos demonstraram que a ação do gesso no retardamento do tempo de
pega se prende ao fato de ser muito baixa a solubilidade dos aluminatos anidros em
soluções supersaturadas de gesso. O processo de hidratação prossegue, de forma
relativamente lenta, pela absorção do sulfato de cálcio produzindo sulfoaluminato de
cálcio e outros compostos, que precipitados facilitam a solubilização dos aluminatos,
responsáveis pelo endurecimento resultante da pega no tempo adequado.
Uma vez concluído o fenômeno da pega, a estabilidade química do cimento é
uma característica ligada à ocorrência de expansões volumétricas resultantes da
hidratação da cal e magnésia livre nele presentes. Quando o cimento contém
apreciáveis proporções de cal livre (CaO), esse óxido, que se hidrata lentamente
depois do endurecimento, aumenta de volume criando tensões internas que
conduzem a fissurações microscópicas que podem determinar a desagregação do
material. Tal fenômeno ocorre com maior razão com o óxido de magnésio, motivo
pelo qual as especificações técnicas limitam a proporção da presença desses
constituintes nos cimentos. Durante o processo de endurecimento do cimento,

36

considerável quantidade de calor se desenvolve nas reações de hidratação. O
desenvolvimento de calor varia com a composição do cimento, especialmente com as
proporções de silicato e aluminato tricálcicos. As propriedades químicas do cimento
Portland também estão relacionadas à reação álcali-agregado que ocorre de forma
lenta, em presença de água, entre os álcalis do cimento e alguns agregados reativos,
causando o aparecimento de um gel expansivo na interface pasta-agregado e tendo
como consequência o fissuramento da pasta. Para minimizar essa reação pode-se
fazer uso de cimentos com baixos teores de álcalis, ou cimentos com adições de
materiais que inibam ou minimizem a reação, dentre os quais se podem incluir
materiais pozolânicos e as escórias. Em síntese temos como resultado do processo
químico de hidratação do cimento Portland, os materiais com estrutura cristalina
definida, que de forma geral, são fases cristalinas de silicatos de cálcio anidros (C3S
e C2S), aluminato (C3A) e ferro-aluminato de cálcio (C4AF), e compostos hidratados
como C-S-H, o hidróxido de cálcio, a Etringita, e o monossulfato de alumínio.
Os cimentos Portland aplicados na execução das diversas atividades e produtos
necessários na indústria da construção civil estão elencados na Tabela 2 a seguir.
Tabela 2 - Composição dos cimentos Portland comuns e compostos
Sigla

Denominação

CPI

Comum

CPI-S

CPIII

Comum com
adição
Resistente a
sulfatos
Composto com
escória
Composto com
pozolana
Composto com
filer
De alto forno

CPIV

pozolânico

CPVARI

De alta resist.
Inicial

CPIRS
CPII-E
CPII-Z
CPII-F

Norma

NBR5732
NBR5732
NBR5737
NBR11578
NBR11578
NBR11578
NBR5735
NBR5736
NBR5733

Resistência
(Mpa)

Composição básica (% em massa)

25-32-40

Clinquer
+gesso
100

25-32-40

95-99

1-5

25-32-40

56-94

6-34

25-32-40

76-94

25-32-40

90-94

25-32-40

25-65

25-32

45-85

ARI

95-100

Fonte: ABCP, 2012.

Escória

Pozolana

1-5

Calcario
–filer

1-5

0-10
6-14

0-10
6-10

25-65

35-70

0-5

15-50

0-5
0-5
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2.6 ADITIVOS
2.6.1 DEFINIÇÃO
São substâncias químicas adicionadas na composição do concreto para fins
específicos, melhorando sua trabalhabilidade, acelerando ou retardando seu processo
de cura, controlando sua resistência, entre outros. Os aditivos são utilizados desde a
época dos romanos (existem documentos que comprovam a utilização de clara de
ovo como impermeabilizante, açúcar e sal como retardadores e aceleradores de pega,
etc.). No Brasil, somente a partir da década de 1990, os aditivos começaram a ser
utilizados de forma intensiva.
2.7 CONCRETO
2.7.1 DEFINIÇÃO
O concreto de cimento Portland é um material poroso, com estrutura bastante
heterogênea e complexa, constituído de três fases distintas: a pasta, o agregado e a zona
de transição entre a pasta de cimento e o agregado (MEHTA e MONTEIRO, 2008). Na
sua macroestrutura são identificados dois componentes principais: a pasta de cimento
endurecida e partículas de agregados de diferentes tamanhos e formas.
Durante muito tempo entendia-se que a microestrutura do concreto era composta
apenas por duas fases distintas: o agregado e a pasta de cimento. Com o auxílio do
microscópio eletrônico de varredura foi revelado a existência da fase entre a matriz de
cimento e o agregado, denominada zona de transição (MEHTA E MONTEIRO, 1994).
O agregado era considerado a fase descontínua e a pasta a fase contínua, que envolve e
aglutina os agregados. A terceira fase, zona de transição, foi incorporada a esta
estrutura. Muitos pesquisadores fazem referência à zona de transição como de grande
importância nas propriedades mecânicas do concreto e na sua durabilidade, por
considerá-la o elo mais fraco (MONTEIRO, 1985; MINDESS, 1989; MORANVILLE
– REGOURD, 1992; MEHTA e MONTEIRO, 1994; DAL MOLIN, 1995; AITCIN,
2000). A Figura 1 a seguir, apresenta uma representação diagramática da zona de
transição e da matriz da pasta de cimento no concreto.
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Figura 1 - Representação diagramática da zona de transição e da matriz da pasta de cimento no
concreto

Fonte: Metha e Monteiro, 2009.

O concreto é o material mais largamente utilizado em construção, sendo
normalmente constituído de uma mistura de cimento Portland, agregados (graúdos e
miúdos), água, aditivos e adições minerais.
Segundo a ASTM (American Society for Testing and Materials), o concreto é um
material compósito que consiste de um meio aglomerante no qual estão aglutinadas
partículas de diferente natureza: o aglomerante é o cimento em presença de água; o
agregado é qualquer material granular como areia, pedregulho, seixos, rocha britada,
escória de alto forno e resíduos de construção e de demolição. Se as partículas do
agregado são maiores que 4,75 mm, ele é chamado graúdo; caso contrário, o agregado é
chamado miúdo. Ao concreto em seu estado fresco, ainda podemos adicionar
substâncias químicas, os aditivos e as adições, que alteram algumas propriedades,
adequando o concreto as necessidades construtivas.
O concreto “é uma mistura homogênea de cimento, agregados miúdos e graúdos,
com ou sem a incorporação de componentes minoritários (aditivos químicos e adições),
que desenvolve suas propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento”, define
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INÊS BATTAGIN, superintendente da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).
Na definição de COUTINHO (1997), o concreto é um material constituído pela
mistura, devidamente proporcionada, de pedras e areia, com um ligante hidráulico,
água e eventualmente aditivos e adições. Graças à propriedade que os produtos da
reação do ligante com a água têm de endurecer, a mistura ganha coesão e resistência,
permitindo que sirva como material de construção.
Há indícios de que o material cimentante mais antigo foi descoberto nas margens
do rio Danúbio, em 5600 a.C. Julga-se também que a mistura de inertes com um ligante,
provavelmente cal e gesso, foi utilizada na construção das pirâmides do Egito. Nesse
mesmo país, há uma descrição do emprego de argamassa e um material semelhante ao
concreto num mural de Tebas, datado de 1950 a.C. O uso deste material se estendeu
por toda a região do Mediterrâneo, chegando a ser empregado pelos romanos que
utilizavam misturas com características pozolânicas de pedra, areia, cal e água, na
construção de pontes, aqueodutos e outras grandes obras públicas. Construções de
fundações e pavimentos térreos também foram feitas com estes materiais no período da
Idade Média e Renascimento, mas o emprego do concreto só chegou a proporções mais
amplas após a invenção do cimento Portland, por Louis Vicat (COUTINHO, 1997).
Segundo MEHTA e MONTEIRO (1994), o consumo mundial total de concreto
em 1993 foi estimado em três bilhões de toneladas, correspondendo a uma tonelada por
ser humano vivo. Dados mais recentes indicam que este patamar de consumo anual de
concreto por habitante se manteve, o que significa em termos atuais que a produção
mundial de concreto é da ordem de 6,5 bilhões de toneladas (CALAES, 2005), fazendo
do concreto o segundo material mais consumido pelo homem, perdendo somente para a
água.
2.7.2 TIPOS DE CONCRETO
De acordo com a norma NBR 12655 (2006) da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, o concreto pode ser classificado em três categorias, conforme sua
massa específica no estado endurecido:
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Concreto normal: possui massa específica maior do que 2000 kg/m³,
mas não excede 2800 kg/m³. Constituído normalmente de areia natural, pedra
britada (pó de pedra) ou seixo rolado.



Concreto leve: possui massa específica não menor que 800 kg/m³,
mas não excede 2000 kg/m³. Constituído de agregados naturais ou
processados termicamente que possuem baixa densidade (agregados
expandidos de argila, escória siderúrgica, vermiculita, ardósia, resíduos de
esgoto sinterizado e outros).



Concreto pesado: massa específica maior que 2800 kg/m³.
Constituído de agregados de alta densidade, como barita, magnetita, limonita
e hematita.

Segundo MEHTA E MONTEIRO (1997), a classificação do concreto também
pode ser feita a partir de critérios de resistência à compressão (Fck aos 28 dias, Fc28),
dividindo-se nas seguintes categorias:


Concreto de baixa resistência: resistência à compressão menor que
20 Mpa.



Concreto de resistência moderada: resistência à compressão de 20 a
40 Mpa.



Concreto de alta resistência: resistência à compressão superior a 40
Mpa.

Usando ainda a resistência como referência, a NBR 12655 (2006) define como
concreto de alta resistência o concreto com classe de resistência à compressão maior
que 50 Mpa. Nesta mesma norma, diversas outras formas de classificação e
terminologias são utilizadas para identificar o concreto: concreto-massa, concreto
aerado, concreto espumoso, concreto projetado, concreto dosado, concreto prescrito,
etc. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem do
Brasil –ABESC, os concretos comumente utilizados podem ser classificados de
acordo com sua aplicação em obra, uma vez que o sucesso de uma construção
dependerá da correta definição do tipo de concreto a ser utilizado.
Segundo MEHTA & MONTEIRO (1994), “a resistência do concreto é a
propriedade mais valorizada pelos engenheiros projetistas e de controle de
qualidade”. Nos sólidos existe uma relação fundamental inversa entre porosidade
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(fração de volume de vazios) e resistência. Em consequência, no concreto a
porosidade pode se tornar um fator limitante da resistência, devido ser o concreto um
material constituído de várias fases.
2.8 DOSAGEM DOS CONCRETOS
De acordo com a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP),1984, a
princípio, a dosagem, isto é, o proporcionamento dos materiais, cimento, água e
agregados, é realizada sem nenhum critério científico. Com o passar do tempo, as
técnicas de cálculo estrutural experimentaram notáveis progressos que, aliados ao
maior conhecimento dos comportamentos mecânicos do concreto e do aço
contribuem para o surgimento de estruturas mais arrojadas em concreto armado e
protendido. Nesses sistemas, o concreto passou a ser submetido a tensões mais
elevadas, havendo a necessidade do desenvolvimento de metodologias de dosagem
mais precisas fundamentada em leis científicas e ensaios experimentais que
pudessem garantir ao concreto a resistência e durabilidade necessária, com baixo
custo e em condições de concorrer com outros materiais de construção. Esses
procedimentos de dosagem são modernamente denominados Dosagem Experimental
do Concreto.
Existem diversos métodos de dosagem de concretos de cimento Portland, os
quais são mais ou menos complexos e trabalhosos. Conforme HELENE e TERZIAN
(1993), o método preconizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo – IPT – se apresenta bastante simples e eficiente. Ainda de acordo com os
autores, o método proposto pelo instituto se baseia na determinação de um traço
inicial a partir do qual se faz um ajuste experimental das propriedades de interesse,
em função dos materiais disponíveis para a sua confecção.
Geralmente o Método IPT é utilizado de maneira adaptada devido a sua
simplicidade de execução. Além disso, a rapidez proporcionada por sua metodologia
é fundamental para o controle da qualidade do concreto. Segundo HELENE e
TERZIAN (1993), o método de dosagem desenvolvido pelo IPT é executado
obedecendo-se as seguintes etapas:
1ª etapa – Caracterização dos materiais: Todos os materiais empregados na
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concretagem devem ser caracterizados, sendo que os principais ensaios preconizados
pelo método são massa específica e unitária do aglomerante e dos agregados bem
como sua granulometria;
2ª etapa – Estudo teórico:
I – Determinação da dimensão máxima característica do agregado graúdo
II – Definição da consistência do concreto. Este parâmetro é avaliado segundo
o ensaio de abatimento do concreto
III – Determinação da relação água/cimento para atender às condições de
durabilidade
IV – Determinação da resistência de dosagem
V – Determinação da relação água/cimento para resistência de dosagem;
3ª etapa – Estudo experimental:
I – Determinação do teor ideal de argamassa para o traço 1:5
II – Realização de nova mistura com o teor ideal de argamassa e água para
atingir o abatimento desejado em cada traço
4ª etapa – Diagrama de dosagem: Traçado após a ruptura dos corpos de prova.

CAPÍTULO 3

MATERIAIS E MÉTODOS
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3.0 MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia adotada consistiu na coleta, caracterização física e química das
matérias-primas utilizadas, no estudo das dosagens, produção dos concretos, na
determinação dos parâmetros de resistência à compressão simples e na absorção de
água dos produtos resultantes, conforme fluxograma apresentado na Figura 2.
Figura 2 - Fluxograma das etapas metodológicas desenvolvidas

ORGANOGRAMA
Granulometria

Matérias-primas

Massa específica
Caracterização
Teor de umidade

DRX e FRX

Homogeneização

Moldagem

Cura

Absorção de água

Ensaios tecnológicos

DRX e MEV

Análise de resultados

RCS
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Foram realizados ensaios de laboratório para a caracterização das matériasprimas (cimento, areia, brita, pó de pedra) e das composições produzidas a partir da
substituição parcial e total do agregado miúdo pelo pó de pedra. A etapa de
caracterização física dos materiais foi realizada nos Laboratórios de Mecânica dos
solos e Materiais de construção do Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN. As
análises química, mineralógica e a microscopia eletrônica de varredura foram feitas
nos laboratórios da Pós-Graduação em Ciências e Engenharia dos Materiais
(PPGCEM) e no laboratório de Metrologia do Centro de Tecnologia do Gás
(CTGAS).
3.1 MATÉRIAS-PRIMAS
3.1.1 CIMENTO
Na pesquisa foi aplicado o cimento composto CP II F-32 NBR 11578
(1997), que apresenta propriedades condizentes com as recomendações da
Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) para preparo de concreto simples,
armado, projetado, rolado, magro, concreto traço massa, elementos pré-moldados e
artefatos de concreto, dentre outros. O produto foi adquirido no comercio local da
cidade de Natal-RN. Algumas informações referentes a caracterização desse material
foram obtidas junto ao fabricante.
3.1.2 AGREGADO MIÚDO
A areia utilizada na composição do concreto pesquisado foi coletada na região
do Vale do Jequitinhonha no extremo sul do estado da Bahia, proveniente do rio
Jequitinhonha, da cidade de Itapevi. Todo material foi seco ao ar, homogeneizado e
em seguida passado na peneira de malha 4,8 mesh, sendo retirada assim toda a fração
superior a essa malha. Esse agregado foi caracterizado de acordo com a NBR NM
248 (2003).
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3.1.3 PÓ DE PEDRA
O pó de pedra utilizado na pesquisa foi proveniente da Mineração São Vicente,
localizado no município de Itagimirim, no extremo sul do estado Bahia. Esse resíduo
é proveniente do processo de extração e britagem de rochas (gnaisses). Na etapa de
beneficiamento do produto foram aplicados os seguintes equipamentos: britador
Modelo 10060 FAÇO (primário), rebritador Cônico Modelo HP 200 MELSO e o
rebritador Cônico modelo 120 RBS FAÇO.
3.1.4 AGREGADO GRAÚDO
Material produzido a partir da trituração, moagem e peneiramento das rochas
situadas no extremo sul da Bahia, na Mineração São Vicente, localizada no
município de Itagimirim. Nessa pesquisa aplicou-se como agregado graúdo natural a
brita com diâmetro máximo de 25 mm (brita 01, NBR 7211/2009) por apresentar
uma granulometria comumente usada nos canteiros de obras da região.
3.1.5 ADITIVO
O aditivo utilizado na pesquisa foi o superplastificante Sika (Sikament PF 171),
na forma líquida, adquirido em estabelecimento comercial localizado na cidade de
Natal/RN. O percentual utilizado foi de 1,2% sobre o peso do cimento, para cada
traço que foi produzido com o aditivo. Esse produto atende aos requisitos da NBR
11768 (2011) e confere ao concreto alta plasticidade com excelentes reduções de
água. Melhora as resistências mecânicas finais à compressão e a trabalhabilidade do
concreto. Não contém adição de cloreto e atua como plastificante ou
superplastificante, dependendo da dosagem. Dentre os benefícios esperados com a
utilização deste aditivo, destaca-se a redução da água e a melhoria da
trabalhabilidade do concreto.
De acordo com METHA e MONTEIRO, 2008, os superplastificantes são
também denominados de aditivos redutores de água de alta eficiência, porque são
capazes de reduzir de três a quatro vezes a água de amassamento em uma
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determinada mistura de concreto comparado aos aditivos redutores de água normais.
Foram desenvolvidos na década de 1970 e têm ampla aceitação na indústria da
construção de concreto. Consiste de surfactantes aniônicos de cadeia larga de alta
massa molecular (20.000 a 30.000) com um grande nº de grupos polares na cadeia de
hidrocarbonetos. Quando adsorvido nas partículas de cimento, o surfactante confere
forte carga negativa, que ajuda a diminuir consideravelmente a tensão superficial da
água circundante e eleva acentuadamente a fluidez do sistema.
3. 2 MÉTODOS
3.2.1 COMPOSIÇÕES APLICADAS NA PESQUISA
Seguindo orientações da literatura científica foram aplicados percentuais de
pó de pedra em substituição à areia natural de 10%, 30%, 50%, 100% e 100% mais
aditivo. As nomenclaturas das composições das misturas do concreto com pó de
pedra encontram-se dispostas na Tabela 3 a seguir.
Tabela 3 – Nomenclatura das composições com pó de pedra.

Nomenclatura
P10
P30
P50
P100
P100A

Denominação das misturas do
concreto com pó de pedra
10% de pó de pedra
30% de pó de pedra
50% de pó de pedra
100% de pó de pedra
100% de pó de pedra + aditivo
Fonte: Próprio autor.

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS
As matérias primas utilizadas na pesquisa foram caracterizadas pela técnica de
análise granulométrica, massa específica, ensaio de análise mineralógica por difração
de raios X (DRX), e análise química por fluorescência de raios X (FRX).
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3.2.2.1 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
A areia e o pó de pedra foram encaminhados ao laboratório de Mecânica dos
Solos da UFRN, onde foram secos em estufa. Concluída essa etapa, foram em
seguida preparadas as amostras da areia e do pó de pedra para os ensaios de
caracterização (NBR 6457/86), ou seja, determinação do teor de umidade e
composição granulométrica da areia e do pó de pedra, segundo prescrições da NBR
NM 248 (2003). Também foi realizado ensaio de distribuição granulométrica do pó
de pedra no laboratório de física experimental da UFRN através do Granulômetro a
laser - CILAS 920.
3.2.2.2 – ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE
MATERIAIS PULVERULENTOS NA AREIA E NO PÓ DE PEDRA
Amostras de areia e pó de pedra foram secas em estufa e depois
peneiradas na malha de 75µm de acordo com as prescrições da NBR NM 46
(2003). Esses percentuais são determinados através da equação (1):
% Mat. Pulver. = (Mi – Mf)/Mi X 100

(1)

Onde:
% Mat. Pulver. = porcentagem de material pulverulento;
Mi = massa inicial (g);
Mf = massa final (g);
3.2.2.3 MASSA ESPECÍFICA DOS AGREGADOS MIÚDOS
A determinação da massa específica d a a r e i a e d o p ó d e p e d r a f o i
r e a l i z a d a c o n f o r m e a NBR 6508 (1984), utilizando os grãos que passam na
peneira N° 4 (4,8mm). O ensaio t e m p o r o b j e t i v o determinar a massa
específica das partículas da areia e do pó de pedra, relacionando a massa com o
volume dos sólidos.
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3.2.3 ENSAIOS TECNOLÓGICOS
3.2.3.1

MOLDAGEM

E

CURA

DOS

CORPOS

DE

PROVA

CILÍNDRICOS DE CONCRETO
Seguindo os preceitos da NBR 5738 (2003), foram moldados 144 corpos de
prova, sendo 24 corpos de prova para o traço controle e 120 para as composições
(10%, 30%, 50%, 100% e 100%+aditivo).
Para avaliar o comportamento da substituição do agregado miúdo natural pelo
pó de pedra, foi produzida uma composição de concreto sem substituição e com
resistência característica aos 28 dias e outras cinco misturas (10%, 30%, 50%, 100%
e 100%+aditivo) utilizando-se pó de pedra. A primeira composição foi produzida
para servir como padrão de referência em relação aos concretos onde o pó de pedra
foi incorporado.
As misturas dos concretos que incorporaram pó de pedra foram estabelecidas
fazendo-se a compensação de volumes dos materiais, uma vez que o pó de pedra
apresenta maior massa específica que as areias naturais.
A quantidade de água aplicada no processo de hidratação dos elementos
constituintes das misturas foi em função da fixação da trabalhabilidade pelo método
do ensaio de abatimento de tronco de cone. A quantidade do aditivo
superplastificante utilizado foi de 20 ml para cada traço que foi realizado com o
aditivo. O abatimento adotado para o concreto de referência foi 80+10 mm e à
medida que necessário foi acrescentado água e posteriormente encontrada a relação
água/cimento utilizada em todos os traços produzidos.
Após a moldagem, os corpos de prova foram levados à cura por imersão
durante 28 dias. Esse processo consiste no conjunto de medidas que tem por
finalidade evitar a evaporação prematura da água necessária para a hidratação do
cimento, além de proporcionar redução da sua porosidade, contribuindo para
aumentar a durabilidade das estruturas.
Os melhores resultados verificados no ensaio de RCS, para cada composição,
foram considerados nesta pesquisa. Dos 120 corpos de prova moldados para as cinco
composições, 40 (quarenta) apresentaram os melhores resultados, ou seja, oito em
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cada composição. A partir dessas amostras foram realizadas as análises
microestruturais.

3.2.3.2 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DOS
CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS DE CONCRETO
Os ensaios de resistência à compressão simples dos corpos de prova cilíndricos
de concreto foram realizados no laboratório de Materiais de Construção da UFRN,
através da máquina universal AMSLER com célula de carga de 10.000Kg, aos 28
dias, conforme mostra a Tabela 4 a seguir, obedecendo-se os preceitos da norma
NBR 5739 (2007). Os valores individuais resultantes do ensaio de RCS para os
corpos de prova cilíndricos de concreto, foram obtidos conforme a equação (2):
Rc = Q/Ac

(2)

Onde:
Rc = Resistência à compressão simples dos corpos de prova cilíndricos de
concreto;
Q = carga aplicada (Kgf);
Ac = πd2/4, área dos corpos de prova cilíndricos de concreto (cm2), sendo d =
9,99 cm;
3.2.3.3 ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA
A determinação da absorção de água dos corpos de prova cilíndricos de
concreto foi realizada de acordo com as recomendações da NBR 9778 (2009). Para a
realização do ensaio, os corpos de prova foram pesados e colocados em estufa, até
atingirem constância de massa. Em seguida os corpos foram novamente pesados e
colocados em imersão pelo período de 24 horas consecutivas, sendo então retirados
da imersão e pesados. Com os dados obtidos nos ciclos de pesagem, secagem e
imersão em água, calculou-se o percentual de absorção para os corpos-de-prova
cilíndricos de concreto. Os valores individuais de absorção de água (AA), expressos
em porcentagem (%), foram obtidos pela equação (3), enquanto que a absorção
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média foi determinada pela média aritmética de três repetições.
AA= (M2 - M1) x100/M1

(3)

Onde:
M1 = Massa do corpo de prova seco em estufa (g);
M2 = Massa do corpo de prova saturado (g);
AA = Absorção de água (%);
3.2.4 ENSAIOS DE ANÁLISE QUÍMICA E MINERALÓGICA DAS
MATÉRIAS PRIMAS
Os materiais aplicados na pesquisa foram peneirados na malha 200 mesh, e
submetidos à ensaios de caracterização de Espectrometria de fluorescência de raios X,
aparelho Shimadzu EDX-700, e Difração de raios X, aparelho Shimadzu XRD-6000,
radiação de Cu-Kα (λ = 1,54056 Å), tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, ângulo de
varredura (2θ) de 0º a 80º, para determinação da composição química do cimento,
areia e pó de pedra, e identificação das fases mineralógicas presentes nas matérias
primas.
3.2.5 ANÁLISE MINERALÓGICA DAS COMPOSIÇÕES COM PÓ DE
PEDRA
As amostras mais representativas das composições utilizando-se percentuais de
pó de pedra rompidos aos 28 dias foram submetidas a ensaios de Difração de raios X,
aparelho Shimadzu XRD-6000, para identificação das fases mineralógicas das
mesmas.
3.2.6 ENSAIO DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
O estudo da caracterização da morfologia do cimento, da areia, do pó de pedra
e da superfície da fratura das amostras de concreto submetidos ao ensaio de
resistência à compressão simples foi realizado através da análise de imagens obtidas
pelo ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura. As amostras selecionadas para
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realização do ensaio, depois de peneiradas na malha 200 mesh (0,074mm), foram
analisadas no Microscópio eletrônico de varredura de bancada da marca Hitachi 3M
3000.
3.2.6.1 ANÁLISE DA SUPERFÍCIE DE FRATURA
Após a realização dos ensaios tecnológicos foram retiradas amostras das
composições de concreto com pó de pedra que obtiveram valores mais significativos
para estudo de caracterização da superfície de fratura através da técnica de MEV e
EDS. O estudo da microestrutura foi realizado sobre os fragmentos recuperados do
ensaio de resistência à compressão simples das composições citadas.

CAPÍTULO 4
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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4.0 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 ANÁLISE QUÍMICA E MINERALÓGICA DAS MATÉRIASPRIMAS
Os materiais aplicados na pesquisa foram submetidos a ensaios de
caracterização de espectrometria de fluorescência e difração de raios X. Os
resultados encontram-se discriminados na Tabela 4 e nas Figuras 3, 4 e 5 a seguir.
Analisando os resultados obtidos no ensaio de FRX, discriminado na Tabela 4,
verifica-se que a areia apresenta elevados teores de sílica (SiO2) e pouco mais de 3%
de alumina (Al2O3), totalizando o valor 94,99% da composição química total, o que
indica uma forte presença do mineral quartzo conforme comprova o ensaio de DRX
representado na Figura 3 a seguir. Na Tabela 4, constata-se que tanto a areia, quanto
o pó de pedra, apresentam valores elevados de sílica (SiO2), viabilizando a
substituição da areia natural pelo pó de pedra na produção do concreto.
Tabela 4 – composição química do cimento, areia e pó de pedra (FRX)

Óxidos
%
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
K2O
Na2O
MnO
Mn2O3
Cr2O5
Y2 O 3
Rb2O
SrO
SO3
P2O5
TiO2
ZnO
ZrO2
Nb2O5

Areia
91,68
3,31
0,10
0,30
0,09
0,23
1,11
1,23
0,93
-

Cimento
CP II F-32
19,03
4,60
3,22
3,20
60,84
1,22
0,15
0,18
0,01
0,19
0,16
0,27
0,01
-

Fonte: Próprio autor.

Pó de
Pedra
60,45
24,26
3,05
1,51
1,30
4,44
4,30
0,05
0,02
0,01
0,01
0,12
0,37
0,01
0,09
0,01
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Figura 3 – DRX da Areia
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Fonte: Próprio autor.

Na amostra do cimento os dados constantes na Tabela 4 indicam um percentual
de óxido de cálcio (CaO) da ordem de 60,84%, estando de acordo com a NBR 11578
que regulamenta a produção dos cimentos compostos com adição de filer calcário.
Trata-se, portanto, de um cimento composto onde está evidenciada a presença das
fases mineralógicas: Calcita, Dolomita, Hatruita (C3S) e Quartzo, conforme
comprova o ensaio de DRX do cimento na Figura 4. Ressalte-se que detecção das
demais fases presentes é bastante complexa, tendo em vista a baixa intensidade de
seus picos que se encontram distribuídos bem próximo do ruído de fundo dos
espectros. Além disso, o C2S possui picos em 2θ semelhantes ao do C3S, e distância
interplanar d = 0,278 nm, enquanto que no C3S d = 0,279 nm, causando, assim, a
superposição dos espectros das respectivas fases.
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Figura 4 – DRX do Cimento
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Fonte: Próprio autor.

Verificando os resultados encontrados no ensaio de FRX, discriminados na
Tabela 4, constata-se que o pó de pedra apresentou elevado teor de sílica (SiO2) e
um percentual de 24,26 % de alumina (Al2O3) totalizando o valor de 84,71% da
composição total, o que é comprovado no ensaio de DRX representado na Figura 5.
Figura 5 – DRX do Pó de pedra
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A constatação de elevados teores de sílica apresentada nos DRX da areia e do
pó de pedra possibilitou a substituição parcial da areia pelo pó de pedra na produção
do concreto, sem prejuízo da relação entre a microestrutura e as propriedades físicas
e mecânicas mensuradas nas composições avaliadas nesse trabalho científico.
4.2 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA
4.2.1 Areia e Pó de pedra
A areia e o pó de pedra depois de secos em estufa foram submetidos ao ensaio
de análise granulométrica, conforme a NBR NM 248 (2003). Os resultados
encontram-se representados conforme gráficos nas Figuras 6 e 7 a seguir. Conforme
disposto na Figura 6, o percentual da areia que passa na peneira N°4 (4,8mm) é igual
a 100%, na peneira N°40 (0,42mm) é 50,26% e na peneira N°200 (0,075mm) o
percentual é da ordem de 5,37%.
Os resultados obtidos revelam que a areia utilizada na pesquisa apresentou um
diâmetro máximo de 1,2 mm e módulo de finura igual a 2,34 sendo classificada
como média. Além disso, foram determinados o grau de uniformidade (GU) e o grau
de curvatura (GC), que apresentaram os seguintes valores: GU = 5,30 (granulometria
uniforme); GC = 1,09 (bem graduado).
Figura 6 - Curva de distribuição granulométrica da areia

Fonte: Próprio autor.

Como mostra a Figura 7, o percentuais do pó de pedra que passa na peneira Nº
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4 (4,8mm) é igual a 98,91%, na peneira Nº 40 (0,42mm) é 50,68% e na peneira
Nº200 (0,075mm) o percentual é igual a 11,21%. Os resultados obtidos revelam que
o pó de pedra utilizado na pesquisa apresentou um diâmetro máximo de 4,8 mm e
módulo de finura igual a 3,5. O grau de uniformidade (GU) e o grau de curvatura
(GC) apresentaram os seguintes valores: GU = 33,33 (desuniforme); GC = 23,14
(mal graduado).
Figura 7 - Curva de distribuição granulométrica do pó de pedra

Fonte: Próprio autor.

Fundamentado nas análises granulométricas anteriores, constata-se que a areia
e o pó de pedra apresentam percentuais semelhantes nas frações grossas (4,8 mm) e
médias (0,42 mm) do ensaio diferenciando de forma acentuada na fração fina (0,075
mm). No entanto, esses valores estão condizentes com os limites de distribuição
granulométrica prescritos pela NBR 7211 (2009) para aplicação do agregado miúdo
na produção do concreto de cimento Portland.
Com o objetivo de obtenção de dados que confirmassem os ensaios de análise
granulométrica do pó de pedra em estudo, realizou-se no laboratório de física
experimental da UFRN o ensaio de distribuição granulométrica por difração a laser,
verificando-se que o solo apresentou comportamento bi-modal com ordem de
diâmetros D10 = 2,05μm, D50 = 16,26 μm, D90 = 33,04 μm e diâmetro médio DM =
17,25 μm, conforme gráfico representado na Figura 8, a seguir.
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Figura 8 - Distribuição granulométrica do pó de pedra (Granulômetro)

Fonte: Próprio autor.

4.2.2 Brita
A brita depois de lavada e em seguida seca em estufa foi submetida ao ensaio
de análise granulométrica, obedecendo as prescrições estabelecidas pela NBR
7211(2009). A Tabela 5 e a Figura 9 apresentam os resultados obtidos para essa
análise. Os valores encontrados atendem o prescrito na NBR 7211(2009), mostrando
que a curva granulométrica encontra-se entre os limites inferiores e superiores
delimitados pela referida norma. Isso confirma que a brita utilizada na pesquisa está
adequada para confecção de concreto.
Tabela 5 – Análise Granulométrica da brita (% retida acumulada)

Peneiras
Mesh

mm

1"
3/4"
1/2"
3/8"
1/4"
4

25,40
19
12,5
9,5
6,3
4,8

% Retida
Acumulada

Padrão NBR
7211(2009)
Lim.
Inferior

Lim.
Superior

0
2
40
80
92
95

5
15
65
100
100
100

0,00
4,07
57,87
83,89
97,30
99,96
Fonte: Próprio autor.
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Figura 9 – Curva granulométrica da brita mostrando as zonas úteis estabelecidas pela NBR
7211(2009)
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Fonte: próprio autor

4.3 PERCENTUAIS DE MATERIAIS PULVERULENTOS NA AREIA E
NO PÓ DE PEDRA
O ensaio foi realizado de acordo com a ABNT NM 46. Os resultados da
porcentagem de material pulverulento da areia e do pó de pedra encontram-se
dispostos na Tabela 6, a seguir, e estão de acordo com as prescrições da NBR
7211(2009), ou seja, inferiores ao teor máximo de 10% (% de material pulverulento
permitido na composição do concreto submetido a desgaste superficial).
Tabela 6 - % Materiais Pulverulentos da areia e do pó de pedra

Amostras
Areia
Pó de pedra

% Materiais
Pulverulentos.
3,5
7,2
Fonte: Próprio autor.

Prescrição da
ABNT 7219 NM 46
Até 10%
Até 10 %
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4.4 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DOS CORPOS DE PROVA
CILÍNDRICOS DE CONCRETO
Os ensaios para determinação da resistência à compressão simples dos corpos
de prova de concreto foram realizados conforme a norma NBR 5739/2007. Os
resultados foram obtidos, aos 28 dias, para Fck 20 Mpa, 25 Mpa e 30 Mpa, estando
representados nas Tabelas 7 e 8, respectivamente, traço controle (sem o uso do pó de
pedra) e demais composições (com a incorporação do pó de pedra) e nas Figuras 10,
11 e 12 a seguir. Os resultados da Tabela 7 mostram que os valores encontrados,
atendem aos padrões mínimos exigidos pela NBR 6118 (2007).
Tabela 7 - Resistência dos corpos de prova de concreto (traço controle)

Resistência à compressão Simples aos 28
dias (traço controle) (MPa)
Fck 20 MPa

Fck 25 Mpa

Fck 30 MPa

27,96±1,52

31,76±0,80

32,14±1,66

Fonte: Próprio autor

Tabela 8 - Resistência dos corpos de prova de concreto

Composições

P10
P30
P50
P100
P100A

Resistência à compressão Simples
(MPa)
(28 dias)
Fck 20
Fck 25
Fck 30
26,54±1,28 28,92±0,64 35,63±1,01
25,76±2,21 27,65±0,64 31,57±0,86
22,41±0,48 27,30±0,42 30,00±0,87
18,51±0,58 21,75±0,71 24,63±0,70
22,80±0,81 25,47±0,74 26,20±1,34
Fonte: Próprio autor

Ao analisar os resultados apresentados na Tabela 8 e na Figura 10, é possível
verificar um decréscimo nos valores da resistência à compressão, com o aumento da
proporção do pó de pedra nas composições com Fck 20 Mpa. Este fato está
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relacionado com o aumento da superfície específica do agregado miúdo devido a
incorporação das partículas do pó de pedra, acarretando um aumento no volume de
água aplicada no concreto. Essa alteração no fator água/cimento implica em
modificações nas propriedades do concreto no estado fresco e endurecido, ou seja,
na resistência mecânica, consistência, etc. Além disso, a forma lamelar das
partículas do pó de pedra dificulta a coesão proporcionada pelo aglomerante,
contribuindo para a formação de uma zona de transição mais porosa, provavelmente
de maior espessura e para a redução gradual da resistência à compressão dos corpos
de provas. Na composição com aditivo (P100A) constatou-se que a incorporação do
superplastificante Sika reduziu a tensão superficial da água no processo de
hidratação do aglomerante, resultando na dissociação dos aglomerados do cimento
em partículas isoladas, com consequente decréscimo da viscosidade (DAL, 1995).
Esse fenômeno proporcionou uma elevação na coesão entre as partículas do cimento
e a estrutura lamelar do pó de pedra, acarretando um aumento nos valores de
resistência à compressão dessa composição.
Figura 10 - Resistência dos corpos de prova de concreto para Fck 20 MPa
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Fonte: Próprio autor.

Constata-se na Tabela 8 e na Figura 11 a seguir, que para 25 Mpa, a tendência
de redução nos valores da resistência mecânica continuou nas composições que
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substituíram a areia natural pelo pó de pedra. Ao incorporar o aditivo
superplastificante na mistura, verificou-se uma elevação na resistência à compressão
simples nos corpos de provas ensaiados. Esse fenômeno pode ser explicado pela
atuação do aditivo na microestrutura do composto através da redução da tensão
superficial da água necessária a hidratação da pasta, facilitando o adensamento da
mistura e contribuindo para a formação de uma zona de transição mais densificada e
menos porosa.
Figura 11 - Resistência dos corpos de prova de concreto para Fck 25 Mpa
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Fonte: Próprio autor.

Os dados apresentados na Tabela 8 e na Figura 12 a seguir, constataram que a
substituição da areia natural pelo pó de pedra com Fck de 30 Mpa, confirmou a
tendência de redução na resistência à compressão uniaxial das composições quando
da incorporação do pó de pedra às mesmas, ocasionado pelo aumento da superfície
específica do agregado miúdo utilizado, que exige uma quantidade maior de água
para que ocorram as reações cimentícias necessárias ao processo. Na composição
onde o superplastificante foi introduzido (P100A), confirmou-se um acentuado
aumento no valor da RCS. Esse fenômeno é explicado pela ação do aditivo na
microestrutura, reduzindo a tensão superficial da água existente entre as partículas do
cimento, causando repulsão eletrostática entre as mesmas, e a diminuição da
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viscosidade na pasta. Logo é possível obter uma dosagem para uma dada
trabalhabilidade com uma menor quantidade de água, o que diminui a porosidade do
concreto e consequentemente aumenta sua resistência à compressão.
Figura 12 – Resistência dos corpos de prova de concreto para Fck 30
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Fonte: Próprio autor.

De modo geral, conforme apresentado na Tabela 8 e na Figura 13 a seguir,
verificou-se que, à medida que aumenta-se a resistência característica do concreto
(Fck), eleva-se a resistência mecânica dessas misturas de forma

gradual. Essa

relação é explicada pelo acréscimo de aglomerante (cimento) no concreto que
proporciona uma maior coesão entre as partículas do agregado miúdo e graúdo,
reduzindo a porosidade na zona de transição entre o agregado e a pasta de cimento,
possibilitando uma elevação na resistência à compressão simples das composições
ensaiadas. Observa-se que os valores obtidos de resistência à compressão uniaxial
dos corpos de prova de concreto atingiram patamares de resistência compatíveis com
os parâmetros exigidos pela NBR 6118 (2007). A citada norma recomenda que as
estruturas de concreto armado devem ser projetadas e construídas com a resistência
característica do concreto igual ou superior a 20 Mpa.
A composição P100A apresentou valores de resistência à compressão simples
superiores aos constatados na composição P100, mostrando que o superplastificante
diminui a tensão superficial da água circundante na mistura, facilitando o processo de

65

coesão entre as partículas do pó de pedra e do cimento. Observa-se que o maior valor
da resistência foi obtido para a composição P10 utilizando-se Fck 30 Mpa, tendo sido
encontrado o valor de 35,63MPa.
Figura 13– Resistência dos corpos de prova cilíndricos de concreto
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Fonte: Próprio autor.

4.5 ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA DOS CORPOS DE PROVA DE
CONCRETO
Os ensaios para determinação da absorção de água dos corpos de prova de
concretos foram realizados conforme a norma NBR 9778 (2009). Os resultados
obtidos estão representados nas tabelas 9, 10, 11 e nas figuras 14, 15, 16 a seguir.
De modo geral, verifica-se que as composições de concreto moldadas,
atingiram os limites estabelecidos pela norma NBR 9778 (2009) quanto à absorção
de água.
Conforme dados apresentados na Tabela 9 e Figura 14 a seguir, verifica-se que,
o aumento do percentual do pó de pedra nas composições, proporcionou um
acréscimo gradual nos índices de absorção de água. Esse fenômeno está relacionado
com a granulometria fina do pó de pedra, adicionado ao concreto, que exige um
percentual de água maior para que ocorram as reações cimentícias necessárias,
deixando a mistura menos densificada

e consequentemente mais porosa. Na

composição P100A, constata-se uma redução significativa no valor de absorção de
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água encontrado, devido à ação do superplastificante no processo de hidratação do
cimento portland aplicado no concreto.
Tabela 9- Absorção de água dos corpos de prova de concreto para Fck 20 Mpa

Composições
P10
P30
P50
P100
P100A

Absorção (%)
5,15±0,83
5,40±0,75
5,70±0,93
7,03±0,58
5,80±0,26

Fonte: Próprio autor.
Figura 14 - Absorção de água dos corpos de prova de concreto Fck 20 Mpa
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Fonte: Próprio autor.

A Tabela 10 juntamente com a Figura 15 a seguir, confirmaram a mesma
tendência constatada anteriormente, ou seja, o aumento dos percentuais do pó de
pedra incorporado às composições, proporcionou índices de absorção mais elevados.
Percebe-se também que a incorporação do aditivo superplastificante na mistura
(composição P100A), contribuiu para a redução da tensão superficial da água
aplicada na mistura, deixando a pasta menos viscosa, possibilitando a formação de
fases mais homogênea e menos porosa no concreto.

67

Tabela 10 - Absorção de água dos corpos de prova de concreto para Fck 25 MPa

Composições
P10
P30
P50
P100
P100A

Absorção (%)
4,88±0,36
5,13±0,30
5,19±0,10
7,02±0,77
5,57±0,58

Fonte: Próprio autor.
Figura 15 - Absorção de água dos corpos de prova de concreto para Fck 25 MPa
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Fonte: Próprio autor.

Os dados apresentados na Tabela 11 e na Figura 16 confirmaram o aumento
nos valores de absorção de água dos corpos de prova ensaiados, quando foi elevado o
percentual do pó de pedra incorporado às composições. Esse comportamento é
justificado pela elevada presença de material fino e a forma angulosa e muitas vezes
lamelar de suas partículas que contribuíram para o aumento na quantidade de água
exigida pela hidratação da fase matriz pasta de cimento e dos poros existentes no
concreto.

Observou-se

ainda a tendência

que, com

a incorporação do

superplastificante, o índice de absorção teve seu valor reduzido de uma maneira bem
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significativa, comprovando mais uma vez a eficiência apresentada pelo aditivo
utilizado.
Tabela 11 - Absorção de água dos corpos de prova de concreto para Fck 30

Composições
P10
P30
P50
P100
P100A

Absorção (%)
4,60±0,18
5,07±0,14
5,17±0,51
6,73±0,10
5,41±0,63

Fonte: Próprio autor.

Figura 16 - Absorção de água dos corpos de prova de concreto para Fck 30 Mpa
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Fonte: Próprio autor.

De modo geral, conforme é apresentado nas Tabelas 9, 10, 11 e na Figura 17,
ocorreu uma redução nos valores de absorção de água com os mesmos percentuais de
pó de pedra incorporado às composições, ou seja, à medida que foi adicionado mais
aglomerante à mistura (variação do Fck), reduziu-se a porosidade da mesma e os
índices de absorção determinados.
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Figura 17 – Absorção de água dos corpos de prova cilíndricos
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Fonte: Próprio autor.

4.6 ANÁLISE MINERALÓGICA DAS COMPOSIÇÕES COM A
INCORPORAÇÃO DO PÓ DE PEDRA APLICADAS NA MOLDAGEM DOS
CORPOS DE PROVA E ROMPIDOS AOS 28 DIAS.
Dos corpos de prova moldados com as composições P10 e P30, e rompidos
aos 28 dias, foram retiradas amostras para serem submetidas ao ensaio de DRX.
Essas duas composições apresentaram os melhores resultados quando submetidos ao
ensaio de compressão axial. As Figuras 18 e 19 apresentam os resultados dessas
análises.
Para a composição P10 é possível verificar, conforme mostra a Figura 18 a
seguir, a presença das fases mineralógicas quartzo, ranquinita (Ca3Si2O7), além de
óxido de silício e silicato de cálcio, confirmando o elevado teor de sílica (SiO2)
constatado no FRX das matérias primas aplicadas na produção dessa mistura.
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Figura 18 – DRX da composição P10
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Fonte: Próprio autor.

A figura 19, a seguir, que apresenta a variação de 10% para 30% do pó de
pedra na mistura (composição P30), constata a fase alumina, corroborando o FRX
realizado na amostra do pó de pedra. Além de serem mantidas as fases constatadas
na composição P10.
Figura 19 – DRX da composição P30
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4.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
4.7.1 ANÁLISE DA SUPERFÍCIE DE FRATURA DAS COMPOSIÇÕES
As composições foram submetidas ao ensaio de Microscopia Eletrônica de
Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). As imagens das
composições e seus EDS que apresentaram os melhores resultados encontram-se
discriminados nas Figuras 20, 21, 22, 23, 24 e 25 a seguir. Quanto a micrografia da
superfície de fratura da amostra P10, na Figura 20 a seguir, constata-se a presença
predominante do mineral quartzo decorrente da fase agregado existente no concreto. Na
interface entre o agregado e a pasta de cimento em hidratação verifica-se um grande
número de poros e o aparecimento de microfissuras que contribuem para a fragilização
dessa região e uma possível redução nas propriedades físicas e mecânicas nos corpos de
prova de concreto ensaiados.
Figura 20- Micrografia da superfície de fratura da composição P10 – 7Kx

.

Quartzo

Fonte: Próprio autor.

No entanto na figura 21, a seguir, verifica-se na zona de interface entre o
agregado e a pasta de cimento uma concentração acentuada do silicato de cálcio
hidratado (C-S-H) que ao longo dos 28 dias de cura , transformou os pequenos
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cristais fibrilares em ramificações mais fibrosas, além de pequenos cristais dispersos
da fase portlandita (hidróxido de cálcio). Esse fenômeno oriundo do processo de
hidratação da mistura possibilitou um aumento na resistência à compressão dos
corpos de prova da composição P10, conforme verificado anteriormente.
Figura 21 – Micrografia da superfície de fratura da composição P10 – 15Kx

C–S-H

ºA

Fonte: Próprio autor.

Na figura 22, o respectivo EDS apresenta a predominância dos elementos
químicos Si, Al, Ca, Mg e K. Essa micro análise química corrrobora o resultado
obtido anteriormente no DRX da respectiva composição, ou seja, amostras de
concreto com a substituição do agregado miúdo por 10% de pó de pedra (P10).
Figura 22 – EDS do ponto “A” da Micrografia na Figura 21

Fonte: Próprio autor.
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Na Figura 23 a seguir, verifica-se a existência de poros e microfissuras
distribuídas ao longo das fases formadas pela mistura dos agregados com a matriz
pasta de cimento. Na zona de transição entre os agregados e a pasta de cimento em
hidratação ocorre um acentuado aumento no número de poros e das microfissuras,
cuja a quantidade está relacionada com vários parâmetros, destacando-se a
distribuição granulométrica e o formato dos agregados, consumo de cimento, relação
água/cimento, grau de adensamento do concreto no estado fresco, tipos de aditivos,
condições de cura, umidade do ambiente, tipo de tensão e velocidade do
carregamento aplicado, que podem ter contribuído para a fragilização dessa região e
uma possível redução nas propriedades físicas e mecânicas

constatadas na

composição P30.
Figura 23 - Micrografia da superfície de fratura da composição P30 - 7 Kx

Fonte: Próprio autor.

A Figura 24, a seguir, confirma o alto percentual de poros da mistura P30, além
de constatar uma reduzida concentração do silicato de cálcio hidratado na região de
interface entre os agregados e a pasta de cimento. No entanto verifica-se a formação
de minúsculos cristais com a morfologia prismática hexagonal distinta que
caracteriza a fase portlandita. Essa fase, além do alto volume de vazios capilares e da
acentuada presença de microfissuras contribuem para a baixa resistência da zona de
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transição na interface desse concreto.
Figura 24 - Micrografia da superfície de fratura da composição P30 – 15Kx
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Fonte: Próprio autor.

Na figura 25, o respectivo EDS apresenta a predominância dos elementos
químicos Si, Al, Ca, Mg, K e Fe. Essa microanálise química confirma o resultado
obtido anteriormente no DRX da composição P30.
Figura 25 - EDS do ponto “B” da Micrografia na Figura 24.

Fonte: próprio autor

CAPÍTULO 5
CONCLUSÃO
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5.0 CONCLUSÕES
- As composições P10 e P30, moldadas com Fck 30 Mpa, apresentaram
melhoria nos valores referentes à resistência mecânica e absorção de água, quando
comparadas as demais composições;
- A composição P10, com Fck 30 Mpa, apresentou o melhor resultado quanto
a resistência à compressão uniaxial, apresentando o valor médio de 35,63 Mpa,
atendendo aos padrões exigidos pela NBR 6118/2007;
- A composição P100A apresentou aumento no valor da resistência à
compressão uniaxial e redução nos valores de absorção de água dos corpos de prova
ensaiados quando comparada com a composição P100, comprovando a eficiência do
aditivo utilizado;
- Todas as composições, com exceção da composição P100 (Fck 20 MPa),
apresentaram valores de resistência à compressão uniaxial dentro dos valores
mínimos exigidos pela NBR 6118/2007, comprovando sua viabilidade técnica para a
produção de concretos para fins estruturais
-

Essa pesquisa científica, comprovou a viabilidade da utilização do pó de

pedra para produção de concreto para fins estruturais, possibilitando uma redução no
custo do concreto produzido e também, principalmente no impacto ambiental
decorrente da deposição do pó de pedra na natureza.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS


Aplicar a mesma metodologia deste trabalho científico, em novas

composições de concreto com pó de pedra;


Estudar a incorporação do pó de pedra para a produção de concreto de

alto desempenho;


Estudar a incorporação do pó de pedra em conjunto com outro tipo de

resíduo e aditivo para produção de concreto, fazendo-se um estudo mais
detalhado sobre a relação custo/benefício decorrente da utilização do aditivo.
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