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RESUMO 

Pesquisas têm mostrado que a introdução de borracha no concreto melhoram as 

características de deformabilidade deste, assim como, contribuem para destinação 

ambiental de resíduos gerados no processo de recauchutagem de pneus. Somado a isto, 

existe uma alta disponibilidade de rocha calcária no interior do RN e do CE. O não 

conhecimento desta pedra, não possibilita sua ampla utilização como agregado, deixando, 

esta farta oferta ociosa. Um compósito de brita do tipo calcária, com proporções de resíduo 

de borracha de pneu que pudesse ser utilizado como concreto seria uma alternativa para 

concretos destinados a baixas solicitações. Logo, este trabalho possui como objetivo a 

avaliação das caraterísticas de concretos contendo brita calcária e proporções de 

substituição do agregado miúdo (areia) por resíduo de borracha de pneus. Para tanto, 

caracterizou-se os materiais componentes do concreto, confeccionou-se corpos de prova de 

concretos com brita calcária, a partir do traço 1,0: 2,5: 3,5, variando-se a relação 

água/cimento, e inserindo-se um plastificante comercial, sem a proporção de resíduo, 

chamados de referência. A partir deste, foram escolhidos nas mesmas proporções concretos 

com e sem a presença do aditivo, assim como, estes com a utilização da brita granítica, por 

ser a mais utilizada. Escolhidas as referências, a estas foram acrescidas substituições de 

parte do agregado miúdo (areia) por resíduo de borracha de pneu proveniente do processo 

de recauchutagem, tratados com NaOH 1 M, nas proporções de 5,0 a 20,0 % em massa, 

curados e expostos ao ambiente semiárido. Os resultados indicam a possibilidade de 

utilização da brita calcária na composição do concreto com correção da trabalhabilidade 

utilizando-se plastificante. Observou-se uma diminuição nas propriedades mecânicas dos 

concretos com incrementos de resíduo de borracha, porém existe uma melhora de 

tenacidade, e deformabilidade do compósito, o que o torna interessante para a construção 

de pisos de concretos não estruturais, assim como, o resíduo retardou o processo de 

endurecimento, continuando o concreto a ganhar resistência, após os 28 dias.   

Palavras-chave:  Compósitos Cimentícios; Resíduo de Borracha de Pneu; Brita Calcária; 

Deformação. 
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ABSTRACT 

Researches have shown that the introduction of rubber in concrete improves the features of 

its deformability, as well as contributes to environmental disposal of waste generated in the 

tire retreading process. Furthermore, there is a high availability of limestone within RN and 

CE country. Ignorance about this stone, does not allow its wide use as aggregate, leaving, 

this abundant supply idle. A composite of limestone gravel, with proportions of tire rubber 

waste which could be used as concrete would be an alternative to concrete for low 

applications. Therefore, this research aims to evaluate the characteristics of concrete 

containing limestone gravel and proportions of little aggregate replacement (sand) by tire 

rubber waste. To this goal, the material components of the concrete were characterized, 

concrete specimens with limestone gravel were made, from the dash 1.0: 2.5: 3.5, varying 

the water/cement ratio, and inserting a commercial plasticizer, without a proportion of 

residue, known as reference. From this, concrete with and without the presence of the 

additive in the same proportions were chosen, as well as these with the use of granite gravel, 

for being the most used. Selected the references, to these, replacements of little aggregate 

(sand) were added replaced by rubber waste from the tire retreading process, treated with 

1M NaOH in proportions from 5.0 to 20.0 % by mass, cured and exposed to the semiarid 

environment. The results indicate the possibility of using limestone gravel in the concrete 

composition with workability correction using plasticizer. There was a decrease in the 

mechanical properties of the concrete with increments of waste rubber, but there is an 

improvement in toughness and deformability of the composite, which makes it interesting for 

the construction of non-structural concrete floors, as well as, the rubber waste delayed the 

hardening process, continuing to gain resistance after 28 days. 

Keywords: Cement Composites; Waste Tire Rubber; Limestone Gravel; Deformation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Hoje no mundo existe uma disposição ao crescimento respeitando-se os conceitos de 

desenvolvimento sustentável. Isto é uma tendência cada vez mais atual e deve ser 

estimulada. A busca alternativa para o uso de materiais tradicionais em todos os setores 

comerciais colabora para o crescimento de estudos relacionados com a utilização racional 

de recursos naturais e o aproveitamento de resíduos inseridos na natureza 

Dentre os vários resíduos sólidos produzidos pelo ser humano, podem-se destacar os pneus 

inservíveis de borracha. Para Geacobbe (2008) os pneus são considerados resíduos 

especiais e começam a ocupar papel de destaque nas discussões dos impactos sanitários e 

ambientais.  

Devido ao grande aumento no número de carros em todo o mundo, o acúmulo de pneus 

inservíveis tornou-se um sério problema de gestão de resíduos (GANJIAN et al. 2009). Para 

Martin (2001), cerca de 37 milhões de pneus foram usados no Reino Unido em 2001, e este 

número continua a crescer. Nos Estados Unidos, esse número está perto de 275 milhões de 

pneus inservíveis por ano (PAPAKONSTANTINOU e TOBOLSKI, 2006). 

Para Turatsinze et al. (2005), apenas uma modesta quantidade de pneus inservíveis não 

processados é usados na proteção contra choques em plataformas marítimas, para 

combater impactos de ondas ou navios, enquanto em algumas partes do mundo as pessoas 

ainda recorrem à queima-los, produzindo níveis inaceitáveis de poluição. 

A Figura 1-1 representa uma ilustração de dano que o acúmulo de pneus pode causar ao 

meio ambiente. 

 
Figura 1-1– Pneus inservíveis dispostos no ambiente  (CICLO VIVO, 2013). 
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Em 2012, as dez empresas associadas à Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos 

do Brasil (ANIP) produziram 62,6 milhões de unidades, com volume de Vendas: (produção + 

importação por associados da ANIP) de 67,9 milhões de unidades (ANIP, 2013). 

Dados do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), 

encomendados pela a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP, 2013), 

revelam que no Brasil dos pneus substituídos anualmente, 46,8% apresentam condições de 

serem reutilizados e 53,2% são considerados inservíveis por não apresentarem mais 

condições de uso. Desta porcentagem, apenas 26,5% possuem destinação ambientalmente 

correta e regulamentada, 26,7% são destinados de forma não reconhecida por órgãos 

ambientais, mesmo de forma ecologicamente correta. O restante é abandonado de diversas 

formas no ambiente de maneira a se tornarem resíduos com potencial danoso a saúde 

pública e ao meio ambiente (ANIP, 2013).  

Conforme as informações divulgadas pela Associação dos Fabricantes de Pneumáticos de 

Automóveis do Japão, o descarte de pneus velhos por ano em todo mundo é de 

aproximadamente 1,0 bilhão de unidades (JATMA, 2008).  

Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP, 2013), no primeiro 

trimestre de 2013 foram recolhidas 90 mil toneladas de pneus inutilizáveis pela Reciclanip, 

empresa de coleta e reciclagem, com um crescimento de 1,5 % sobre o mesmo período de 

2012. A maior parte dos pneus coletados é usada como combustível alternativo nos fornos 

das indústrias de cimento, como também, na fabricação de solados de sapato, borrachas de 

vedação, dutos pluviais, pisos industriais, asfalto-borracha e tapetes para carros. Estes 

dados corroboram com a grande necessidade de uma nova visão de destinação final 

adequada aos pneus inservíveis para o tráfego. 

Os pneus “jogados” no meio ambiente tornam-se uma séria preocupação em todo o mundo, 

pois além de ser um material de lenta decomposição, a velocidade de descarte deste é 

muito superior a de decomposição, isto leva a um acúmulo preocupante de lixo de pneus, 

que pode ser visto em muitas partes do planeta. Além disso, sua queima inconsequente 

(FIGURA 1-2) libera fumaça negra e material oleoso altamente poluidor, pela diversidade de 

compostos liberados na combustão (GHALY e CAHILL, 2005), não sendo uma alternativa 

efetiva e sim danosa ao ar, águas de rios ou aquíferos e solo. 
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Figura 1-2– Queima de pneus (CRUZ e GONÇALVES, 2014 ). 

A grande maioria dos países evita ou proibi o armazenamento ou deposição de pneus 

inservíveis, proporcionando um incentivo a explorar estratégias de reciclagem. Tais 

estratégias envolve transformá-los em agregados alternativos, assim, gerar maior valor 

econômico, enquanto reduz o consumo de agregado primário de origem natural (NAJIM, 

2005). 

Najim e Hall (2010) afirmam que nas duas últimas décadas, o interesse internacional em 

pesquisar as propriedades e uso potencial do concreto com borracha tem crescido. Para 

Turatsinze e Garros (2008), em termos de comportamento mecânico, é um tanto quanto 

incomum, à medida que não obedece a equações empíricas relacionando o módulo de 

elasticidade a resistência à compressão, ao mesmo tempo em que exibe um aumento 

considerável de capacidade de deformação e, concequentimente, de ductilidade. Segundo 

os mesmos autores, o reaproveitamento de resíduos na construção civil pode ajudar a 

prevenir a poluição ambiental, simultaneamente, contribuir para a concepção de edifícios 

mais econômicos. Consequentemente, a utilização de agregados de borracha (pneus 

inservíveis), em concreto gerou significativo interesse de pesquisas cada vez mais 

populares ao longo dos últimos 20 anos.  

Das alternativas mais atuais de reuso dos pneus destaca-se o processo de recauchutagem 

ou reconstrução, que consiste em aproveitar a estrutura resistente do pneu gasto (liso), 

desde que este esteja em boas condições de conservação, e incorporar-lhe nova borracha 

de piso, de forma que este ganhe outra vida. Todavia, dentre as operações de reconstrução 

de pneus, ocorre a raspagem, que consiste na retirada da superfície do pneu, para remover 

a banda remanescente, de forma a definir sua geometria, e preparar a textura da superfície 

para receber a nova borracha. Este processo gera uma espécie de resíduo fibrilar de 

dimensões variadas.  

A Figura 1-3 mostra um esquema da problemática devido ao aumento de produção de 

pneus, que podem ser beneficiados com o processo de recauchutagem, aumentando sua 
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vida útil, diminuindo o consumo de matérias primas na sua manufatura, mais que, no 

entanto, geram resíduos no processo de raspagem.  

 
Figura 1-3- Esquema da problemática referente à pro dução de pneus, reciclagem, 

recauchutagem e geração de resíduos fibrilares. 

Em meio às várias alternativas para reciclagem de resíduos sólidos no aproveitamento ou 

manufatura de outros produtos, pode-se citar a construção civil, que consume em seus 

diversos serviços, uma variedade de resíduos, não só das suas próprias obras, como 

também, já se preocupa em adicionar produtos de resíduos provenientes de outras linhas.  

A indústria da construção civil é considerada uma das esferas da economia mundial que 

mais consome energia e que extrai grande quantidade de recursos naturais para a produção 

de materiais de construção (ÂNGULO et al., 2004; TOZZI, 2006; ULSEN, 2006; BALLISTA, 

2003). Diante desta situação, esse setor vem sendo estimulado a aprimorar os seus 

processos construtivos, de forma a garantir o uso racional dos materiais nos canteiros de 

obras.  

Atualmente, existem várias pesquisas destinadas ao estudo da aplicação do resíduo de 

borracha de pneus na construção civil. Estes podem ser reutilizados na forma de agregado 

as pastas de cimento ou concretos, existindo pesquisas até mesmo com concreto de alto 

desempenho, assim como, aplicação em revestimentos de pavimentos de rodovias 

(ALBUQUERQUE et al. 2006; FIORITI et al., 2007; GIACOBBE, 2008; entre outros). 

Dentro desta esfera, o concreto de cimento Portland é o insumo mais utilizado na 

construção civil, sendo mundialmente o segundo material de consumo, ficando atrás apenas 

da água (MEHTA e MONTEIRO, 2008). O concreto é destinado entre outras aplicações à 

confecção de placas. Sendo estas, geralmente em grandes volumes de concreto, que além 

de ser um material frágil, possuem como inconveniente, pouca capacidade de deformação, 

altos índices de retração, além de, em variações elevadas de temperaturas, existir o 

aparecimento de dilatações. Processos esses, que podem acarretar no surgimento de 

trincas que possibilitam infiltrações, desestruturação do conjunto e a consequente ruptura. 

O resíduo de borracha de pneu possui características elástico/plásticas e flexibilidade. Ao 

somar-se a fragilidade do concreto, como compósito, a incorporação de fibras de borracha 
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de pneu, em dimensões compatíveis com as da areia, como agregado miúdo ao concreto de 

cimento Portland convencional, promove melhores características de material dúctil, 

diminuindo o aparecimento de trincas, devido à retração da massa de concreto, as variações 

térmicas e exposições elevadas a radiação solar. 

Um dos componentes do concreto é o agregado graúdo, com dimensões maiores que 4,75 

mm. A brita atualmente é o composto mais utilizado para esta finalidade. Em sendo um 

produto proveniente da quebra de pedras naturais, são exemplos de britas encontradas no 

país: a brita de origem granítica e a de origem calcária. Comercialmente, a brita de origem 

granítica é mais procurada que a de origem calcária, devido ao não conhecimento desta, 

assim como, algumas características menos favoráveis da rocha calcária comparada à 

granítica, como sua dureza inferior (HERMETO BUENO, 2000). O preço pago pela brita de 

origem granítica chega ser o dobro do da brita calcária.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2013), nas últimas duas décadas, pelo 

menos oito grandes grupos que trabalham com extração de calcário e beneficiamento de 

calcário demonstraram interesse de instalar unidades industriais no Rio Grande do Norte, 

especificamente nas regiões de Mato Grande, Vale do Açu, Mossoró, Chapada do Apodi e 

parte do Vale do Jaguaribe, no estado do Ceará, pois estas regiões têm aflorando mais de 

20 mil quilômetros quadrados de rocha calcária, com espessura que varia de 50 a 400 

metros. Esta estimativa, que já foi comprovada e está pronta para ser explorada, é do 

Departamento Nacional de Produção Mineral. O geólogo Otacílio Carvalho, da Secretaria 

Estadual de Desenvolvimento Econômico, disse que o Rio Grande do Norte tem a maior 

reserva de calcário, de boa qualidade, do País. No entanto, nem todo o calcário disponível 

serve para a fabricação de cimentos, sendo classificado como material de segundo plano. 

Este material não possui ainda uma destinação amplamente conhecida, e sua utilização 

como pedra a ser britada ainda necessita de investigações. 

Diante do apresentado, a confecção de concreto com brita calcária e resíduo de borracha de 

pneu pode ser uma alternativa para a construção de placas, com níveis de solicitação 

moderado a baixo, propícias a retração, expostas a variações de intempéries características 

de regiões semiáridas, e ajuda na obrigatoriedade imposta pelo Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA) , por meio da resolução 258 (1999), alterada pela resolução 301 

(2002) e revogada pela resolução 416 (2009), que diz que as empresas fabricantes de 

pneus ficam obrigadas a dar destinação adequada a todos os pneus inservíveis por elas 

confeccionados.  
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Portanto, justifica-se o estudo das propriedades mecânicas do concreto produzido com 

resíduo de pneus e brita calcária, colaborando, através de ensaios de laboratórios, com a 

viabilidade técnica do mesmo e a sua aplicação para produção de concreto, promovendo 

ganho ecológico correto ao resíduo, que, juntamente com a brita calcária, também terá valor 

agregado na cadeia produtiva, como mostra a ilustração da Figura 1-4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-4– Representação esquemática da problemáti ca e justificativa do trabalho. 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar a influência do resíduo de borracha de 

pneu, derivado do processo de recauchutagem, e da brita originária do processo de 

beneficiamento da rocha calcária, proveniente do rejeito de matéria prima na fabricação de 

cimentos, na produção de concretos destinados a pisos com níveis de solicitações baixos a 

moderados, expostas ao ambiente de clima semiárido.  
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Como objetivos específicos: 

• Caracterizar os agregados constituintes do concreto, e verificar a sua 

utilização de acordo com as normas que padronizam estes materiais; 

• Comparar as propriedades do concreto com brita calcária com o 

mesmo traço com brita granítica; 

• Compreender a trabalhabilidade de concretos contendo resíduo de 

borracha de pneu (RBP) oriundos do processo de recauchutagem; 

• Verificar a resistência mecânica de concretos com diversas 

porcentagens de substituição da areia por RBP, confeccionados com 

brita calcária e com brita granítica; 

• Estudar a influência da introdução de plastificante nos concretos 

confeccionados com RBP e com as britas graníticas e calcárias;  

• Avaliar a variabilidade de resistência à compressão entre concretos 

contendo resíduo de borracha confeccionado com brita granítica e 

calcária; 

• Estimar a deformabilidade dos concretos contendo resíduo de 

borracha; 

• Investigar a influência do clima semiárido nos resultados de resistência 

do concreto contendo resíduo, exposto ao ambiente. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 CONCRETO 

Para Mehta e Monteiro (2008), com adaptações da ASTM (American Society for Testing and 

Materials) C125 (Standard Definitions of Terms Relating to concrete and concrete 

Agregates) e do ACI Committee 116 (A Glossary of Terms in the Field of Cement and 

Concrete Technology), o concreto é um material compósito que consiste, essencialmente, 

de um meio aglomerante com partículas ou fragmentos de agregados. Sendo o concreto de 

cimento hidráulico, composto por meio aglomerante pela mistura de cimento hidráulico e 

água, e o agregado um material granular usado com um meio cimentante, para formar um 

concreto ou argamassas de cimento hidráulico. 

2.1.1 Componentes 

A seleção de materiais e suas proporcionalidades são muito importantes na produção de 

concretos adequados e que reportem características satisfatórias em determinados 

elementos. Estas proporcionalidades entre os seus componentes (dosagem) causam 

diversas modificações nas características do concreto tanto no seu estado fresco, como no 

endurecido.  

A dosagem é especificada na seguinte ordem de materiais: Aglomerante (Cimento): 

Agregado miúdo: Agregado graúdo: Relação água/cimento. Estes podem ser mencionados 

em massa (TM), massa e volume (TMV – onde o cimento e a relação água/cimento estão 

em massa e os agregados em volume), ou ainda todos os materiais em volume (TV). O 

traço de maior controle é o TM.  

Segundo Helene e Terzian (1993), as especificações de proporcionalidades do traço em 

massa do concreto podem ser representas pela Equação 2.1. 

1: adição: a: b: água/cimento : adt %    Equação 2-1 
Onde: 

1 – Unidade de cimento, em massa; 

adição – Quantidade em massa de adição; 

a – Quantidade em massa de agregado miúdo em relação à massa de cimento; 

b – Quantidade em massa de agregado graúdo em relação à massa de cimento; 

água/cimento  – Relação em massa de água/cimento; 

adt% - Relação entre massa de aditivo e a massa de cimento, em percentual. 
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2.1.1.1 Aglomerantes 

Os aglomerantes são materiais ligantes, em geral pulverulentos (filler – dimensões inferiores 

a 0,075 mm), que proporcionam a aderência dos grãos de material inerte para formar 

concretos e/ou argamassas que compõem as estruturas. O cimento Portland é classificado 

como aglomerante hidráulico, no qual, quando endurecido pode oferecer elevada resistência 

mecânica. 

2.1.1.2 Cimento Portland 

A ASTM (1917) C 150 Standard Specification for Portland Cement define cimento Portland 

como cimento hidráulico produzido pela moagem do clínquer, que é constituído por silicatos 

de cálcio hidráulico e uma pequena quantidade de sulfato de cálcio, calcinados a altas 

temperaturas e adicionados uma proporção de gipsita (gesso) com a finalidade de retardar a 

pega e possibilitar a sua utilização com um tempo de trabalhabilidade adequado, e adições, 

o que defini o tipo de cimento a ser produzido. A quantidade de gesso a ser adicionada é 

pequena: em geral, 3,0 % de gesso para 97,0 % de clínquer, em massa (ABCP, 2006, BT 

106). 

Para Mehta e Monteiro (2008), os produtos formados no cimento Portland, embora formado 

essencialmente de vários compostos de cálcio, são expressos em ternos de óxidos, e 

costuma-se expressar estes óxidos individuais ou compostos do clínquer com uso de 

abreviações, como mostra o Quadro 2-1.  

Quadro 2-1 – abreviações dos compostos químicos do cimento Portland. 
Óxido  Abreviação  Composto  Abreviação  
CaO C 3CaO⋅SiO2 C3S 
SiO2 S 2CaO⋅SiO2 C2S 
Al2O3 A 3CaO⋅Al2O3 C3A 
Fe2O3 F 4CaO⋅Al2O3⋅Fe2O3 C4AF 
MgO M 4CaO⋅3Al2O3⋅SO3 C4A3S’ 
SO3 S’ 3CaO⋅2SiO2⋅3H2O C3S2H3 
H2O H CaSO4⋅2H2O Cs’H2 

O cimento Portland adquire propriedade adesiva quando misturado a água, em reações 

químicas denominada de hidratação do cimento, que resulta em produtos com 

características de pega e endurecimento. A hidratação consiste no processo de dissolução-

precipitação, envolvendo a dissolução de compostos anidros e formação de hidratados, e 

uma eventual precipitação de hidratados resultantes da solução supersaturada, visando uma 

completa reorganização dos constituintes dos compostos originais durante a hidratação do 

cimento. Como o cimento Portland é composto de uma mistura heterogênea de vários 
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compostos, o processo de hidratação consiste em reações simultâneas dos compostos 

anidros com a água. Entretanto, os compostos não se hidratam a mesma velocidade. Os 

aluminatos, responsáveis amplamente pelas reações de enrijecimento (perda de 

consistência) e pega (solidificação), se hidratam muito mais rapidamente que os silicatos, 

que compõem aproximadamente 75,0 % do cimento Portland e têm um papel dominante no 

endurecimento e ganho de resistência (MEHTA e MONTEIRO, 2008). Ainda para os 

referidos autores, os compostos de cimento Portland são produtos de reações a alta 

temperatura que não estão em equilíbrio e, assim, em estado de alta energia. Ao reagir com 

água para adquirir estados estáveis de baixa energia, o processo é acompanhado de 

liberação de energia na forma de calor (reação exotérmica). Este calor é denominado de 

calor de hidratação. 

2.1.1.3 Tipos de cimento Portland 

O mercado brasileiro disponibiliza vários tipos de cimentos Portland, variando o tipo e 

concentração de adição no processo final de moagem ao clínquer.  

Para a ABCP BT 106 (2013), os principais tipos estão relacionados na Tabela 2-1. Os vários 

tipos de cimento normalizados são designados pela sigla e pela classe de resistência. As 

siglas correspondem ao prefixo CP (Cimento Portland) acrescido dos algarismos romanos 

de I a V, conforme o tipo de adição para compor o cimento, sendo as classes indicadas 

pelos números 25, 32 e 40, representando a resistência à compressão garantida pelo 

fabricante, após 28 dias de cura. 

Tabela 2-1– Tipos de cimento Portland – ABCP (2013) . 

Tipo de cimento Sigla 

Composição (% em massa) 

Classe Clínquer 
+ Gesso 

Escória 
de alto 

forno (E) 

Pozolana 
(Z) 

Material 
carbonático 
- Filler (F) 

Cimento Portland 
comum CP I 100    25; 32; 40 

Cimento Portland 
comum com adição CP I – S 99 – 95  1 – 5  25; 32; 40 

Cimento Portland 
composto com 

escória 
CP II – E 94 – 95 6 - 34  0 – 10 25; 32; 40 

Cimento Portland 
composto com 

pozolana 
CP II – Z 94 – 76  6 - 14 0 – 10 25; 32; 40 

Cimento Portland 
composto com filler CP II - F 94 - 90   0 – 10 25; 32; 40 

Cimento Portland de 
alto-forno CP III 65 – 25 35 – 70  0 – 5 25; 32; 40 

Cimento Portland 
pozolânico CP IV 85 – 45  15 - 50 0 – 5 25; 32 
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Cimento Portland de 
alta resistência inicial 

CP V - 
ARI 

100 - 95   0 – 5  

Cimento Portland 
resistentes aos 
Sulfatos (RS) 

Quaisquer um dos cinco tipos básicos CP I, II, II, IV ou V ARI, 
podem ser bastando acrescentar a sigla RS (ABNT NBR 

5737/1992) 
25; 32; 40 

Cimento Portland de 
baixo Calor de 

Hidratação (BC) 

Quaisquer um dos cinco tipos básicos CP I, II, II, IV ou V ARI, 
podem ser bastando acrescentar a sigla BC (ABNT NBR 

13116/1994) 
25; 32; 40 

Cimento Portland 
branco estrutural 

CPB – 25 

100 - 75   0 – 25 25; 32; 40 CPB – 32 

CPB – 40 

Cimento Portland 
branco não estrutural CPB 74 – 50   26 – 50  

Cimento Portland para 
poços petrolíferos 

CPP - 
classe G 

    G 

 

2.1.1.4 Agregados 

Agregado é um material granular natural ou sintético, geralmente inerte, que compõem as 

argamassas e concretos. A ABNT NBR 7211/2009, acrescenta que os agregados são 

materiais granulares, sem forma e volume definidos. Ocupam de 60,0 a 80,0 % do volume 

total do concreto, portanto sua qualidade é de grande importância para a propriedade final 

do mesmo. As características dos agregados que mais se destacam para a fabricação do 

concreto são: porosidade, composição granulométrica, absorção de água, forma e textura 

superficial das partículas, resistência à compressão, módulo de elasticidade e os tipos de 

substâncias deletérias presentes. Estes agregados podem afetar a coesão, consistência e 

trabalhabilidade, em compósitos cimentícios no estado fresco, e a resistência à compressão, 

estabilidade dimensional, durabilidade, resistência à abrasão e aspecto visual no estado 

endurecido. 

Os agregados podem ser de origem natural, extraídos com processos simples, assim como, 

podem ser de origem artificial com processos industrializados, incluindo a britagem, a partir 

de matérias primas naturais ou subprodutos. 

O termo graúdo se refere às partículas com dimensões maiores que 4,75 mm (peneira n⁰ 4) 

e os agregados miúdos às dimensões entre esta e maiores que 0,075 mm (peneira n⁰ 200). 

Já as massas específicas destes podem classificá-los em leves, quando se tem esta inferior 

a 2,0 g/cm3, normais, entre 2,0 g/cm3 e 3,0 g/cm3, ou pesados, quando a massa específica 

superar 3,0 g/cm3 (ABNT NBR 7211/2009).  

Como não é possível o empacotamento total dos agregados de forma a não existirem poros 

(vazios) entre partículas, além da massa específica dos agregados, que desconsidera o 
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volume os vazios entre as partículas, considera-se a massa unitária, fomentada na 

determinação de dosagens de concretos. Siqueira (2010) define massa unitária como sendo 

a relação entre a massa do agregado por unidade de volume incluindo os vazios.  

São exemplos de agregados: areia, pedregulho, pedrisco, rocha, brita, escórias de alto-

forno, resíduos de construção ou de demolição, ou outros mateiras que possam ser 

granulometricamente compatíveis e não reajam com o aglomerante para prejudicar a 

resistência do concreto, como resíduos industriais gerados na confecção de produtos 

diversos, como botões, plásticos, borrachas, entre outros. 

2.1.1.4.1 Brita calcária 

A pedra britada é classificada como agregado de origem artificial, de tamanho graúdo, pois 

constituem o produto de desagregação mecânica de rochas naturais pela ação humana. 

As pedreiras exploram rochas cristalinas com solos pouco espessos de cobertura, no estado 

físico sem muita alteração. Segundo Quaresma (2009), a princípio, qualquer rocha, pode ser 

britada e usada na construção civil. Entretanto, para uso em concreto, pavimento asfáltico, 

base e sub-base, lastro de ferrovia e na produção de peças de cimento, algumas 

características indesejáveis podem impedir seu uso, embora possam ser usadas em aterros, 

contenção de encostas e erosão ou manutenção de estradas de terra. As rochas mais 

comumente usadas na produção de brita são granito, gnaisse, basalto, diabásio, calcário  e 

dolomito. 

Ainda para o autor supracitado, no Brasil, cerca de 85,0 % da brita produzida vem de 

granito/gnaisse, 10,0 % de calcário/dolomito  e 5,0 % de basalto/diabásio. O estudo 

considera como brita para construção civil material natural proveniente de minerações feitas 

para outras finalidades. Parte das rochas calcárias para produção de cimento e cal que 

foram rejeitadas por não atenderem às especificações requeridas para esses usos podem 

ser beneficiadas e destinadas para o mercado de agregados. Muitas minerações de calcário 

e dolomito têm uma gama de subprodutos que incluem os agregados e os corretivos de 

solo. Quaresma (2009) considera ainda que, as minerações de rocha para brita existem em 

todos os estados. Há cerca de 600 minas de rocha para esse fim, sem contar as de rochas 

para outros fins como rochas calcárias para fabricação de cimento, cal ou para uso em 

siderurgia e metalurgia, em corretivo de solos para agricultura, etc., nas quais a parte que 

não serve para esses fins é colocada no mercado como brita para construção civil. 

Para a classificação de acordo com a granulometria, a pedra britada passa por peneiras, 

sendo classificadas em brita 0, 1, 2, 3 e etc., como especifica a Tabela 2-2, classificando os 
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agregados graúdos artificiais (britas) conforme apresentado na NBR 7225/1983 e a 

classificação comercial utilizada pelas pedreiras, especificada por Oliveira (2013), que 

considera ainda que a pedra britada possui uso mais difundido para a confecção do 

concreto, onde a escolha da dimensão do agregado graúdo ocorre em função da dimensão 

da peça a ser concretada (geometria da estrutura), bem como da densidade de armadura da 

seção transversal. 

Tabela 2-2 - Classificação do agregado graúdo quant o à dimensão (OLIVEIRA, 2013).  

Pedra britada 
numerada 

NBR-7225/1983 Comercial 
Tamanho Nominal (mm) 

Número Mínima Máxima Mínima Máxima 
Brita 0 - - 4,8 9,5 
Brita 1 4,75 12,5 9,5 19,0 
Brita 2 12,5 25,0 19,0 38,0 
Brita 3 25,0 50,0 38,0 50,0 
Brita 4 50,0 75,0 50,0 75,0 
Brita 5 75,0 100,0   
Bloco > 100,0  > 75 mm considera pedra de mão 

Obs.: Para efeito de dosagem pode-se utilizar o d máx= 25 mm para uma mistura de 

brita 1 + brita 2. 

A brita 1 é o produto mais utilizado pela construção civil, muito apropriado para fabricação 

de concreto para qualquer tipo de edificação de colunas, vigas e lajes, como, em diversas 

aplicações na construção de edificações de grande porte. 

Para Sampaio e Almeida (2008), os calcários são rochas sedimentares compostas, 

basicamente, por calcita (CaCO3), com 53 % de CaO. Ocorre no sistema cristalino e 

hexagonal com boa clivagem romboédrica, com dureza: 3 (escala Mohs), densidade: 2,72. 

Comumente ocorre na cor branca ou sem cor (hialino) e colorida, quando contém 

impurezas. As impurezas dos calcários variam muito em tipo e quantidade, entretanto 

merecem ser examinadas, sob o aspecto econômico, para se verificar se elas afetam a 

utilidade da rocha. Estas impurezas acompanham o processo de deposição do CaCO3 ou 

ocorreram em estágios posteriores à deposição. Tais impurezas podem ser fatores 

limitantes ao aproveitamento econômico dos calcários, essencialmente, quando utilizados 

para fins nobres. 

Os autores ainda especificam que as rochas calcárias possuem em sua composição 

principal variações de dolomita, calcita e impurezas. O calcário calcítico possui maior 

concentração de óxido de cálcio (CaO) e baixo teor de óxido de magnésio (MgO) (abaixo de 

5%). Já o dolomítico é constituído por maior concentração de óxido de cálcio e magnésio, 
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onde sua origem pode ter sido secundária, por meio da substituição do cálcio pelo 

magnésio.  

2.1.1.5 Água de amassamento  

A água deve corresponder a critérios quantitativos e qualitativos, já que as impurezas 

contidas podem influenciar negativamente na durabilidade e na capacidade de resistência 

mecânica das argamassas e concretos (SENNA et al, 2003). Quando as impurezas na água 

de amassamento estiverem em excesso podem afetar não somente a resistência, mas 

também o tempo de pega, a ocorrência de eflorescência e a corrosão da armadura passiva 

ou protendida (MEHTA e MONTEIRO, 2008).  

A água é responsável por ativar as reações químicas do aglomerante, e deve atender a 

certas qualidades, não podendo conter impurezas e ainda estar dentro dos parâmetros 

recomendados pelas normas técnicas a fim de que garantam a homogeneidade da mistura. 

A relação entre a massa da água e a do cimento utilizados na dosagem é chamada de 

relação água/cimento. 

2.1.1.6 Aditivos e adições  

Podem ser considerados os materiais não constituintes dos agregados, cimento e água que 

são adicionados ao concreto antes ou durante o processo de mistura, com a finalidade de 

melhorar alguma de suas características, seja no seu estado fresco ou no estado 

endurecido.  

Os aditivos podem, por exemplo, melhorar as condições de trabalhabilidade do concreto, 

influenciar no tempo de pega. Já as adições minerais podem reduzir as fissurações por 

tensão térmica no concreto massa. A Tabela 2-3 especifica os aditivos e adições mais 

comumente utilizados (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

Tabela 2-3– relação dos principais tipos de aditivo s e adições para concretos - Mehta e 
Monteiro, 2008. 

Função principal 
Substância ativa principal/ 
Especificações da ASTM 

Efeitos colaterais 

Redutor de água 

Normal 

Sais, modificações e derivados de ácido 
lignossulfônico, ácidos carboxílicos 

hidroxilados e compostos 
polihidroxilados.  

ASTM C 494 (Tipo A). 

Lignossulfanatos podem causar 
incorporação de ar e perda de 

resistência: aditivos tipo A tendem a 
retardar a pega quando usados em 

dosagens elevadas. 

Alta eficiência 
Naftaleno sulfonado ou resina 

melamínica.  
ASTM C 494 (Tipo F). 

Perda de abatimento inicial, 
dificuldade de controlar 

espaçamento de vazios quando ar 
incorporado também é necessário. 
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Modificador de pega 

Acelerador 
Cloreto de cálcio, forminato de cálcio e 

trietanolamina.  
ASTM C 294 (Tipo C). 

Aceleradores contendo cloretos 
aumentam o risco de corrosão das 

armaduras embutidas. 

Retardador 
Igual ao tipo A da ASTM: componentes 
como fosfatos podem estar presentes.  

ASTM C 494 (Tipo B). 
 

Redutor de água e Modificadores de pega 

Redutores de 
água e 

retardadores 

Iguais às empregadas para o redutor de 
água normal. 

ASTM C 494 (Tipo D). 
Tipo A. 

Redutores de 
água e 

aceleradores 

Mistura dos tipos A e C. 
ASTM C 494 (Tipo E). 

Tipo C. 

Redutores de 
água de alta 
eficiência e 

retardadores 

Igua à utilizada para o tipo F com 
adições de lignossulfonatos. 

ASTM C 494 (Tipo G) 
Tipo F. 

Melhoria na trabalhabilidade 

Aumento na 
consistência 

Agentes redutores de água. 
Ex. ASTM C 494 (Tipo A). 

Tipo A. 

Redutores de 
segregação 

Minerais finamente divididos, ex ASTM 
C 618. 

Perda da resistência inicial quando 
usado em substituição ao cimento. 

Surfactantes incorporadores de ar 
(ASTM C 260). 

Perdas de resistência. 

Aumento da resistência 
Com aditivos 
redutores de 

água 

As mesmas listadas pela ASTM C 494 
(Tipos A, D, F e G). 

Tipo A e F. 

Com adições 
pozolâniocas e 

cimentantes 

As mesmas listadas pela ASTM C 618 
e C 989 

Trabalhabilidade e durabilidade 
podem ser melhoradas. 

Melhoria da durabilidade 
Ação de 

congelamento 
Resinas de madeira, materiais proteicos 
e detergentes sintéticos (ASTM C 260). 

Perda de resistência. 

Fissuração 
térmica, 

expansão álcali-
agregado 

Cinzas volantes e pozolanas, brutas ou 
naturais, calcinadas (ASTM C 618); 

escórias granulares de alto forno moída 
(ASTM C 989); cinzas volantes, sílica 
ativa condensada, cinza de casca de 

arroz. 

Perda de resistência nas primeiras 
idades, exceto quando adições 

altamente pozolanas são usadas em 
conjunto com um aditivo 

superplastificante. 

2.1.2 Propriedades do concreto  

Para Granzotto (2010), a dosagem é a indicação das proporções e a quantificação dos 

materiais componentes da mistura, a fim de se obter um concreto com determinadas 

características previamente estabelecidas. Para obtenção de um bom concreto de acordo 

com sua finalidade, devem ser efetuadas com perfeição as operações básicas de produção 

do material. Já as propriedades funcionais do concreto endurecido de acordo com Helene e 

Terzian (1993), só podem ser asseguradas se a trabalhabilidade do concreto fresco, for 

compatível com as condições de trabalho.  
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A qualidade e a quantidade da água de mistura (amassamento) utilizada são responsáveis 

pela ativação da reação do aglomerante. Para Helene e Terzian (1993), quanto maior a 

relação água/cimento, mais fluida será a pasta. Se a relação for muito pequena, a reação 

não ocorrerá por completo e se for superior a ideal, a resistência diminuirá em função dos 

poros que ocorrerão quando este excesso de água evaporar.  

2.1.2.1 Estado fresco – Primeiras idades  

De acordo com Bauer et al. (2001), o concreto fresco é constituído dos agregados miúdo e 

graúdo envolvidos por pasta de cimento e espaço cheios de ar, sendo a pasta composta 

essencialmente de uma solução aquosa e grãos de cimento. Helene e Terzian (1993) 

consideram que o concreto se mantém fresco por um período que pode variar de 1 h a 5 h, 

podendo ser misturado, transportado, lançado e adensado. 

O cimento Portland adquire a propriedade aglomerante ao ser misturado à água. Os 

componentes do cimento reagem, formando produtos cristalinos e outros de aparência 

gelatinosa, que aderem aos agregados, tornando-se muito duros. Caso a pasta de cimento 

permaneça úmida, as reações persistem por anos (NEVILLE, 1997). 

As propriedades do concreto dependem, em parte, de processos de confecção: mistura, 

transporte, lançamento, adensamento, acabamento, cura e desmolde. Estes são 

influenciados pelas características do concreto ainda no seu estado fresco, como 

trabalhabilidade e tempo de pega. Para Mehta e Monteiro (2008) o controle do concreto nas 

primeiras idades e das suas propriedades no estado fresco é essencial para assegurar que 

o elemento acabado seja estruturalmente adequado para a finalidade a que se propõe. 

Considera ainda que as deficiências no concreto fresco, tais como a perda de 

trabalhabilidade no lançamento, segregação e exsudação durante o adensamento, ou ainda, 

uma taxa muito baixa de ganho de resistência, podem prejudicar o produto final e reduzir 

sua vida útil. 

2.1.2.1.1 Trabalhabilidade 

A trabalhabilidade do concreto pode ser entendida como a propriedade que determina o 

esforço exigido para manipular uma quantidade de concreto fresco, com a menor perda de 

homogeneidade, incluindo as etapas de transporte, lançamento, adensamento e 

acabamento (MEHTA e MONTEIRO, 2008).  
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O esforço compreende a necessidade de vencer o atrito entre as partículas constituintes do 

concreto, assim como, o atrito entre este e as faces das formas de contenção do elemento, 

e das armaduras de aço, caso existam.  

Esta trabalhabilidade é relacionada com a consistência do concreto no estado fresco. Existe 

um ensaio comumente utilizado que corresponde ao abatimento do concreto no interior de 

um cone, este é chamado de abatimento do tronco de cone, também conhecido como 

Slump Test. Conforme Granzotto (2010); Helene e Terzian (1993), este é um dos principais 

parâmetros de moldagem para a dosagem segundo o método do IPT, através do qual, 

ajusta-se a quantidade de água a ser adicionada ao concreto para obtenção de uma 

trabalhabilidade constante para todos os concretos. O ensaio deve ser realizado 

conforme procedimento da ABNT NBR NM 67/1998.  

O consumo de água, cimento, características dos agregados, os aditivos e adições, 

quando existirem no concreto, interferem na consistência do mesmo e assim na sua 

trabalhabilidade. Quanto maior a relação água/cimento, menos consistente será o 

concreto e maiores os abatimentos. Consistências muito fluidas tendem a segregar e 

exsudar. Já a elevada consistência no concreto, devido à diminuição da relação 

água/cimento ou do consumo de cimento, dificulta as etapas de lançamento, 

adensamento e acabamento, podendo haver segregação do agregado na fase de 

lançamento. Misturas com consumos elevados de cimento podem melhorar a coesão, 

mas tendem a ficar muito viscosas. Areias finas e angulosas tendem a necessitar de 

mais água para obter-se uma consistência adequada (MEHTA e MONTEIRO, 2008).   

Bauer et al. (2001) corroboram com os autores e acrescentam que, quanto à forma dos 

grãos, os arredondados possibilitam uma maior plasticidade do que os lamelares, 

acirculares e os angulares para o mesmo teor de água/mistura seca. As misturas de 

concreto enrijecem com o tempo, o qual resulta da absorção de parte da água pelo 

agregado, da evaporação se o concreto estiver exposto ao sol e ao vento, e a perda da 

água utilizada nas reações químicas de hidratação inicial. A temperatura ambiente modifica 

a temperatura do próprio concreto o que afeta na consistência da mistura. Além desses 

fatores, existe uma grande variedade de aditivos disponíveis que afetam a consistência. 

Além das condições de granulometria do agregado, a sua capacidade de absorção de 

água, seu teor de material pulverulento (dimensões inferiores a 0,075 mm), também 

afetam a trabalhabilidade do concreto. Ao se manter a relação água/cimento, quanto 

maior a capacidade de absorção de água do agregado e/ou a presença de material 
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pulverulento neste, mais coesas serão os concretos e menores os seus abatimentos. 

Concretos com baixos teores de finos, ao se elevar a relação água/cimento, pode 

ocorrer exsudação. 

A densidade da armadura também está relacionada com as condições de consistência do 

concreto no estado fresco. Concretos com abatimentos baixos podem ser aplicados em 

pisos não armados. O que não será recomendado para pisos armados ou outro tipo de 

estrutura. Em obra, geralmente, quando se tem um concreto com uma trabalhabilidade ruim 

(baixo abatimento), adiciona-se água para torná-lo mais fluido e menos consistente, 

aumentando assim a relação água/cimento, o que proporcionará uma alteração na 

resistência do mesmo, pois ocorre alteração no traço. A relação entre água e cimento é 

essencial para a resistência do concreto e não pode ser quebrada. Água em excesso ao 

processo de hidratação do cimento gera poros no concreto e consequente, diminuição em 

sua resistência.  

Segundo Helene e Terzian (1993) o abatimento para lajes e sapatas de fundação deve estar 

entre o valor máximo de 60 ± 10 mm, quando pouco armadas, e 70 ± 10 mm, quando muito 

armadas. Já a American Concrete Institute (ACI 211.1-91) - considera que o abatimento 

para sapatas armadas ou não, pavimentos e lajes, deva estar entre um limite de 75 mm e 25 

mm, sendo considerado um acréscimo de 25 mm quando a concretagem não utilizar 

vibração. Para Rodrigues e Cassaro (1998), o abatimento do concreto deve ser 

preferencialmente empregado próximo dos 50 mm, não devendo exceder a 100 mm.  

2.1.2.2 Estado endurecido 

As características e propriedades do concreto endurecido qualificam o concreto, em que 

devem ser consideradas em termos relativos, segundo a qualidade exigida para um 

determinado fim de construção. O conhecimento das propriedades do concreto endurecido, 

de suas possibilidades e limitações, e dos fatores que as condicionam é o elemento que 

permite ao engenheiro escolher o material adequado para trabalhar em suas obras (BAUER 

et al,  2001). 

Helene e Terzian (1993) consideram que o concreto endurecido, inicia-se com a hidratação 

do cimento e consequente endurecimento do concreto, que estende-se por toda a vida útil 

do elemento. 

Por análise de uma seção transversal de um elemento de concreto endurecido, podem-se 

distinguir duas fases visualmente distintas, os agregados, com formas e dimensões 

variadas, e a pasta de cimento hidratada (meio ligante - matriz).  
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Em termos microscópicos as duas fases não são distribuídas de forma homogênea. 

Podendo ocorrer locais com pastas de cimento hidratadas bem densas, como os agregados, 

e em outra existir a grande presença de poros/vazios. Em geral, o volume de vazios capilar 

das pastas de cimento hidratado diminui com a redução da relação água/cimento e com a 

idade de hidratação da pasta, caso não se altere a concentração de cimento (MEHTA e 

MONTEIRO, 2008). Ainda para os referidos autores, na presença de agregados, a 

microestrutura da pasta de cimento hidratada na vizinhança de grandes partículas é, 

usualmente, diferenciada da matriz do sistema, podendo esta interface ser considerada 

como uma terceira fase do concreto endurecido, e chamada de zona de transição na 

interface (FIGURA 2-1), que pode configurar em uma camada delgada de 10 a 50 µm de 

espessura em volta do agregado graúdo. Esta fase, geralmente é menos resistente que as 

outras (agregados e pasta de cimento hidratada), e se forma com microfissuras no processo 

de hidratação. 

 
Figura 2-1– Representação diagramática da zona de t ransição do concreto. (MEHTA e 

MONTEIRO, 2008). 

2.1.2.2.1 Resistência 

As forças de Van der Waals são as responsáveis pela aderência entre os produtos de 

hidratação e os agregados. A zona de transição da interface, juntamente com a quantidade 

e tamanho dos poros existentes na matriz da pasta de cimento hidratada, podem ser 

consideradas as grandes responsáveis pela resistência do concreto. 

Segundo Mehta e Monteiro (2008), a zona de transição é limitante para resistência no 

concreto, fazendo com que o concreto rompa com níveis de tensão mais baixo que a 

resistência dos componentes principais. Em níveis de tensão superiores a 70,0 % da 

resistência última, as tensões nos macroporos (maiores que 50 nm) da pasta de cimento 

hidratada se tornam grandes o suficiente para iniciar a fissuração. Com o aumento destas 

tensões, as fissuras se espalham gradualmente até se juntarem às fissuras originadas na 

zona de transição, até que se tornem um sistema contínuo e ocorre a ruptura do elemento. 
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Como a resistência dos concretos está relacionada à resistência da pasta de cimento 

hidratada, Helene e Terzian (1993) consideram que as fases resistentes do concreto são 

constituídas pelo volume de gel hidratado e pelo volume de cimento anidro, já as fazes 

constituintes de vazios, contendo ar ou água, constituem as fases não resistentes do 

concreto. Logo, com o incremento do grau de hidratação da pasta de cimento, ocorre um 

incremento de volume das fases resistentes e um decréscimo das fases não resistentes. No 

entanto, mesmo depois de atingido 100,0 % de hidratação do cimento, as pastas com 

quantidades de água, superior a imprescindível a sua hidratação, necessária para garantir a 

trabalhabilidade do material, ainda contêm vazios. 

Uma grande quantidade de energia é necessária para a formação e extensão das fissuras 

na pasta de cimento hidratada sob cargas de compressão. Por outro lado, nos esforços de 

tração, as fissuras se propagam rapidamente e em um nível de tensão bem menor. Desta 

forma, o concreto rompe de modo frágil a tração e relativamente menos frágil a compressão 

(MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

Para Freitas (2007), a zona de transição formada pelo acúmulo de água ao redor do 

agregado, sendo fonte de microfissuras, é responsável pelo comportamento elástico-plástico 

do concreto endurecido, como, pela baixa resistência à tração. 

A formação da microestrutura da pasta de cimento depende do processo de cura. O tempo, 

a umidade e a temperatura são fatores importantes para a cura da pasta e, 

consequentemente, interferem nas propriedades físicas e mecânicas do concreto. 

Admitindo-se que a cura se dê num ambiente úmido e de temperatura normal para uma 

mesma relação água/cimento, quanto maior o período de cura maior a resistência do 

concreto (MEHTA e MONTEIRO, 2008).  

Ainda conforme Mehta e Monteiro (2008), a fase agregado é a principal responsável pela 

massa unitária, módulo de elasticidade e estabilidade dimensional do concreto. Além da 

porosidade, a forma e textura do agregado graúdo, também afetam a resistência do 

concreto. Isto é relacionado com o poder de empacotamento do compósito. Partículas 

delgadas, com superfícies ásperas, tendem a dificultar este processo, podendo geral 

macroporos. Mesmo sendo uma fase mais resistente que as outras, os agregados 

normalmente não influenciam diretamente na resistência do concreto, exceto no caso de 

alguns agregados altamente porosos ou quebradiços, ou quando ocorre o aparecimento de 

água em exsudação interna na zona de transição devido a formas delgadas/achatadas e 

dimensões dos agregados graúdos, tendendo a formar um acúmulo de filme de água junto a 

superfície do agregado, enfraquecendo a interface. 
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O aumento da temperatura interna durante a hidratação do cimento tem maior influência nas 

propriedades do concreto do que a temperatura do ambiente em que é realizada a cura 

(MEHTA e MONTEIRO, 2008). Segundo estes autores, corroborando com Neville (1997), 

para a faixa de temperatura entre 4 ºC e 45 ºC, considerando temperatura de lançamento e 

cura constante, quanto mais alta a temperatura, mais velozes as reações de hidratação do 

cimento. Dessa maneira, o concreto lançado e curado a temperaturas mais elevadas atinge 

maior resistência nas primeiras idades, mas leva a uma resistência final inferior à obtida sob 

cura padronizada. O aumento da temperatura durante a hidratação do cimento é 

responsável pela variação de volume deste, onde esta variação de volume gera 

microfissuras na zona de transição. 

2.1.2.2.2 Vazios na pasta de cimento hidratada 

Além dos sólidos constituintes da pasta de cimento hidratada, os vazios presentes também 

influem nas propriedades do concreto.  

Para Mehta e Monteiro (2008), o volume de pasta de cimento hidratada é o dobro do volume 

de cimento da mistura. Desta forma, quanto maior a relação água/cimento, maiores serão as 

possibilidades de haver vazios na pasta hidratada. Os espaços intermoleculares no silicato 

de cálcio hidratado (C-S-H), para os autores, podem variar em torno de 18 Å, e representar 

cerca de 28,0 % dos vazios na estrutura do silicato, não sendo muito influente na resistência 

do concreto, mais podem reter água nas pontes de hidrogênio e influenciar na retração sob 

certas condições de secagem. Já os vazios capilares em pastas bem hidratadas com baixa 

relação água/cimento podem variar de 10 a 50 nm, para elevadas relações água/cimento 

estes vazios podem ser de 3 a 5 µm de dimensão. Vazios maiores que 50 nm (macroporos) 

têm mais influência na resistência e permeabilidade do concreto, ao passo que vazios 

menores ou iguais a 50 nm (microporos) têm influência na retração por secagem e na 

fluência. 

Existem ainda a proporção de vazios incorporados durante os processos de mistura e 

lançamento, com ou sem a presença de aditivos, e não expulsos no processo de 

adensamento e acabamento. Para Mehta e Monteiro (2008), enquanto os vazios capilares 

possuem formas irregulares, os vazios de ar incorporados geralmente são esféricos e 

variam entre 50 a 200 µm, existindo ainda a possibilidade de ocorrer vazios aprisionados 

que podem chegar a 3 mm. Estes vazios (incorporados e aprisionados), como são maiores 

que os vazios capilares, são mais prejudiciais à resistência do concreto. Quanto maior a 

porosidade do concreto, para um mesmo consumo de cimento e agregados, menor será sua 

resistência.   
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2.1.2.2.3 Água na pasta de cimento hidratada 

A pasta de cimento possui água, e após sua hidratação, pode apresentar algumas 

quantidades de água na sua estrutura. Como existem algumas variedades de poros, existem 

algumas variedades de águas na estrutura da pasta de cimento. Esta variedade é 

classificada de acordo com a dificuldade em retirá-la da pasta. Segundo Mehta e Monteiro 

(2008) podem ser encontradas na pasta de cimento: 

• Água capilar – presentes nos vazios capilares. Está dividida em duas categorias. 

Água livre, em poros com dimensões maiores que 50 nm e sua retirada não causa 

qualquer alteração de volume da pasta; e Água retida por tensão capilar, em poros 

com dimensões entre 5 a 50 nm, cuja retirada pode causar retração do sistema; 

• Água adsorvida – encontra-se próxima a superfície dos sólidos aderida por forças de 

atração, com moléculas de água fisicamente adsorvidas na superfície dos sólidos. 

Podem existir até 06 (seis) camadas de moléculas de água fisicamente retidas por 

pontes de hidrogênio. As camadas mais distantes do sólido perdem força e podem 

se perder por secagem, em umidades relativas menores que 30,0 %, contribuindo 

para a retração da pasta de cimento hidratada; 

• Água intermolecular – é a água associada com a estrutura do silicato de cálcio 

hidratado (C-S-H). É uma água fisicamente retida por pontes de hidrogênio entre 

camadas de silicato de cálcio hidratado. Só se perde com umidades relativas 

inferiores a 11,0 %, o que acarreta em considerável retração da pasta; 

• Água quimicamente combinada – integra parte da microestrutura de vários produtos 

hidratados do cimento. Não se perde na secagem, mas pode se perder com a 

decomposição dos hidratados por aquecimento. 

2.1.2.2.4 Correlação de imagens – extensiometria óp tica 

Para se analisar estruturas quando submetidas a esforços externos, é requerido o 

conhecimento das tensões, deformações e deslocamentos ocasionados por esses esforços 

(AFFONSO, 2011). Na análise dos deslocamentos, é preciso de artifícios com alta precisão 

de medição, já que em alguns casos, os deslocamentos das mesmas são quase que 

imperceptíveis a olho nu quando submetidas a esforços externos. Um dos elementos mais 

conhecidos para se determinar os deslocamentos de corpo de prova, quando submetidos a 

carregamentos, são os extensômetros.  
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A extensometria óptica tem destaque entre os mais diversos extensômetros, pois pelo 

método de correlação de imagens, transmite alta precisão e confiabilidade dos resultados 

em todas as direções do plano estudado (SENA, 2013). 

Para obtenção dos dados nesse método de extensiometria óptica, é utilizado o programa 

computacional Correli �4��� que mede deslocamentos e deformações em materiais por 

correlação digital de imagem, implementado no software MATLARBP. Na correlação de 

imagens utilizam-se várias fotografias por segundo durante todo o ensaio. Para isso, é 

necessária uma câmera de alta definição. Além disso, para que seja efetuada a correlação e 

os cálculos de deslocamentos corretamente no programa, o corpo de prova deve ser 

texturizado homogeneamente, como mostra a Figura 2-2, com níveis de cinza (FRANÇA, 

2011). 

 
Figura 2-2– Texturização da face do corpo de prova e delimitação da ROI. 

A correlação de imagem do Correli �4��� consiste em comparar uma imagem de referência 

do material sem deformação e outras diversas imagens durante o ensaio, quando o corpo 

está sofrendo deformação.  

Para se efetuar os cálculos da deformação ocorrida durante o ensaio, é feita a escolha de 

uma área quadrada que deve ser analisada, chamada de região de interesse (ROI), 

especificamente onde deverá ocorrer a análise. Em pequenas regiões dessa área são 

geradas diretrizes chamadas de zonas de interesse (ZOI), uma espécie de malha, cuja 

resolução pode ser de 64, 32, 16 ou 8 pixels, dependendo das dimensões da peça a ser 

analisada. Com isso, o programa reconhece cada zona escolhida e baseia-se na escala de 

cinza para diferenciá-las. Então, a partir dessa diferença e da distorção sofrida entre a zona 

de referência e a do material já deformado, se obtém o cálculo dos campos de 

deslocamento em pixels (SENA, 2013). 
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Os parâmetros utilizados são baseados no tipo de material que será feito o ensaio e nas 

dimensões do material, assim como, a velocidade do ensaio, que é escolhida para que 

exista um número adequado de imagens durante o processo de carga e ruptura. 

O programa Correli Q4LMT disponibiliza a função gauge, que é uma ferramenta similar a um 

strain gauge, onde possibilita o cálculo da deformação média de uma imagem analisada. 

A análise das propriedades do material pode ser feita utilizando apenas um gauge, ou mais, 

dependendo das dimensões e resolução escolhida. 

A partir da imagem de referência inicial sem deformação, de cada corpo de prova, colocados 

os gauges, o programa verifica, com base no deslocamento ocorrido no interior de cada 

gauge na direção horizontal, vertical e diagonal deste, as deformações sofridas. Podendo-se 

escolher todas, ou parte destas deformações para análise. 

Conhecendo-se o tempo de cada imagem, obtido na máquina fotográfica, pode-se 

correlacionar ao tempo registrado no ensaio, com sua respectiva tensão e carga necessária 

para ocorrer esta deformação.  

2.1.2.2.5 Tenacidade 

Para Callister (2002), tenacidade é um termo mecânico usado em vários contextos, 

representando a medida de habilidade de um material em absorver energia até sua fratura. 

A geometria do corpo de prova, assim como, a forma de carregamento, são fatores 

importantes na determinação de tenacidade. Para condições de carregamentos dinâmicos, 

com a presença de entalhe (ou ponto de concentração de tensão), a tenacidade ao entalhe 

é averiguada pelo uso de ensaio de impacto. Além disso a tenacidade à fratura é uma 

propriedade indicativa da resistência do material à fratura quando este possui uma trinca. 

Callister (2002) ainda afirma que, para uma situação de carregamento estático, a tenacidade 

por ser determinada a partir dos resultados de um ensaio tensão-deformação em tração, 

sendo considerada como sendo a área sob a curva até o ponto de fratura. A unidade esta 

propriedade são as mesmas consideradas para a resiliência (capacidade de absorver 

energia quando é deformado elasticamente), absorção de energia por unidade de volume, 

correspondendo ao produto das unidades de cada um dos eixos do gráfico tensão-

deformação. Para unidades SI, esta corresponde a Joules por metro cúbico (J/m3, que 

equivale a Pa) . Para que um material seja tenaz, deve apresentar tanto resistência como 

ductilidade; e frequentemente materiais dúcteis são mais tenazes do que materiais frágeis. 

Assim sendo, embora o material frágil tenha maior limite de escoamento e maior limite de 
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resistência a tração, ele possui menor tenacidade do que o material dúctil, em virtude da sua 

falta de ductilidade. 

Para Hibbeler (2010), a área interna sob a curva do diagrama tensão-deformação, 

representa o módulo de tenacidade, indicando a densidade de energia de deformação do 

material um pouco antes da ruptura. Materiais com elevado módulo de tenacidade sofrerão 

grande distorção devido à sobrecarga, já os que possuem baixa tenacidade, podem sofrer 

rupturas repentinas sem dar sinais dessa ruptura iminente. A energia de deformação é a 

energia armazenada no material por conta de sua deformação. Essa energia por unidade de 

volume é denominada de densidade de energia de deformação. Se for medida até o limite 

de proporcionalidade, é denominada módulo de resiliência; se for medida até o ponto de 

ruptura, é denominada de módulo de tenacidade (HIBBELER, 2010). 

Pelo método da mecânica da fratura, Anderson (1991) define tenacidade à fratura como 

sendo a força necessária para que um trinca nele existente aumente de tamanho, desde que 

esta força independa das características geométricas e de solicitação a que este material 

está sendo submetido.   

Borges (2002), em seus estudos com concreto relacionado a Mecânica da fratura, afirma 

que a tenacidade ao faturamento corresponde a relação entre a tensão de colapso e o fator 

de intensidade de tensão, que depende do comprimento da fissura, da geometria estrutural 

e da carga aplicada, em materiais submetidos a carregamentos, onde se analisa o 

comportamento do fissuramento pré-existente ou não. Esta propriedade possui unidade de 

medida correspondente a tensão por raiz quadrada de comprimento, como Pa√m. 

2.2 BORRACHA DE PNEU  

Segundo Santin et al. (2007), um pneu é produzido basicamente com uma mistura de 

borracha natural e de elastômeros, também chamados de “borrachas sintéticas”. A adição 

de negro de fumo, um material produzido pela combustão incompleta de derivados de 

petróleo, confere à borracha propriedades de resistência mecânica e à reação dos raios 

ultravioleta, durabilidade e desempenho. A mistura é espalmada num molde para que seja 

realizada a vulcanização. Contendo também carbono e ferro, que são os mais abundantes. 

Combinando perfeitamente processos e matérias primas, como borracha natural, borracha 

sintética, derivados de petróleo como o negro de fumo, cabos de aço, cordonéis de aço ou 

náilon, produtos químicos como enxofre, nasce um pneu (ANIP, 2013). Para a referida 

associação, a composição química da borracha de pneu é basicamente a estabelecida 

como mostram a Tabela 2-4 e a Tabela 2-5. 
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Tabela 2-4- Composição química média de um pneu. Ca rvalho (2007). 
Composto Concentração (%) 
Carbono 70,0 

Hidrogênio 7,0 
Oxigênio 1,2 
Enxofre 1,3 
Ferro 15,0 

Outros 5,5 
Tabela 2-5 - Concentração de componentes dos pneus de automóveis comuns e caminhões. 

ANIP (2013). 

Material 
Concentração (%) 

Automóveis Caminhão 
Borracha/Elastómeros 48,0 45,0 

Negro de fumo 22,0 22,0 
Aço 15,0 25,0 

Tecido de Nylon 5,0 - 
Óxido de Zinco 1,0 2,0 

Enxofre 1,0 1,0 
Aditivos 8,0 5,0 

Segundo Kamimura (2002) e ANIP (2013), os pneus para veículos de passeio são 

constituídos de diferentes partes, como ilustrado na Figura 2-3. 

 
Figura 2-3 - Corte de um pneu radial de automóvel ( partes e materiais). Fonte: Carvalho (2007). 

Para Bertollo et al. (2000), os pneus são classificados como Classe II A – não inertes (ABNT 

NBR 10.004/2004), por apresentarem teores de metais (zinco e manganês) no extrato 

solubilizado superiores aos padrões estabelecidos pela referida norma. 

Conforme art. 15 da Resolução Conama 416/09, é vedada a destinação final de pneus no 

meio ambiente, tais como o abandono ou lançamento em corpos d’água, terrenos baldios ou 

alagadiços, a disposição em aterros sanitários e a queima a céu aberto. Na mesma 

resolução, a art. 14 determina que é vedada a destinação final de pneus que ainda se 

prestam para processos de reforma, segundo normas técnicas em vigor. 
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2.2.1 Processo de recauchutagem 

A maior dificuldade para reciclar os resíduos compostos de borracha é devido à 

irreversibilidade do processo de vulcanização. A ligação química que liga o átomo de 

enxofre aos polímeros é covalente e para interrompê-la é necessário o uso de grande 

quantidade de energia (CALLISTER JR, 2002).  

A vulcanização é a conversão da borracha com o auxílio de um processo químico de 

ligações cruzadas. As cadeias lineares adjacentes são unidas umas às outras em várias 

posições através de ligações covalentes. A vulcanização é uma reação química irreversível, 

os átomos de enxofre se ligam com as cadeias principais dos polímeros que se encontram 

adjacentes formando ligações cruzadas entre elas (PINHEIRO, 2001).  

Para Carvalho (2007), a banda de rodagem ou rolamento, por estar em contato direto com o 

solo, sofre desgaste mais rapidamente que as demais partes do pneu. Devido a este fato é 

permitido a sua recomposição, mantendo-se as outras partes para sua reutilização. Este 

procedimento é chamado de recauchutagem ou recapeamento (GRANZOTTO, 2010). 

Akasaki (2003) afirma que este processo pode aumentar a vida útil do pneu em até 40,0 

%. Para PNEWS (2002) a recauchutagem pode prolongar a vida útil do pneu em até três 

vezes. No entanto, este processo gera resíduo, pois a banda de rodagem é descartada 

por raspagem (FIGURA 2-4) para aplicação de uma nova camada.  

 
Figura 2-4– Processo de raspagem do pneu. Vincol (2 013). 

Estudos revelaram que este resíduo de raspagem da banda de rodagem tem a forma fibrilar 

(FIGURA 2-5), muito embora sua composição apresente certa heterogeneidade.  
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Figura 2-5– Resíduo de borracha de pneu, oriundos d a raspagem da banda de rolamento 

desgastada, no processo de recauchutagem. 

As raspas de pneu são economicamente mais viáveis para reciclagem, pois dispensam a 

fase de trituração do pneu, no caso de pneus inservíveis. A borracha oriunda da raspagem 

apresenta poucas impurezas como óleos, fibras de náilon e aço ou ainda impurezas 

oriundas ao uso do pneu (FREITAS, 2007).  

Segundo ABR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO SEGMENTO DE REFORMA DE PNEUS 

(2014), a quantidade média de resíduo de borracha de pneu gerada no processo de 

recauchutagem está especificada na Tabela 2-6, de acordo com o tipo de veículo. 

Tabela 2-6 – Quantidade média de resíduos de borrac ha gerados por pneu no processo de 
recauchutagem (ABR 2014). 

Tipo de pneu Quantidade média 
(kg/pneu) 

Caminhões e ônibus 1,2 
Automotivos de passeio  0,4 

Moto 0,2 

Na Europa, 20,0 % dos veículos de passeio e utilitários, 50,0 % da frota de caminhões e 

98,0 % dos aviões das linhas aéreas internacionais utilizam pneus remoldados. No Brasil 

este mercado está crescendo. Em 2006 foram produzidos 2,4 milhões de pneus remoldados 

(LAGARINHOS e TENÓRIO, 2008). Miranda (2006) afirma que a recauchutagem dos pneus 

é vastamente utilizada no Brasil e atinge 70,0 % da frota de transporte de carga. Para 

Mattioli et al. (2009), somente 30,0 % dos pneus de carro e 65,0 % dos pneus de caminhão 

são apropriados para recauchutagem. 

Para Santos (2005), o resíduo da recauchutagem vem sendo experimentado em alguns 

centros de pesquisas como fibra no concreto, gerando um novo concreto. Isto acontece 

porque o mesmo apresenta uma forma fibrilar numa relação comprimento/diâmetro médio 

de 8 a 10. Esta relação indica uma fibra curta. O resíduo proveniente da recauchutagem 

gera fibras de borracha com tamanhos e espessuras variadas, variando também, a relação 

comprimento/diâmetro.  
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Para Granzotto (2010), a quantidade de resíduos sólidos provenientes da indústria de 

borracha e do descarte de pneumáticos tem incentivado vários estudos acerca da 

reutilização e reciclagem deste material. Ainda segundo Granzotto (2010), apesar da 

utilização da borracha reciclada de pneumáticos inservíveis em pavimentos ser uma 

possível solução para atenuar o problema da deposição desse resíduo, cabe salientar que 

muito ainda tem-se a pesquisar, pois o consumo deste material no mundo tem a todo 

instante se elevado. 

Com o crescente número de veículos e consequente produção de pneus no Brasil, conforme 

dados da ANIP (2013), não diferente no mundo, somada ao estabelecido pela resolução 

CONAMA 416/09, em relação à destinação final adequada dos pneus usados ou inservíveis, 

tende a crescer a procura pelo processo de recauchutagem, o que vela ao crescimento de 

produção de resíduos oriundos deste processo. 

2.2.2 Características dos resíduos de borracha de p neu como agregados 

Para Santos (2005), por se tratar de material novo para compósito, a fibra de borracha não 

apresenta procedimentos normalizados para a sua caracterização como agregados usuais 

para o concreto. Porém alguns autores consolidaram procedimentos em características 

como: granulometria, massa unitária, massa específica. 

Sherwood (1995) afirma que o material produzido a partir de pneus de caminhão ou carro, 

associado à técnica de processamento, pode afetar a sua adequação como um agregado de 

borracha através da quantidade de aço e fibras de reforço presentes, assim como, a forma e 

textura das partículas. Estes, por sua vez, influenciam as propriedades do concreto com 

borracha. 

O agregado de borracha com dimensões maiores que 4,75 mm, que representa a dimensão 

do agregado graúdo, tem sido utilizado como um substituto parcial do cascalho natural 

(GANJIAN et al., 2009). Segundo o referido autor, o agregado de borracha fragmentado, 

com tamanho tipico entre 4,75 e 0,425 milímetros, possuem muitos estudos referentes a 

utilização como um substituto parcial para a areia natural. Acrescenta ainda que, o agregado 

de borracha que passa através da peneira N° 40 (0,425 milímetro) possui pouca pesquisa, 

mas muitos têm investigado o uso de pó de borracha fina para modificar as propriedades de 

asfalto e do betume modificado com polímeros (HERNÁNDEZ-OLIVARES et al., 2002). 

O agregado de borracha fibrilar tem sido investigado por muitos pesquisadores, sob a forma 

de fibra curta, tipicamente entre 8,5 e 21,5 mm de comprimento, com uma média de 12,5 
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mm (BAOSHAN et al., 2004) e sob a forma de tiras de 68 milímetros de comprimento 

(EMIROGLU et. el., 2007). 

Garrick (2005) realizou um estudo para determinar o "comprimento ideal da fibra” em 

concreto com borracha usando fibras com seções de 5 mm x 5 mm mão cortada de 

borracha em comprimentos variando de 25,4, 50,8 e 76,2 mm em substituições volumétricas 

ao agregado total em 15,0 %. O 'comprimento da fibra ideal foi previsto em 177,8 mm 

usando análise de Elementos Finitos, no entanto, o pesquisador recomenda um 

comprimento máximo prático de 75 mm de modo a evitar o embaralhamento de fibras 

durante a mistura. Já Guoqiang et al. (2004) recomenda que o comprimento da fibra de 

borracha não deve exceder 50 mm. 

2.2.2.1 Granulometria  

Os pesquisadores utilizaram o procedimento de análise granulométrica por peneiramento, 

segundo a ABNT NBR NM 248/2003, para avaliar as condições de texturas do resíduo de 

borracha de pneu, com a finalidade de entender a distribuição das dimensões das 

partículas, apontar os diâmetros máximos (especificando a abertura da peneira que possui 

porcentagem retida acumulada igual ou inferior a 5,0 %), e sua influência na trabalhabilidade 

do concreto, assim como, o módulo de finura do resíduo (representa a soma das proporções 

acumuladas em todas as peneiras). 

Bauer et al. (2001), utilizaram em seus trabalhos pneu moído em substituição ao agregado 

miúdo e graúdo, em cada caso o módulo de finura obtido foi de 5,63 e 7,47 respectivamente.  

Fioriti et al. (2007) realizaram análise granulométrica em que determinaram que o diâmetro 

máximo do resíduo de borracha de pneu foi de 4,75 mm e o módulo de finura de 3,27.  

Freitas (2007) Realizou a determinação da composição granulométrica e obteve o que é 

mostrado na Figura 2-6, onde o resíduo de borracha de pneu está dentro dos limites 

máximos e mínimos para agregado miúdo, conforme ABNT NBR 7211/2009. 
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Figura 2-6 – Curva granulométrica da borracha de pn eu (FREITAS, 2007). 

Giacobbe (2008) encontrou em sua análise granulométrica realizada no resíduo de borracha 

de pneu utilizado em seus trabalhos, que o módulo de finura é 4,24, com diâmetro máximo 

de 6,3 mm. 

Para Lintz e Gachet-Barbosa (2010), o módulo de finura equivale a 3,09, para o resíduo 

com características de pó (diâmetro máximo de 2,4 mm), e 2,32, para as fibras com 

diâmetro máximo de 4,75 mm.  

Granzotto (2010) realizou o ensaio de granulometria com dimensões entre 0,8 e 2,38 mm, 

obtidas por peneiramento inicial, antes da realização dos ensaios e mistura no concreto. Os 

seus resultados estão plotados na Figura 2-7, mostrando que o resíduo extrapola os limites 

utilizáveis como agregado miúdo, conforme ABNT NBR 7211/2009. Determinou que o 

módulo de finura da borracha foi de 3,85 e o diâmetro máximo 1,20 mm, classificando este 

como agregado de granulometria média 

 
Figura 2-7 – Curva granulométrica do resíduo de bor racha de pneu (GRANZOTTO, 2010). 
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Boaventura (2011) em sua análise granulométrica, conforme mostra a Figura 2-8, 

determinou que o diâmetro máximo do agregado é de 4,75 mm e o seu módulo de finura 

3,32. Os resultados deste autor mostram que a distribuição granulométrica do resíduo 

ultrapassa um pouco o limite superior utilizável, e fica quase que totalmente fora dos limites 

ótimos. 

 
Figura 2-8 – Curva granulométrica da borracha de pn eu (BOAVENTURA, 2011). 

Por se tratar de fibras, verifica-se que o peneiramento como análise do tamanho ou diâmetro 

médio da fibra não tem eficiência absoluta, sendo necessária uma análise complementar. 

2.2.2.2 Massa unitária e massa específica  

O ensaio de massa unitária tem por objetivo principal, verificar a massa que ocupa um 

volume unitário considerando seus vazios. Sendo utilizada para transformações de 

traços em massa para volume. Já a massa específica determina a massa ocupada por 

unidade de volume dos sólidos do material, excluindo-se os vazios existentes. 

As massas unitárias e específicas encontradas em estudos relacionados ao resíduo de 

borracha de pneu nos diversos trabalhos são especificadas na Tabela 2.7, onde são 

mostrados que os valores de massa unitária variam bem menos que os valores 

encontrados, pelos referidos autores, para a massa específica. Este fato pode ser explicado 

por existir diferentes processos de geração dos resíduos. Somado a isso, existem diferenças 

entre a composição de pneus de passeio e de cargas. Ao se efetuar coletas em um 

determinado ponto, onde só se faz ou se prioriza reforma de pneus de cargas, tem-se 

resíduos diferenciados daqueles onde são reformados todos os tipos de pneus.  
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Tabela 2-7 – Valores de massa unitária e massa espe cífica para resíduo de borrachas de pneu 
encontrados nas referenciais disponíveis sobre trab alhos relacionados.  

Autor 
Massa unitária 

g/cm 3 
Procedimento 

Massa 
específica 

g/cm 3 
Procedimento 

Santos (2005) 0,30 

ABNT NBR NM 
45/2006 

1,14 

ABNT NBR 
9776/1987 – Frasco 

Chapman com 
querosene. 

Santos e Borja 
(2005) 0,41 1,61 Utilizaram o Método 

do Picnômetro. 
Fioriti et al. 

(2007)  0,35 1,09 
ABNT NBR 
9776/1987 

Giacobbe 
(2008) 0,34 1,14 

ABNT NBR 
9776/1987 

Albuquerque 
(2006)  1,12 

ABNT NBR 
9776/1987 

Campos e 
Jacintho (2010) 0,32 1,25 

ABNT NBR NM 
52/2009 

Lintz e Gachet-
Barbosa (2010) 

0,45 (pó - 
diâmetro máximo 

de 2,4 mm) 
 

0,39 (fibra - 
diâmetro máximo 

de 4,75 mm) 

1,24 (pó - 
máximo de 

2,4 mm) 
 

0,90 (fibra - 
máximo de 
4,75 mm) 

ABNT NBR NM 
52/2009 

Boaventura 
(2011) 0,38   

Kroth (2012) 0,37   
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3 ESTADO DA ARTE – CONCRETO COM 

RESÍDUO DE BORRACHA DE PNEU 

Ao concreto convencional, como já descrito, é adicionado o resíduo de borracha de pneu na 

proporção do agregado do compósito. Esta introdução pode ser feita em substituição parcial 

ou total tanto do agregado graúdo como do agregado miúdo, ou na forma de adição ao 

composto. 

Este resíduo, a ser incorporado ao concreto, pode ser proveniente do processo de 

recauchutagem de pneus, devido ao processo de raspagem, assim como, obtido pela 

moagem dos pneus inservíveis. Sendo estes mais suscetíveis a impurezas, pois no 

processo de recauchutagem, a raspagem da banda de rolamento, que é composta por 

borracha de pneu, não possui outros materiais (nylon, aço), como o pneu na sua estrutura 

completa.  

Os resíduos provenientes da recauchutagem são mais fibrosos, pois são gerados por 

raspagem. Já os resíduos oriundos da trituração de pneus inservíveis, chamados de 

granulado de pneu, possuem características de dimensões mais proporcionais entre si. 

Para Santos (2005), o objetivo de se adicionar fibras ao concreto é provocar uma costura 

entre as infinitas seções que compõe o sólido; combatendo, principalmente, as fissuras 

provocadas pela retração. Sob tensões aplicadas, essas fissuras se propagam rapidamente, 

sendo responsáveis pela ruptura do material. 

Estudos avaliam positivamente a adição de resíduos de borracha em blocos de concreto, 

em que, a princípio, de uso não estrutural, mas ensaios de laboratório podem garantir esse 

uso, desde que atendam aos limites mínimos de compressão estabelecidos pela NBR 

7184/1992, podendo ainda ser introduzido em concreto para a fabricação de pisos (Mattioli 

et al., 2009).  

3.1 PROPRIEDADES DO CONCRETO COM RESÍDUO DE BORRACH A DE PNEU 

3.1.1 Efeito na massa específica 

Fattuhi e Clark (1996) estudou o efeito da sustituição do agregado de borracha na 

densidade do concreto, para determinar a relação entre a densidade do compósito e a 

proporção em massa entre borracha/cimento, observando que quanto maior a relação em 

massa entre borracha e cimento, menor a densiade do concreto. 
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Pierce e Blackwell (2003) afirmam que como resultado da baixa densidade dos agregados 

de borracha, a massa específica do concreto com borracha diminui tanto com o aumento da 

porcentagem em massa de substituição do agregado, como, com o aumento do diâmetro 

máximo da partícula de borracha. 

Com 50,0 % de substituição do agregado miúdo e graúdo por borracha, por exemplo, ocorre 

redução de até 75,0 % na massa específica do concreto seco, em comparação com 10 a 

30,0 % de redução para substituição apenas do agregado miúdo (FATTUHI e CLARK, 1996; 

SUKONTASUKKUL e CHAIKAEW, 2006). 

Muitos pesquisadores têm observado uma forte correlação positiva entre o teor de ar na 

mistura e a porcentagem em massa de agregado de borracha (AL-SAKINI, 1998; 

BATAYNEH et al., 2008; HERNANDEZ-OLIVARES e BARLUENGA, 2004; RAFAT e 

TARUN, 2004). Rafat e Tarun (2004) atribuem este comportamento à natureza não polar da 

superfície das partículas de agregados de borracha, e sua tendência para prender o ar 

dentro da morfologia de suas superfícies ásperas (NAJIM e HALL, 2010). 

3.1.2 Trabalhabilidade do compósito 

Muitos estudos têm sido realizados para avaliar a trabalhabilidade do concreto com borracha 

por emio do slump da mistura. Em geral, observa-se uma redução significativa de 

trabalhabilidade (slump) com aumento do teor de agregado de borracha na mistura (NAJIM 

e HALL, 2010). Ista diminuição pode ser atribuída a um nível mais elevado de fricção entre 

as partículas de agregado de borracha e os outros constituintes da mistura (devido à textura 

da superfície das partículas de borracha), bem como, à redução da densidade da mistura 

plástica (BATAYNEH et al., 2008; TAHA et al., 2008).  

Estes resultados estão em conformidade com outros estudos como os de Cairns et al., 

2004; Zheng et al., 2008; Güneyisi et al., 2004; Hernandez-Olivares e Barluenga, 2004; 

Mehmet e Guneyisi, 2007; Sook-Fun e Seng-Kiong, 2009, no entanto, a magnitude da 

redução depende do tamanho da partícula de borracha e do percentual de substituição. 

Quanto maior a concetração de borracha na mistura, maior a consistência com menor 

abatimento do slump (GÜNEYISI et al., 2004; KHATIB e BAYOMY, 1999; MEHMET e 

GUNEYISI, 2007). 

Khaloo et al. (2008) mostraram que, independentemente do tamanho e forma, até 15,0 % 

em massa de substituiçãodo do agregado graúdo, parece ter pouco efeito sobre o valor do 

abatimento (slump) em relação a referência sem borracha. 
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Khatib e Bayomy (1999) descobriram que se pode prever uma diminuição de abatimento do 

slump até zero, a partir de um abatimento da referencia de 80-180 mm, com substituição em 

volume de 40,0 % do agregado por borracha. Já Güneyisi et al. (2004) considerou que esta 

diminuição pode ser alcançada ao ser substituído 50,0 % em volume do agregado, 

dependendo dos parâmetros de mistura. Estes autores experimentaram a introduçção de 

sílica ativa na proporção de 10/90 (sílica/cimento), e descobriram que a adição da sílica 

ativa não fez qualquer melhoria significativa na viabilidade em conjunto com a substituição 

de agregado de borracha. Todavia, Khaloo et al. (2008) relataram que, quando utilizada 

como um substituto do agregado miúdo, o abatimento aumenta com a adição de granulado 

de borracha com dimensões inferiores a 0,425 mm, até um valor máximo de 15 ,0 % de 

substituição volumétrica. 

Para Yilmaz e Degirmenci (2009), a adição continua de borracha fragmentada com 

dimensões entre 4,75 mm e 0,425 mm, em até 40,0 % em volume do agregado miúdo 

parece manter a trabalhabilidade do concreto adequada comparada com a referência sem 

borracha. ZHENG et al. (2008) relatam que, para substituições mais elevadas, as reduções 

no abatimento foram observadas com 45,0 % em volume de substituição por fragmentos de 

borracha (4,75 a 0,425 mm) em relação ao agregado miúdo, e borracha lascada (dimensões 

maiores que 4,75 mm), para o agregado graúdo, com reduções de 43,0 % e 57,0 %, 

respectivamente. 

Pierce e Blackwell (2003) afirmam que o aumento do teor de borracha em até 38,0 % em 

peso (57,0 % em volume), com a mesma relação a/c irá reduzir a capacidade de 

escoamento da mistura quase pela metade, de 36,3 % para 16,8 %, mas ajuda muito no 

controle de exsudação e segregação. 

Pesquisadores têm observado que o concreto feito com substituição ao agregado apenas 

com fragmentos borracha de pneus, com dimensões entre 4,75 e 0,425 mm, tem 

significativamente maior viabilidade do que o feito com substituição de lascas (dimensões 

superiores a 4,75 mm) ou combinado lascas/ fragmentos de borracha (KHALOO et al., 2008; 

KHATIB e BAYOMY, 1999; TAHA et al., 2008; ZHENG et al., 2008).  

3.1.3 Resistência mecânica e ductilidade 

Vários estudos relataram que a resistência à compressão, resistência à tração e módulo de 

elasticidade do concreto com borracha de pneu diminuem significativamente com o aumento 

das quantidades de borracha em substituição ao agregado (AL-MASHHADANI, 2001; 

BAOSHAN et al., 2004; BATAYNEH et al., 2008; BENAZZOUK et al., 2003; CAIRNS et al., 
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2004; FATTUHI e CLARK, 1996; Ganjian et al., 2009; HERNANDEZ-OLIVARES e 

BARLUENGA, 2004; KHALOO et al., 2008; TAHA et al., 2008; TOUTANJI, 1996).  

Segundo Najim e Hall (2010), os mecanismos responsáveis por esta redução na resistência 

são: A significativa disparidade entre o módulo de elasticidade dos agregados de borracha e 

da pasta de cimento endurecida; e o fraco desenvolvimento da interface da zona de 

transição. Para os autores, estes dois mecanismos são em grande parte interdependentes, 

desde a fraca ligação na zona de transição que leva a iniciação e propagação de 

microfissuras que se desenvolvem em torno do perímetro das partículas de borracha e, sob 

carregamento, as taxas diferenciais de tensão entre borracha e a pasta de cimento 

endurecido agravam o problema. 

Güneyisi et al. (2004) em seus estudos, sugerem que, com 50,0 % de substituição em 

volume do agregado total por borracha de pneu podem provocar reduções na resistência à 

compressão, resistência à tração e módulo de elasticidade de 86,0 %, 80,0 % e 83,0 %, 

respectivamente. 

Zheng et al. (2008) verificaram que a relação de resistência a tração/compressão para o 

concreto com borracha de pneu, utilizando resíduo de borracha com dimensões de 2,62 

mm, em substituições de volume do agregado graúdo em 15,0 %, 30,0 % e 45,0 %,  foram 

de 0,68, 0,71 e 0,75, respectivamente. Para substituição com borracha de dimemsões 

maiores que 4,75 mm, estes valores foram de 0,64, 0,75 e 0,64 ([Neville, 1997). 

O módulo de elasticidade dinâmico diminui progressivamente com maiores quantidades de 

substituição de agregados por agregado de borracha e é sempre menor do que o do 

concreto convencional (BENAZZOUK et al., 2003; BENAZZOUK et al., 2007; ZHENG et al., 

2008). Para Hernandez-Olivares e Barluenga (2004); e Wang (1984), o módulo de 

elasticidade, geralmente determinado pela medição de velocidade do pulso ultra-sônico, de 

concreto com borracha diminui com o aumento das concentrações de substituições de 

agregado natural por borracha agregada. GARRICK, (2005) acrescenta que esta redução 

independe da forma de agregação. 

Em termos práticos, para evitar reduções significativas nas propriedades mecânicas, vários 

pesquisadores têm recomendado que o teor máximo de agregado a ser substituido por 

borracha não deve exceder 20,0 % (KHATIB e BAYOMY, 1999), 25,0 % (KHALOO et al., 

2008), e até 30,0 % (ZHENG et al., 2008) do volume total do agregado.  

Embora a resistência à tração do concreto com borracha geralmente diminui com o aumento 

do teor de borracha agregada (BATAYNEH et al., 2008; GÜNEYISI et al., 2004), a taxa de 
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deformação aumenta consideravelmente em relação à concentração de borracha com 

dimensões entre 4,75 a 0,425 mm ou fibras, até um teor limitante (NAJIM e HALL, 2010). 

Khaloo et al. (2008) afirmam que a tenacidade do concreto com borracha de pneu aumenta 

continuamente com a substiuição em volume do agregado por de até 25,0 % de borracha. 

Além desta porcentagem ocorre uma diminuição em função da própria queda na resistência 

à compressão. 

Taha et al. (2008) observaram que a energia da fratura do concreto com borracha de penu 

aumenta consideravelmente, com aumento de 350,0 % em comparação ao concreto 

referência, com substituição de no máximo 75,0 % em volume do agregado, assim como, 

aumento de 132,0 % para substituições volumétricas de 25,0 %. Estes resultados estão de 

acordo com vários outros estudos (GUOQIANG et. al, 2004; KAMIL et al., 2005; 

SUKONTASUKKUL e CHAIKAEW, 2006; TURATSINZE et al., 2005; TURGUT e YESILATA, 

2008). 

O concreto com borracha também possui maior ductilidade do que o concreto simples, já 

que as taxas de deformação mais elevadas permitem maior deformação plástica antes do 

ponto de ruptura (SNELSON et al., 2009). Zheng et al. (2008) relataram que a ductilidade do 

concreto com borracha, com dimensões superiores a 4,75 mm, foi maior do que o concreto 

normal, com índice de fragilidade inferior ao concreto convencional, e que o índice de 

fragilidade diminuiu com a concentração de borracha mais rápido quando utilizando 

agregado de borracha com dimensões maiores que 4,75 mm do que com agregado de 

borracha com dimemsões entre 4,75 mm e 0,425 mm. Topçu (1997) mostra que o melhor 

resultado foi obtido quando a substituição foi de 15,0 % em massa de agregado tanto para o 

agregado miúdo como o graúdo. 

Baoshan et al. (2004) relataram em seus estudos das propriedades estáticas e dinâmicas do 

concreto com borracha, produzido com fibras curtas de borracha (0,85-2,15 cm) em 

substituições volumétricas do agregado em 5,0 %, que embora a resistência à compressão 

e a rigidez diminuam com a adição das fibras, a absorção de energia foi significativamente 

melhor entre 23,0 % e 30,0 % em comparação com a mistura de referência, como resultado 

da redução da propagação de fissuras, comportamento também encontrado por Tung-Chai 

(2009). 
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3.1.3.1 Resistência ao impacto 

Al-Mashhadani (2001) afirma que a adição de agregado de borracha com dimensões 

maiores que 4,75 mm também pode aumentar a resistência ao impacto substancialmente na 

primeira fenda como nas fases de falha. No entanto, a largura das fendas e a sua 

propagação é maior em comparação com o concreto utilizando agregado natural (FATTUHI 

e CLARK, 1996). Este comportamento é devido, provavelmente, a maior capacidade de 

deformação da borracha que conduz, por sua vez, a um aumento na absorção de energia 

(NAJIM e HALL, 2010). Atahan e Sevim (2008) em suas experiências destinadas a 

exploração do comportamento do processo de propagação e largura das fendas, verificaram 

que esta é 187,0 % maior quando se substitui 100,0 % do agreghado graúdo por resíduo de 

borracha de penu. 

Para Duke (2001), concretos reforçados com agregados em formato de fibras, contendo a 

mesma relação água/cimento e tipos de agregados, apresentam bom desempenho quando 

sujeitos a efeitos abrasivos. Completa ainda afirmando que a incorporação de fibras de 

borracha de pneu no concreto aumenta sua resistência ao impacto, diminuindo o 

lascamento devido a choques. 

A incorporação de borracha de pneu como agregado ao concreto aumenta a capacidade 

deste de absorver impacto (TOPÇÚ e AVCULAR, 1997). O concreto resistente ao impacto 

tem bom comportamento quando exposto à abrasão e à cavitação (DUKE, 2001), 

mecanismos estes comumente existentes em obras hidráulicas (KORMANN, 2002). Para 

Topçu (1995), uma das formas de aplicação do concreto com resíduo de borracha de pneu é 

em estruturas que são submetidas ao impacto. Isto é possível por que se observa que o 

mesmo tem grande capacidade de absorver energia. Topçu e Avcular (1997) verificaram o 

comportamento do concreto com resíduo de borracha de pneu sob esforços de colisão. O 

ensaio foi efetuado para concretos com 0,0 %, 15,0 %, 30,0 % e 45,0 % de resíduo de 

borracha de pneu, sendo observado que o concreto com 15,0 % deste resíduo apresentou 

mais eficiência quanto à absorção de energia, mesmo quando comparado com o concreto 

sem resíduo. Segundo os autores, a adição de borracha de pneu ao concreto transforma a 

ruptura do concreto de frágil para dúctil, o que confere ao concreto maior capacidade de 

deformar-se antes da ruptura. Esta mudança aumenta a capacidade do concreto de resistir 

ao surgimento de fissuras e pode aumentar sua durabilidade. 

Garrick (2004) considera como grandes benefícios deste material a absorção de cargas 

dinâmicas e a resistência à propagação de trincas. Para o autor, a tenacidade do concreto 

com borracha é superior a do concreto comum, sem borracha. Conforme Nunes (1998), as 
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fibras de borracha de pneu atuam como ponte de transferência de tensões pelas fissuras. 

Após a ruptura da matriz de concreto as fibras passam por um processo de arrancamento 

que demanda uma quantidade extra de energia para deformação axial e ruptura do 

compósito, proporcionando uma maior tenacidade (FREITAS, 2007). 

Atahan e Sevim (2008) investigaram a viabilidade da substituição do agregado natural por 

borracha de pneus com 11-22 mm para produzir barreiras de concreto. De acordo com os 

resultados dos testes estáticos e dinâmicos, verificaram que o concreto, contendo até 40,0 

% de substituição em volume do agregado graúdo por borracha pode ser usado na 

produção de barreira de segurança. Atahan e Sevim (2008); e Topçu e Avcular (1997) 

observaram que o concreto, com porcentagens relativamente elevadas de substituição do 

agregado natural por borracha, seria adequado para aplicações rodoviárias em barreira de 

segurança combinada com uma melhor resistência ao ruído do tráfego. 

3.1.3.2 Pesquisas relacionadas: 

Para Toutanji (1996), as perdas percentuais de resistência à compressão foram de 38,56 %, 

56,74 %, 68,97 % e 76,49 % para as substituições de 25,0 %, 50,0 %, 75,0 % e 100,0 % 

respectivamente em relação ao concreto de referência. Para a resistência à tração, as 

perdas foram de 7,89 %, 18,42 %, 26,32 % e 36,84 %, sendo a relação tração/compressão 

vista como 11,91 %, 17,86 %, 22,46 %, 28,28 % e 32,00 %. O autor considera que o fato de 

se ter perdas excessivas na resistência à compressão, não acarreta os mesmos níveis de 

perdas em outras propriedades. 

Para Bauer et al. (2001), o percentual de água absorvida pelo concreto com adição de 

borracha de pneu cai à medida que o teor desta aumenta. E que em meio saturado a sua 

durabilidade pode ser menor. 

Conforme Kamimura (2002), pesquisas demonstraram que a adição de borracha de pneu 

moído ao concreto provoca a perda da resistência à compressão, no entanto produz vários 

benefícios que compensariam, especialmente em projetos que não se destinam à cargas 

pesadas, como a inclusão de reduções em expansões térmicas e retração durante a 

secagem, e fragilidade, proporcionando-os mais resistência aos danos causados pelo 

congelamento e descongelamento, assim como, a obtenção de um material de construção 

mais flexível. 

Hernández-Olivares et al. (2002) propuseram a adição de fibras de borrachas de pneus 

inservíveis ao concreto. Com isso, observaram que o módulo de elasticidade diminui com o 

aumento da quantidade destas fibras. E ainda observaram que quando a tensão máxima é 
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atingida, as fibras de borracha colaboram para evitar a propagação das fissuras. Desta 

forma, aumenta a energia absorvida pela deformação, aumentando a tenacidade. 

Guoqiang et al. (2004) verificaram que, com a utilização de 15,0 % em volume de fibras de 

borracha, em substituição ao agregado graúdo, obteve-se reduções de 11,2 % e 7,4 %, 

respectivamente em termos de resistência à compressão e rigidez, em comparação com o 

concreto referência sem borracha.  

Güneyisi et al. (2004) verificaram também que há diminuição no módulo de elasticidade, 

proporcional à quantidade de borracha de pneu incorporada ao concreto.  

Li et al. (2004) registraram perda de 25,0 % no módulo de elasticidade de concretos com 

substituição de 15,0 % do volume de areia por fibras de borracha de pneu. 

Santos (2005) avaliou o comportamento do concreto com adição de borracha, em 0,4 e 4,0 

% em relação à massa do material seco e 1,0 %, 2,0 % e 3,0 % em relação à massa de 

cimento, com relação comprimento/diâmetro de 8, sem tratamento, para aplicações em 

placas pré-moldadas, com TM de 1,0: 1,58: 1,75: 0,50, observando que a incorporação de 

até 2,0 % de resíduo em relação a massa de cimento, possibilita um concreto que pode ser 

utilizado estruturalmente, como mostra a Tabela 3-1. 

Tabela 3-1 - Resistência aos 28 dias a compressão, tração por compressão diametral, módulo 
de elasticidade, abatimentos, teor de ar incorporad o e suas reduções em relação à referência – 

traço 1,0: 1,58: 1,75: 0,50 (SANTOS, 2005). 

Resíduo de 
borracha 
de pneu 

Resist.
Comp. 
(MPa) 

Red. 

Resist. 
Tração 

por 
comp. 

diametral 
(MPa) 

Red. 
Módulo 
(MPa) 

Red. 
Abat. 
(mm) 

Red. 

Ar 
incorp
orado 

(%) 

0,0 % 30,50  4,00  24927  200  13 
0,4 % 18,60 39,0 % 1,90 52,5 % 19667 21,1 % 180 10,0 % 10 
4,0 % 10,80 64,6 % 1,80 55,0 % 12902 48,2 % 195 2,5 % 17 
1,0 % 27,00 11,5 % 3,30 17,5 % 23135 7,2 % 195 2,5 % 12 
2,0 % 21,10 30,8 % 2,40 40,0 % 21767 12,7 % 190 5,0 % 11 
3,0 % 15,80 48,2 % 1,80 55,0 % 18066 27,5 % 180 10,0 % 11 

Marques et al. (2006) estudaram a trabalhabilidade dos concretos produzidos com a 

substituição em massa dos agregados miúdos naturais pelos resíduos de borracha de pneus 

e concluíram que para manter a trabalhabilidade constante para um mesmo consumo de 

cimento, é necessário utilizar maior relação água/cimento nos concretos com borracha de 

pneu. 
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Fioriti et al. (2007) incorporaram resíduos de borracha de pneu sem tratamento com 

dimensões máximas de 1,19 mm, em 8,0 %, 10,0 % e 12,0 %, em volume de mistura, em 

concretos destinados a confecção de blocos de concreto para pavimentação intertravada, 

contendo cimento, areia, pedrisco (diâmetro máximo de 6,30 mm), resíduo e água. Os 

autores concluíram que os blocos demonstraram grande capacidade de absorção de 

energia (tenacidade). Dessa forma, os resultados indicaram viabilidade na utilização dos 

blocos com resíduos de borracha em pavimentação intertravada com solicitações leves. Os 

resultados de resistência à compressão, juntamente com as proporções dos traços e 

reduções de resistência estão especificados na Tabela 3-2.  

Tabela 3-2 - Resistência aos 28 dias à compressão e  suas reduções em relação à referência, de 
acordo com a proporcionalidade em volume de mistura  (FIORITI et al., 2007). 

Resíduo 
de 

borracha 
de pneu 

Concentração de materiais em 
volume Resist. 

Comp. 
(MPa) 

Redução 
C. A. P. RBP 

água/
cime
nto  

0,0 % 1 2,88 1,46 0 0,50 28,40  
8,0 % 1 2,58 1,58 0,49 0,45 23,25 18,1 % 
10,0 % 1 2,76 1,34 0,61 0,45 22,02 22,5 % 
12,0 % 1 2,70 1,33 0,75 0,45 19,15 32,6 % 

Freitas (2007) estudou concretos com adição de raspa de borracha vulcanizada proveniente 

da indústria de remoldagem de pneus, sem tratamento, nas proporções de 5,0 %, 10,0 %, 

15,0 % e 20,0 % em substituição a areia, em um TM de 1,0: 2,02: 2,96: 0,50, concluindo que 

ocorre diminuição da trabalhabilidade, da massa específica, da resistência mecânica do 

concreto proporcionalmente ao teor de resíduo incorporado, como mostra a Tabela 3-3, 

assim como, o aparecimento de fissuras na ruptura. Acrescenta que, além do limite de 

aplicação imposto pela resistência à compressão houve também, o inconveniente da 

trabalhabilidade, teores de resíduo de borracha superiores a 10,0 % tornaram o concreto 

muito seco dificultando o adensamento. O autor ainda conclui que para a resistência a 

tração na flexão, o concreto com 5,0 % deste resíduo teve uma perda de 19,8 % em 

relação à referência, os concretos com 10,0 % e 15,0 % obtiveram perdas iguais a 30,9 

%, e para 20,0 % ocorreu uma perda de 28,4 %. O aumento no teor de resíduo de 

borracha adicionada implicou na diminuição do módulo de elasticidade do concreto.  

Tabela 3-3 - Resistência aos 28 dias a compressão, tração por compressão diametral e suas 
reduções em relação a referência – traço 1,0: 2,02:  2,96: 0,50 (FREITAS, 2007). 
Resíduo 

de 
borracha 
de pneu 

Resistência a 
Compressão 

(MPa) 
Redução 

Resistência a 
Tração por 

compressão 
diametral (MPa) 

Redução 

0,0 % 34,60  2,85  
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5,0 % 27,10 21,7 % 2,55 10,5 % 
10,0 % 20,30 41,3 % 2,25 21,1 % 
15,0 % 19,00 45,1 % 2,30 19,3 % 
20,0 % 17,70 48,8 % 2,10 26,3 % 

Gomes Filho (2007) observou uma redução crescente na resistência a compressão, tração 

por compressão e tração na flexão em concretos estruturais com adição de resíduo de 

borracha de pneu, a medida que esta concentração é aumentada. O autor estudou a 

viabilidade técnica e econômica de produtos de concreto com traço referência 1,0: 2,02: 

2,62: 0,5, para pré-fabricados, utilizando resíduo de borracha não tratado proveniente da 

indústria de recauchutagem, agregado em 5,0 %, 10,0 %, 15,0 % e 20,0 %, em substituição 

da areia, nas granulometrias compreendidas entre 0,15 e 4,75 mm. Os resultados indicaram 

que o concreto com adição de 5,0 % de resíduo de borracha pode ser utilizado em pré-

moldados com função estrutural. Os concretos com 10,0 % e 15,0 % de resíduo podem ser 

utilizados em obras não-estruturais, já o concreto com 20,0 % apresentou baixa resistência 

à compressão, sendo descartado seu uso em pré-moldados. A análise econômica indicou 

uma redução de até 7,6 % no custo do concreto com este resíduo de borracha se 

comparado com o concreto convencional. Segundo o autor, além da viabilidade comercial, o 

concreto com borracha apresentou inúmeras outras vantagens, tais como a redução do 

peso, o que facilita a manipulação e diminui o desgaste de equipamentos. As resistências e 

suas reduções estão especificadas na Tabela 3-4. 

Tabela 3-4 – Resistência aos 28 dias a compressão, tração por compressão diametral, tração 
na flexão e suas reduções em relação a referência –  traço 1,0: 2,02: 2,62: 0,5 (GOMES FILHO, 

2007). 

Resíduo de 
borracha de 

pneu 

Resistência 
à tração 
na flexão 

(MPa) 

Redução 

Resistência 
à tração por 
compressão 

diametral 
(MPa) 

Redução 

Resistência 
à 

compressão 
(MPa) 

Redução 

0,0 % 4,1  2,8  34,6  
5,0 % 3,8 7,3 % 2,6 7,1 % 27,1 21,7 % 
10,0 % 2,8 31,7 % 2,3 17,9 % 20,3 41,3 % 
15,0 % 2,8 31,7 % 2,3 17,9 % 19,0 45,1 % 
20,0 % 2,9 29,3 % 2,1 25,0 % 14,7 57,5 % 

Giacobbe (2008) variou traços, sendo: traço 01 (1,0: 1,5: 2,5: 0,46); traço 02 (1,0: 2,6: 3,0: 

0,52) e traço 03 (1,0: 2,5: 3,5: 0,64), onde parte da areia foi substituída por 7,5 % e 15,0 % 

de resíduo fibrilar de borracha de pneu. O autor procurou manter um abatimento de 80 ± 10 

mm, observando que para isto, foi necessário aumento na relação água/cimento em torno 

de 4,0 % para a substituição de 15,0 %, e que a massa específica do concreto diminui com 

os incrementos de resíduo de borracha. A capacidade de absorção de água, e o número de 

vazios permeáveis, do concreto no estado endurecido é aumentada com os incrementos de 
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resíduo, provavelmente pela dificuldade de compactação provocada pela borracha. Ocorreu 

redução de resistência à compressão em torno de 38,0 % para as substituições de 7,5 % e 

variações em torno de 60,0 % para as substituições de 15,0 %. Observou ainda que com os 

incrementos de resíduo de borracha, tem-se uma diminuição da resistência à tração na 

flexão, no módulo de elasticidade e na tenacidade, que apesar de ser maior que a 

referência, diminui com os acréscimos de borracha, sendo justificado pelo crescente 

aumento de borracha aliado ao acréscimo de relação água/cimento, aumentando a 

porosidade do compósito resultando em uma matriz menos resistente e favorecendo o 

desprendimento das partículas de borracha do concreto.  

Freitas et al. (2009) conservaram a relação água/cimento e realizaram o ensaio de 

abatimento do tronco de cone ao substituir em massa parte do agregado miúdo natural pelo 

resíduo de borracha de pneu e diagnosticaram que houve perdas graduais na 

trabalhabilidade com o concreto produzido. Os resultados obtidos pelos pesquisadores 

partiram de 190 mm no concreto de referência para 120 mm no concreto com 5,0 % de 

substituição; 23 mm no concreto com 10,0 % de substituição e passando a uma consistência 

seca e de baixa coesão de 10 mm para o concreto com 15,0 % de substituição. Os autores 

justificam que tais resultados podem ser consequência do tipo, forma e quantidade de 

partículas de borracha substituídas em massa, necessitando aumentos na relação 

água/cimento para a manutenção do valor considerado padrão para a consistência dos 

concretos. Relataram que, à medida que o teor de substituição de agregado miúdo por 

resíduo de borracha é aumentado, a massa unitária do concreto apresenta uma 

tendência de ser reduzida, atribuindo esse comportamento ao fato da densidade da 

borracha ser menor que a da areia. 

Outra possível explicação para a redução da massa específica do concreto com resíduo de 

borracha é a consequência da dificuldade de adensamento, pois a incorporação deste 

diminuí a trabalhabilidade do compósito. Concretos mal adensados apresentam vazios 

internos que diminuem a massa específica e logo, como consequência da presença de 

vazios, redução nas propriedades mecânicas. 

Seydell e Lintz (2009) estudaram as propriedades mecânicas de concreto com adição de 

fibras de borracha provenientes da trituração de pneus para emprego em pavimentação. O 

traço referência foi de 1,0: 0,48: 0,71: 1,44: 1,44: 0,40: 0,4 %: 0,02 % (Cimento CP III 40 RS: 

Areia artificial de origem basáltica: Areia natural: Brita 0 (basáltica): Brita 01(basáltica): 

água/cimento: Aditivo polifuncional: Aditivo incorporador de ar), e parte de agregado miúdo 

natural foi substituído por borracha de pneus, com dimensões máximas de 4,75 mm, nas 

porcentagens de 10,0 %, 20,0 %, 30,0 % e 40,0 % em massa. Os autores consideram, 
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conforme seus resultados experimentais (TABELA 3-5), que, devido à perda de resistência e 

dificuldades operacionais, não é recomendável a incorporação de borracha de pneus em 

concreto para pavimentação com substituições superiores a 10,0 %, haja vista que, 

resistência à tração na flexão aos 28 dias deve ser superior a 4,2 MPa e a resistência à 

compressão deve ser de, no mínimo, 30 MPa. 

Tabela 3-5 – Características de resistência mecânic as e suas reduções em relação ao concreto 
referência sem borracha (SEYDELL e LINTZ, 2009). 

Resíduo 
de 

borracha 
de pneu 

Resist. 
Comp. 
(MPa) 

Redução 

Resist. 
Tração 

por comp. 
Diametral 

(MPa) 

Redução 

Resist. 
Tração na 

flexão 
(MPa) 

Redução 

0,0 % 54,20  4,60  7,07  
10,0 % 31,80 41,3 % 3,39 26,3 % 5,15 27,2 % 
20,0 % 23,10 57,9 % 2,11 54,1 % 3,40 51,9 % 
30,0 % 21,20 60,9 % 2,10 54,6 % 3,10 56,2 % 
40,0 % 5,97 89,0 % 1,22 73,5 % 1,64 76,8 % 

Bewick et al. (2010) desenvolveram o controle tecnológico no estado fresco dos concretos 

que produziram com a substituição parcial em volume do agregado graúdo por resíduos de 

borrachas em 0,0 %, 20,0 % e 40,0 %, como mostra a Tabela 3-6. De acordo com os 

resultados encontrados, a substituição parcial em volume dos agregados graúdos por 

resíduos de pneus melhora significante a trabalhabilidade dos concretos quando se mantém 

constante a relação água/cimento, o que não ocorre quando a substituição é feita em 

relação ao agregado miúdo, como mostram autores já citados.  

Tabela 3-6 – Características de abatimento, ar inco rporado, massa unitária e suas variações 
em relação a referência sem borracha (BEWICK et al. , 2010). 

Resíduo de 
borracha 
de pneu 

Abat. 
(mm) 

Cresc. 
Ar 

incorporado 
(%) 

Cresc. 
Massa 
unitária 
(kg/m 3) 

Redução 

0,0 % 76  2,9  2387  
20,0 % 83 9,2 % 3,0 3,6 % 2290 4,1 % 
40,0 % 203 167,1 % 4,0 37,9 % 2114 11,4 % 

Granzotto (2010) investigou o desempenho mecânico de concretos utilizando resíduo de 

borracha de pneu triturado até atingir dimensões entre 0,8 e 2,38 mm, sem nenhum 

processo de tratamento superficial, em substituição a areia em 5,0 %, 10,0 % e 15,0 %, em 

um traço em massa de 1,0: 2,0: 3,0, variando a relação água/cimento da referência em 0,63 

e 0,54, e das substituições, propondo a utilização deste na construção de calçadas, meio fio, 

entre outros elementos não estruturais. O autor verificou a diminuição da massa específica 

do concreto com incrementos do resíduo, da resistência mecânica a compressão variando 

de 12,59 % a 47,55 %, e da resistência à tração em 8,08 % a 32,69 %, sendo maiores as 
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perdas com o aumento da relação água/cimento e da porcentagem de resíduo 

granulado, como mostra a Tabela 3-7. 

Tabela 3-7 - Resistência aos 28 dias a compressão, tração por compressão diametral, e suas 
reduções em relação a referência – traço 1,0: 2,0: 3,0 (GRANZOTTO, 2010). 

Resíduo de 
borracha de 

pneu 

água
/cim
ento  

Resist. 
Compressão 

(MPa) 
Redução 

Resist. Tração por 
compressão 

diametral 
(MPa) 

Redução 

0,0 % 0,63 26,77  2,60  
5,0 % 0,58 23,10 13,7 % 2,39 8,1  % 
10,0 % 0,55 17,22 35,8 % 2,04 21,5 % 
15,0 % 0,54 14,04 47,6 % 1,75 32,7 % 
0,0 % 0,54 27,80  2,76  
5,0 % 0,58 24,30 12,6 % 2,51 9,1 % 
10,0 % 0,58 16,96 37,0 % 2,25 18,5 % 
15,0 % 0,57 15,06 45,8 % 1,90 31,2 % 

Lintz e Gachet-Barbosa (2010) avaliaram as propriedades mecânicas de concretos com 

resíduos de borracha vulcanizada, sem tratamento, com dimensões características 

variando entre 2,4 mm e 4,8 mm, empregados na fabricação de pisos intertravados. Para a 

mistura de referência (BT0) foi empregado traço em massa 1,0: 3,6: 0,72: 0,16 (cimento: 

areia: pedrisco: água), fazendo-se as substituições em massa de areia nas proporções 

de 2,5 % (BT1), 5,0 % (BT2), 7,5 % (BT3) e 10,0 % (BT4). Os autores verificaram que a 

resistência à compressão para as substituições de 2,5 %, 5,0 % e 7,5 % tiveram uma queda 

de 22,0 % em relação ao concreto sem resíduos, e, para a porcentagem de 10,0 %, houve 

uma queda de 43,0 %; encontraram ainda quedas suaves de resistência à tração para as 

substituições de 2,5 %, 5,0 % e 7,5 %, e de 38,0 % para 10,0 % de resíduo; Para a 

resistência à tração na flexão, as maiores quedas aconteceram para as misturas com 7,5 % 

e 10,0 % de resíduo; Analisando-se os resultados obtidos nos ensaios de absorção de água 

por imersão dos concretos aos 28 dias de idade, não foram verificadas diferenças 

significativas entre as misturas BT0 e BT1, mas, para as demais misturas, estes valores 

aumentaram significativamente, se aproximando de 7,0 %. Com isso, os autores concluem 

que existe a viabilidade técnica do concreto a ser empregado na fabricação de pisos 

intertravados, com a substituição de até 2,5 % da massa de agregado miúdo natural pelo 

agregado reciclado de borracha. 

3.1.4 Influência da granulometria da borracha de pn eu no comportamento mecânico 

do concreto  

Santos (2005) descreve que, segundo TOPÇU (1995), a resistência à compressão diminui 

em torno de 50,0 %, se adicionada borracha de pneu com granulometria fina e em torno de 
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60,0 % se adicionado borracha com granulometria grossa. Isto demonstra que a variação na 

resistência à compressão, também, depende da granulometria da borracha.  

Segre e Joekes (2000); Santos (2005); Granzotto (2010), entre outros, concluíram que o 

tamanho das partículas dos resíduos de borracha de pneus utilizados em compósitos de 

concreto interfere diretamente nos resultados de resistência à compressão, quanto maior as 

granulometrias utilizadas menores serão as resistências obtidas no concreto.  

Já Li et al. (2004); Albuquerque et al. (2001); Nirschl et al. (2002), verificaram que a 

resistência  de compósitos de concreto com borracha de pneu em dimensões de pó é 

inferior ao mesmo concreto composto de resíduos com granulometrias pouco maiores. 

No entanto, Albuquerque et al. (2001) observaram que, de uma maneira geral, as 

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

compressão diametral e massa específica sofrem reduções à medida que se aumenta o teor 

de resíduo de borracha de pneu no concreto. Entretanto, essa redução é menor quando se 

usa partículas de borracha de maiores dimensões. Para os autores, esse fato pode ser 

atribuído à dificuldade do adensamento dos concretos contendo partículas de borracha mais 

finas, as quais encontram maior facilidade de deslocamento dentro da massa e, 

consequentemente, maior facilidade de segregação. Os autores ainda verificaram que o teor 

de ar incorporado ao concreto aumenta com o aumento da proporção e com a diminuição do 

tamanho das partículas de resíduo. 

Granzotto (2010) concluiu que a granulometria mais adequada para o uso dos resíduos de 

borracha de pneu em compósitos de concreto está na faixa de 0,8 e 2,38 mm. Lembrando 

que a granulometria dos demais agregados, o tipo de cimento, preparo e demais fatores, 

também influencia no resultado final.  

Segundo Topçu e Avcular (1997), a razão para a redução da resistência pode ser atribuída 

tanto à redução da quantidade de materiais sólidos com capacidade de suportar 

carregamento, quanto à concentração de tensões na pasta ao redor dos agregados de 

borracha, ressaltando-se que a borracha utilizada pelos mesmos se enquadra como 

borracha fina. 

Topçu (1995) observa maior capacidade de absorção de energia plástica nos ensaios de 

resistência à tração na flexão que o esperado, muito embora as perdas ainda tenham sido 

grandes. Assim, em seus trabalhos, o autor afirma que para um concreto com resíduo de 

borracha de pneu de granulometria fina, têm-se perdas de 32,0 %, 52,0 % e 64,0 %. Já para 

concreto com resíduo de granulometria grossa têm-se perdas na resistência à tração de 
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53,0 %, 66,0 % e 74,0 %. Estes valores foram obtidos para introdução de borracha na 

proporção volumétrica de 15,0 %, 30,0 % e 45,0 %.  

Zheng et al. (2008); Taha et al. (2008); e Topçu (1995) mostraram também que o uso de 

agregados de borracha com dimensões entre 4,75 mm e 0,425 mm resulta em reduções 

menos graves nas propriedades mecânicas do que o agregado de borracha com dimensões 

maiores que 4,75 mm.  

Zheng et al. (2008) acrescenta que a redução do módulo de elasticidade, utilizando 

granulado de borracha com dimensões entre 4,75 mm e 0,425 mm, tem menor efeito do que 

a borracha lascada com dimesnões maiores que 4,75 mm. 

3.1.5 Tratamento do resíduo de borracha de pneu 

Segundo Macedo et al. (2005), o grande problema apresentado pela maior parte dos 

pesquisadores, relacionados a estudos com introdução de borracha de pneu na forma de 

agregado em compósitos cimentícios, foi à fraca adesão entre partículas de borracha e a 

matriz de cimento, causando grandes reduções nas propriedades mecânicas dos 

compósitos formulados.  

A microestrutura da matriz de cimento é um dos fatores importantes no controle do 

desenvolvimento das características de resistência. Isto pode ser um problema particular no 

caso de agregados reciclados de borracha. Segundo Poon et al. (2004); e Prokopski e 

Halbiniak (2000) sugerem que o reforço da ligação na zona de transição pode ser 

conseguida modificando-se as propriedades da superfície e da estrutura do poro do 

agregado reciclado. 

Pesquisadores têm explorado o pré-tratamento de agregados de borracha de pneus para 

melhorar a aderência pasta de cimento com o agregado (GUOQIANG et al., 2004; LEE et 

al., 1998).  

Rostami et al. (1993) experimentaram melhorar essa aderência através de tratamentos 

superficiais com água, tetracloreto de carbono (CCl4) e látex aplicados à borracha. Os 

autores observam que a borracha contém uma significante quantidade de impurezas e 

contaminações superficiais, oriundas do processo de trituramento. O simples fato de lavar a 

borracha com água melhorou a resistência do compósito em 16,0 % em relação ao mesmo 

confeccionado com a borracha não tratada. A lavagem com água, no entanto, não foi capaz 

de eliminar todos os resíduos superficiais, por isso os autores utilizaram um solvente de 

tetracloreto de carbono (CCl4). A partir deste tratamento, foi observado um aumento de 57,0 
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% em relação à borracha não tratada. A adição de látex, que funcionou mais como um 

agente de acoplamento, melhorou a resistência em 42,0 %. 

Uma abordagem alternativa envolve a utilização de ácidos carboxílicos para melhorar as 

propriedades adesivas da misturas, que, por sua vez, reforça as características de ligação 

entre a pasta de cimento endurecido e a superfície dos agregados de borracha por 'colmatar 

as lacunas' (LEE et al., 1998). 

Pré-revestimento do agregado de borracha com pasta de cimento e permitindo o 

endurecimento, antes da adição desta borracha à mistura, pode aumentar a resistência à 

compressão entre 30,0 % (LI et al., 1998) e 50,0 % (CAIRNS et al., 2004), com ligeiras 

melhorias na resistência à flexão. 

Além disso, Lee et al. (1998) relataram que o uso de ácidos carboxílicos, para aprimorar as 

propriedades adesivas do agregado de borracha, pode melhorar a ligação entre estes 

agregados e a pasta de cimento no concreto modificado com látex, onde foram registadas 

melhorias de 17,0 % na resistência a compressão e 48,5 % na resistência à flexão. 

Segre (1999) com o objetivo de aumentar a hidrofilicidade da superfície das partículas de 

borracha para compatibilizá-las com a matriz de cimento, utilizando-se um método rápido e 

de baixo custo, tratou a borracha superficialmente com água (controle interno), solução 

aquosa 1M de H2SO4 e soluções aquosas 1M, e saturada de NaOH. A borracha triturada foi 

misturada com as soluções e mantidas sob agitação mecânica por aproximadamente 15 

minutos. Após este período, a mistura foi filtrada e a borracha lavada com água e seca ao 

ambiente. Para o autor, o tratamento superficial com solução saturada de NaOH foi o mais 

eficiente, seguido pelo tratamento com 1 Molar de NaOH, que foi mais eficiente que os 

tratamentos com eficiências semelhantes de 1 Molar de NaOH + silicato de sódio, e a 

borracha sem tratamento + silicato de sódio. O autor considera que a adesão entre a matriz 

cimentícia e a borracha melhorou com o tratamento da borracha com NaOH, onde a 

borracha se tornou mais hidrofílica. 

Segre e Joekes (2000) estudaram concretos com borracha tratada em solução de NaOH 

durante 20 min, observando que a resistência à abrasão, resistência à flexão, módulo de 

elasticidade, a absorção de água, e a energia de fratura, em conjunto com uma redução 

significativa na perda de resistência a compressão, que é geralmente observada, 

aumentaram de forma significativa quando comparado com a mistura não tratada, afirmando 

que houve uma maior ligação inerfacial entre as partículas de borracha e a pasta de cimento 

provocada pelo pré-tratamento com NaOH, durante 20 minutos em temperatura ambiente. 

Os autores acreditam que este aspecto pode ser devido ao aumento da carga eletrostática 
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da superfície das partículas de borracha que conduzem a uma melhor adesão com os 

grupos hidroxilas da pasta de cimento endurecida. Após este estudo, Segre et al. (2002) 

afirmaram que a fraca adesão entre a matriz cimentícia e a superfície da borracha é 

explicada pela presença do esterato de zinco, um composto presente na superfície da 

borracha de pneu que dificulta a adesão da matriz à superfície da borracha, o que pode ser 

melhorado através do tratamento da superfície com uma solução saturada de hidróxido de 

sódio (NaOH). 

Kamimura (2002) utilizou a mistura de borracha de pneu moída tratada com hidróxido de 

sódio (NaOH), para melhorar a aderência à matriz de cimento, e pasta de cimento 

resultando num composto resistente à abrasão e à flexão, propriedades consideradas 

importantes do ponto de vista mecânico. 

GUOQIANG et al. (2004) relata que, embora estudos confirmem que houve melhora na 

ligação pasta de cimento com a borracha, o tratamento com NaOH funciona bem para a 

borracha granulada ou em pó, mas não para a borracha com dimemsões superiores a 4,75 

mm. Isto é provável devido à diferença considerável na superfície específica do pó de 

borracha, onde pode proporcionar locais de nuclearização durante a hidratação e uma maior 

oportunidade para a ligação interfacial entre o cimento e as partículas de pó de borracha. 

Alguns pesquisadores verificaram que os agregados de borracha pré-revestidos com uma 

pasta de cimento, e permitindo o seu endurecimento antes da misturada, pode aumentar a 

resistência à compressão entre 30,0 % e 50,0 % (CAIRNS et al., 2004; LI et al., 1998). 

Colom et al. (2006) descobriram que o módulo de elasticidade para concreto com borracha 

pode ser aumentado por tratamento da borracha em ácido sulfúrico (H2SO4). 

Marques et al. (2006) trataram o resíduo de borracha com hidróxido de sódio no estudo de 

adição de borracha em argamassa e não obtiveram resultados satisfatórios. Por outro lado 

Albuquerque et al. (2001) observaram que os tratamentos realizados com aditivos 

poliméricos de base acrílica e estireno-butadieno foram eficientes em minimizar a queda da 

resistência à compressão do concreto com teores de borracha de pneu de até 20,0 %. No 

caso da resistência à tração por compressão diametral o aditivo de base estireno-butadieno 

apresentou melhor desempenho.  

Rodriguez et. al (2006) em seus estudos trataram a borracha de pneu triturada com lavagem 

superficialmente com água destilada, para se fazer um controle interno, retirando as 

impurezas, sendo adicionado à solução aquosa de 1M de H2SO4 e soluções aquosas de 1M, 

2M e saturada de hidróxido de sódio (NaOH). A borracha foi misturada com as respectivas 



69 
 

Francisco Alves da Silva Júnior - PPGCEM 

soluções e mantida por aproximadamente 20 minutos. Após tal procediemnto, se retirou o 

excesso da mistura e a borracha foi lavada com água destilada e seca ao ambiente. Os 

autores observaram que a adição de hidróxido de sódio (NaOH) na borracha fez aumentar a 

hidrofilicidade da superfície da borracha com a matriz de cimento, além de elevar a 

resistência à compressão axial do compósito aos 90 dias, comprovando a eficiência do 

tratamento. 

Albuquerque et al. (2006) estudaram concreto massa com incrementos de borracha de pneu 

triturado e oriundo do processo de raspagem de remoldadoras de pneus. A borracha foi 

incrementada sem tratamento superficial e com umedecimento em aditivos poliméricos 

estireno-butadieno, resina acrílica e vinílica. Os autores concluíram que o uso do tratamento 

superficial da borracha com os aditivos poliméricos não se justifica, dada à pequena 

eficiência, maior custo e complexidade do processo. 

Kroth (2012) estudou traços com as proporções de 1,0: 2,0: 0,5: 2,0 (cimento CP-V, areia, 

borracha e brita nº 1) e 1,0: 2,0: 0,5 (cimento CP-V, areia e borracha), para placas pré-

moldadas de concreto, utilizadas na confecção de moradias habitacionais, utilizando 

borracha sem tratamento, tratada com ácido sulfúrico (H2SO4 – 1M), e hidróxido de sódio 

(NaOH – 1M, 2M e saturada), deixando o resíduo por 20 minutos em solução, valando 

em água corrente e deixando secar por 72 horas em temperatura ambiente. O autor 

constatou que o compósito formado por cimento, areia e resíduo de borracha tratada 

com hidróxido de sódio (NaOH) 1M apresentou uma maior aderência entre a borracha e 

a matriz de cimento. 

Como observado, o tratamento superficial da borracha com solução de hidróxido de 

sódio (NaOH – soda caustica) é considerado o mais utilizado pelos autores 

pesquisados, pois possibilita um melhor resultado de aderência entre o resíduo de 

borracha e a matriz cimentícia. 

3.1.6 Procedimento para preparação e mistura do agr egado em pastas cimentícias 

Não há atualmente nenhuma metodologia de acordo ou padronizada para misturar o 

concreto contendo borracha como agregado (NAJIM e HALL, 2010). Opiniões sobre as 

melhores abordagens variam consideravelmente, e muita pesquisa ainda está em curso. 

Najim e Hall (2010), afirmam que uma das principais questões relacionadas com a adição de 

agregado de borracha com dimensões maiores que 0,425 mm é o aumento da tendência a 
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segregação e exsudação. Isto levou a várias adaptações incomuns do processo de mistura 

convencional em uma tentativa de evitar o problema. 

Pesquisadores argumentam que todos os componentes da mistura seca devem ser 

misturados primeiro com tempo entre 1 min (TURGUT e YESILATA, 2008) e 5 min 

(SUKONTASUKKUL, 2009) antes da adição gradual de água, além da utilização de 

superplastificante e/ou adições na mistura, se especificado (AL-MASHHADANI, 2001). A 

mistura deve, então, continuar por entre 3 e 5 minutos ou até ficar homogénea (AL-SAKINI, 

1998). 

Ganjian et al. (2009) propõem a mistura a seco de agregado graúdo e cimento, seguindo-se 

a adição gradual de borracha, agregado miúdo e água com 75,0 % de superplastificante. Os 

restantes dos 25,0 % do superplastificante é então adicionado durante os últimos três 

minutos do processo de mistura. 

Já Al-Khamisi (1999) sugere uma adição escalonada de água, onde o agregado miúdo e o 

graúdo, e mais da metade do total de agregado de borracha pneus são inicialmente 

misturado com um quarto da água. O cimento é então adicionado à mistura húmida mais a 

metade da água da mistura, antes da adição gradual a água restante e a mistura deve ser 

realizada por um tempo adicional de 3 a 5 min. 

3.2 CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS DESTE TRABALHO PARA O C ONHECIMENTO 

A partir de estudos em trabalhos relacionados com o tema, pode-se inferir que esta 

pesquisa possui como originalidade: 

• A brita proveniente do beneficiamento de rochas calcárias disponíveis em 

abundância na região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte e no Vale do 

Jaguaribe do estado do Ceará, mas que não são utilizados como matéria prima para 

a fabricação de cimentos. As propriedades desta brita não estão devidamente 

divulgadas, dificultando sua utilização como constituinte de concretos; 

• O estudo em concretos com baixo consumo de cimento, baixa resistência e módulo 

de elasticidade, confeccionados com brita calcária, comparando-se suas 

propriedades com o mesmo concreto confeccionado com brita de origem granítica. 

Não foram encontradas referências de concretos, nestes termos, utilizando brita de 

origem calcária como constituinte de agregado graúdo em concretos; 
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• Estuda, a partir da caracterização dos componentes, o comportamento dos 

concretos contendo a brita calcária, introduzindo-se plastificante, a fim de melhorar 

as características de trabalhabilidade, quando fresco, sem necessariamente perder 

propriedades mecânicas, quando endurecido. Compara este comportamento dos 

concretos no estado fresco, variando-se a porcentagem de plastificante, e a relação 

água/cimento. Determinando-se qual seria a melhor concentração do plastificante, 

para determinadas relações água/cimento para cada tipo de brita estudada; 

• Após o entendimento da concentração adequada de água e plastificante em 

concretos confeccionados com brita de origem calcária, para o mesmo traço, fez-se 

o mesmo para o concreto com brita granítica, e depois retirou-se o plastificante a fim 

de se verificar o seu comportamento; 

• Fez-se a substituição parcial de areia por resíduo fibrilar de borracha de pneu 

proveniente do processo de recauchutagem na pasta dos concretos, tanto com brita 

calcária, como com brita granítica, a fim de especificar qual seria, 

comparativamente, os resultados mecânicos obtidos para estes concretos, e se 

estes possuem poder de agregar características de maior ductilidade ao compósito, 

com e sem o uso de plastificante;  

• Como é comum a concretos expostos a ambientes de pouca umidade e 

temperaturas ambientes relativamente elevadas, comparadas a outros climas, 

verificou-se qual seria a resposta dos concretos expostos ao clima semiárido, com 

incidência direta de radiação solar por período semestral, tanto sem resíduo de 

borracha de pneu, como com este.  

A Figura 3-1 representa um fluxograma das contribuições originais do trabalho. 

 
Figura 3-1 – Fluxograma das contribuições originais  do trabalho. 

 

Caracterização comparativa entre as 
britas calcária e granítica.

Plastificante para correção da  
trabalhabilidade de concretos utilizando 
brita calcária, sem perder  resistência.

Introdução de RBP  em concretos com 
brita calcária para baixas resistências.

Exposição dos concretos ao clima 
semiárido - 06 meses.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 MATERIAIS 

Para embasar os estudos deste trabalho, além da caracterização dos agregados, serão 

confeccionados corpos de prova de concreto convencional e com substituição em massa de 

parte do agregado miúdo por resíduo de borracha de pneu (RBP), proveniente do processo 

de recauchutagem para análise mecânica. Desta forma, os insumos utilizados nesta 

pesquisa são: 

• Cimento  – cimento Portland CP IV 32 RS. 32 MPa corresponde a sua resistência a 

compressão aos 28 dias e RS – resistente a sulfatos, por ser, atualmente, o cimento em 

maior fabricação e disponibilidade na região; 

• Agregado miúdo: 

→ Areia com dimensão máxima de 4,75 mm. A areia foi passada na peneira de 

malha # 4,75 mm, por possuir grãos maiores (pedregulho). 

→ Resíduo de borracha de pneu (RBP) proveniente do processo de 

recauchutagem (FIGURA 4-1). Este resíduo foi fornecido pela empresa VIPAL 

com sua filial em Mossoró representado pela empresa Normando Recapagem 

de Pneus.  

 
Figura 4-1– Resíduo de borracha de pneu. 

• Agregado graúdo  (brita 01 – com dimensão máxima de 19,00 mm) - Foram utilizados 

dois tipos de britas (FIGURA 4-2), que segundo a denominação de mercado são:  

→ Calcária: Segundo o fornecedor da brita calcária, esta é composta por 93,98 

% de CaCO3 (Carbonato de Cálcio) e 1,02 % de MgO (Óxido de Magnésio). 

→ Granítica. 
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Figura 4-2– Brita calcária (esquerda) e brita graní tica (direita). 

• Água – respeitando-se o que preconiza a norma ABNT NBR 15900/2009 - Água para 

amassamento do concreto. ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO: 

apropriada para o consumo humano que atende a portaria nº 518 do ministério da saúde, 

pode ser utilizada sem restrição para concreto e argamassa. Á água foi coletada na rede 

de abastecimento de água potável fornecida pela CAERN – Companhia de águas e 

esgotos do Rio Grande do Norte. 

• Plastificante  comercial para concretos a base de lignosulfonatos, de consistência líquida, 

cor amarronzada; densidade de 1,22 g/cm3 (indicação de uso – 0,2 a 0,3 % sobre a 

massa de cimento do traço de concreto, segundo o fabricante). 

• Hidróxido de sódio  (NaOH – soda cáustica). 

4.2 PLANEJAMENTO DOS EXPERIMENTOS 

Como método de trabalho, procurou-se avaliar as características do concreto, partindo de 

traços referência que não contêm o resíduo na sua composição, mas com as mesmas 

proporcionalidades dos demais materiais. Os agregados componentes destes foram 

caracterizados e posteriormente confeccionou-se os concretos para a realização das 

análises quando no estado fresco (trabalhabilidade) e no estado endurecido, com avaliações 

mecânicas incluindo resistência à compressão, resistência à tração por compressão 

diametral, e módulo de elasticidade pelo ultrassom.  

Os traços referência foram selecionados, para todos os estudos, com a seguinte 

proporcionalidade em massa de materiais: 1,0: 2,5: 3,5: água/cimento . Sendo 

respectivamente as proporções em massa do Cimento: Agregado Miúdo: Agregado 

Graúdo: Fator ou relação em massa entre Água/ciment o.  

Optou-se em estudar concretos confeccionados com dois tipos de britas: a brita calcária, em 

abundância na região, e a brita granítica, comumente utilizada, a fim de se comparar os 

resultados encontrados. Somado a isto, pretende-se avaliar a ação de um plastificante no 

CALCÁRIA  GRANÍTICA  
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comportamento mecânico do concreto com RBP, em relação à massa de cimento. Logo, 

têm-se quatro traços de partida (referência), na seguinte ordem de apresentação: 

1.0 Traço com brita calcária contendo plastificante ; 

2.0 Traço com brita calcária não contendo plastific ante; 

3.0 Traço com brita granítica contendo plastificant e; 

4.0 Traço com brita granítica não contendo plastifi cante. 

Os traços referência escolhidos foram denominados respectivamente de C1; C2; G1 e G2, 

sendo a primeira referência escolhida com concreto, contendo plastificante, com brita 

calcária, material em abundância na região Oeste do RN, local de realização dos estudos. A 

escolha da primeira referência será com base nos resultados de trabalhabilidade do 

concreto através da consistência pelo método do abatimento do tronco de cone, segundo a 

norma ABNT NM 67/1998, escolhido conforme respostas de ensaios realizados, 

respeitando-se uma trabalhabilidade adequada aos pisos de concretos, com base em um 

abatimento que varie entre um mínimo de 25 mm a um máximo de 75 mm.  

A partir da escolha da referência C1, ratificando-se suas resistências a compressão aos 07 e 

28 dias, denominou-se os traços das demais, respeitando-se as condições de proporções de 

materiais, variando-se apenas a relação água/cimento, e a porcentagem de plastificante, 

como mostra o esquema da Figura 4-3, com suas proporcionalidades mostradas na Tabela 

4-1.  

 
Figura 4-3– Esquema da escolha das referências. 

Cartacterização 
dos materiais

Escolha da 
referência C1

Análise da 
trabalhabilidade

Resistência a 
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28 dias

Resistência a 
compressão aos 

07 dias

A partir da 
referência C1

Referência C2

Referência G2

Referência G1
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Tabela 4-1 - Proporcionalidades em massa dos traços  referência. 

Referência Cimento Areia Brita Relação 
água/cimento 

Aditivo 
Plastificante 

C1 1,0 2,5 3,5 (Calcária) A ser escolhido Sim 
C2 1,0 2,5 3,5 (Calcária) A ser escolhido Não 
G1 1,0 2,5 3,5 (Granítica) A ser escolhido Sim 
G2 1,0 2,5 3,5 (Granítica) A ser escolhido Não 

Escolhidos cada traço referência (traços de partida – C1, C2, G1 ou G2), tem-se a estes a 

substituição de parte do agregado miúdo (areia) por RBP, proveniente do processo de 

recauchutagem, tratado com NaOH 1M, nas proporções especificadas em relação a massa 

de areia em: 5,0 %; 7,5 %; 10,0 %; 12,5 %; 15,0 %; 17,5 %; 20,0 %. Estas variações foram 

escolhidas baseando-se na massa específica da borracha que é inferior a da areia, e 

variações maiores, proporcionariam maiores volumes de material a compor o traço. 

A Tabela 4-2 mostra as proporcionalidades em massa para as substituições de areia por 

RBP. 

Tabela 4-2– Proporcionalidade em massa dos traços e studados com substituição de RBP. 
RBP Cimento Areia RBP Brita 
0,0 % 1,0000 2,5000 0,0000 3,5000 
5,0 % 1,0000 2,3750 0,1250 3,5000 
7,5 % 1,0000 2,3125 0,1875 3,5000 
10,0 % 1,0000 2,2500 0,2500 3,5000 
12,5 % 1,0000 2,1875 0,3125 3,5000 
15,0 % 1,0000 2,1250 0,3750 3,5000 
17,5 % 1,0000 2,0625 0,4375 3,5000 
20,0 % 1,0000 2,0000 0,5000 3,5000 

O fluxograma da Figura 4-4 especifica as etapas de realização dos experimentos. Os seus 

materiais e normatizações estão descritos nos itens relacionados. 

 
Figura 4-4 – Fluxograma de realização dos experimen tos. 
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4.2.1 Variáveis medidas 

Têm-se como variáveis as especificadas na Tabela 4-3. 

Tabela 4-3 – Variáveis independentes e dependentes relacionadas no trabalho. 
Tipo de variável Denominação 

Independente 

Massa específica dos agregados 
Absorção de água dos agregados 

Granulometria dos agregados 
Perda por abrasão dos agregados 

Índice de forma dos agregados 
Material pulverulento dos agregados 

Dependente 

Massa unitária dos agregados 
Temperatura 
Consistência 

Resistência à compressão 
Resistência à tração 

Módulo de elasticidade 
Massa específica aparente  

Deformação axial na compressão 
Deformação específica 

Para as variáveis dependentes resistências a compressão e tração (tensões), assim como, a 

temperatura, são realizadas ponderações estatísticas calculando-se: 

• Média; 

• Mediana; 

• Desvio padrão; 

• Variação da média (%); 

• Coeficiente de variação (%); 

• Valor máximo; 

• Valor mínimo.  

As tensões obtidas, por depender do operador, no processo de moldagem e execução do 

ensaio, podem variar excessivamente fugindo da representatividade. Sendo assim, 

calculam-se as variações dos valores de resistência (tensão) em relação à sua média, 

sendo descartado o valor com maior variabilidade e que supere 10,0 %. Após a exclusão do 

valor distorcido, nova média é calculada, e se a variabilidade persiste superior a 10,0 % para 

algum valor de resistência, o processo é refeito até que não haja valores de tensão máxima 

com variabilidade superior a 10,0 %. Como as cargas dão origem às tensões, assim como, 

as deformações axiais, dependem destas, estes valores relacionados à tensão excluída 

também serão excluídos. O ensaio deverá ser refeito quando se tiver amostragem inferior a 

03 (três) unidades. 
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4.3 METODOLOGIAS DOS ENSAIOS REALIZADOS 

4.3.1 Tratamento do resíduo de borracha de pneu (RB P) 

Os RBP’s foram tratados em solução de 1mol de hidróxido de sódio (NaOH), a fim de 

aumentar sua hidrofilicidade, baseando-se que este tratamento foi o que obteve os melhores 

resultados, segundo as referências pesquisadas.  

Adiciona-se RBP em massa correspondente a 25,0 % em volume em relação à solução, 

deixando-se em imersão na solução por 20 minutos, mexendo-se a cada 5 minutos. Depois 

coa-se em um pano e vala-se em água corrente por 5 minutos ± 1, para posterior secagem 

em estufa a 60 °C, ou ao ambiente, até a constância da sua massa. 

A massa do resíduo foi determinada conhecendo-se a sua massa específica real antes do 

tratamento (1,16 g/cm3) e o volume da solução de água com NaOH. 

4.3.2 Caracterização dos materiais 

Os agregados componentes do concreto inicialmente foram caracterizados a fim de se obter 

um melhor entendimento de suas peculiares, para se verificar a possibilidade de utilização 

destes na mistura de concreto, tomando-se como referência a ABNT NBR 7211/2009 – 

Agregados para concreto – Especificações . 

Logo, foram realizados os ensaios listados no Quadro 4-1, que relaciona as normas vigentes 

a cada ensaio e o material a ser aplicado.  

OBS.: Para a determinação da massa específica do RBP, optou-se pela utilização de 

querosene em substituição a água, devido sua menor densidade, possibilitando uma 

decantação melhor deste material. 

Para o RBP foi realizado o ensaio de análise termogravimétrica (TGA), em conjunto com a 

análise térmica diferencial (DTA), utilizando-se um analisador termogravimétrico marca 

Shimadzu, modelo: TA-60, com taxa de aquecimento de 10 ⁰C/min, no intervalo de 

temperatura de 0 a 350 ⁰C. 
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Quadro 4-1– Relação de ensaios de caracterização do s materiais de partida. 
Material Ensaio Norma utilizada 

Agregado 
miúdo – Areia 

e RBP. 

Agregados – Determinação da massa específica 
de agregados miúdos por meio do frasco 

Chapman. 
ABNT NBR 9776/1987 

Agregados – Determinação da distribuição 
granulométrica. 

ABNT NBR NM 248/2003 

Agregados – Determinação da massa unitária. ABNT NBR NM 45/2006 
Agregados – Determinação do material fino que 
passa através da peneira 75 um, por lavagem. 

Apenas para areia. 
ABNT NBR NM 46/2003 

Agregado 
graúdo – Brita 

Calcária e 
Brita Granítica 

Agregados – Determinação da Distribuição 
granulométrica. 

ABNT NBR NM 248/2003 

Agregado Graúdo – Ensaio de abrasão “Los 
Angeles”. 

ABNT NBR NM 51/2001 

Agregado Graúdo – Determinação do índice de 
forma pelo método do paquímetro. 

ABNT NBR 7809/2006 

Agregados – Determinação da massa unitária. ABNT NBR NM 45/2006 
Agregado graúdo – Determinação da massa 

específica, massa específica aparente e 
absorção de água. 

ABNT NBR NM 53/2009 

Agregados – Determinação do material fino que 
passa através da peneira 75 um, por lavagem. 

ABNT NBR NM 46/2003 

4.3.3 Mistura dos materiais e preparo do concreto 

A mistura dos materiais segue as especificações da norma ABNT NBR 12655/2006 - 

Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.  

4.3.4 Propriedades plásticas do concreto 

O procedimento do ensaio obedece à norma vigente a ABNT NBR NM 67/1998 - Concreto - 

Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. 

4.3.5 Preparo dos corpos de prova e cura do concret o 

A moldagem dos corpos de prova e cura do concreto obedeceram a norma ABNT NBR 

5738/2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. 

Os moldes utilizados para os ensaios mecânicos (compressão axial, tração por compressão 

diametral e módulo de elasticidade pelo método do ultrassom) foram cilíndricos com 10 cm 

de diâmetro e 20 cm de altura.  

Após a desmolda, os corpos de prova foram imersos em água e deixados por 07 e 28 dias, 

após este foram expostos ao ambiente por um período que totalizou 180 dias da sua 
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moldagem. Logo, o processo de cura divide-se em três etapas, como mostra a Figura 4-5, 

especificando qual tipo de cura, a referência e seus produtos foram submetidos. 

 
Figura 4-5– Tipos de cura do concreto. 

A cura 03 - em imersão por 28 (vinte e oito) dias, e depois exposição ao ambiente natural do 

clima semiárido de Mossoró, por mais um período de 152 dias, totalizando 180 dias. Este 

processo permite que os corpos de prova sofram as variações climáticas impostas as 

condições reais de insolação durante o dia com incidência direta do sol, baixa da 

temperatura durante a noite, e eventuais períodos de chuva, quando ocorrer, como mostra a 

Figura 4-6.  

 
Figura 4-6– Exposição dos corpos de prova ao ambien te semiárido. 

Para a cura 03 foram verificadas as temperaturas por meio de um termômetro digital tipo 

espeto com escala -50+300 ⁰C, resolução 1 ⁰C, precisão ±1 ⁰C, com dimensões do corpo de 

9 cm, haste de aço inox de 15 cm, referência Incoterm 9791.16.1.00.  

As medidas de temperatura foram feitas ao ambiente e em contato direto no local onde os 

CP’s ficaram expostos, sendo o contato direto dividido em três amostragens. Todas estas 

verificações foram realizadas em 04 horários: às 07h30min; 12h30min; 15h30min 17h30min 

e 21h0min, podendo estes variar em 30 minutos para mais ou menos. O período de medição 

destas foi de 04 de setembro de 2013 a 27 de setembro de 2013, por não se notar variações 

significativas nos outros períodos, não foi efetuada as medidas de temperaturas nestes e 

considerada a amostragem realizada entre 04 a 27 de setembro de 2013 como 

representativa do período total.  

Cura

Cura 01 
7 dias em imersão:

C1 e G2

Cura 02
28 dias em imersão:

C1, C2, G1 e G2

Cura 03
28 dias em imersão + 152 

dias de exposição ao 
ambiente:C1 e G2 
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Com os corpos de prova de concreto submetidos à cura 03 realizou-se o ensaio de 

determinação da densidade de massa aparente no estado endurecido (g/cm3), obedecendo 

que especifica a norma ABNT NBR 13280/2005, adaptada para cilindros de concreto. 

4.3.6 Propriedades mecânicas 

A Figura 4-7 mostra um esquema resumido da realização dos ensaios conforme o tipo de 

concreto estudado.  

 
Figura 4-7– Esquema realização dos ensaios mecânico s conforme o tipo de concreto. 
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4.3.6.1 Retificação 

O contato entre as faces dos corpos de provas devem ficar o mais nivelado possível para 

que as acomodações devido a irregularidades sejam minimizadas. Sendo assim, os corpos 

de prova são retificados com o aparelho retificador de corpos de prova cilíndrico de concreto 

e argamassa de cimento, antes da realização de todos os ensaios mecânicos, tanto na face 

inferior, como na superior, para que as superfícies de contato destes com o punção da 

prensa ficassem o mais nivelado possível.  

O equipamento retificador é composto de um disco metálico, responsável pelo 

corte/nivelamento, acoplado a um sistema hidráulico acionado por um compressor. O 

processo foi realizado até que se verificasse que a superfície do CP estivesse nivelada, 

colocando-se em uma superfície horizontal, pressionando-se com movimentos 

perpendiculares e centrífugos. A retificação é aceita quando o CP não tende a tombar. 

4.3.6.2 Compressão axial 

A verificação da tensão máxima dos corpos de prova à compressão axial segue a norma 

ABNT NBR 5739/2007 - Concreto - Ensaios de compressão de corpos de prova cilíndricos. 

Com amostragem de 05 unidades por traço. 

A prensa utilizada é do modelo Servo Hidráulico da Emic, com sevo acionamento Full Digital 

e Servo Motor Brushless para acionamento de cilindro de óleo, instrumentação eletrônica 

para aquisição de dados de sistema de medição de carga com capacidade de 2 MN 

(200.000 kgf), resolução de leitura de 0,1 KN (10 kgf), deformação axial e deslocamento, 

com interface para conexão ao microcomputador, possibilitando o controle de aplicação de 

carga pelo deslocamento axial do punção, e o registro de dados como:  

• Carga máxima aplicada;  

• Tensão de ruptura;  

• Deformação axial ou deslocamento axial; 

• Gráfico de variação entre a tensão aplicada e a deformação axial causada por esta. 

Após a retificação do CP, este é introduzido na prensa, aplica-se carga para que o punção 

toque o mesmo. Esta carga não pode ultrapassar 100 kgf. Zera-se a aplicação de carga e o 

deslocamento do punção (deformação axial), e inicia-se o ensaio. Desta forma, acredita-se 

que os deslocamentos medidos são representativos às respostas devido a cargas aplicadas 

no corpo de prova. 

‘ 
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4.3.6.3 Tração por compressão diametral 

O ensaio foi realizado seguindo a norma ABNT NBR 7222/2011, utilizando-se uma máquina 

da marca EMIC, modelo DL10000, com capacidade de carga de 10.000 kgf (100 kN); Faixa 

de velocidades: 0,01 a 500 mm/min; Medição de força: Através de células de carga 

intercambiáveis; Medição do deslocamento: sensor óptico, com resolução de 0,01 mm; 

Saída de dados: digital através de porta serial RS 232; Análise de dados e controle de 

ensaio: através de programa computacional; Distância entre colunas: 400 mm.  

A este ensaio foram correlacionados imagens com as deformações obtidas. Para obtenção 

dos dados de extensiometria óptica, utilizou-se o programa computacional Correli �4���, 

implementado no software MATLARBP. Com os corpos de prova texturizados de cinza 

(Figura 4-8), escolheu-se a região de interesse (ROI) margeando as faces do corpo de prova 

 
Figura 4-8– Texturização da face do corpo de prova e delimitação da ROI. 

As zonas de interesse (ZOI) foram especificadas com resolução de 16 pixels (FIGURA 4-9).  

 
Figura 4-9– Delimitação da ZOI com resolução de 16 pixels, dentro da ROI. 

Neste ensaio foram realizadas medidas de imagens para se correlacionar com as 

deformações sofridas durante o carregamento, apenas nas duas primeiras amostras de 

cada traço durante o ensaio de tração por compressão diametral. 
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A máquina fotográfica utilizada neste processo foi a D40, alinhada e nivelada em frente ao 

corpo de prova, posicionado na prensa, conforme Figura 4-10. 

 
Figura 4-10 – Posicionamento do corpo de prova e da  máquina fotográfica para captura das 

imagens. 

A velocidade do ensaio foi escolhida de modo que o material se rompesse entre 1 à 3 

minutos, pois se deseja obter uma imagem a cada 1 segundo, para que ao final dos ensaios 

se tenha uma quantidade de aproximadamente 100 imagens, número adequado para 

análise do programa Correli �4��� com mais precisão para todo o ensaio. 

Assim, no programa computacional registram-se as seguintes opções: Caracterização da 

área: ROI (10 x 10 cm) e ZOI de16 pixels; Resultados a serem apresentados no final do 

ensaio: Força máxima; Velocidade do ensaio: 0,01 mm/s; Limite de força: 100kN (limite da 

máquina); Limite de deslocamento: 10 mm. 

Para este ensaio específico, a ruptura ocorre aproximadamente no meio da circunferência 

da face circular do corpo de prova, de cima para baixo. Logo, o número e as localizações 

dos gauges foram escolhidos conforme mostrado na Figura 4-11. A área delimitada no 

interior de cada gauge compreendendo a aproximadamente 11 mm x 11 mm. 

   
Figura 4-11 - Posicionamento dos gauges no corpo de  prova. 
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A partir da imagem de referência inicial sem deformação, como o ensaio é de tração, 

escolhe-se por conveniência o deslocamento e consequentemente a análise das 

deformações na direção horizontal.  

Por meio das correlações entre as deformações obtidas com as imagens por extensiometria 

óptica, determinadas a cata intervalo de tempo, e com este tempo, suas respectivas 

tensões, necessárias para obtê-las,  traça-se a curva de variação tensão x deformação para 

cada corpo de prova.  

Traçado o diagrama tensão deformação para as amostras, integrasse a área sob a curva 

para se determinar a tenacidade da amostra. 

4.3.6.4 Módulo de elasticidade – ultrassom 

Para a estimativa do Módulo de elasticidade utilizou-se da correlação entre a propagação de 

onda obtida por aparelho de ultrassom, o Ultraschallgerat – Ultrasonic Instrument da Marca 

TICO, como ostra a Figura 4-12. Conforme preconiza a norma ABNT NBR 15630/2005 

(Determinação do módulo de elasticidade dinâmico através da propagação de onda 

ultrassônica). 

 
Figura 4-12 – Medição da propagação do ultrassom. 

A norma recomenda esta correlação para corpos prova de argamassa, cilíndricos com 5,0 

cm de diâmetro, para corpos de prova de concreto, com 10 cm de diâmetro, fez-se uma 

adaptação desta, fazendo-se leituras de tempo e velocidade de propagação de onda com 

frequência de 54 kHz nos 04 (quatro) extremos e no centro da face do corpo de prova, 

fazendo-se a média destas velocidades e calculando-se o módulo de elasticidade por 

correlação.  

Para o traço referência C1 e seus produtos foram moldadas 03 amostras (cilindros).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

5.1.1 Agregados miúdos: 

A Tabela 5-1 mostra os resultados de massa específica e unitária para os agregados miúdos 

utilizados na pesquisa, assim como, o teor de material pulverulento determinado para a 

areia. 

Tabela 5-1– Caracterização dos agregados miúdos. 

Ensaio 
Agregado 

Areia RBP tratado 
Massa específica (g/cm 3) 2,60 1,18 

Massa unitária (g/cm 3) 1,54 0,39 
Teor de material pulverulento (%) 0,84  

Segundo a ABNT NBR 7211/2009, a areia pode ser classificada como normal, pois, sua 

massa específica está entre 2,0 g/cm3 e 3,0 g/cm3. Já o RBP como leve, pois, sua massa 

específica é inferior a 2,0 g/cm3.  

Este valor de massa específica do RBP está em conformidade com os valores encontrados 

nas referências estudadas, conforme apresentados na Tabela 2-7. Segundo os autores 

pesquisados, a massa específica deste resíduo pode variar de 1,25 a 1,09 g/cm3. Chegando 

Santos e Borja (2005) a encontrar 1,61 g/cm3. O valor encontrado para o RBP é menor que 

o da areia, sendo esta em torno de 120,81 % maior que a do RBP. O volume unitário de 

RBP é 2,21 vezes superior ao da areia. Concretos com este material terão menor 

densidade. 

A massa unitária do RBP está dentro dos limites de variação encontrados nas referências 

pesquisadas (TABELA 2-7), que podem variar de 0,45 a 0,30 g/cm3. Esta massa unitária não 

descarta o volume de vazios presentes na amostra de material. Ao se comparar os 

resultados da areia (1,54 g/cm3) com o valor encontrado para o RBP (0,39 g/cm3), observa-

se que uma determinada massa de resíduo corresponde a um volume em torno de 4,0 

(quatro) vezes o volume de areia com a mesma massa.  

O Teor de material pulverulento (dimensões inferiores a 0,075 mm) da areia com lavagem 

do material, fica abaixo do limite máximo recomendado que é de 3,0 % para concretos 

submetidos a desgaste superficial e 5,0 % para concretos protegidos. 
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Distribuição granulométrica: 

A Tabela 5-2 mostra os resultados de granulometria por peneiramento para a areia. 

Tabela 5-2- Análise granulométrica da areia. 

Peneira 
(mm) 

Massa retida 
em cada 
peneira 

(g) 

Massa 
retida 

acumulada 
(g) 

Porcentagem 
retida 

Porcentagem 
retida 

acumulada 

4,75 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 

2,36 57,43 57,43 11,49 % 11,49 % 

1,15 99,26 156,69 19,87 % 31,36 % 

0,6 145,85 302,54 29,19 % 60,55 % 

0,3 130,19 432,72 26,06 % 86,61 % 

0,15 58,99 491,71 11,81 % 98,41 % 

Fundo 7,93 499,64 1,59 %  100,00 % 

Os resultados deste ensaio realizado no resíduo estão especificados na Tabela 5-3. 

Tabela 5-3- Análise granulométrica do RBP após trat amento. 

Peneira 
(mm) 

Massa retida 
em cada 
peneira 

(g) 

Massa 
retida 

acumulada 
(g) 

Porcentagem 
retida 

Porcentagem 
retida 

acumulada 

4,75 14,56 14,58 4,86 % 4,86 % 

2,36 14,85 29,42 4,95 % 9,82 % 

1,15 86,67 116,09 28,92 % 38,73 % 

0,6 101,7 217,81 33,94 % 72,67 % 

0,3 51,44 269,24 17,16 % 89,83 % 

0,15 23,76 293,05 7,93 %  97,76 % 

Fundo 6,71 299,71 2,24 % 100,00 % 

O diâmetro máximo que é especificado à abertura da peneira que possui porcentagem retida 

acumulada igual ou inferior a 5,0 % é encontrado para: 

• Areia da areia é de 4,75 mm; 

• RBP tratado 4,75 mm. Valor adequado com o comumente estabelecido nos trabalhos 

acima referenciados com valor de 4,75 mm. 

Sendo classificados como agregados miúdos. 

O módulo de finura (MF), que representa a soma das proporções acumuladas em todas as 

peneiras. A norma estabelece a seguinte classificação para o MF:  

• Entre 2,20 e 2,90 para a zona ótima. 

• Entre 1,55 e 2,20 para a zona utilizável inferior. 
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• Entre 2,90 e 3,50 para a zona utilizável superior. 

Para os agregados tem-se: 

• Areia é 2,88; 

• RBP = 3,14. Este valor está bem próximo aos resultados encontrados na literatura, 

que podem variar em média de 3,27, encontrado por FioritI et al. (2007), a 3,85 para 

Granzotto (2010), podendo chegar a 5,63, como especificado por Bauer et al. (2001). 

Segundo esta classificação, o MF da areia utilizada pode ser enquadrado como pertencente 

à zona ótima, e o RBP dentro do limite utilizável superior. 

Com a execução deste ensaio observou-se que o formato das partículas de RBP é do tipo 

fibrilar, como mostra a Figura 5-1.  

  
Figura 5-1 – Material retido na peneira 2,36 mm.

 
Os resultados destas análises foram plotados em gráfico representativo da variação 

granulométrica, comparando-se com os limites utilizáveis e ótimos segundo a norma ABNT 

NBR 7211/2009 (FIGURA 5-2), e com a curva da areia, onde no eixo das abscissas em 

escala logarítmica representa-se a abertura das peneiras, e o eixo das ordenadas os valores 

das porcentagens retidas nessas.  

Nas curvas da distribuição granulométrica da areia e do RBP não existem patamares, o que 

representaria uma ausência de determinado tamanho, como também, não se observa um 

crescimento íngreme da curva, demostrando que este material não possui uniformidade de 

dimensões. As curvas representam materiais bem graduados, com granulação aberta, 

possuindo todos os diâmetros em proporcionalidades e dentro dos intervalos estabelecidos 

pelos limites utilizáveis. 
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Figura 5-2– Curva granulométrica das borrachas entr e os valores utilizáveis. 

Termogravimetria 

A análise termogravimétrica foi usada para determinar mudanças na massa das amostras 

de RBP, resultante de mudanças ou transformações químicas ou físicas em função da 

temperatura ou tempo.  

A amostra analisada (Figura 5-3) não apresentaram perdas significativas na faixa de 

temperatura atingidas pelos corpos de prova de concretos, que é de no máximo 47 ⁰C, como 

mostra a Tabela 5-4. O que corresponde a não liberação dos óleos voláteis da borracha do 

pneu. Esta diminuição ocorre a temperaturas em torno de 250 ⁰C, de forma suave. 

 
Figura 5-3- Curvas de TGA para amostra de borracha tratada com NaOH 1M. 

Os resultados das medições de temperatura estão disponíveis no Anexo AG. No entanto, as 

variações destas medidas estão representadas na Tabela 5-4.  

Tabela 5-4– Variações de temperatura no período de cura 03. 
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Horário 07h30min 12h30min 15h30min 17h30min 21h00mi n 

Medida 
Ta 

(⁰C) 
Tcp 
(⁰C) 

Ta 
(⁰C) 

Tcp 
(⁰C) 

Ta 
(⁰C) 

Tcp 
(⁰C) 

Ta 
(⁰C) 

Tcp 
(⁰C) 

Ta 
(⁰C) 

Tcp 
(⁰C) 

Média 27,00 26,67 36,43 41,60 32,40 38,07 30,15 35,72 27,38 30,33 
Mediana 27,00 27,00 36,50 41,00 32,00 38,00 30,00 36,00 27,00 30,00 

Desv. 
Padrão 0,71 0,70 1,34 2,78 0,55 0,88 1,46 1,38 0,52 0,70 

Coef. De 
Variação 

2,62% 2,63% 3,69% 6,68% 1,69% 2,32% 4,85% 3,85% 1,89% 2,31% 

Mínimo 26,00 25,00 34,00 37,00 32,00 37,00 28,00 33,00 27,00 29,00 
Máximo 28,00 28,00 38,00 47,00 33,00 40,00 33,00 38,00 28,00 32,00 

Onde: Ta (⁰C) – representa a medida de temperatura ambiente; Tcp (⁰C) – representa a 

medida de temperatura dos corpos de prova. Todas em graus Celsius. 

Pode-se constatar um aumento de temperatura até o meio dia e uma posterior queda após 

este tempo, chegando a uma temperatura máxima ao ambiente de 38 ⁰C e de 47 ⁰C 

registrada nos corpos de prova. Observa-se que pela manhã, quase não existe divergência 

entre as medidas de temperatura ambiente e no concreto, no entanto, próximo ao meio dia, 

às diferenças aumentam consideravelmente, chegando a um pico de 9,0 ⁰C de divergência, 

demostrando a maior capacidade de absorção de calor do concreto. 

5.1.2 Agregados graúdos: 

A Tabela 5-5 mostra os resultados de massas específicas, aparentes e unitárias para os 

agregados graúdos utilizados na pesquisa, assim como, a capacidade de absorção de água, 

perdas por desgastes no aparelho de abrasão, seus índices de forma, e o teor de material 

pulverulento. 

Tabela 5-5– Caracterização dos agregados graúdos. 

Ensaio 
Agregado 

Brita calcária Brita granítica 
Massa específica do agregado seco (g/cm 3) 2,71 2,68 

Massa específica na condição saturada (g/cm 3) 2,54 2,65 
Massa específica aparente (g/cm 3) 2,45 2,64 

Absorção de água (%) 4,02 0,50 
Massa unitária (g/cm 3) 1,39 1,51 

Perda por abrasão “Los Angeles” (%) 41,90 27,73 
Índice de forma pelo método do paquímetro 1,80 2,40 

Teor de material pulverulento (%) 8,16 0,38 

A absorção de água encontrada para a brita calcária (4,024 %) é 8,05 vezes maior que a da 

brita granítica. Concretos feitos com brita granítica, nestes termos, com uma determinada 

relação água/cimento e traço a ser preparado, reportará em maiores abatimentos do tronco 
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de cone, pois existirá maior quantidade de água em excesso, comparada a mesma relação 

água/cimento de um concreto moldado com brita calcária. 

A brita calcária torna-se mais propícia ao empolamento quando se pretende trabalhar com 

volume, ao invés de se trabalhar com traços em massa, pois sua massa unitária (1,39 

g/cm3) é 7,95 % inferior à massa unitária da brita granítica.  

Os limites máximos para o desgaste por abrasão e índice de forma, segundo a norma ABNT 

NBR 7211/2009, são de respectivamente 50,0 % e 3,0. Ambas as britas estão abaixo destes 

limites, sendo a brita calcária mais desgastável, porém com melhor proporcionalidade entre 

sua maior e menor dimensão, onde a brita granítica possui em média partículas mais 

delgadas ou lamelares, comparadas às partículas da brita calcária.  

O limite máximo de material pulverulento estabelecido pela norma vigente (ABNT NBR 

7211/2009) é de 1,0%, podendo ser considerado 6,3% em casos de agregados graúdos 

onde seus finos não interfiram nas propriedades do concreto. Para a realização do ensaio 

da brita calcária foi necessária à coleta da amostragem a uma distância mínima de 15 cm do 

fundo do recipiente. Devido ao fato do fundo dos recipientes ou baias possuírem uma 

quantidade muito superior de finos: 

• Como se vê, o teor encontrado para a brita calcária supera em 1,86 % o limite 

máximo estabelecido; 

• Este resultado é maior quando a amostra da brita é coletada no fundo do recipiente 

ou baia de armazenamento, pois os finos, com a movimentação de armazenamento 

e uso do material, tendem a permear por meio dos espaços deixados entre os 

contatos das partículas maiores e se depositarem no fundo. O ensaio realizado em 

amostras coletadas desta forma (fundo do recipiente) resulta em um valor de 11,3% 

de material pulverulento, superando em 5,0 % o limite superior estabelecido pela 

ABNT NBR 7211/2009, e 3,14 % o valor encontrado para amostra coletada a 15 cm 

do fundo; 

• Ao se fazer a coleta da amostra no fundo se percebe nitidamente a sua maior 

concentração de pó. Uma possível correção, deste problema seria a lavagem ou 

peneiramento do produto. No entanto, a lavagem da brita, oneraria os custos, pois 

existe uma grande quantidade de material aderido nos microporos da brita calcária, 

haja vista, a necessidade de se realizar em torno de 30 passagens deste material 

em água, para se obter uma amostra em água com turbidez aceitável. Já para a 

granítica, foram necessárias apenas duas passadas, e já se obteve uma amostra 

com aparência da água de lavagem semelhante à introduzida;  
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• O valor encontrado para a brita granítica é muito inferior ao encontrado para a brita 

calcária (8,16 %), confirmando a grande presença de finos na brita calcária e sua 

ausência na brita granítica. 

Estes parâmetros podem ser explicados pela própria composição e/ou formação geológicas 

das rochas. Segundo Kullberg et al. (2013), as rochas calcárias são classificadas como 

sedimentares, formadas pelo processo de litificação de sedimentos, por meio de deposição 

e posterior compactação natural no decorrer do tempo. Já as rochas graníticas podem ser 

classificadas como magmáticas plutônicas, formadas pelo resfriamento lento do magma a 

grandes profundidades, possibilitando uma maior organização cristalina. Estes fatos, 

explicam: 

• A maior facilidade de desgaste das rochas sedimentares, que são menos resistentes 

a desagregação de suas partículas (maior desgaste superficial); maior quantidade 

de partículas finas, comparada as rochas graníticas. 

• A maior resistência das rochas graníticas possibilita a quebra em partículas mais 

delgadas e menos proporcionais tridimensionalmente, com clivagem maior que as 

partículas obtidas pela quebra das rochas calcárias, isto é evidenciado pelo índice 

de forma da brita calcária menor que o da granítica; 

• Capacidade de absorção das rochas calcárias, que se formam com maior 

quantidade de microporos, e consequentemente mais absorventes. 

Distribuição granulométrica: 

A Tabela 5-6 mostra os resultados deste ensaio para a brita calcária e granítica 

respectivamente, com os valores limites de classificação para brita do tipo 01 (ABNT NBR 

7211/2009), obtendo-se para a brita calcária um diâmetro máximo do agregado é 19,00 mm 

(agregado graúdo) e o módulo de finura corresponde a 3,17, ficando dentro da zona 

utilizável superior. Para a brita granítica, tem-se um diâmetro máximo do agregado é 19,00 

mm (agregado graúdo) e o módulo de finura corresponde a 3,37, estando enquadrado na 

zona utilizável superior. 
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Tabela 5-6- Valores de variação de tamanho de partí culas da amostra e dos valores 
referenciados pela norma ABNT NBR 7211/2009. 

Peneira 
(mm) 

Porcentagem retida acumulada Variação 

Calcária Granítica 
Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Calcária Granítica 

25 0,00 % 0,00 % 0,0 % 5,0 % Ok Ok 

19 1,13 % 4,36 % 2,0 % 15,0* % 
Pouco inferior 

ao mínimo 
Ok 

11,2 61,91 % 63,73 % 40,0* % 65,0* % Ok Ok 

9,5 74,84 % 76,58 % 80,0* % 100,0 % 
Inferior ao 

mínimo 
Inferior ao 

mínimo 

6,3 88,39 % 94,84 % 92,0 % 100,0 % 
Pouco inferior 

ao mínimo 
Ok 

4,75 91,15 % 97,39 % 95,0 % 100,0 % 
Pouco inferior 

ao mínimo 
Ok 

Fundo 100,00 % 100,00 %     

* Pode-se variar os limites em até cinco unidades p ercentuais em apenas um dos 

limites marcados. Essa variação pode também ser dis tribuída em vários limites. 

Assim, diminuindo-se o valor inferior referente à abertura 9,5 mm para 75,0 %, o valor da 

amostra, referente à brita calcária, retido nesta peneira fica praticamente dentro dos limites 

estabelecidos. Em relação à granítica, apenas o material retido na peneira 9,5 mm não 

obedece à distribuição sugerida. Todavia ao se fazer a extensão dos limites para esta 

abertura para o valor mínimo de 75,0 %, tem-se que a distribuição ficará dentro da margem 

de classificação para brita 01, como a Figura 5-4. 

 
Figura 5-4– Curva granulométrica da brita granítica  / brita calcária entre os valores limites para 

brita 01. 

Pode-se observar pela inclinação íngreme das curvas, que existe uma predominância de 

dimensões de partículas entre os tamanhos 19,00 mm e 11,20 mm, configurando em uma 

distribuição fechada e uniforme, não possibilitando um empacotamento exato onde as 
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partículas menores ocupam os espaços deixados entre as maiores, esta função deverá ser 

realizada pela areia com características de boa distribuição granulométrica.  

A curva da brita calcária não se enquadra perfeitamente nos limites estabelecidos pela 

ABNT NBR 7211/2009 para brita do tipo 01 (FIGURA 5-4). Existe uma quantidade de finos 

presentes na amostra que a faz ultrapassar os limites inferiores iniciais, assim como, as 

partículas de diâmetros maiores. Todavia, a distribuição das partículas com dimensões 

medianas entre aproximadamente 10,00 mm e 18,00 mm, o que realmente caracteriza a 

brita, pois existe uma predominância destes tamanhos, a curva se enquadra dentro dos 

limites estabelecidos. 

A curva granulométrica característica da brita granítica (FIGURA 5-4) se enquadra quase 

que em sua totalidade dentro dos limites inferiores e superiores, com exceção de uma 

pequena distorção da distribuição entre os diâmetros 7,0 mm a 10 mm.  

A inclinação das curvas granulométricas demostram a predominância dos diâmetros 

variando entre 11,20 mm até aproximadamente 19,00 mm, sendo para a brita granítica uma 

concentração inferior à concentração encontrada para a brita calcária, o que credencia uma 

melhor distribuição para a brita granítica em relação à calcária. 

Comparando-se esta análise granulométrica ao teor de material pulverulento, pode-se inferir 

que a porcentagem de material que passa na peneira com dimensões inferiores a 4,75 mm, 

da brita granítica é predominantemente agregado miúdo, pois se tem 2,61 % (100,0 % -

97,39 %) de material passante nesta, e apenas 0,38 % por lavagem na peneira de abertura 

0,075 mm. O que não ocorre com a brita calcária, que possui 8,85 % (100,0 % - 91,15 %) de 

partículas passando na abertura 4,75 mm e 8,16 % de material pulverulento. Logo, esta 

porcentagem de material fino inferior a 4,75 mm é quase que em sua totalidade material 

pulverulento (92,20 %), alternado muito mais a argamassa para esta brita, necessitando de 

maior relação água/cimento, que o mesmo traço com a brita granítica. 

Ao se realizar o peneiramento no material que passa na abertura de 4,75 mm, para a brita 

calcária, tem-se o que é mostrado na Tabela 5-7.  

A porcentagem de finos obtida por peneiramento que passam pela peneira 0,075 mm de 

abertura (# 200) é de 0,57 %. Já a porcentagem de material pulverulento obtida por lavagem 

na mesma peneira foi de 8,16 %, comprovando que o filler (material que passa na # 200 – 

abertura de 0,075 mm) está aderido às partículas maiores. Com o peneiramento estes não 

são desprendidos e não detectados no processo. Com a lavagem, estas partículas finas se 

desprendem e passam pela abertura de 0,075 mm.  
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Tabela 5-7- Análise granulométrica dos finos da bri ta calcária. 
Peneira 

(mm) 
Porcentagem retida 

acumulada 
Porcentagem que passa 

acumulada 

4,75 91,16 % 8,84 % 

2,36 93,64 % 6,36 % 

1,15 95,44 % 4,56 % 

0,6 96,77 % 3,23 % 

0,3 97,84 % 2,16 % 

0,15 98,84 % 1,16 % 

0,075 99,43 % 0,57 % 

Fundo 100,00 % 0,00 % 

Quanto maior a concentração de finos em uma determinada massa de material, maior será 

a sua superfície específica, logo, maior será a sua reatividade. No caso de agregados 

minerais, como calcário, maiores serão as superfícies a serem molhadas. Assim, quanto 

maior a quantidade de finos presentes em um determinado traço, maiores serão as 

concentrações de água necessárias para as reações de hidratação dos compostos anidros 

do cimento, e às condições de trabalhabilidade do compósito formado. Desta forma, a 

elevada concentração de finos presentes na brita calcária favorece ao não aparecimento de 

exsudação no concreto, com aumento da relação água/cimento para uma determinada 

trabalhabilidade, assim como, a um maior teor de argamassa. 

5.2 ESCOLHAS DOS TRAÇOS REFERÊNCIA  

5.2.1 Brita Calcária 

5.2.1.1 Traço com brita calcária contendo plastific ante – C1. 

Considerando que a pesquisa inicia-se pelo concreto moldado com brita calcária, adotou-se 

uma relação água/cimento de 0,55, valor usual em moldagens de concretos.  

A concentração do plastificante sugerida pelo fabricante de 0,2 a 0,3 % sob a massa de 

cimento do traço não proporcionou nenhum ganho de trabalhabilidade nos traços de 

concreto contendo brita calcária, sendo necessária a colocação de concentrações bastante 

elevadas em relação a esta sugestão. Este fato pode ser devido a elevada concentração de 

material pulverulento e maior capacidade de absorção de água da brita calcária. 

A concentração de plastificante foi aumentada para 1,0 %, depois para 2,0 % e finalmente 

para 2,4 % para que se atingissem condições de moldagem do primeiro traço. Ao se obter 

uma trabalhabilidade de 25 mm com esta proporcionalidade, aumentou-se a porcentagem 

para 3,0 %, ainda com trabalhabilidade baixa, e já tendo inserido 10 vezes o sugerido pelo 
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fabricante, optou-se em aumentar a relação água/cimento para 0,60, e finalmente para 0,65, 

tendo o que é mostrado na Tabela 5-8.  

A concentração elevada de plastificante, necessária a uma trabalhabilidade mínima de 2,5 

cm, pode ser explicada pelo fato da brita calcária possuir elevada porosidade e capacidade 

de absorção de água, comparada as mesmas propriedades da brita de origem granítica, o 

que reduz o teor de água livre para a mistura e consequentemente sua trabalhabilidade, 

demandando em uma maior necessidade de plastificante ou água na mistura. 

O aumento da relação água/cimento proporciona uma maior lubrificação entre as partículas, 

e assim como o plastificante, diminui a consistência do concreto melhorando sua 

trabalhabilidade. 

Tabela 5-8– Trabalhabilidade do traço referência se m RBP com plastificante. 

Corpo de prova 
% 

RBP 
% 

plastificante 
Água/cimento 

Abatimento 
(mm) 

01 0,0 2,4 0,55 25 
02 0,0 3,0 0,55 15 
03 0,0 3,0 0,60 75 
04 0,0 3,0 0,65 160 

A introdução de plastificante, como, o aumento da relação água/cimento para os concretos 

contendo brita calcária, provoca uma diminuição na consistência do mesmo, e 

consequentemente, aumentando a trabalhabilidade. Este fato ocorre pela maior lubrificação 

entre as partículas de agregados.   

A trabalhabilidade do concreto tomada como referência os valores mínimos de 2,5 cm e 

máximos de 7,5 cm, o que melhor reporta esta característica é o traço denominado de 03 

com 3% de plastificante em relação à massa de cimento e relação água/cimento de 0,60. 

Para os traços com relação água/cimento de 0,55, obteve-se baixos abatimentos, 

considerando que a introdução do resíduo de borracha com dimensões fibrilares, 

possivelmente, amarrará a mistura de concreto, condição corroborada nos trabalhos 

pesquisados, estes traços, após a introdução de resíduo, provavelmente, reportarão 

abatimentos muito menores, dificultando os trabalhos de execução do concreto.  

O traço com relação água/cimento de 0,65 apresentou um abatimento muito elevado, o que 

poderá resultar em baixas resistências mecânicas. Desta forma, o traço referência para o 

concreto com brita calcária e plastificante (C1) será com 3,0 % de plastificante, 0,60 de 

relação água/cimento, e as seguintes proporcionalidades em massa: 1,0: 2,5: 3,5 (cimento: 

agregado miúdo: agregado graúdo). 
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5.2.1.2 Traço com brita calcária não contendo plastificante  – C2. 

Escolhido a referência C1 (plastificante = 3,0 % e relação água/cimento de 0,60), para a 

referência C2 inicialmente retirou-se apenas o plastificante. Para o concreto moldado com 

estas características não foi possível se obter a mistura dos materiais, sendo aumentada a 

relação água/cimento para 0,65, obtendo-se a trabalhabilidade mínima de 2,5 cm de 

abatimento do tronco de cone. Sendo assim, o C2 corresponde ao traço de 1,0: 2,5: 3,5: 

0,65, sem plastificante. 

5.2.2 Brita Granítica 

5.2.2.1 Traço com brita granítica contendo plastifi cante – G1. 

G1 equivale ao traço C1, com a substituição da brita calcária pela granítica - 1,0: 2,5: 3,5: 

0,60, com 3,0 % de plastificante.  

5.2.2.2 Traço com brita granítica não contendo plastificante  – G2. 

A referência G2 corresponde à G1 sem a presença de plastificante - 1,0: 2,5: 3,5: 0,60. 

5.3 AMOSTRAGEM 

Tem-se, com a escolha das referências, ao se substituir parcialmente a areia por RBP, o 

que é mostrado no esquema da Figura 5-5. 

 
Figura 5-5– Esquema de substituição do agregado miú do por RBP a partir das referências. 

OBS.: Para os traços C2 e G1, foram substituídos apenas às proporções até 15,0 %, pois a 

trabalhabilidade obtida para C2 e a resistência para G1, ambos com 15,0 % de RBP foram 

muito pequena e acredita-se que maiores substituições não reportem resistências 

consideráveis. Estes foram utilizados apenas para fins comparativos com C1 e G2.  

Referências com RBP 

Referência C1

5,00 % 7,50 %

10,00 % 12,50 %

15,00 % 17,50 %

20,00 %

Referência C2

5,00 % 7,50 %

10,00 % 12,50 %

15,00 %

Referência G1

5,00 % 7,50 %

10,00 % 12,50 %

15,00 %

Referência G2

5,00 % 7,50 %

10,00 % 12,50 %

15,00 % 17,50 %

20,00 %
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Para se verificar a resistência à compressão dos traços para à escolha da referência C1, 

foram necessários a variação de 04 traços, denominados de CP 01, CP 02, CP 03 e CP 04, 

moldando-se corpos de prova para serem rompidos aos 28 e 180 dias, em todas as 

proporções analisadas. Já para ruptura aos 07 dias, optou-se em romper apenas a 

referência escolhida, seus produtos e CP 04. Sendo assim, para a compressão tem-se: 

• Aos 07 dias, 09 traços (CP 03, CP 04 e 07 produtos de C1); 

• Aos 28 e 180 dias, 11 traços (CP 01, CP 02, CP 03, CP 04 e 07 produtos de C1). 

Apenas para a referência escolhida C1 e seus produtos, realizaram-se os ensaios de Tração 

por compressão diametral (05 amostras x 08 traços) e módulo de elasticidade pelo 

ultrassom (03 amostras x 08 traços). A referência G2 e seus produtos foram analisados aos 

07, 28 e 180 dias. Para fins comparativos de resistência. Já para C2 e G1, com seus 

produtos, foram curados apenas aos 28 dias. Desta forma, a amostragem total da pesquisa 

é de 399 unidades. 

A Tabela 5-9 mostra a variabilidade da amostragem de corpos de prova de acordo com o 

ensaio realizado e o traço referência com seus produtos. 

Tabela 5-9– Variação da quantidade de corpos de pro va moldados com o tipo de referência. 

Referência  
Idade 

de cura  
(dias) 

Compressão axial Tração por 
compressão diametral 

Módulo de 
elasticidade - 

ultrassom Total  

N CP N traço Sub T N CP N traço Sub T N CP N traço Sub T 

C1 
07 05 09 45       45 
28 05 11 55 05 08 40 03 08 24 119 
180 05 11 55       55 

C2 
07           
28 05 06 30       30 
180           

G1 
07           
28 05 06 30       30 
180           

G2 
07 05 08 40       40 
28 05 08 40       40 
180 05 08 40       40 

Amostragem total 399 

Considere: N CP – Número de corpos de prova; N traç o – Número de traços; Sub T – Subtotal. 
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5.4 PROPRIEDADES PLÁSTICAS DO CONCRETO 

5.4.1 Concretos referência 

A Tabela 5-10 mostra o resultado do abatimento do tronco de cone para as referências 

escolhidas 

Tabela 5-10 – Trabalhabilidade dos traços referência. 

Referência 
% 

Plastificante 
Relação 

água/cimento 
Abatimento 

(mm) 
C1 3,0 0,60 75,0 
C2 0,0 0,65 25,0 
G1 3,0 0,60 220,0 
G2 0,0 0,60 60,0 

Observa-se que com a introdução do plastificante, a consistência do concreto é bastante 

diminuída, como mostra o aumento do abatimento. Sendo que, para os traços com brita 

granítica o aumento do abatimento é muito superior, na ordem de 450,0 % maior. Concretos 

com este abatimento possivelmente reportam baixas resistências. Para o concreto com brita 

calcária o abatimento cresce 200,0 % em relação ao mesmo traço que não contém 

plastificante, mesmo com relação água/cimento de 0,65, 0,05 a mais que o C1. 

A consistência dos concretos com brita granítica é mais influenciada pelo plastificante 

devido ao fato desta não apresentar um grande poder de absorção de água (0,50 %), oito 

vezes menor que o da brita calcária (4,024 %). Somado a este fato, tem-se a presença 

maior de finos na composição da brita calcária em relação à granítica.  

A água em excesso no concreto provoca porosidade após o processo de hidratação deste. 

A função do plastificante seria a redução da relação água/cimento, sem prejuízo da sua 

trabalhabilidade. Com a consistência determinada para o traço C1 com uma relação 

água/cimento de 0,60 e 3,0 % de plastificante, a retirada deste plastificante, provoca uma 

redução de trabalhabilidade, pois as partículas ficaram menos lubrificadas e o atrito entre 

estas será maior, mesmo aumentando-se o  proporção de água. É o que ocorre com C2.  

Para os traços contendo brita granítica (G1 e G2), que absorve muito menos água que a 

calcária, e possui menor proporção de finos e material pulverulento, a relação água/cimento 

de 0,60 é elevada e provocará um excesso de água (exsudação). Ao se introduzir 

plastificante neste (3,0 %) a lubrificação entre as partículas é muito mais elevada, e a 

argamassa destes concretos fica muito mais fluida.   
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5.4.2 Traços referência e com RBP 

A Tabela 5-11 mostra os resultados de consistência para os concretos referência e seus 

respectivos produtos derivados.  

Como a massa específica do RBP é 1,18 g/cm3, e a da areia é 2,60 g/cm3, tem-se um 

acréscimo de 0,7042 cm3 em cada grama de areia substituída, ou seja, quando ocorrem as 

substituições em massa, o volume de material seco introduzido é maior, para uma mesma 

relação água/cimento. Assim, os incrementos de RBP provocam cada vez menor 

lubrificação entre as partículas, pois se terá maiores superfícies a serem molhadas, pela 

mesma quantidade de água, diminuindo a possibilidade de excedente a molhagem entre as 

partículas, bem como, o seu formato fibrilar tende a amarrar a argamassa. 

Tabela 5-11 – Resultado do ensaio de abatimento do tronco de cone em mm dos traços 
referência e com RBP. 

RBP 

Brita do traço 
Calcária Granítica 

água/cimento  
= 0,60 
- C1 

água/cimento  
= 0,65 
- C2 

água/cimento  
= 0,60 
- G1 

água/cimento  
= 0,60 
- G2 

Abatimento (mm) 
0,0 % 75,0 25,0 220,0 60,0 
5,0 % 63,0 23,0 150,0 40,0 
7,5 % 50,0 20,0 130,0 20,0 
10,0% 40,0 19,0 90,0 15,0 
12,5 % 35,0 16,0 70,0 5,0 
15,0 % 30,0 10,0 50,0 5,0 
17,5 % 17,5 -  2,0 
20,0 % 8,0 -  2,0 

Observa-se que para todos os traços estudados ocorre um aumento da consistência do 

concreto com os incrementos de substituições de areia por RBP (TABELA 5-11 e FIGURA 

5-6). Estes resultados acarretam em concretos com menor trabalhabilidade, formação de 

poros e consequente dificuldade de adensamento. Corroborando com os resultados da 

literatura. 
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Figura 5-6– Variação do abatimento com o RBP a part ir das referências. 

Os traços com 17,5 % e 20,0 % de RBP produtos da referência C1, as substituições a partir 

de 7,5 % para os produtos da referência G2, e todos os produtos da referência C2, 

reproduziram abatimentos menores que o limite inferior aceitável para pisos ou lajes de 

concreto com valor de 25 mm.  

Os traços estudados com brita calcária, sem a utilização de plastificante, possuem 

trabalhabilidade muito reduzida, com consistências elevadas e abatimentos abaixo do 

mínimo especificado para placas de concreto (25 mm). 

Para a introdução de substituições de areia por RBP, os traços que melhor são trabalháveis 

nestes termos são os produtos da referência C1. 

5.5 PROPRIEDADES MECÂNICAS  

Como se encontrou trabalhabilidade compatível com a referência C1 escolhida, e dentro dos 

limites estipulados (2,5 e 7,5 cm), apenas para a referência G2, as demais (C2 e G1) foram 

moldadas com incrementos de RBP apenas para termos comparativos aos 28 dias, sendo a 

referência G2 e seus produtos realizados ensaios de compressão aos 07, 28 e 180 dias, 

comparando-se com os resultados obtidos com os produtos da referência C1.  

5.5.1 Traços com brita calcária contendo plastifica nte – C1. 

Uma observação importante é que a norma ABNT NBR 5738/2003 preconiza que os CP’s 

devem ser desmoldados com 24 horas após sua moldagem. Ocorre que ao se realizar este 

procedimento com os corpos de prova para escolha da referência C1, observou-se que a 

superfície de contato entre o molde e o CP não ficou perfeitamente lisa ao se realizar a 

desmolda com 24 horas, como mostra a Figura 5-7.  
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Figura 5-7– CP com brita calcária e plastificante d esmoldado com 24 horas. 

Este aspecto demostra a influência do plastificante, assim como , sua concentração elevada, 

no processo de pega da pasta de cimento, ocorrendo um retardamento neste processo. 

Assim, com estas características, será necessário maior tempo para ocorrer o processo de 

pega e consequente enrijecimento da pasta, possibilitando condições do corpo de prova de 

concreto ser desmoldado, sem perder superfície aderida ao molde, com a pasta de cimento 

resistente suficiente para opor-se a força de aderência entre esta e a superfície do molde. 

Desta forma, optou-se por desmoldar os CP’s contendo este traço após 48 horas da 

moldagem, obtendo-se o que é mostrado na Figura 5-8, com melhor aparência em relação à 

superfície de contato entre o CP e o molde, adotando-se como período de desmolde para os 

CP’s contendo brita calcária e plastificante o período de 48 horas após sua moldagem. 

 
Figura 5-8 – CP’ s com brita calcária e plastificante desmoldado com 48 horas. 

5.5.1.1 Resistência à compressão 

Escolha da referência C1 

Os valores iniciais obtidos no ensaio de compressão axial, para os concretos utilizados na 

escolha da referência C1, com e sem exclusão de valores estão no Anexo AA. Neste, são 

especificados, além da tensão máxima de resistência do corpo de prova (CP), os resultados 

de força máxima em kgf e deformação axial em mm. 
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Fazendo-se a exclusão dos valores que distorcem mais que 10,0 % da média da tensão de 

compressão, conforme mostra o Anexo AA, têm-se os valores de resistência mostrados na 

Tabela 5-12, como, os ganhos de resistência aos 28 dias em relação à resistência aos 07 

dias, e o ganho aos 180 dias.  

Tabela 5-12– Tensão de compressão dos concretos ini ciais com brita calcária aos 07, 28 e 180 
dias. 

CP água/cimento  P. 
Abt. 
(mm) 

Tensão (MPa) Ganho de tensão 

7 dias 28 dias 180 
dias 28 dias 180 dias 

01 0,55 2,4 % 25 
 

20,04 23,58 
 

17,65 % 

02 0,55 3,0 % 15 
 

25,22 26,53 
 

5,20 % 

03 0,60 3,0 % 75 14,71 21,98 22,84 49,40% 3,90 % 

04 0,65 3,0 % 160 11,48 15,41 18,15 34,26% 17,80 % 
Onde: CP – Corpo de prova; água/cimento – Relação á gua/cimento; P. – Concentração de 

plastificante em relação à massa de cimento; Abt. –  Abatimento do tronco de cone. 

Não houve perdas de resistência aos concretos expostos ao ambiente semiárido durante o 

período de 152 dias, após 28 dias de cura em imersão (cura 03 – 180 dias), ao contrário, 

ocorreu um ganho relativo de resistência, sendo mais pronunciado para os concretos CP 01 

e CP 04. O concreto escolhido como referência (CP 03) quase não modifica sua resistência 

no período de exposição às intempéries. 

As resistências aos 28 dias dos traços variam entre os valores de 20 MPa, com exceção do 

traço com relação água/cimento de 0,65, que obteve um abatimento de 16 cm e, como 

esperado, sua resistência foi inferior aos demais.  

A resistência do CP 02 foi superior ao CP 01, comprovando que a introdução do plastificante 

em traços com esta brita (calcária), sem a variação da relação água/cimento adequado ao 

tipo de traço e brita utilizada, eleva a resistência do mesmo, por propiciar um melhor 

empacotamento e menor porosidade do concreto.  

Ao se elevar a relação água/cimento para 0,60 (CP 03), a fim de obter-se uma melhor 

trabalhabilidade, sem variar a proporção de plastificante, ocorre uma redução de resistência, 

que é confirmada com a água/cimento de 0,65 (CP 04).  Todavia, o traço escolhido como 

referência (CP 03) obteve uma resistência média de 21,98 MPa, aos 28 dias, superior ao CP 

01 (20,04 MPa), com menor trabalhabilidade, e inferior ao CP 02 (25,22 MPa), porém, como 

sua consistência está dentro do limite estabelecido, sua resistência é satisfatória a concretos 

destinados a baixas solicitações. Ao se verificar a resistência da referência (CP 03) aos 180 

dias, observa-se que está continua superior à encontrada para CP 04, praticamente iguala-

se a resistência do CP 01, e ainda fica inferior a resistência do CP 02.  
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A Tabela 5-13 e a Tabela 5-14 mostram a variabilidade dos valores encontrados para as 

tensões de compressão iniciais dos concretos moldados para escolha da referência C1. 

Tabela 5-13 – Variação estatística da amostragem pa ra a máxima tensão de compressão aos 28 
dias em MPa para os traços iniciais – C1. 

CP 
Tensão (MPa) N° 

de 
CP Média Mediana Desvio 

Padrão 
Coeficiente 
de variação  Mínimo Máximo  

01 20,04 20,19 1,00 4,97 % 18,80 21,00 04 
02 25,22 25,21 0,50 2,00 % 24,76 25,69 04 
03 21,98 21,79 0,68 3,07 % 21,42 22,73 03 
04 15,41 15,57 0,83 5,40 % 14,51 16,15 03 

Onde: CP – Corpo de prova; N ⁰ de CP – Amostragem. 

Observa-se que não há variações consideráveis, com limites de amostragem respeitando-se 

a quantidade mínima estabelecida de 03 unidades. 

Tabela 5-14- Variação estatística da amostragem par a a máxima tensão de compressão aos 
180 dias em MPa para os traços iniciais – C1. 

CP 
Tensão (MPa) N° 

de 
CP Média Mediana Desvio 

Padrão 
Coeficiente 
de variação  Mínimo Máximo  

01 23,58 23,69 1,11 4,71% 22,27 24,68 04 
02 26,53 26,51 1,21 4,54% 25,33 27,74 03 
03 22,84 22,28 1,49 6,55% 21,70 24,53 03 
04 18,15 17,51 1,14 6,28% 17,48 19,47 03 

As características obtidas para as medidas de deslocamento axial nesses traços (TABELA 

5-15 e 16) mostram que não há muita variação de deformação axial entre os traços iniciais, 

para escolha de C1. O traço com menor resistência foi o que obteve a menor deformação 

axial e maior abatimento. 

Tabela 5-15– Deformação axial para os traços inicia is. Escolha de C1 (28 dias). 

CP 
Deformação axial (mm) N° 

de 
CP Média Mediana Desvio 

Padrão 
Coeficiente 
de variação  Mínimo Máximo  

01 1,040 1,035 0,103 9,90% 0,920 1,170 04 
02 1,023 1,020 0,015 1,47% 1,010 1,040 04 
03 0,970 0,970 0,010 1,03% 0,960 0,980 03 
04 0,833 0,850 0,067 7,99% 0,760 0,890 03 

 
Tabela 5-16– Deformação axial para os traços inicia is. Escolha de C1 (180 dias). 

CP 
Deformação axial  (mm) N° 

de 
CP Média Mediana Desvio 

Padrão 
Coeficiente 
de variação  Mínimo Máximo  

01 1,20 1,18 0,14 11,38 % 1,06 1,38 04 
02 1,09 1,05 0,12 10,58 % 1,00 1,22 03 
03 1,21 1,23 0,11 8,74 % 1,10 1,31 03 
04 1,02 0,93 0,17 16,50 % 0,91 1,21 03 
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Produtos de C1 com RBP  

Os valores sem exclusão estão no Anexo AB – Resultados do ensaio de compressão para 

os traços com brita calcária contendo plastificante – produtos de C1. 

A Tabela 5-17 mostra em resumo as máximas tensões de compressão encontradas para 

estes traços, variando-se a concentração de RBP, para as idades de 07, 28 e 180 dias, após 

a exclusão de valores, bem como, os ganhos de resistências a compressão obtidos para ao 

referidos concretos e suas massas aparentes. 

Tabela 5-17– Massa específica e Tensão de compressã o axial dos concretos produtos da 
referência C1 com brita calcária aos 07, 28 e 180 d ias. 

RBP 
Abt. 
(mm) 

Massa aparente 
no estado 

endurecido 
(g/cm 3) 

Tensão  de compressão  
(MPa) 

Ganho de 
Resistência 

7 dias 28 dias 180 dias 28 dias 180 dias 

0 % 75,0 2,18 14,71 21,98 22,84 49,40 % 3,90 % 

5,0 % 63,0 2,01 7,60 10,22 12,83 34,47 % 25,56 % 

7,5 % 50,0 1,94 7,19 7,75 11,54 7,83 % 48,98 % 

10,0 % 40,0 1,93 5,95 6,52 9,30 9,69 % 42,56 % 

12,5 % 35,0 1,91 5,39 6,26 9,21 16,16 % 47,20 % 

15,0 % 30,0 1,91 5,53 6,21 9,07 12,37 % 45,99 % 

17,5 % 17,5 1,90 5,21 5,95 8,92 14,21 % 49,82 % 

20,0 % 8,0 1,91 4,52 5,09 7,88 12,74 % 54,81 % 

Como pode ser observado na Figura 5-9, existe uma tendência à diminuição da massa 

específica aparente para os concretos com aumentos de incrementos de RBP, que como 

especificado na Tabela 5-17, são acompanhados de uma diminuição na resistência a 

compressão. Este fato estabelece que os concretos contendo RBP com brita calcária são 

proporcionalmente mais leves que o mesmo concreto sem o referido resíduo. A densidade 

dos concretos tende a diminuir, pois a massa específica do RBP é menor que a da areia. 

Somado a isto, tem-se que com o aumento da proporção do RBP no traço, ocorre um 

aumento da consistência do concreto no estado fresco, dificultando o processo de 

adensamento, que possivelmente, possibilitará maior ocorrência de vazios neste quando 

endurecido. 
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Figura 5-9– Variação da massa específica aparente d os concretos C1 com relação a 

porcentagem de RBP no traço. 

Plotando-se estes valores de resistência à compressão aos 07, 28 e 180 dias, no eixo das 

abscissas, à medida que se aumenta a porcentagem de RBP no traço, no eixo das 

ordenadas, tem-se o que é mostrado na Figura 5-10.  

 
Figura 5-10– Variação da tensão de compressão com o  traço de concreto de acordo com a 

porcentagem de RBP e a idade do ensaio, para a refe rência C1 e seus produtos. 

Conforme se pode observar na Figura 5-10, existe uma queda de resistência à medida que 

se aumenta a substituição do agregado miúdo (areia) pelo RBP. As resistências de 

concretos com substituições de areia por RBP são menores, pois além da própria 

resistência do resíduo ser menor, pois sua composição o faz assim, sua massa específica é 

menor (corroborando a menor resistência), e o fator de adensamento também é menor, pois  

tem-se uma maior quantidade em volume de material seco para compor uma mesma 

proporção de argamassa. Isto por si só já diminui a função do agente cimentante.  
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Como a ruptura se inicia pelo prolongamento das fissuras iniciadas nas interfaces, tem-se 

que com a introdução de RBP em formatos fibrilares, apesar de possuírem dimensões 

granulométricas compatíveis com agregados miúdos, às fibras possuem características de 

uma dimensão muito maior proporcionalmente ao obtido pelo análise granulométrica. Sendo 

assim, existe uma maior quantidade de interfaces (região de menor formação de cristais 

organizados do concreto, e menor resistência). Logo, à medida que se aumenta a 

porcentagem de resíduo fibrilar proveniente da raspa de pneus, menores serão as massas 

específicas do concreto, maior será a quantidade de interfaces, e como ocorrem 

substituições em massa, menor será a ação do agente aglomerante no traço, colaborando 

para a diminuição das resistências mecânicas quando não se alteram as proporções em 

massa de cimento e agregados, para todos os concretos que possuam estas características. 

Um efeito a ser considerado nesta diminuição de resistência a compressão é que pela 

Figura 5-10, observa-se uma tendência a se estabilizar para as substituições maiores que 

10,0 %, em todos os períodos analisados.  

Em relação aos ganhos de resistências com o processo de cura, pela Tabela 5-17, pode-se 

observar que o traço referência, o qual não contem RBP, não obteve ganhos significativos 

de resistência com o tempo de 180 dias (152 dias expostos ao ambiente – FIGURA 5-11). 

Corroborado pelos valores da Tabela 5-12, vê-se que os concretos contendo plastificante, 

produzidos com brita calcária e não contendo RBP não possuem ganho de resistência à 

compressão consideráveis após o período de cura em imersão de 28 dias e posterior 

exposição às ações das intempéries do clima semiárido. O que não ocorre com estes traços 

com substituições parciais do agregado miúdo por RBP. Onde não adquirem grandes 

ganhos de resistência entre o período de 07 e 28 dias, com exceção do traço com 5,0 % de 

substituição, que atinge um ganho de 34,47 % aos 28 dias em relação à resistência a 

compressão aos 07 dias. As demais substituições atingem ganhos que variam entre um 

máximo de 16,16 % (12,5 %) e um mínimo de 7,83 % (7,50%). Já aos 180 dias, os traços 

com substituições de RBP ganhão consideravelmente resistência à compressão, 

contrariando o que ocorre com a referência, atingindo ganhos de 54,81 % para as 

substituições de 20,0 %. Os traços com valores entre 7,5 % e 17,5 % de RBP obtiveram 

ganhos em torno de 45,0 %. Plotando-se estes ganhos em gráfico correlacionado com o 

período e a porcentagem de RBP tem-se a Figura 5-11. 
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Figura 5-11– Ganho de resistência à compressão para  as séries aos 28 e 180 dias, variando a 

porcentagem de RBP para a referência C1 e seus os p rodutos. 

A Figura 5-11 mostra os maiores ganhos de resistência para os concretos com substituições 

por RBP em relação à resistência dos mesmos, aos 28 dias, o que não ocorre com a 

referência C1, que ganha significativamente resistência até os 28 dias. Pode-se observar 

ainda os pequenos ganhos de resistências entre os períodos de 07 e 28 dias para os traços 

contendo RBP. Este fato demostra que, os concretos não obtiveram perdas de resistência à 

compressão com a exposição às intempéries do clima semiárido por um período de 152 

dias, e sim, ganho de resistência. Além dos ganhos de resistência à compressão obtidos 

pelos traços produtos da referência C1, estes possuem tendências de inclinações de ganhos 

proporcionais (FIGURA 5-11). 

Calculando-se as diminuições de resistências à compressão a partir da referência C1 à 

medida que se aumenta a substituição do agregado miúdo por RBP, com as idades, assim 

como, as diminuições dessa resistência, em relação ao traço que contem imediatamente 

uma proporção menor de substituição, tem-se o que é mostrado na Tabela 5-18. 

Tabela 5-18– Diminuição da resistência à compressão  com a substituição do agregado miúdo 
por RBP para os produtos de C1. 

RBP 
Diminuição a partir da 

referência C1 
Diminuição com incrementos de 

RBP a partir do traço anterior 
07 dias 28 dias 180 dias 07 dias 28 dias 180 dias 

5,0 % 48,34 % 53,50 % 43,81 % 48,34 % 53,50 % 43,81 % 
7,5 % 51,16 % 64,75 % 49,46 % 5,46 % 24,19 % 10,05 % 
10,0 % 59,58 % 70,33 % 59,29 % 17,24 % 15,82 % 19,45 % 
12,5 % 63,40 % 71,54 % 59,68 % 9,43 % 4,09 % 0,97 % 
15,0 % 62,43 % 71,75 % 60,30 % -2,63 % 0,71 % 1,53 % 
17,5 % 64,56 % 72,91 % 60,94 % 5,67 % 4,13 % 1,62 % 
20,0 % 69,31 % 76,84 % 65,49 % 13,40 % 14,51 % 11,66 % 
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As diminuições de resistência à compressão, conforme mostra a Tabela 5-18, são bem 

pronunciadas, para todas as idades do concreto. Observa-se que as maiores perdas são 

notadas para a idade de 28 dias, e as menores, para a idade de 180 dias. Este fato pode 

estar relacionado ao pequeno ganho de resistência da referência com esta idade, o que não 

ocorre com os traços contendo RBP, que ganharão resistências consideráveis neste 

período, diminuindo assim, a distância do valor de resistência da referência C1.  

No Anexo AB-1 estão especificadas as variabilidades estatísticas da amostragem dos 

valores encontrados apara a resistência à compressão aos 07, 28 e 180 dias, podendo-se 

observar que a amostragem não teve números inferiores a 03 unidades. No entanto, a 

variabilidade da deformação axial máxima é elevada. 

Variabilidade entre a tensão de compressão e o desl ocamento axial dos corpos de 

prova 

Fazendo-se plotar a variação da tensão de compressão aplicada em MPa aos 28 dias no 

eixo das ordenadas pelo deslocamento axial em mm no eixo das abscissas, tem-se o que é 

mostrado na Figura 5-12, para a referência C1 e para o traço contendo 10,0 % de RBP. As 

demais correlações de variação tensão de compressão aos 28 dias pela deformação axial 

sofrida estão plotados no Anexo AB-2.  

Este procedimento foi realizado com a finalidade de se verificar a tendência de respostas de 

deslocamento axial, pois ao se aplicar carga até um máximo de 100 kgf, e depois zerar esta 

aplicação e o deslocamento registrado pela prensa, acredita-se que esta não mais se 

acomodará ao concreto e o deslocamento medido será representativo do ocorrido pelo 

corpo de prova. 

Estes dados foram reportados com os valores específicos da amostragem do referido traço 

após a exclusão de valores de variações que ultrapassaram os 10,0 %, conforme 

especificado no Anexo AB. 
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Figura 5-12– Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – Referência C1 e 

traço com 10,0 % de RBP – 28 dias. 

Conforme as curvas presentes na Figura 5-12 e no Anexo AB-2, tem-se que à medida que 

se aumenta a porcentagem de RBP em substituição a areia dos traços contendo 

plastificante e brita calcária, observa-se uma suave declinação da curva relativa ao 

deslocamento axial, com diminuições de tensões de compressão admissíveis a estas 

deformações.  

Tomando-se uma tensão constante para todos os traços, verifica-se que, as deformações 

atingidas são crescentes à medida que se aumenta o valor da substituição do agregado 

miúdo por RBP. Por exemplo: admitindo-se a tensão de compressão de 6,0 MPa para todos 

os traços, tem-se que a deformação axial atingida com esta é como mostrado na Tabela 5-

19. Caso admita-se uma deformação axial constante para todos os traços a tensão de 

compressão necessária para atingi-la seria cada vez menor à medida que se aumenta o 

valor do RBP no traço. Veja como exemplo uma deformação axial de 0,6 mm (TABELA 5-

19). 

Tabela 5-19– Variação da deformação axial com os tr aços de acordo com a tensão de 
compressão admitida – aos 28 dias. 

RBP 0,0 % 5,0 % 7,5 % 10,0 % 12,5 % 15,0 % 17,5 % 20,0 % 
T. (MPa) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

D. (mm) 0,40 
0,40-
0,55 

0,40-
0,56 

0,65-
0,80 

0,78-
1,00 

0,65-
0,80 

0,60-
1,00 ou 

não 
atinge 

Não 
atinge 
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Onde: T. (MPa) – tensão de compressão em MPa; D. (mm)- deslocamento ou deformação 

axial em mm. 

Pela representação, observa-se uma maior capacidade de deformação axial à medida que 

se aumenta o teor de RBP no traço. Os traços com teores de RBP tornam o compósito 

menos frágil, principalmente os que possuem concentrações de resíduo acima de 7,5 % em 

massa.  

Como feito para os resultados aos 28 dias, o Anexo AB-3 representa a variação da tensão 

aplicada pelo deslocamento axial em mm no eixo das abscissas para os resultados do 

ensaio de compressão axial realizado aos 180 dias. Pode ser observado a mesma tendência 

de comportamento para os corpos de prova com incrementos de RBP em relação a 

referência, ocorrendo uma maior capacidade de absorção de energia, configurada para 

maiores tensões obtidas aos 180 dias, em relação, as tensões obtidas para os mesmos 

traços rompidos aos 28 dias. 

Veja o caso de se observar o que ocorre aos 180 dias com a deformação axial para a 

tensão de 8,0 MPa (TABELA 5-20), assim como, quais serão as tensões necessárias para 

se atingir 0,8 mm de deslocamento axial para os deferentes traços produtos da referência 

C1. 

Tabela 5-20– Variação da deformação axial com os tr aços de acordo com a tensão de 
compressão admitida – aos 180 dias. 

RBP 0,0 % 5,0 % 7,5 % 10,0 % 12,5 % 15,0 % 17,5 % 20,0 % 
T. (MPa) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

D. (mm) 05 - 06 05 – 0,7 0,5 – 0,7 0,5 – 0,8 0,5 – 0,6 0,5 – 0,7 0,5 – 0,9 
0,6 – 
0,95 

         
D. (mm) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

T. (MPa) 14 - 16 10 - 12 10 - 12 8 - 10 
8,5 – 
9,0* 

9,0 – 
10,0* 7,5 – 9,0 6,2 – 8,1 

Onde: * - representa que esta deformação axial foi atingida após o pico de resistência 

máxima do concreto, na região de resistência residual.  

Uma observação a ser inserida neste contexto corresponde ao aspecto dos corpos de prova 

após o processo de ruptura. Como pode-se observar pela Figura 5-13, os concretos que não 

contem RBP apresentaram fissuras nítidas na ruptura independente da resistência.  
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Figura 5-13 – Corpos de prova rompidos a compressão  aos 180 dias – Concretos CP 01, CP 02, 

CP 03 e CP 04, necessários a escolha de C1. 

Já quando se analisa os corpos de prova rompidos, que possuem substituições de areia por 

RBP (FIGURA 5-14), comparando-se com a referência escolhida (CP 03), os corpos de 

prova que possuem porcentagem de resíduo não apresentam fissuras nítidas/visíveis. Com 

a ruptura ocorrendo na matriz, as fibras de borracha tendem a mostrar uma maior 

capacidade de resistência residual, pois devido ao seu formato e tamanho, tenderão a 

serem arrancadas da matriz, e não toradas juntamente com a evolução das trincas da matriz 

cimentícia, absorvendo parcialmente as tensões, amarrando a mesma e combatendo o 

aparecimento das macro trincas. 

   
Figura 5-14– Corpos de prova rompidos a compressão aos 180 dias – Referência C1 e seus 

produtos com RBP. 

5.5.1.2 Resistência à tração por compressão diametr al 

Os resultados com e sem exclusão de valores para este ensaio estão no Anexo AC. 

A Tabela 5-21 e Figura 5-15 relacionam os resultados deste ensaio, especificando a tensão 

de tração obtida por compressão diametral. São mostrados também, os coeficientes de 

variação da amostragem, o número de amostras, e as diminuições de tensão de tração por 

compressão diametral, em relação à tensão de referência e a tensão obtida para o traço 

com porcentagem de RBP imediatamente menor. 

CP 01 CP 02 CP 03 CP 04 

C1 
CP 03 

10,0 % 12,5 % 15,0 % 17,5 % 20,0 % 5,0 % 7,5 % 
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Tabela 5-21 – Resultado do ensaio de tração por com pressão diametral aos 28 dias. 

RBP Amostragem 
Tensão 

MPa 
Coeficiente 
de variação 

Diminuição 
da tensão 
anterior 

Diminuição 
da referência 

0,0 % 3 1,34 5,48 %   
5,0 % 4 1,14 10,80 % 14,50 % 14,50 % 
7,5 % 5 1,02 3,38 % 10,92 % 23,84 % 
10,0 % 3 0,98 3,81 % 4,21 % 27,04 % 
12,5 % 5 0,93 5,34 % 4,64 % 30,43 % 
15,0 % 3 0,84 4,61 % 9,31 % 36,90 % 
17,5 % 4 0,74 7,6 % 12,72 % 44,93 % 
20,0 % 4 0,60 8,2 % 18,73 % 55,24 % 

 
Figura 5-15 – Tensão de tração por compressão diame tral em relação à porcentagem de areia a 

ser substituído por RBP. 

Segundo o que se vê na Figura 5-15 e Tabela 5-21, existe uma tendência a redução da 

resistência a tração na compressão diametral à medida que se aumenta a porcentagem de 

RBP em substituição a areia.  

Plotando-se estas diminuições de tensões de tração em gráfico a fim de se entender o 

desenvolvimento destas com incrementos de RBP no traço, tem-se o mostrado na Figura 5-

16. 
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Figura 5-16– Diminuição da tensão de tração por com pressão diametral para os traços 

produtos de C1. 

Pela Figura 5-16, corroborada pela Figura 5-15, a partir da introdução de 5,0 % e 7,50 % de 

RBP, com relação à referência, ocorrem maiores reduções, tendendo a se estabilizar para 

porcentagens entre 7,5 % e 12,5 %, tornando a cair mais para concentrações maiores que 

15,0 %. 

Considerando o consumo de cimento, as diminuições da tensão de tração por compressão 

diametral estão compatíveis com as encontradas na literatura pesquisada, onde Freitas 

(2007), com traço referência de 1,0: 2,02: 2,96: 0,5, encontrou 10,53 %, 21,05 %, 19,30 % e 

26,32 %, respectivamente para 5,0, 10,0, 15,0 e 20,0 % de RBP substituído no traço. 

Segundo Gomes Filho (2007), as diminuições destas tensões podem ser de 7,14 %, 17,86 

%, 17,86 % e 25,0 %, respectivamente para substituições de 5,0, 10,0, 15,0 e 20,0 % de 

areia por RBP, para um traço de partida de 1,0: 2,02; 2,62: 0,5. Já Granzotto (2010) chega a 

8,08 %, 21,45 % e 32,69 % de perdas de tensão de tração por compressão diametral 

respectivamente para 5,0, 10,0 e 20,0 % de RBP em substituição a areia para traço de 

referência de 1,0: 2,0: 3,0, com variação da relação água/cimento. 

A Tabela 5-22 e Figura 5-17 mostram a relação entre a tensão de tração por compressão 

diametral e a tensão de compressão aos 28 dias. Estas demonstram que ocorre uma 

elevação da relação aos 28 dias. Este aumento supera 100,0 % para a maioria dos traços 

contendo RBP, com exceção do traço contendo 5,0 % e 20,0 % de RBP que atinge um 

aumento de 83,89 % e 93,27 % respectivamente na proporcionalidade. 
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Tabela 5-22– Relação entre tensão de tração e compr essão para os resultados realizados aos 
28 dias. 

RBP 
Tensão de 

compressão 
MPa 

Tensão de 
tração 
MPa 

Relação 
T/C 

Aumento da 
relação 

T/C 
0,0 % 21,98 1,34 6,10 %  
5,0 % 10,22 1,14 11,15 % 83,89 % 
7,5 % 7,75 1,02 13,16 % 116,01 % 
10,0 % 6,52 0,98 15,03 % 145,95 % 
12,5 % 6,26 0,93 14,86 % 144,28 % 
15,0 % 6,21 0,84 13,53 % 123,33 % 
17,5 % 5,95 0,74 12,44 % 103,43 % 
20,0 % 5,09 0,60 11,79 % 93,27 % 

 
Figura 5-17 – Relação entre tensão de tração e comp ressão aos 28 dias – Produtos de C1. 

Pela Figura 5-17, pode-se perceber o aumento da relação tração/compressão, indicando 

que as reduções ocorridas nos concretos produtos da referência C1, com incrementos de 

RBP, não são proporcionais, havendo maiores reduções na compressão, do que na tração 

por compressão diametral. Este fato pode ser atribuído à capacidade de 

entrelaçamento/amarração da fibra, assim como, a sua capacidade de absorver tensão por 

ser de borracha de pneu. 

Correlações de imagens na tração (tensão x deformaç ão) 

Fazendo-se plotar a variação das deformações sofridas no eixo das abscissas, obtidas a 

partir das correlações de imagens captadas, com suas respectivas tensões de tração em 

MPa no eixo das ordenadas, tem-se o que é mostrado no Anexo AC-1.  

A Figura 5-18 resume o resultado representativo dos resultados deste Anexo com 01 gauge 

de cada imagem correspondendo ao respectivo traço variando a porcentagem de RBP. 
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Figura 5-18 - Variação entre a tensão de tração por  compressão diametral e a respectiva 

deformação obtida por correlação de imagem, para 01  gauge de cada traço. 

Por meio destas correlações, pode-se observar uma maior capacidade de deformação para 

o concreto com incrementos de substituição de areia por RBP. Este fato corrobora com o 

comportamento estimado no ensaio de compressão.  

As Figuras do Anexo AC-1 demostram que, apesar da diminuição da resistência a tração na 

ruptura dos concretos à medida que se aumenta o teor de RBP no traço, estes apresentam 

maior capacidade de se deformarem para tensões cada vez menores, sem ocorrer ruptura 

do concreto. Somado a isto, tem-se que os concretos com incrementos de RBP, em sua 

composição apresentam maior capacidade de resistência após a ruptura (resistência 

residual), consequentemente, melhoram a sua tenacidade e os tornam menos frágeis e mais 

dúcteis. 

Segundo Metha e Monteiro (2008), o concreto rompe de modo frágil a tração e relativamente 

dúctil a compressão. Logo, como os resultados encontrados mostram menor fragilidade do 

concreto na tração, este comportamento será mais pronunciado na compressão. 

O Anexo AC-2 apresenta uma estimativa de início de deformações nos corpos de prova de 

concreto. Por meio deste, pode-se observar que as deformações se iniciam após um 

período de aproximadamente 100 segundos, para todos os traços, inclusive a referência. 

Este tempo gira em torno de 120 segundos, sendo maior para a referência, 150 segundos e 

diminui a medida que se aumenta a porcentagem de RBP no traço, podendo apenas 

superar 150 segundos para a porcentagem de 12,5 % de RBP. 
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5.5.1.3 Tenacidade 

Por meio da integração dos gráficos sob as curvas tensão x deformação obtidas no ensaio 

de tração por compressão diametral, tem-se os resultados de tenacidade dos compósitos 

produtos da referência C1 apresentados na Tabela 5-23. 

Tabela 5-23– Tenacidade, produtos de C1. 

RBP 
Tenacidade por amostra 

(MJ/m 3ou MPa) Tenacidade média 
(MJ/m 3ou MPa) 

Amostra 01 Amostra 02 
0,00% 0,0173 0,0198 0,0185 
5,00% 0,0284 0,0285 0,0285 
7,50% 0,0100 0,0238 0,0238 

10,00% 0,0675 0,0446 0,0561 
12,50% 0,0428 0,0347 0,0388 
15,00% 0,0437 0,0498 0,0467 
17,50% 0,0428 0,0325 0,0376 
20,00% 0,0250 0,0175 0,0213 

OBS.: Pode-se considerar que o concreto com 7,50 % de substituição de areia por RBP, 

possui uma descontinuidade na amostra 01, sendo desconsiderada. 

Fazendo-se plotar os valores das tenacidades em gráfico, tem-se o mostrado na Figura 5-

19. 

 
Figura 5-19– Variação da tenacidade com a porcentag em de RBP – produtos de C1. 

Observa-se que a introdução do RBP proporcionou um aumento crescente de absorção de 

energia, a medida que cresce as porcentagens de substituições até 10,0 %, contribuindo 

para uma maior tenacidade dos compósitos, experimentando um decréscimo a partir desta, 

chegando a proporções compatíveis coma a referência ao se substituir 20,0 % da areia por 
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RBP. Este aspecto de acréscimo da tenacidade ocorre devido a maior capacidade de 

deformação do compósito antes de romper, mesmo com menor resistência a tração.  

No entanto, com a diminuição crescente da resistência a tração, característica de todos os 

traços, a medida que se aumenta a porcentagem de substituição de areia por RBP, 

proporcionalmente não ocorre acréscimo de tenacidade, e sim decréscimo, pois, a partir de 

uma determinada resistência, apesar da maior capacidade de deformação do compósito, 

sua resistência é muito inferior a resistência da referência, não proporcionado área sob o 

curva tensão x deformação superior a referência sem RBP. 

Os acréscimos e decréscimos de tenacidade respectivamente para 7,50 % e 12,5 % de 

substituição não obedecem à proporcionalidade média de desenvolvimento da tenacidade. 

Isto pode ser devido à pequena amostragem, onde possivelmente existiram erros ou falhas 

de execução e/ou moldagem dos corpos de prova, não detectados netas amostras. 

Este aspecto mostra a importância da fibra no ganho de ductilidade do compósito, que 

passará a se deformar mais antes da ruptura, mesmo com menor resistência. 

5.5.1.4 Módulo de elasticidade 

A Tabela 5-24 mostra os valores do Módulo de elasticidade (E) obtido nos concretos 

produtos de C1 a partir do ensaio de ultrassom aos 28 dias. 

Tabela 5-24– Módulo de elasticidade, produtos de C1 . 

RBP Módulo de Elasticidade 
(MPa) 

Diminuição a partir da 
referência 

Diminuição a partir do 
traço anterior 

0,0 % 30.103   

5,0 % 22.200 26,25 % 26,25 % 

7,5 % 19.511 35,19 % 12,12 % 

10,0 % 20.203 32,89 % -3,55 % 

12,5 % 17.437 42,08 % 13,69 % 

15,0 % 15.026 50,08 % 13,82 % 

17,5 % 13.981 53,56 % 6,96 % 

20,0 % 11.662 61,26 % 16,58 % 

Fazendo-se plotar estes valores em uma distribuição relacionada à porcentagem de RBP 

(FIGURA 5-20), observa-se uma tendência de diminuição à medida que se aumenta a 

porcentagem de areia substituída por RBP, ocorrendo uma pequena variação de 

proporcionalidade para os concretos com 7,5 % e 10,0 % de RBP, onde se tem um módulo 

de elasticidade de 19.511 MPa para o traço com 7,5 % e 20.203 MPa para 10,0 % de RBP, 

o que não seria comum, haja vista que as outras propriedades mecânicas analisadas não 
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apresentaram esta inconsistência de variação. Este fato pode ter ocorrido devido ao 

processo de moldagem, não representando a inconsistência dos resultados. 

 
Figura 5-20– Variação do módulo de elasticidade com  a porcentagem de RBP – produtos de 

C1. 

Inserindo-se as diminuições de módulo de elasticidade sofridas pelo concreto com 

incrementos de resíduo, tem-se o que é mostrado na Figura 5-21. 

 
Figura 5-21 – Diminuição do módulo de elasticidade – produtos de C1. 

Estes resultados corroboram com os resultados obtidos na correlação de imagens, pela 

tendência das correlações entre as tensões de compressão e o deslocamento axial do 

concreto, onde se teve uma maior deformação para uma mesma tensão, à medida que se 

aumentava a porcentagem de RBP no traço.  

Com a diminuição do módulo de elasticidade do concreto, tem-se uma menor fragilidade do 

mesmo, o que lhe possibilita deformar-se mais antes da ruptura, apesar de ocorrido uma 

diminuição de resistência para os concretos com incrementos de RBP no traço. 
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Comparando-se as diminuições de tensão de compressão, tração por compressão diametral 

e módulo de elasticidade, pode-se ver o que é mostrado na Figura 5-22, considerando a 

referência como base e a Figura 5-23, tendo como base o traço anterior, com porcentagem 

imediatamente menor de RBP. 

 
Figura 5-22 – Diminuições das propriedades mecânica s dos produtos de C1 em relação à 

referência. 

 
Figura 5-23– Diminuições das propriedades mecânicas  dos produtos de C1 em relação às 

mesmas propriedades encontradas para o traço com pr oporção de RBP imediatamente 
inferior. 

Pode ser observado pelas Figuras 5-22 e 5-23 que as variações de diminuição das 

propriedades mecânicas seguem praticamente as mesmas tendências. No entanto, observa-

se que ocorre uma diminuição muito maior da resistência a compressão do que da 

resistência à tração por compressão diametral, e do módulo de elasticidade. Este fato pode 

ser explicado pelo próprio formato do RBP, que é fibrilar. A ruptura ocorre na matriz 

cimentícia. Esta se inicia com a formação de fissuras na interface de contato entre as fibras 

e/ou agregado graúdo com a matriz (parte menos resistente), ao mesmo tempo existe o 
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início de formação de fissuras na matriz, quanto estas formações de fissuras (matriz e 

interface) se encontram ocorre um rápido desenvolvimento das fissuras e a ruptura do 

compósito ocorre. Como a fibra de RBP adere a matriz cimentícia, ao se iniciar o processo 

de fissuras, ao encontrar a fibra, esta funciona como uma ponte de ligação entre dois pontos 

pertencentes a lados distintos da fissura, que tende a entrelaçar o compósito. 

Em relação às propriedades correspondentes ao traço com porcentagem maior ou menor, 

as variações entre as propriedades são muito mais variadas, ocorrendo para todas as 

propriedades uma declive e posterior aclive nas diminuições destas. Isto mostra que as 

propriedades analisadas podem ser consideradas com menor variação para traços com 

proporção entre 10,0 % e 15,0 % de substituição em massa da areia por RBP. As maiores 

variações estão para os traços com menores (5,0 % e 7,5 %) e maiores (17,5 % e 20,0 %) 

porcentagens de substituição de areia por RBP. 

A Figura 5-23 mostra que para concretos com substituições de até 10,0 % de RBP as 

diminuições a cada traço para a tensão de tração são menores que as diminuições da 

tensão de compressão, o que se inverte para os traços com substituições a partir de 12,5 % 

de RBP. Pode-se observar ainda que, embora as diminuições sejam mais acentuadas para 

as tensões de compressão, para ambas as resistências (tração e compressão), existem um 

declive de diminuição e posterior aumento. Este declive atinge seu mínimo quando se 

substitui 15,0 % para a compressão e 10,0 % para a tração por compressão diametral. 

5.5.2 Traço com brita calcária não contendo plastif icante – C2 - Resistência à 

compressão. 

Os resultados iniciais deste ensaio estão escritos no Anexo AD. Após o tratamento 

estatístico, tem-se o que é apresentado na Tabela 5-25. 

Pode-se observar que, assim como os produtos de C1, para estes também existe uma 

redução na resistência a compressão aos 28 dias, a medida que se auimenta a 

porcentagem de RBP no traço. Fazendo-se plotar estas resistências em gráfico, tem-se o 

que é apresentado na Figura 5-24. 

Como observado existe uma diminuição progressiva na resistência a compressão do 

concreto com aumento substituição de areia por RBP para este traço, que, a partir da 

referência, todos possuem resistências a compressão aos 28 dias abaixo do limite para 

concretos estruturais de 20 MPa, estabelecido pela ABNT NBR 6118/2007. Aliado as 

características de não trabalhabilidade destes, esta proposta não é interessante ao uso em 

obras. 
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Tabela 5-25- Tensão de ruptura aos 28 dias para os traços produtos da referência C2. 

Variável  
Concentração de borracha  

0,0 % 5,0 % 7,5 % 10,0 % 12,5 % 15,0 % 
Tensão de ruptura aos 28 dias (MPa) 

N° de CP 4 4 3 3 3 4 
Média  19,27 12,26 11,54 7,31 4,01 3,20 

Mediana 19,16 12,13 11,74 7,10 3,92 3,24 
Desvio padrão 1,02 0,49 0,53 0,40 0,29 0,13 

Coeficiente de variação 5,32% 4,00% 4,64% 5,53% 7,13% 4,14% 
Mínimo 18,16 11,84 10,93 7,06 3,78 3,01 
Máximo 20,62 12,95 11,94 7,78 4,33 3,30 

 Deformação axial - 28 dias (mm) 
Média 1,295 0,900 0,807 0,800 0,623 0,833 

Mediana 1,260 0,910 0,780 0,840 0,580 0,885 
Desvio padrão 0,094 0,036 0,064 0,125 0,112 0,188 

Coeficiente de variação 7,28% 3,95% 7,97% 15,61% 17,89% 22,52% 
Mínimo 1,230 0,850 0,760 0,660 0,540 0,580 
Máximo 1,430 0,930 0,880 0,900 0,750 0,980 

 

 
Figura 5-24– Resistência à compressão 28 dias em re lação à porcentagem de RBP para os 

produtos da referência C2. 

5.5.3 Traço com brita granítica contendo plastifica nte – G1 - Resistência à 

compressão. 

Partindo do pressuposto ocorrido com o traço com brita calcária, contendo plastificante, fez-

se a desmolda em 48 h. A superfície de contato entre o molde e o CP não ficou 

perfeitamente lisa, mostrando que este concreto ainda estava com pouca resistência e o 

processo de pega muito pouco evoluído.  

A concentração elevada do plastificante teve maior influência no retardamento da pega do 

concreto com brita granítica, devido a menor capacidade de absorção de água desta brita, 

assim como, a sua menor proporção de material pulverulento. Desta forma, o traço possui 
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maior quantidade de água excedente ao processo de hidratação, o que provoca este retardo 

e poder á haver exsudação na pasta de cimento. 

Fez-se então a desmoldar destes em 72 horas, obtendo-se um melhor resultado, mas ainda 

com superfície aderida ao molde, como mostram a Figura 5-25. Logo, optou-se em se fazer 

esta em 96 horas (04 dias).  

Figura 5-25– corpos de prova produtos da referência  G1 desmoldados após 48 e 72 horas. 

Quando se realizou a desmolda dos corpos de prova de concretos contendo RBP e 

plastificante, os resultados foram ainda piores, optando-se por realizar este procedimento 

após 168 horas (sete dias) da moldagem.  

Como para obter-se a data mais conveniente para o desmolde dos CP’s do traço de 

referência G1, foram feitos desmoldes com 48, 72 e 96 horas, o número da amostragem 

inicial destes antes a exclusão de valores distorcidos da média foi reduzido pra 03 CP’s, pois 

para 48 e 72 horas os corpos de prova foram perdidos. 

Com a substituição parcial do agregado miúdo por RBP, muitos dos corpos de prova não 

possuíram resistência suficiente para suportar o processo de desmolde ou cura. Para a 

amostragem inicial, antes da exclusão de variações superiores a 10,0 %: 

• Os CP’s com 5,0 % de RBP foram desmoldados, no entanto, não resistiram 

ao processo de cura em imersão, desmanchando-se na água em menos de 

24 horas.  

• Todos os CP’s com 7,5 % de RBP não resistiam ao processo de desmolde, 

assim como, alguns dos demais traços com 10,0; 12,5 e 15,0 %, rompendo 

no desmolde, respectivamente, 2, 1 e 2 unidades. 

Este aspecto é explicado por duas causas concomitantes: Existe uma diminuição de 

resistência a medida que aumenta a substituição de areia por RBP. Aliado a esta 

substituição, tem-se uma diminuição da água excedente, pois maior quantidade em volume 

48 h 72 h 
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de material será introduzida ao traço, sem variação da relação água/cimento. Logo, com a 

pouca resistência do compósito com plastificante nas primeiras idades, estes compósitos 

com baixas concentrações de RBP, que ainda possuirão maior quantidade de água 

excedente, pois a volume de agregado substituído ainda não é considerável. Desta forma, 

concentrações de RBP menores que 10,0 %, em concretos nestas condições, não possuem 

resistência ou enrijecimento suficiente para suportarem o processo de desmolda.  

Com isto, tomou-se como resistência zero para os traços contendo 5,0 e 7,5 % de RBP, 

como mostra a Tabela 5-26, com as respectivas resistências para os demais traços, com 

suas deformações axiais atingidas. Os resultados iniciais deste ensaio estão escritos no 

Anexo AE.  

Tabela 5-26-Tensão de ruptura e deformação axial ao s 28 dias para os traços produtos da 
referência G1. 

Variável 
RBP 

0,0 % 5,0 % 7,5 % 10,0 % 12,5 % 15,0 % 
Tensão de ruptura aos 28 dias (MPa) 

N° de CP 3   2 3 2 
Média 8,90 0,0 0,0 2,82 3,26 2,53 

Mediana 9,10 0,0 0,0 2,82 3,25 2,53 
Desvio padrão 0,36 0,0 0,0 0,19 0,12 0,51 

Coeficiente de variação  4,02% 0,0 0,0 6,78% 3,69% 20,12% 
Mínimo 8,49 0,0 0,0 2,68 3,15 2,17 
Máximo 9,12 0,0 0,0 2,95 3,39 2,89 

 Deformação axial - 28 dias (mm) 
Média 0,760   1,200 0,860 1,060 

Mediana 0,710   1,200 0,760 1,060 
Desvio padrão 0,114   0,297 0,439 0,537 

Coeficiente de variação  14,94%   24,75% 51,00% 50,70% 
Mínimo 0,680   0,990 0,480 0,680 
Máximo 0,890   1,410 1,340 1,440 

Bem como os demais (produtos de C1 e C2), observa-se uma redução na resistência a 

compressão com incrementos da proporção de RBP no traço. 

Os resultados encontrados para este traço não foram satisfatórios em relação à resistência 

do concreto. A resistência da referência é muito baixa, ao se substituir areia por RBP, esta 

diminui a valores insignificantes. Infere-se que a introdução de plastificante neste traço não 

proporcionou ganhos e sim prejuízos. Isto pode ser influenciado pelo fato de que no 

processo de moldagem destes concretos, percebeu-se água em exsudação, possivelmente 

devido a elevada relação água/cimento, em relação ao tipo de brita utilizada, ideal para brita 

calcária e traço proposto, mais que, no entanto, a brita granítica possui menor teor de 

material pulverulento e menor capacidade de absorção de água. 
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5.5.4 Traço com brita granítica não contendo plasti ficante – G2 - Resistência à 

compressão. 

Os resultados iniciais do ensaio de compressão para estes traços estão no anexo AF. Após 

o tratamento estatístico, podem-se observar os resultados deste ensaio na Tabela 5-27. 

Tabela 5-27– Massa específica aparente e Tensão de compressão axial dos concretos produtos 
da referência G2 com brita granítica aos 07, 28 e 1 80 dias. 

RBP 
Abt. 
(mm) 

Massa aparente 
no estado 

endurecido  
(g/cm3)  

Tensão 
(MPa) 

Ganho de 
Resistência 

7 dias 28 dias 180 dias 28 dias 180 dias 

0 % 60,0 2,29 15,09 18,48 19,52 18,39 % 5,28 % 

5,0 % 40,0 2,19 9,27 12,31 19,26 24,70 % 36,07 % 

7,5 % 20,0 2,19 8,876 11,27 17,67 21,21 % 36,24 % 

10,0 % 15,0 2,13 8,34 8,71 14,05 4,25 % 38,01 % 

12,5 % 5,0 2,13 6,598 7,74 11,36 14,72 % 31,91 % 

15,0 % 5,0 2,09 5,99 7,61 10,13 21,27 % 24,92 % 

17,5 % 2,0 2,07 4,82 6,38 9,28 24,39 % 31,30 % 

20,0 % 2,0 1,99 4,23 5,17 6,74 18,18 % 23,29 % 

A Figura 5-26 representa a variação da massa específica aparente do concreto G2 e seus 

produtos com os incrementos de RBP no traço, podendo-se observar uma diminuição desta 

à medida que se aumenta a porcentagem de resíduo no traço. Comportamento semelhante 

ao ocorrido com os traços produtos de C1. 

 
Figura 5-26– Variação da massa específica aparente dos concretos G2 com relação à 

porcentagem de RBP no traço. 

Fazendo-se plotar a variação da resistência aos 07, 28 e 180 dias, para os produtos de G2, 

em relação aos incrementos de RBP, pode-se observar (FIGURA 5-27) que há uma queda 

de resistência para todas as idades em relação ao crescimento de substituição de areia por 

RBP.  
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Figura 5-27– Variação da tensão de compressão com o  traço de concreto de acordo com a 

porcentagem de RBP e a idade do ensaio, para a refe rência G2 e seus produtos. 

Como observado para os produtos do traço C1, existe um ganho de resistência à 

compressão após o período de 07 dias e 28 dias para todos os traços desta referência 

(FIGURA 5-28). 

  
Figura 5-28– Ganho de resistência à compressão para  as séries aos 28 e 180 dias, variando a 

porcentagem de RBP para a referência G2 e seus os p rodutos. 

O traço contendo substituição de 10,0 % de areia por resíduo obteve o menor ganho após 

os 07 dias de cura (4,25 %). No entanto, assim como todos os demais traços desta 

referência contendo RBP, aumentou consideravelmente sua resistência após 28 dias.  

Os ganhos de resistência aos 28 dias em relação aos 07 dias de cura são aproximadamente 

proporcionais para os produtos, com exceção do traço com 10,0 % de RBP, em relação à 

referência. Todavia, a referência, praticamente não adquire mais resistência à compressão 

após 28 dias, estabilizando-se. O que não ocorre com os seus produtos, inclusive com o 
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traço com 10,0 % de RBP, que passam a ganhar resistência significativamente após 

corridos 28 dias de cura e posterior exposição às ações das intempéries do clima semiárido. 

O Anexo AF-1 mostra respectivamente aos 07, 28 e 180 dias, a variabilidade estatística da 

amostragem para os resultados das resistências à compressão e deformação axial obtidas 

com os traços de concreto G2 e com substituição parcial da areia por RBP (produtos de G2).  

Aos 07 e 28 dias, a amostragem não teve números inferiores a 03 unidades. A variabilidade 

da deformação axial máxima é elevada. Aos 180 dias, a amostragem para a referência ficou 

com apenas duas unidades, devido ao período de cura de 180 dias, optou-se em não se 

repetir este traço. Desta forma, para os valores de resistência à compressão da referência 

G2 (19,52 MPa) aos 180 dias deve-se considerar a sua grande variabilidade dos valores 

iniciais, o que possibilitou a não exclusão de apenas duas amostras com variação da média 

inferior a 10,0 %. Os produtos não tiveram números inferiores a 03 unidades, com 

variabilidade da deformação axial máxima elevada. 

5.5.5 Comparação da resistência à compressão entre os traços. 

Como pode ser observado na Figura 5-29, existe uma tendência a diminuição da massa 

específica aparente para os concretos produtos das referências C1 e G2, a medida que se 

aumenta o teor de RBP no traço. Sendo que, estas massas específicas aparentes para os 

concretos moldados a partir da referência G2 são ligeiramente superiores em relação aos 

concretos com a mesma proporção de RBP moldado a partir da referência C1. Este fato 

pode ser explicado pelo fato da massa específica do agregado graúdo granítico possuir uma 

massa específica aparente e unitária, ligeiramente maiores que o calcário. 

 
Figura 5-29– Comparação da massa específica aparent e do concreto entre os produtos das 

referências C1 e G2. 
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Fazendo-se uma tabela com os valores de resistência a compressão aos 28 dias para os 

produtos das referências C1, C2, G1 e G2, tem-se o mostrado na Tabela 5-28. 

Tabela 5-28– Variação de tensão de compressão axial  entre os concretos produtos da 
referência C1, C2, G1 e G2 aos 28 dias. 

RBP 
Tensão de compressão (MPa) – 28 

dias Diferença em relação a C1 

C1 C2 G1 G2 C2-C1 G1-C1 G2-C1 
0 % 21,98 19,27 8,90 18,48 -2,71 -13,08 -3,5 

5,0 % 10,22 12,26 0,00 12,31 2,04 -10,22 2,09 
7,5 % 7,75 11,54 0,00 11,27 3,79 -7,75 3,52 
10,0 % 6,52 7,31 2,82 8,71 0,79 -3,7 2,19 
12,5 % 6,26 4,01 3,26 7,74 -2,25 -3 1,48 
15,0 % 6,21 3,20 2,53 7,61 -3,01 -3,68 1,4 
17,5 % 5,95   6,38   0,43 
20,0 % 5,09   5,17   0,08 

As resistências das referências são diferenciadas, pois para o traço com brita calcária, 

existe a necessidade de utilização de plastificante, para melhorar as condições de 

adensamento do compósito. Para C2, mesmo aumentando-se a relação água/cimento, fator 

que reduz a resistência, as condições de adensamento são muito ruins, o que promove a 

não retirada de vazios do concreto no processo de moldagem, contribuindo para a 

existência de macroporos, diminuindo a resistência em relação a C1.  

O concreto moldado com brita granítica, por esta não possuir as mesmas condições de 

absorção de água e material pulverulento, em concentrações elevadas de plastificante e 

relação água/cimento (G1), existe um maior retardo de ganho de resistência e maior 

quantidade de água excedente, o que diminui a resistência deste compósito, sendo 

observado um ganho de resistência ao se retirar o plastificantes deste traço (G2), ainda com 

relação água/cimento elevada em relação para este traço, o que acarreta em resistências 

menores que as encontradas para C1. 

Considerando os produtos destas referências, aos 28 dias as resistências à compressão dos 

produtos da referência C1 são: 

• Menores que os valores encontrados para os produtos com 5,0 %, 7,5 % e 10,0 % 

da referência C2. O que não ocorre com a referência e com os produtos com 

porcentagens de RBP a partir de 12,5 %; 

• Maiores que todas as resistências dos produtos de G1; 

• Menores que todos os resultados encontrados para os produtos da referência G2, 

com exceção da referência, que é 3,5 MPa maior. 
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Plotando-se as resistências das referências e seus produtos em relação à porcentagem de 

RBP no traço tem-se a Figura 5-30, onde não se insere os resultados dos produtos da 

referência G1, devido aos resultados muito baixos, não perfazendo uma comparação gráfica 

necessária. 

 
Figura 5-30– Comparação da resistência à compressão  aos 28 dias entre os produtos das 

referências C1, C2 e G2. 

A Figura 5-30 mostra uma tendência de diminuição de resistência à compressão 

proporcional entre os produtos de G2 e C2 até 7,5 %. A partir deste o valor para os produtos 

de C2 ficam inferiores, chegando até a estarem abaixo do encontrados para os produtos de 

C1, a partir de 10,0 %. 

Fazendo um comparativo das diminuições de resistência para os traços aos 28 dias a partir 

de sua respectiva referência tem-se o que é mostrado na Tabela 5-29, bem como, as 

diminuições dos traços com porcentagem imediatamente menor de RBP.  

Tabela 5-29– Variação das diminuições de tensão de compressão axial entre os concretos 
produtos da referência C1, C2, G1 e G2 aos 28 dias a partir da referência e relacionado ao traço 

com porcentagem de RBP imediatamente inferior. 

RBP 
Diminuição a partir da referência Diminuição com incrementos de RBP a 

partir do traço anterior 
C1 C2 G1 G2 C1 C2 G1 G2 

5,0 % 53,50 % 36,38 % 100,00 % 33,39 % 53,50 % 36,38 % 100,00 % 33,39 % 
7,5 % 64,74 % 40,11 % 100,00 % 39,02 % 24,17 % 5,87 % 100,00 % 8,45 % 
10,0 % 70,34 % 62,07 % 68,31 % 52,87 % 15,87 % 36,66 %  22,72 % 
12,5 % 71,52 % 79,19 % 63,37 % 58,12 % 3,99 % 45,14 % -15,60 % 11,14 % 
15,0 % 71,75 % 83,39 % 71,57 % 58,82 % 0,80 % 20,20 % 22,39 % 1,68 % 
17,5 % 72,93 %   65,48 % 4,19 %   16,16 % 
20,0 % 76,84 %   72,02 % 14,45 %   18,97 % 

Estas diminuições de resistência aos 28 dias, considerando a porcentagem de aglomerante 

em relação a quantidade de agregado seco, seguem as tendências de diminuições 
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encontradas nas referências pesquisadas que podem chegar a 85,0 %, segundo o que diz 

Santos (2005). Para Freitas (2007), com traço de 1,0: 2,02: 2,96: 0,5, as reduções podem 

ser de 21,68 %, 41,33 %, 45,09 % e 48,84 %, respectivamente para substituições de 5,0 %, 

10,0 %, 15,0 % e 20,0 % de RBP. Já Bewick et al. (2010), encontrou reduções de 41,33 %, 

57,38 %, 60,89 % e 88,99 %, respectivamente para substruções de areia por pneu triturado 

nas proporções de 10,0 %, 20,0 %, 30,0 % e 40,0 %. No entanto, as diminuições obtidas 

neste trabalho são maiores que as encontradas nos trabalhos referenciados. Este fato pode 

ser atribuído ao baixo consumo de cimento (um dos objetivo do trabalho) utilizado no traço. 

A Tabela 5-29 também nos mostra que as variações entre as resistências dos concretos 

com porcentagem de RBP imediatamente superior são menores para concentrações 

medianas em torno de 10, 0 e 15,0 % de RBP. Mostrando que com incrementos pequenos, 

5,0 %, ou elevados, superiores a 20,0 %, as variações de resistência são mais 

pronunciadas. 

Fazendo-se plotar as variações encontradas em gráfico, tem-se o mostrado na Figura 5-31, 

onde se percebe um aumento proporcional das diminuições de tensão de compressão aos 

28 dias em relação a cada respectiva referência, com exceção dos produtos da referência 

G1, a medida que se aumenta a porcentagem de RBP no traço. 

 
Figura 5-31 – Variação da diminuição da tensão de c ompressão a partir da referência para C1, 

C2, G1 e G2. 

A Figura 5-32 mostra em resumo as resistências para as referências C1 e G2, e seus 

produtos obtidas aos 07, 28 e 180 dias. Observa-se que há uma divergência entre as 

resistências para as mesmas idades, em relação aos traços com britas diferentes. 
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Figura 5-32– Comparação de resistência à compressão  aos 07, 28 e 180 dias entre os produtos 

das referências C1 e G2. 

As resistências destes concretos são diferenciadas, pois possuem parte de seus 

componentes diferenciados. Além da ausência de plastificante em G2, existe a diferenciação 

de britas, com massas específicas diferentes. 

A brita granítica não absorve tanta água quanto à calcária, ao se colocar uma determinada 

relação água/cimento, ideal para um traço com brita calcária contendo plastificante, essa 

poderá não representar as mesmas condições com o traço confeccionado com brita 

granítica que não contem plastificante.  

Como visto na análise granulométrica das britas, a porcentagem de finos e agregados com 

dimensões inferiores a 4,75 mm, para a brita do tipo calcária, é muito maior que a 

encontrada para a granítica. Ao não se variar a porcentagem de aglomerante, concretos 

confeccionados com esta brita calcária, possuíram maior quantidade de agregados miúdos e 

menor de agregados graúdos, tornando a argamassa do compósito, menos resistente, 

devido a menor proporcionalidade, e consequente, ação do aglomerante.  

A Figura 5-32 mostra que existe uma grande diferença de tensão de compressão aos 28 

dias. Os concretos produtos da referência G2, com introdução de RBP, contendo brita 

granítica, sem a utilização de plastificante, possuem maior resistência à compressão em 

todas as idades que os mesmos concretos utilizando-se brita calcária, 3,0 % de plastificante, 

praticamente se igualando, quando se tem concentrações acima de 12,5 % de RBP. No 

entanto, como mostra a Tabela 5-30 e a Figura 5-33, os ganhos de resistência a 

compressão após os 28 dias é maior para os concretos contendo brita calcária e 3,0 % de 

plastificante, com incrementos de RBP. 
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Aos 180 dias, a resistência à compressão mostra que os produtos de C1 são menos 

resistentes que os produtos de G2 nas proporções entre 5,0 % e 12,5 %. Esta é superada 

por C1 na referência e na proporção de 20,0 % de RBP e praticamente iguala-se nas 

proporções entre 15,0 % e 17,5 %.  

Tabela 5-30– Ganho de tensão de compressão axial en tre os concretos produtos da referência 
C1 e G2 aos 28 e 180 dias. 

RBP 
Ganho de resistência 07 

– 28 dias 
Ganho de resistência 28 

– 180 dias 

C1 G2 C1 G2 
0 % 49,40 % 18,39 % 3,90 % 5,28 % 

5,0 % 34,47 % 24,70 % 25,56 % 36,07 % 
7,5 % 7,83 % 21,21 % 48,98 % 36,24 % 
10,0 % 9,69 % 4,25 % 42,56 % 38,01 % 
12,5 % 16,16 % 14,72 % 47,20 % 31,91 % 
15,0 % 12,37 % 21,27 % 45,99 % 24,92 % 
17,5 % 14,21 % 24,39 % 49,82 % 31,30 % 
20,0 % 12,74 % 18,18 % 54,81 % 23,29 % 

Plotando-se estes ganhos de tensão após 07 dias e após 28 dias, tem-se o mostrado na 

Figura 5-33, para os produtos das referências C1 e G2. 

 
Figura 5-33– Comparação do ganho de resistência à c ompressão aos 28 e 180 dias entre os 

produtos das referências C1 e G2. 

Em relação aos ganhos de resistência (TABELA 5-30 e FIGURA 5-33), observa-se que as 

referências C1 e G2 adquirem mais resistência até os 28 dias, e praticamente se estabilizam 

após este período, obtendo ganhos de 3,90 % e 5,28 % após este tempo, respectivamente 

para C1 e G2. Este fato não ocorre com seus produtos que após os 28 dias continuaram 

ganhando resistências. Após 7 dias até 28 dias, produtos de G2 proporcionalmente 

adquirem mais resistência do que os produtos da referencia C1. Já após este período de 28 
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dias até 180 dias, os produtos de C1 passam a adquirir mais resistência que os produtos 

com as mesmas proporções de RBP derivados da referência G2.  

Esta redução na velocidade de ganho de resistência pode estar relacionada com a maior 

quantidade de agregado em volume, devido à substituição de areia por RBP, com menor 

massa específica, em relação à matriz cimentícia que irá se formar, aumentando o caminho 

de ligações a serem formadas pelo agente cimentante (gel hidratado e compostos anidros 

do cimento), assim como, a possibilidade de absorção de tensões pelo RBP, oriundas no 

processo de hidratação e ganho de resistência. Somada à presença de RBP nos traços 

produtos da referência C1, tem-se a introdução, em grandes proporções, considerando a 

indicação do fabricante, de aditivo plastificante, que retarda mais ainda o processo de ganho 

de resistência dos concretos, isto pode ser confirmado observando-se o ocorrido com os 

produtos da referência G2, que não possuem plastificante, e proporcionalmente ganham 

menos resistência após 28 dias que os produtos da referência C1, que contêm, além do 

RBP no traço, 3,0 % de aditivo plastificante. 
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6 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados de caracterização dos componentes do concreto e realização de 

ensaios avaliativos do comportamento deste, com proporções em massa de 1,0: 2,5: 3,5 

(Cimento: Agregado miúdo: Agregado graúdo), obtidos neste trabalho pode-se ter como 

considerações finais: 

• Os resíduos de borracha de pneu (RBP) oriundos do processo de recauchutagem podem 

ser utilizados como agregado leve no preparo de concretos, sendo classificado com 

agregado miúdo leve; 

• Existe maior dificuldade de empacotamento/adensamento de RBP como constituinte de 

qualquer compósito. Logo, a quantidade de volume de concreto com RBP, utilizando o 

mesmo traço em massa, será maior. Isso poderá gerar economia para uma obra que 

optar por esta substituição. No entanto, a introdução deste resíduo, sem a correção da 

relação água/cimento, aumenta a viscosidade do concreto, dificultando o processo de 

adensamento, pois maior quantidade em volume de material será introduzida na mistura, 

para uma mesma quantidade de água de amassamento; 

• A brita calcária é bastante semelhante à granítica quando se refere às massas específica 

e unitária, com distribuição granulométrica dentro dos limites estabelecidos para brita do 

tipo 01. Contudo, possui maior quantidade de finos. Uma vantagem desta brita em 

relação à granítica é a proporcionalidade nas suas dimensões. Entretanto, a brita calcária 

perde muito com desgaste superficial. Somado a isto, a brita calcária possui a 

capacidade de absorção de 4,02 % de água, contra apenas 0,50 % da granítica. Isto nos 

leva a inferir que concretos confeccionados com brita calcária deverão possuir relação 

água/cimento e/ou concentração de plastificantes superiores ao mesmo traço 

confeccionado com brita granítica a fim de corrigir a trabalhabilidade do compósito com 

maior lubrificação entre as partículas no estado fresco; 

• Concretos com relação água/cimento superior a 0,50, possivelmente possuirão 

exsudação quando confeccionados com brita granítica, e não com brita calcária, devido à 

presença de finos, aliada a maior absorção de água pela brita calcária, o que propicia o 

não aparecimento de água sobrenadante nestes; 
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• Para concretos confeccionados com brita calcária é necessária a utilização de 

concentrações elevadas de plastificante. Já o concreto com brita granítica, não será 

necessária esta utilização; 

• Ao se elevar sensivelmente a concentração de plastificante, acima de 2,4 % em relação à 

massa de cimento, sem alteração da relação água/cimento a partir de 0,55, em concretos 

com brita calcária, tem-se uma melhora na resistência. Ocorrendo fator negativo ao se 

elevar esta relação água/cimento; 

• Ao se retirar o plastificante do traço contendo brita calcária, a fim de se obter uma 

trabalhabilidade mínima no concreto sugerido, a relação água/cimento deverá ser 

bastante elevada, o que não reporta em resistências desejáveis; 

• A consistência do concreto onde a brita utilizada é a granítica, contendo 3,0 % do 

plastificante, é muito reduzida e não é indicada. O resultado de abatimento mostra que ao 

se retirar o plastificante do traço e, mantendo-se as outras proporcionalidades 

constantes, obtém-se uma trabalhabilidade um pouco menor que a da referência 

contendo brita calcária e 3,0 % de plastificante, levando a crer que a proporcionalidade 

sugerida pelo fabricante do plastificante utilizado, não se refere a concretos utilizando-se 

brita calcária. Para estes, deve-se realizar testes preliminares para compor a proporção a 

ser empregada; 

• Com a desmolda, pode-se inferir que o plastificante utilizado funciona como um 

retardador de pega para os concretos, sendo mais prejudicial em grandes proporções e 

com esta para os concretos contendo brita granítica e fator água /cimento elevado, acima 

de 0,55; 

• Os traços contendo brita calcária, ao se aumentar a substituição parcial de areia por 

RBP, tem-se uma redução na trabalhabilidade, nas resistências mecânicas e no módulo 

de elasticidade à medida que se aumenta esta substituição. Porém, os concretos 

propostos com a substituição parcial da areia por RBP adquiriram maior tenacidade que a 

referência sem a presença de RBP na mistura. Também corre diminuição de 

trabalhabilidade de resistências mecânicas nos concretos que contem brita granítica e 

substituições de areia por RBP; 

• Os traços com brita calcária, não contendo plastificante não são trabalháveis com as 

proporções de 0,65 para a relação água/cimento e introduções de RBP. Para concretos 

nestas proporções de cimento e agregado, deve-se aumentar a relação água/cimento, e 
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isto acarreta em menores resistências, logo, vê-se a necessidade de utilização de 

plastificante para traços contendo brita calcária e RBP;  

• A diminuição de resistência mecânica a compressão dos concretos propostos para as 

idades de 7 (sete), 28 (vinte e oito) e 180 (cento e oitenta) dias, a partir da referência, 

com incrementos de substituição de RBP é maior para os concretos contendo brita 

calcária e 3,0 % de plastificante do que para os concretos produtos da referência 

contendo brita granítica, sem a utilização do plastificante; 

• A resistência à tração por compressão diametral e o módulo de elasticidade, dos traços 

contendo brita calcária e 3,0 % de plastificante, são diminuídos à medida que se aumenta 

a porcentagem de RBP introduzido por substituição do agregado miúdo do traço. Sendo 

que estas diminuições são inferiores as diminuições proporcionais aos mesmos traços 

obtidas para a resistência à compressão na mesma idade. Para tanto, a diminuição do 

módulo de elasticidade estabelece uma maior capacidade de deformação do concreto 

antes da ruptura, mesmo com a diminuição da resistência deste; 

• A proporcionalidade da relação entre as resistências à tração pela resistência a 

compressão para os traços contendo RBP, são maiores que a mesma proporcionalidade 

obtida com a referência, atingindo acréscimos superiores a 100,0 % para os traços com 

proporções entre 7,5 % e 17,5 % de RBP. Este acréscimo de proporcionalidade leva a 

crer que ao se obter um traço de concreto com resíduo de RBP, brita calcária e 

plastificante, com resistência a compressão compatível com a referência C1 (1,0: 2,5: 3,5: 

0,60: 3,0 % - 21,98 MPa), este compósito com resíduo terá uma resistência a tração 

superior ao concreto sem resíduo com a mesma resistência a compressão aos 28 dias; 

• A exposição dos concretos, tanto com brita calcária, como com brita granítica, ao 

ambiente de clima semiárido por um período de 152 dias, onde se atingiu temperaturas 

ambientes máximas de até 38 ⁰C e de até 47 ⁰C diretamente nos concretos acarretou em 

ganhos de resistência após os 28 dias, onde, os concretos com RBP, brita calcária e 3,0 

% de plastificante, apresentaram ganhos de resistência maiores, que os concretos 

confeccionados com brita granítica, sem a presença de plastificante; 

• A introdução de RBP, apesar de acarretar em uma diminuição de resistência, quando não 

se variam as proporcionalidades do traço, gera uma maior capacidade de deformação 

sem ruptura para os concretos com brita calcária, tornando-os menos frágeis, tende a 

diminuir o aparecimento de trincas após a ruptura do concreto, aumenta a resistência 
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residual após a ruptura e sua tenacidade. Este fato pode ser atribuído textura (fibra), 

aliada à capacidade de elástico/plástica da borracha introduzida no compósito; 

• Os concretos propostos (1,0: 2,5: 3,5: 0,6: 3,0 %), confeccionados com brita calcária, 

plastificante a base de lignosulfonatos, e substituições parciais de areia por RBP, podem 

ser utilizados para o preparo de concretos não estruturais como placas de quadras 

poliesportivas, blocos de vedação em alvenaria, peças pré-moldadas de concreto, entre 

outras obras que não possibilitem solicitações maiores e compatíveis, expostas ou não a 

ambientes de clima semiáridos, possibilitando maior ductilidade e tenacidade ao conjunto; 

• Para a utilização destes concretos contendo RBP como elementos estruturais, devem-se 

corrigir as proporcionalidades, aumentando-se a porcentagem de cimento, fazendo-se 

testes de compressão aos 28 dias até se encontrar a resistência desejada (superior a 20 

MPa – ABNT NBR 6118/2007). Este possivelmente terá maior resistência à tração, 

devido a introdução superior a 7,5 % de RBP, comparado ao concreto com a mesma 

resistência a compressão aos 28 dias, e chegará a resistências maiores após este 

período, assim como maior tenacidade.  

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho estudou o comportamento de concretos de baixa resistência utilizando 

brita calcária, substituição parcial de areai por resíduo de borracha de pneu, e aditivo 

plastificante. No entanto, será necessário aprimorar estes estudos, viabilizando a utilização 

de brita de origem calcária, e do RBP em concretos de resistências maiores, para fins 

diversos. Desta forma, sugere-se: 

• Encontrar traços de concreto utilizando uma porcentagem fixa de substituição de 

resíduo de borracha de pneu proveniente do processo de recauchutagem, tratados 

com NaOH, com maiores concentrações de cimento, que possibilitem a sua 

utilização como concreto estrutural; 

• Estudar as resistências à tração por compressão diametral em concretos contendo 

resíduo de borracha de pneu e concretos sem este resíduo, mas com a mesma 

resistência a compressão aos 28 dias, verificando se a resistência aumentará para 

os compósitos contendo resíduo após 28 dias de cura e posterior exposição a 

ambientes diversos; 

• Verificar a resistência à flexão para os concretos estudados;  

• Encontrar o tempo mais preciso de estabilização de resistência para os compósitos 

cimentícios, contendo o RBP e aditivo plastificante; 
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• Verificar a resistência destes compósitos submetidos a temperaturas elevadas; 

• Adequar o traço contendo 10,0 % de RBP a resistências iguais ou superiores a 18 

MPa, possibilitando sua utilização em obras de fundações; 

• Estudar a fratura na zona de transição entre o resíduo e a pasta cimentícia; 

• Verificar concentração de plastificante para maiores trabalhabilidades dos concretos 

estudados; 

• Vincular o tipo de plastificante com a composição e Ph da brita. 
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ANEXOS. 

Considere para as Tabelas dos anexos a seguinte nomenclatura: 

CP – Corpo de prova; N – Amostragem; F. max – Força máxima aplicada; T – Tensão de 

ruptura; Var. – Variação da resistência (Tensão de ruptura) em relação a média desta; E – 

Módulo de elasticidade; Def. – Deformação axial ; RBP – Concentração de RBP. 

ANEXO AA – RESULTADOS DO ENSAIO DE COMPRESSÃO PARA OS TRAÇOS 

COM BRITA CALCÁRIA CONTENDO PLASTIFICANTE – ESCOLHA  DA 

REFERÊNCIA C1. 

Tabela 0-1– Resultado do ensaio de compressão aos 0 7 dias - brita calcária com plastificante – 
traços iniciais sem RBP. 

CP N 

Sem exclusão de valores  Com exclusão de valores  

F. max T 
Var. 

Def. F. 
max T 

Var. 
Def. 

(Kgf)  (MPa) (mm) (Kgf)  (MPa) (mm) 

03 

01 12218,69 15,26 3,72% 1,02     
02 11308,56 14,12 -4,02% 0,99     
03 12405,02 15,49 5,29% 1,40     
04 11738,54 14,66 -0,35% 1,02     
05 11236,90 14,03 -4,64% 0,93     

Média 11781,54 14,71  1,07     

04 

01 9309,14 11,62 1,24% 0,86     
02 9946,95 12,42 8,21% 0,97     
03 8578,17 10,71 -6,69% 0,82     
04 8936,49 11,16 -2,77% 0,83     

Média 9192,69 11,48  0,87     
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Tabela 0-2– Resultado do ensaio de compressão aos 2 8 dias - brita calcária com plastificante – 
traços iniciais sem RBP. 

CP N 
Sem exclusão de valores Com exclusão de valores 

F. max T 
Var. 

Def. F. max T 
Var. 

Def. 
(Kgf) (MPa) (mm) (Kgf) (MPa) (mm) 

01 

01 16554,36 20,67 0,17% 0,92 16554,36 20,67 3,13% 0,92 
02 16819,52 21,00 1,77% 1,02 16819,52 21,00 4,78% 1,02 
03 15056,58 18,80 -8,89% 1,05 15056,58 18,80 -6,20% 1,05 
04 15780,39 19,70 -4,53% 1,17 15780,39 19,70 -1,71% 1,17 
05 18489,28 23,00 11,47% 0,95     

Média 16540,03 20,63  1,02 16052,71 20,04  1,04 

02 

01 20574,70 25,69 5,94% 1,04 20574,70 25,69 1,88% 1,04 
02 16332,20 20,39 -15,92% 0,85     
03 19858,06 24,80 2,27% 1,03 19858,06 24,80 -1,65% 1,03 
04 19829,40 24,76 2,10% 1,01 19829,40 24,76 -1,80% 1,01 
05 20510,21 25,61 5,61% 1,01 20510,21 25,61 1,57% 1,01 

Média 19420,91 24,25  0,99 20193,09 25,22  1,02 

03 

01 17156,33 21,42 6,31% 0,98 17156,33 21,42 -2,55% 0,98 
02 18202,63 22,73 12,82% 0,96 18202,63 22,73 3,41% 0,96 
03 17450,16 21,79 8,15% 0,97 17450,16 21,79 -0,86% 0,97 
04 13007,00 16,24 -19,40% 1,00     
05 14863,09 18,56 -7,88% 1,19     

Média 16135,84 20,15  1,02 17603,04 21,98  0,97 

04 

01 11623,88 14,51 -2,17% 0,85 11623,88 14,51 -5,84% 0,85 
02 12469,52 15,57 4,97% 0,89 12469,52 15,57 1,04% 0,89 
03 12935,33 16,15 8,88% 0,76 12935,33 16,15 4,80% 0,76 
04 10491,59 13,10 -11,68% 0,92     
         

Média 11880,08 14,83  0,86 12342,91 15,41  0,83 
 

Tabela 0-3– Resultado do ensaio de compressão aos 1 80 dias - brita calcária com plastificante 
– traços iniciais sem RBP. 

CP N 
Sem exclusão de valores Com exclusão de valores 

F. max T Var. Def. F. max T Var. Def. 
(Kgf) (MPa) (mm) (Kgf) (MPa) (mm) 

01 

01 19463,91 24,30 5,75% 1,14 19463,91 24,30 3,05% 1,14 
02 19764,90 24,68 7,41% 1,21 19764,90 24,68 4,66% 1,21 
03 16475,53 20,57 -10,48% 1,35        
04 17837,14 22,27 -3,08% 1,38 17837,14 22,27 -5,56% 1,38 
05 18474,95 23,07 0,40% 1,06 18474,95 23,07 -2,16% 1,06 

Média 18403,29 22,98   1,23 18885,23 23,58   1,20 

02 

01 22215,81 27,74 -2,20% 1,00 22215,81 27,74 4,57% 1,00 
02 25218,52 31,49 11,02% 1,07      1,07 
03 21234,01 26,51 -6,54% 1,05 21234,01 26,51 -0,06% 1,05 
04 20288,05 25,33 -10,70% 1,22 20288,05 25,33 -4,51% 1,22 
05 24630,88 30,75 8,41% 1,09      1,09 

Média 22717,45 28,36   1,09 21245,96 26,53   1,09 

03 

01 15916,55 19,87 -14,18% 1,15        
02 17844,31 22,28 -3,77% 1,10 17844,31 22,28 -2,44% 1,10 
03 17378,49 21,70 -6,27% 1,31 17378,49 21,70 -4,98% 1,31 
04 19643,07 24,53 5,95% 1,23 19643,07 24,53 7,41% 1,23 
05 21929,15 27,38 18,26% 1,12        

Média 18542,31 23,15   1,18 18288,62 22,84   1,21 

04 

01 15594,06 19,47 -0,76% 0,93 15594,06 19,47 7,25% 0,93 
02 16661,86 20,80 6,01% 0,92        
03 18288,62 22,84 16,41% 0,97        
04 14003,13 17,48 -10,91% 0,91 14003,13 17,48 -3,71% 0,91 
05 14024,62 17,51 -10,75% 1,21 14024,62 17,51 -3,54% 1,21 

Média 15714,46 19,62   0,99 14540,60 18,15   1,02 
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ANEXO AB – RESULTADOS DO ENSAIO DE COMPRESSÃO PARA OS TRAÇOS 

COM BRITA CALCÁRIA CONTENDO PLASTIFICANTE – PRODUTO S DE C1. 

Tabela 0-4– Resultado do ensaio de compressão – C1 – 07 dias de cura. 

RBP N 
Sem exclusão de valores Com exclusão de valores 

F. max. T 
Var. 

Def. F. max. T 
Var. 

Def. 
(kgf) (MPa) (mm) (kgf) (MPa) (mm) 

0,0 % 
C1 

CP 03 

1 12218,69 15,26 3,72% 1,02 12218,69 15,26 3,72% 1,02 
2 11308,56 14,12 -4,02% 0,99 11308,56 14,12 -4,02% 0,99 
3 12405,02 15,49 5,29% 1,40 12405,02 15,49 5,29% 1,4 
4 11738,54 14,66 -0,35% 1,02 11738,54 14,66 -0,35% 1,02 
5 11236,90 14,03 -4,64% 0,93 11236,9 14,03 -4,64% 0,93 
 Média 14,71   Média 14,71   

5,0 % 

1 6241,92 7,79 -0,43% 0,78 6241,92 7,79 2,50% 0,78 
2 6987,23 8,72 11,45% 0,75        
3 5647,11 7,05 -9,89% 0,57 5647,11 7,05 -7,24% 0,57 
4 6370,92 7,95 1,61% 0,66 6370,92 7,95 4,61% 0,66 
5 6098,60 7,61 -2,74% 0,76 6098,6 7,61 0,13% 0,76 
 Média 7,82   Média 7,60   

7,5 % 

1 5575,45 6,96 -0,14% 0,73 5575,45 6,96 -3,13% 0,73 
2 5912,27 7,38 5,88% 0,70 5912,27 7,38 2,71% 0,7 
3 5711,61 7,13 2,30% 0,73 5711,61 7,13 -0,77% 0,73 
4 5826,27 7,27 4,30% 0,65 5826,27 7,27 1,18% 0,65 
5 4894,64 6,11 -12,34% 0,77         
 Média 6,97   Média 7,19   

10,0 % 

1 5095,30 6,36 6,96% 0,73 5095,3 6,36 6,96% 0,73 
2 4371,50 5,46 -8,17% 0,70 4371,5 5,46 -8,17% 0,7 
3 4987,81 6,23 4,78% 0,73 4987,81 6,23 4,78% 0,73 
4 4894,64 6,11 2,76% 0,65 4894,64 6,11 2,76% 0,65 
5 4464,66 5,57 -6,32% 0,77 4464,66 5,57 -6,32% 0,77 
 Média 5,95   Média 5,95   

12,5 % 

1 4521,99 5,65 2,02% 0,67 4521,99 5,65 4,92% 0,67 
2 4457,49 5,57 0,58% 0,69 4457,49 5,57 3,44% 0,69 
3 4923,31 6,15 11,05% 0,73        
4 4135,01 5,16 -6,83% 0,62 4135,01 5,16 -4,18% 0,62 
5 4135,01 5,16 -6,83% 0,65 4135,01 5,16 -4,18% 0,65 
 Média 5,54   Média 5,39   

15,0 % 

1 4593,66 5,74 12,11% 0,55 4593,66 5,74 3,86% 0,55 
2 3576,03 4,47 -12,70% 0,82        
3 4435,99 5,54 8,20% 0,70 4435,99 5,54 0,24% 0,7 
4 3640,53 4,55 -11,13% 0,89        
5 4242,50 5,30 3,52% 0,67 4242,5 5,3 -4,10% 0,67 
 Média 5,12   Média 5,53   

17,5 % 

1 3418,37 4,27 -12,07% 0,66        
2 4056,18 5,06 4,20% 0,54 4056,18 5,06 -2,94% 0,54 
3 4113,51 5,14 5,85% 0,66 4113,51 5,14 -1,41% 0,66 
4 4357,16 5,44 12,03% 0,53 4357,16 5,44 4,35% 0,53 
5 3497,20 4,37 -10,01% 0,62        
 Média 4,86   Média 5,21   

20,0 % 

1 3375,37 4,21 -9,93% 0,74 3375,37 4,21 -6,76% 0,74 
2 3619,03 4,52 -3,29% 0,69 3619,03 4,52 0,11% 0,69 
3 4249,67 5,31 13,61% 0,51        
4 3776,69 4,72 0,98% 0,58 3776,69 4,72 4,54% 0,58 
5 3690,69 4,61 -1,37% 0,50 3690,69 4,61 2,10% 0,5 
 Média 4,67   Média 4,52   
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Tabela 0-5– Resultado do ensaio de compressão – C1 – 28 dias de cura. 

RBP N 
Sem exclusão de valores Com exclusão de valores 

F. max. T Var. Def. F. max. T Var. Def. 
(kgf) (MPa) (mm) (kgf) (MPa) (mm) 

0,0 % 
C1 

CP 03 

1 17156,33 21,42 6,31% 0,98 17156,33 21,42 -2,55% 0,98 
2 18202,63 22,73 12,82% 0,96 18202,63 22,73 3,41% 0,96 
3 17450,16 21,79 8,15% 0,97 17450,16 21,79 -0,86% 0,97 
4 13007,00 16,24 -19,40% 1,00        
5 14863,09 18,56 -7,88% 1,19        
 Média 20,15   Média 21,98   

5,0 % 

1 6385,25 7,97 -18,42% 0,97        
2 7539,04 9,41 -3,68% 0,96 7539,04 9,41 -7,93% 0,96 
3 7431,55 9,28 -5,02% 0,91 7431,55 9,28 -9,20% 0,91 
4 8922,15 11,14 14,02% 0,73 8922,15 11,14 9,00% 0,73 
5 8850,49 11,05 13,10% 0,67 8850,49 11,05 8,12% 0,67 
 Média 9,77   Média 10,22   

7,5 % 

1 6227,59 7,78 8,15% 0,65 6227,59 7,78 0,42% 0,65 
2 5983,93 7,47 3,84% 0,79 5983,93 7,47 -3,58% 0,79 
3 6241,92 7,79 8,28% 0,69 6241,92 7,79 0,55% 0,69 
4 6363,75 7,95 10,51% 0,60 6363,75 7,95 2,61% 0,60 
5 3984,51 4,98 -30,78% 0,67        
 Média 7,19   Média 7,75   

10,0 % 

1 5353,29 6,68 2,42% 0,92 5353,29 6,68 2,42% 0,92 
2 5166,97 6,45 -1,10% 1,03 5166,97 6,45 -1,10% 1,03 
3 4959,14 6,19 -5,09% 1,24 4959,14 6,19 -5,09% 1,24 
4 5367,63 6,70 2,73% 0,96 5367,63 6,70 2,73% 0,96 
5 5274,46 6,59 1,04% 0,89 5274,46 6,59 1,04% 0,89 
 Média 6,52   Média 6,52   

12,5 % 

1 4830,15 6,03 -8,88% 0,85 4830,15 6,03 -3,60% 0,85 
2 5095,30 6,36 -3,90% 0,83 5095,30 6,36 1,68% 0,83 
3 5152,63 6,43 -2,84% 1,12 5152,63 6,43 2,80% 1,12 
4 6464,08 8,07 21,94% 0,74       
5 4966,31 6,20 -6,32% 1,06 4966,31 6,20 -0,88% 1,06 
 Média 6,62   Média 6,26   

15,0 % 

1 4919,01 6,14 -1,07% 0,74 4919,01 6,14 -1,07% 0,74 
2 5125,40 6,40 3,05% 0,73 5125,40 6,40 3,05% 0,73 
3 4999,27 6,24 0,48% 0,82 4999,27 6,24 0,48% 0,82 
4 5228,60 6,53 5,11% 0,74 5228,60 6,53 5,11% 0,74 
5 4593,66 5,74 -7,57% 0,85 4593,66 5,74 -7,57% 0,85 
 Média 6,21   Média 6,21   

17,5 % 

1 5224,30 6,52 9,51% 0,71 5224,30 6,52 9,51% 0,71 
2 4636,65 5,79 -2,75% 1,03 4636,65 5,79 -2,75% 1,03 
3 4564,99 5,70 -4,27% 0,81 4564,99 5,70 -4,27% 0,81 
4 4765,65 5,95 -0,07% 0,90 4765,65 5,95 -0,07% 0,90 
5 4650,99 5,81 -2,42% 0,73 4650,99 5,81 -2,42% 0,73 
 Média 5,95   Média 5,95   

20,0 % 

1 4206,67 5,25 3,14% 0,75 4206,67 5,25 3,14% 0,75 
2 3733,69 4,66 -8,45% 1,16 3733,69 4,66 -8,45% 1,16 
3 4285,50 5,35 5,11% 0,75 4285,50 5,35 5,11% 0,75 
4 4113,51 5,14 0,98% 0,68 4113,51 5,14 0,98% 0,68 
5 4041,84 5,05 -0,79% 0,57 4041,84 5,05 -0,79% 0,57 
 Média 5,09   Média 5,09   
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Tabela 0-6– Resultado do ensaio de compressão – C1 – 180 dias de cura. 

RBP N 
Sem exclusão de valores Com exclusão de valores 

F. max. T Var. Def. F. max. T Var. Def. 
(kgf) (MPa) (mm) (kgf) (MPa) (mm) 

0,0 % 
C1 

CP 03 

1 15916,55 19,87 -14,18% 1,15        
2 17844,31 22,28 -3,77% 1,10 17844,31 22,28 -2,44% 1,10 
3 17378,49 21,70 -6,27% 1,31 17378,49 21,70 -4,98% 1,31 
4 19643,07 24,53 5,95% 1,23 19643,07 24,53 7,41% 1,23 
5 21929,15 27,38 18,26% 1,12        
 Média 23,15    Média 22,84   

5,0 % 

1 10262,27 12,81 -4,42% 0,86 10262,27 12,81 -0,18% 0,86 
2 9903,65 12,37 -7,70% 0,88 9903,65 12,37 -3,60% 0,88 
3 10799,75 13,48 0,58% 1,09 10799,75 13,48 5,05% 1,09 
4 10147,61 12,67 -5,46% 0,95 10147,61 12,67 -1,27% 0,95 
5 12555,51 15,68 17,00% 0,84     
 Média 13,40   Média 12,83   

7,5 % 

1 9373,64 11,70 4,07% 0,78 9373,64 11,70 1,36% 0,78 
2 9860,95 12,31 9,50% 0,73 9860,95 12,31 6,65% 0,73 
3 8979,49 11,21 -0,28% 0,95 8979,49 11,21 -2,88% 0,95 
4 8771,66 10,95 -2,60% 0,83 8771,66 10,95 -5,13% 0,83 
5 8040,69 10,04 -10,69% 0,71     
 Média 11,24   Média 11,54   

10,0 % 

1 6987,23 8,72 -2,68% 0,89 6987,23 8,72 -6,21% 0,89 
2 7137,72 8,91 -0,56% 0,98 7137,72 8,91 -4,17% 0,98 
3 8047,85 10,05 12,17% 0,94 8047,85 10,05 8,09% 0,94 
4 6098,60 7,61 -15,07% 1,17        
5 7617,87 9,51 6,14% 0,65 7617,87 9,51 2,29% 0,65 
 Média 8,96   Média 9,30   

12,5 % 

1 7388,55 9,23 3,43% 0,77 7388,55 9,23 0,24% 0,77 
2 7438,71 9,29 4,10% 0,68 7438,71 9,29 0,90% 0,68 
3 7782,70 9,72 8,92% 0,73 7782,70 9,72 5,57% 0,73 
4 6241,92 7,79 -12,71% 0,80        
5 6879,73 8,59 -3,74% 0,78 6879,73 8,59 -6,71% 0,78 
 Média 8,92   Média 9,21   

15,0 % 

1 7438,71 9,29 2,63% 0,88 7438,71 9,29 2,46% 0,88 
2 7718,20 9,64 6,50% 0,72 7718,20 9,64 6,32% 0,72 
3 6306,42 7,87 -13,06% 1,56         
4 6621,74 8,27 -8,64% 0,79 6621,74 8,27 -8,79% 0,79 
5 8162,52 10,19 12,57% 0,77     
 Média 9,05   Média 9,07   

17,5 % 

1 7316,88 9,14 5,30% 0,84 7316,88 9,14 2,47% 0,84 
2 7445,88 9,30 7,14% 0,66 7445,88 9,30 4,26% 0,66 
3 7424,38 9,27 6,80% 0,79 7424,38 9,27 3,92% 0,79 
4 6385,25 7,97 -8,18% 0,93 6385,25 7,97 -10,65% 0,93 
5 6184,59 7,72 -11,06% 1,10     
 Média 8,68   Média 8,92   

20,0 % 

1 5761,78 7,19 -8,76% 1,04 5761,78 7,19 -8,76% 1,04 
2 6464,08 8,07 2,41% 0,83 6464,08 8,07 2,41% 0,83 
3 6313,59 7,88 0,00% 0,97 6313,59 7,88 0,00% 0,97 
4 6342,25 7,92 0,51% 0,91 6342,25 7,92 0,51% 0,91 
5 6679,07 8,34 5,84% 0,72 6679,07 8,34 5,84% 0,72 
 Média 7,88   Média 7,88   
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ANEXO AB-1 – VARIABILIDADE ESTATÍSTICA DO ENSAIO DE  COMPRESSÃO 

PARA OS TRAÇOS COM BRITA CALCÁRIA CONTENDO PLASTIFI CANTE – 

PRODUTOS DE C1. 

Tabela 0-7- Variação estatística da amostragem para  a tensão de ruptura aos 07 dias para os 
traços produtos da referência C1, com suas deformaç ões. 

Variável 

RBP 

0,0 % 5,0 % 7,5 % 10, % 12,5 % 15,0 % 17,5 % 20,0 % 
Tensão de ruptura aos 07 dias (MPa) 

N° de CP 5 4 4 5 4 3 3 4 
Média 14,71 7,60 7,19 5,95 5,39 5,53 5,21 4,52 

Mediana 14,66 7,70 7,20 6,11 5,37 5,54 5,14 4,57 

Desvio padrão 0,66 0,39 0,18 0,41 0,26 0,22 0,20 0,22 

Coeficiente de 
variação 4,46% 5,16% 2,53% 6,81% 4,86% 3,99% 3,84% 4,85% 

Mínimo 14,03 7,05 6,96 5,46 5,16 5,30 5,06 4,21 
Máximo 15,49 7,95 7,38 6,36 5,65 5,74 5,44 4,72 

 Deformação axial máxima - 07 dias (mm) 
Média 1,072 0,693 0,703 0,716 0,658 0,640 0,577 0,628 

Mediana 1,020 0,710 0,715 0,730 0,660 0,670 0,540 0,635 

Desvio padrão 0,187 0,097 0,038 0,044 0,030 0,079 0,072 0,108 

Coeficiente de 
variação 17,44% 14,02% 5,37% 6,21% 4,54% 12,40% 12,54% 17,23% 

Mínimo 0,930 0,570 0,650 0,650 0,620 0,550 0,530 0,500 

Máximo 1,400 0,780 0,730 0,770 0,690 0,700 0,660 0,740 
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Tabela 0-8 - Variação estatística da amostragem par a a tensão de ruptura aos 28 dias para os 
traços produtos da referência C1, com suas deformaç ões. 

Variável 

RBP 

0,0 % 5,0 % 7,5 % 10,0 % 12,5 % 15,0 % 17,5 % 20,0 % 
Tensão de ruptura aos 28 dias (MPa) 

N° de CP 3 4 4 5 4 5 5 5 

Média 21,98 10,22 7,75 6,52 6,26 6,21 5,95 5,09 
Mediana 21,79 10,23 7,79 6,59 6,28 6,24 5,81 5,14 

Desvio padrão 0,68 1,01 0,20 0,21 0,18 0,30 0,33 0,27 

Coeficiente de 
variação 3,07% 9,91% 2,59% 3,22% 2,85% 4,85% 5,52% 5,22% 

Mínimo 21,42 9,28 7,47 6,19 6,03 5,74 5,70 4,66 

Máximo 22,73 11,14 7,95 6,70 6,43 6,53 6,52 5,35 

 Deformação axial - 28 dias (mm) 
Média 0,970 0,818 0,683 1,008 0,965 0,777 0,836 0,782 

Mediana 0,970 0,820 0,670 0,960 0,955 0,744 0,810 0,750 

Desvio padrão 0,010 0,139 0,081 0,140 0,147 0,053 0,132 0,224 

Coeficiente de 
variação 1,03% 17,05% 11,81% 13,88% 15,19% 6,76% 15,77% 28,61% 

Mínimo 0,960 0,670 0,600 0,890 0,830 0,732 0,710 0,570 

Máximo 0,980 0,960 0,790 1,240 1,120 0,850 1,030 1,160 
Tabela 0-9- Variação estatística da amostragem para  a tensão de ruptura aos 180 dias para os 

traços produtos da referência C1, com suas deformaç ões. 

Variável 

RBP 

0,0 % 5,0 % 7,5 % 10,0 % 12,5 % 15,0 % 17,5 % 20,0 % 
Tensão de ruptura aos 180 dias (MPa) 

N° de CP 3 4 4 4 4 3 4 5 

Média 22,84 12,83 11,54 9,30 9,21 9,07 8,92 7,88 

Mediana 22,28 12,74 11,46 9,21 9,26 9,29 9,21 7,92 

Desvio padrão 1,49 0,47 0,60 0,60 0,47 0,71 0,64 0,43 

Coeficiente de 
variação 6,55% 3,66% 5,19% 6,50% 5,06% 7,85% 7,14% 5,40% 

Mínimo 21,70 12,37 10,95 8,72 8,59 8,27 7,97 7,19 

Máximo 24,53 13,48 12,31 10,05 9,72 9,64 9,30 8,34 

 Deformação axial – 180 dias (mm) 
Média 1,213 0,945 0,823 0,865 0,740 0,797 0,805 0,894 

Mediana 1,230 0,915 0,805 0,915 0,750 0,790 0,815 0,910 

Desvio padrão 0,106 0,104 0,094 0,148 0,045 0,080 0,113 0,124 

Coeficiente de 
variação 8,74% 11,01% 11,46% 17,11% 6,14% 10,07% 14,00% 13,89% 

Mínimo 1,100 0,860 0,730 0,650 0,680 0,720 0,660 0,720 

Máximo 1,310 1,090 0,950 0,980 0,780 0,880 0,930 1,040 
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ANEXO AB-2 – VARIABILIDADE ENTRE A TENSÃO DE COMPRE SSÃO E O 

DESLOCAMENTO OBTIDO NO CORPO DE PROVA - ENSAIO DE C OMPRESSÃO 

AOS 28 DIAS PARA OS TRAÇOS COM BRITA CALCÁRIA CONTE NDO 

PLASTIFICANTE – PRODUTOS DE C1. 

 
Figura 0-1 – Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – Referência C1 – 28 

dias. 

 
Figura 0-2 – Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 5,0 % – 28 dias. 

 
Figura 0-3 – Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 7,5 % – 28 dias. 
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Figura 0-4 – Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 10,0 % – 28 dias. 

 
Figura 0-5 – Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 12,5 % – 28 dias. 

 
Figura 0-6 – Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 15,0 % – 28 dias. 
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Figura 0-7 – Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 17,5 % – 28 dias. 

 
Figura 0-8 – Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 20,0 % – 28 dias. 
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ANEXO AB-3 – VARIABILIDADE ENTRE A TENSÃO DE COMPRE SSÃO E O 

DESLOCAMENTO OBTIDO NO CORPO DE PROVA - ENSAIO DE C OMPRESSÃO 

AOS 180 DIAS PARA OS TRAÇOS COM BRITA CALCÁRIA CONT ENDO 

PLASTIFICANTE – PRODUTOS DE C1. 

 
Figura 0-9– Tensão de compressão x deslocamento do corpo de prova – Referência – 180 dias. 

 
Figura 0-10– Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 5,0 % – 180 dias. 

 
Figura 0-11– Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 7,5 % – 180 dias. 
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Figura 0-12– Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 10,0 % – 180 dias. 

 
Figura 0-13– Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 12,5 % – 180 dias. 

 
Figura 0-14– Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 15,0 % – 180 dias. 
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Figura 0-15– Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 17,5 % – 180 dias. 

 
Figura 0-16– Tensão de compressão x deslocamento do  corpo de prova – 20,0 % – 180 dias. 
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ANEXO AC – RESULTADOS DO ENSAIO DE TRAÇÃO POR COMPR ESSÃO 

DIAMETRAL PARA OS TRAÇOS PRODUTOS DE C1. 

Tabela 0-10– Resultado do ensaio de tração por comp ressão diametral – C1 – 28 dias. 

RBP N 
Sem exclusão de valores  Com exclusão de valores  

Carga (N)  T. (MPa) Variação  Carga (N)  T. (MPa) Variação  

0,0 % 
C1 

1 50934,48 1,65 21,50%    
2 39107,88 1,27 -6,71% 39107,88 1,27 -5,15% 
3 43607,58 1,41 4,02% 43607,58 1,41 5,77% 
4 40973,37 1,33 -2,26% 40973,37 1,33 -0,62% 
5 34986,67 1,13 -16,54%    
 Média 1,36  Média 1,34  

5,0 % 

1 29198,23 0,93 -15,51%    
2 33041,80 1,05 -4,39% 33041,8 1,05 -7,96% 
3 39780,10 1,27 15,11% 39780,1 1,27 10,81% 
4 32118,70 1,02 -7,06% 32118,7 1,02 -10,53% 
5 38654,37 1,23 11,85% 38654,37 1,23 7,68% 
 Média 1,10  Média 1,14  

7,5 % 

1 31546,18 1,00 -1,35% 31546,18 1,00 -1,35% 
2 30520,16 0,97 -4,56% 30520,16 0,97 -4,56% 
3 32401,74 1,03 1,33% 32401,74 1,03 1,33% 
4 33450,28 1,06 4,61% 33450,28 1,06 4,61% 
5 31967,53 1,02 -0,03% 31967,53 1,02 -0,03% 
 Média 1,02  Média 1,02  

10,0 % 

1 29340,72 0,93 2,67% 29340,72 0,93 -4,21% 
2 30936,36 0,98 8,26% 30936,36 0,98 1,00% 
3 31615,66 1,01 10,64% 31615,66 1,01 3,21% 
4 25371,07 0,81 -11,22%       
5 25618,74 0,82 -10,35%       
 Média 0,91  Média 0,98  

12,5 % 

1 29645,31 0,94 1,49% 29645,31 0,94 1,49% 
2 29542,38 0,94 1,14% 29542,38 0,94 1,14% 
3 30526,59 0,97 4,51% 30526,59 0,97 4,51% 
4 26506,13 0,84 -9,26% 26506,13 0,84 -9,26% 
5 29831,86 0,95 2,13% 29831,86 0,95 2,13% 
 Média 0,93  Média 0,93  

15,0 % 

1 25113,44 0,80 -11,84% 25113,44 0,80 -5,20% 
2 27435,66 0,87 -3,69% 27435,66 0,87 3,57% 
3 30381,86 0,97 6,65%    
4 26924,26 0,86 -5,48% 26924,26 0,86 1,64% 
5 32575,42 1,04 14,36%    
 Média 0,91  Média 0,84  

17,5 % 

1 23444,14 0,75 -1,47% 23444,14 0,75 1,40% 
2 25348,23 0,81 6,53% 25348,23 0,81 9,63% 
3 26490,04 0,84 11,33%    
4 21147,65 0,67 -11,12% 21147,65 0,67 -8,53% 
5 22543,56 0,72 -5,26% 22543,56 0,72 -2,50% 
 Média 0,76  Média 0,74  

20,0 % 

1 17841,22 0,57 -9,34% 17841,22 0,57 -5,05% 
2 23231,86 0,74 18,05%    
3 17735,08 0,56 -9,88% 17735,08 0,56 -5,62% 
4 21031,86 0,67 6,87% 21031,86 0,67 11,93% 
5 18555,25 0,59 -5,71% 18555,25 0,59 -1,25% 
 Média 0,63  Média 0,60  
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ANEXO AC-1 – RELAÇÃO ENTRE A TENSÃO VERSOS DEFORMAÇ ÃO OBTIDA 

NO ENSAIO DE TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL – PROD UTOS DE 

C1. 

 
Figura 0-17– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – Referência 03 – CP 01. 

 
Figura 0-18– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – Referência 03 – CP 02. 

 
Figura 0-19– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – Referência 03 – CP 03. 
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Figura 0-20– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 5,0 % – CP 01. 

 
Figura 0-21– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 5,0 % – CP 02. 

 
Figura 0-22– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 7,5 % – CP 01. 
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Figura 0-23– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 7,5 % – CP 02. 

 
Figura 0-24– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 10,0 % – CP 01. 

 
Figura 0-25– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 10,0 % – CP 02. 
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Figura 0-26– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 12,5 % – CP 01. 

 
Figura 0-27– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 12,5 % – CP 02. 

 
Figura 0-28– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 15,0 % – CP 01. 
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Figura 0-29– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 15,0 % – CP 02. 

 
Figura 0-30– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 17,5 % – CP 01. 

 
Figura 0-31– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 17,5 % – CP 02. 
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Figura 0-32– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 20,0 % – CP 01. 

 
Figura 0-33– Relação entre tensão de tração e defor mação aos 28 dias – 20,0 % – CP 02. 
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ANEXO AC-2 – RELAÇÃO ENTRE A DEFORMAÇÃO VERSOS O TE MPO PARA 

SE ATINGIR ESTAS, OBTIDA NO ENSAIO DE TRAÇÃO POR CO MPRESSÃO 

DIAMETRAL – PRODUTOS DE C1. 

 
Figura 0-34– Relação entre a deformação versos o te mpo – Referência 03 – CP 01. 

 
Figura 0-35– Relação entre a deformação versos o te mpo – Referência 03 – CP 02. 

 
Figura 0-36– Relação entre a deformação versos o te mpo – Referência 03 – CP 03. 
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Figura 0-37– Relação entre a deformação versos o te mpo – 5,0 % – CP 01. 

 
Figura 0-38– Relação entre a deformação versos o te mpo – 5,0 % – CP 02. 

 
Figura 0-39– Relação entre a deformação versos o te mpo – 7,5 % – CP 02. 

 

-0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0 50 100 150 200

G 1

G 2

G 3

G 4

G 5

G 6

G 7

D
E

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

(m
m

/m
m

)

Tempo (s)

-0,01

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0 50 100 150 200

G 1

G 2

G 3

G 4

G 5

G 6

G 7

G 8

D
E

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 (
m

m
/m

m
)

Tempo (s)

-0,01

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0 50 100 150 200

G 1

G 2

G 3

G 4

G 5

G 6

G 7

G 8

D
E

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 (
m

m
/m

m
)

Tempo (s)



174 
 

Francisco Alves da Silva Júnior - PPGCEM 

 
Figura 0-40– Relação entre a deformação versos o te mpo – 10,0 % – CP 02. 

 
Figura 0-41– Relação entre a deformação versos o te mpo – 12,5 % – CP 02. 

 
Figura 0-42– Relação entre a deformação versos o te mpo – 15,0 % – CP 02. 
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Figura 0-43– Relação entre a deformação versos o te mpo – 17,5 % – CP 02. 

 
Figura 0-44– Relação entre a deformação versos o te mpo – 20,0 % – CP 01. 

 
Figura 0-45– Relação entre a deformação versos o te mpo – 20,0 % – CP 02. 
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ANEXO AD – RESULTADOS DO ENSAIO DE COMPRESSÃO PARA OS TRAÇOS 

COM BRITA CALCÁRIA SEM PLASTIFICANTE – PRODUTOS DE C2. 

Tabela 0-11–Resultado do ensaio de compressão – C2 – 28 dias de cura – com RBP. 

RBP N 
Sem exclusão de valores Com exclusão de valores 

F. max. T 
Var. 

Def. F. max. T 
Var. 

Def. 
(kgf) (MPa) (mm) (kgf) (MPa) (mm) 

0,0 % 
C2 

1 15486,57 19,34 -2,44% 1,43 15486,57 19,34 0,35% 1,43 
2 15192,74 18,97 -4,31% 1,29 15192,74 18,97 -1,57% 1,29 
3 14547,77 18,16 -8,39% 1,23 14547,77 18,16 -5,77% 1,23 
4 17643,65 22,03 11,13% 1,33        
5 16511,36 20,62 4,02% 1,23 16511,36 20,62 6,99% 1,23 
 Média 19,82    Média 19,27   

5,0 % 

1 9817,95 12,26 2,78% 0,90 9817,95 12,26 -0,02% 0,9 
2 8485,00 10,59 -11,22% 1,09         
3 9610,13 12,00 0,60% 0,92 9610,13 12 -2,14% 0,92 
4 9481,13 11,84 -0,74% 0,93 9481,13 11,84 -3,45% 0,93 
5 10369,76 12,95 8,57% 0,85 10369,76 12,95 5,61% 0,85 
 Média 11,93   Média 12,26   

7,5 % 

1 9559,96 11,94 12,05% 0,76 9559,96 11,94 3,50% 0,76 
2 7173,56 8,96 -15,92% 1,17         
3 8750,16 10,93 2,57% 0,78 8750,16 10,93 -5,26% 0,78 
4 7775,53 9,71 -8,88% 0,76         
5 9402,30 11,74 10,17% 0,88 9402,3 11,74 1,76% 0,88 
 Média 10,66   Média 11,54   

10,0 % 

1 5690,11 7,10 5,53% 0,66 5690,11 7,1 -2,92% 0,66 
2 4701,15 5,87 -12,75% 0,99         
3 5654,28 7,06 4,93% 0,90 5654,28 7,06 -3,46% 0,9 
4 6227,59 7,78 15,64% 0,84 6227,59 7,78 6,38% 0,84 
5 4672,49 5,83 -13,35% 1,05         
 Média 6,73   Média 7,31   

12,5 % 

1 4371,50 5,46 22,70% 0,80         
2 3468,53 4,33 -2,70% 0,58 3468,53 4,33 7,98% 0,58 
3 3138,88 3,92 -11,91% 0,54 3138,88 3,92 -2,24% 0,54 
4 3812,52 4,76 6,97% 0,67         
5 3024,22 3,78 -15,06% 0,75 3024,22 3,78 -5,74% 0,75 
 Média 4,45   Média 4,01   

15,0 % 

1 2407,91 3,01 -3,40% 0,97 2407,91 3,01 -5,79% 0,97 
2 2630,06 3,28 5,26% 0,58 2630,06 3,28 2,66% 0,58 
3 2551,23 3,19 2,37% 0,98 2551,23 3,19 -0,16% 0,98 
4 2644,40 3,30 5,91% 0,80 2644,4 3,30 3,29% 0,8 
5 2243,08 2,80 -10,14% 0,71         
 Média 3,12   Média 3,20   
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ANEXO AE – RESULTADOS DO ENSAIO DE COMPRESSÃO PARA OS TRAÇOS 

COM BRITA GRANÍTICA CONTENDO PLASTIFICANTE – PRODUT OS DE G1. 

Tabela 0-12– Resultado do ensaio de compressão – G1  – 28 dias de cura – com RBP. 

RBP N 
Sem exclusão de valores Com exclusão de valores 

F. max. T 
Var. 

Def. F. max. T 
Var. 

Def. 
(kgf) (MPa) (mm) (kgf) (MPa) (mm) 

0,0 % 
G1 

1 7302,55 9,12 2,43% 0,89 7302,55 9,12 2,43% 0,89 
2 7288,22 9,10 2,21% 0,71 7288,22 9,1 2,21% 0,71 
3 6800,90 8,49 -4,64% 0,68 6800,9 8,49 -4,64% 0,68 
4         
5         
 Média 8,90   Média 8,90   

5,0 % 

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

7,5 % 

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

10,0 % 

1 2142,00 2,68 -10,86% 0,99 2142 2,68 -4,80% 0,99 
2 2716,06 3,39 12,75% 1,02         
3 2364,91 2,95 -1,88% 1,41 2364,91 2,95 4,80% 1,41 
4         
5         
 Média 3,01   Média 2,82   

12,5 % 

1 2221,58 2,77 -11,78% 1,64         
2 2522,57 3,15 0,32% 0,48 2522,57 3,15 -3,47% 0,48 
3 2716,06 3,39 7,96% 0,76 2716,06 3,39 3,88% 0,76 
4 2601,40 3,25 3,50% 1,34 2601,4 3,25 -0,41% 1,34 
5         
 Média 3,14   Média 3,26   

15,0 % 

1 394,15 0,49 -73,51% 0,39         
2 2314,74 2,89 56,22% 0,68 2314,74 2,89 14,23% 0,68 
3 1741,43 2,17 17,30% 1,44 1741,43 2,17 -14,23% 1,44 
4         
5         
 Média 1,85   Média 2,53   
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ANEXO AF – RESULTADOS DO ENSAIO DE COMPRESSÃO PARA OS TRAÇOS 

COM BRITA GRANÍTICA SEM PLASTIFICANTE – PRODUTOS DE  G2. 

Tabela 0-13– Resultado do ensaio de compressão – G2  – 07 dias de cura – com RBP. 

RBP N 
Sem exclusão de valores Com exclusão de valores 

F. max. T 
Var. 

Def. F. max. T 
Var. 

Def. 
(kgf) (MPa) (mm) (kgf) (MPa) (mm) 

0,0 % 
G2 

1 10907,24 13,62 -7,44% 1,06 10907,24 13,62 -9,71% 1,06 
2 12247,36 15,29 3,91% 0,92 12247,36 15,29 1,36% 0,92 
3 12971,16 16,20 10,10% 0,93 12971,16 16,2 7,39% 0,93 
4 12197,19 15,23 3,51% 0,85 12197,19 15,23 0,96% 0,85 
5 10591,92 13,23 -10,09% 0,94         
 Média 14,71   Média 15,09   

5,0 % 

1 9008,15 11,25 19,35% 0,71         
2 7496,04 9,36 -0,70% 0,69 7496,04 9,36 0,97% 0,69 
3 7481,71 9,34 -0,91% 0,74 7481,71 9,34 0,76% 0,74 
4 7295,38 9,11 -3,35% 0,82 7295,38 9,11 -1,73% 0,82 
5 6464,08 8,07 -14,39% 0,72         
 Média 9,43   Média 9,27   

7,5 % 

1 7116,22 8,89 0,16% 1,04 7116,22 8,89 0,16% 1,04 
2 7352,71 9,18 3,42% 0,78 7352,71 9,18 3,42% 0,78 
3 6843,90 8,55 -3,67% 0,88 6843,9 8,55 -3,67% 0,88 
4 7037,39 8,79 -0,97% 0,70 7037,39 8,79 -0,97% 0,7 
5 7180,72 8,97 1,06% 0,79 7180,72 8,97 1,06% 0,79 
 Média 8,88   Média 8,88   

10,0 % 

1 6421,08 8,02 -0,94% 0,66 6421,08 8,02 -3,81% 0,66 
2 6464,08 8,07 -0,32% 0,77 6464,08 8,07 -3,21% 0,77 
3 6808,07 8,50 4,99% 0,69 6808,07 8,5 1,95% 0,69 
4 7015,90 8,76 8,20% 0,63 7015,9 8,76 5,07% 0,63 
5 5711,61 7,13 -11,93% 87,00         
 Média 8,10   Média 8,34   

12,5 % 

1 5346,13 6,68 1,24% 0,90 5346,13 6,68 1,24% 0,9 
2 5589,78 6,98 5,79% 0,60 5589,78 6,98 5,79% 0,6 
3 5231,46 6,53 -1,03% 0,72 5231,46 6,53 -1,03% 0,72 
4 5023,64 6,27 -4,97% 0,77 5023,64 6,27 -4,97% 0,77 
5 5231,46 6,53 -1,03% 0,65 5231,46 6,53 -1,03% 0,65 
 Média 6,60   Média 6,60   

15,0 % 

1 4507,66 5,63 -5,98% 0,81 4507,66 5,63 -5,98% 0,81 
2 4980,64 6,22 3,87% 0,75 4980,64 6,22 3,87% 0,75 
3 4908,98 6,13 2,37% 0,64 4908,98 6,13 2,37% 0,64 
4 4672,49 5,83 -2,64% 0,67 4672,49 5,83 -2,64% 0,67 
5 4908,98 6,13 2,37% 0,70 4908,98 6,13 2,37% 0,7 
 Média 5,99   Média 5,99   

17,5 % 

1 3898,52 4,87 1,04% 0,70 3898,52 4,87 1,04% 0,7 
2 3812,52 4,76 -1,24% 0,82 3812,52 4,76 -1,24% 0,82 
3 3948,68 4,93 2,28% 0,57 3948,68 4,93 2,28% 0,57 
4 3726,52 4,65 -3,53% 0,70 3726,52 4,65 -3,53% 0,7 
5 3920,01 4,89 1,45% 0,74 3920,01 4,89 1,45% 0,74 
 Média 4,82   Média 4,82   

20,0 % 

1 3275,04 4,09 -0,34% 0,62 3275,04 4,09 -3,31% 0,62 
2 2880,89 3,60 -12,28% 0,68         
3 3597,53 4,49 9,41% 0,60 3597,53 4,49 6,15% 0,6 
4 3597,53 4,49 9,41% 0,75 3597,53 4,49 6,15% 0,75 
5 3081,55 3,85 -6,19% 0,54 3081,55 3,85 -8,98% 0,54 
 Média 4,10   Média 4,23   
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Tabela 0-14– Resultado do ensaio de compressão - G2  – 28 dias de cura – com RBP. 

RBP N 
Sem exclusão de valores Com exclusão de valores 

F. max. T Var. Def. F. max. T Var. Def. 
(kgf) (MPa) (mm) (kgf) (MPa) (mm) 

0,0 % 
G2 

1 15758,89 19,68 6,47% 0,99 15758,89 19,68 6,47% 0,99 
2 14296,95 17,85 -3,43% 0,92 14296,95 17,85 -3,43% 0,92 
3 15006,42 18,74 1,38% 1,00 15006,42 18,74 1,38% 1,00 
4 13945,79 17,41 -5,81% 0,91 13945,79 17,41 -5,81% 0,91 
5 15006,42 18,74 1,38% 0,91 15006,42 18,74 1,38% 0,91 
 Média 18,48   Média 18,48   

5,0 % 

1 9739,12 12,16 7,59% 0,89 9739,12 12,16 -1,22% 0,89 
2 7940,12 9,91 -12,32% 1,26         
3 9516,96 11,88 5,11% 0,79 9516,96 11,88 -3,49% 0,79 
4 10319,60 12,89 14,05% 0,75 10319,6 12,89 4,71% 0,75 
5 7746,87 9,67 -14,44% 1,35         
 Média 11,30   Média 12,31   

7,5 % 

1 10298,10 12,86 11,02% 0,75         
2 8900,66 11,11 -4,09% 0,98 8900,66 11,11 -1,38% 0,98 
3 9165,81 11,44 -1,24% 0,65 9165,81 11,44 1,55% 0,65 
4 8277,18 10,34 -10,74% 1,04 8277,18 10,34 -8,21% 1,04 
5 9746,29 12,17 5,06% 0,89 9746,29 12,17 8,03% 0,89 
 Média 11,58   Média 11,27   

10,0 % 

1 7252,39 9,06 1,16% 0,96 7252,39 9,06 4,05% 0,96 
2 6571,58 8,21 -8,33% 0,99 6571,58 8,21 -5,71% 0,99 
3 7969,02 9,95 11,10% 0,66         
4 7603,54 9,49 5,96% 0,83 7603,54 9,49 8,99% 0,83 
5 6464,08 8,07 -9,89% 0,84 6464,08 8,07 -7,32% 0,84 
 Média 8,96   Média 8,71   

12,5 % 

1 6284,92 7,85 1,45% 0,65 6284,92 7,85 1,46% 0,65 
2 5274,46 6,59 -14,84% 1,44         
3 5747,44 7,18 -7,21% 1,00 5747,44 7,18 -7,20% 1,00 
4 6550,08 8,18 5,71% 0,70 6550,08 8,18 5,73% 0,70 
5 7116,22 8,89 14,89% 0,63         
 Média 7,74   Média 7,74   

15,0 % 

1 6636,08 8,29 8,99% 0,68 6636,08 8,29 8,99% 0,68 
2 5639,95 7,04 -7,44% 0,87 5639,95 7,04 -7,44% 0,87 
3 5940,94 7,42 -2,45% 0,67 5940,94 7,42 -2,45% 0,67 
4 6206,09 7,75 1,89% 0,74 6206,09 7,75 1,89% 0,74 
5 6034,10 7,53 -1,00% 0,74 6034,10 7,53 -1,00% 0,74 
 Média 7,61   Média 7,61   

17,5 % 

1 5317,46 6,64 9,50% 0,53 5317,46 6,64 4,16% 0,53 
2 4665,32 5,83 -3,86% 1,32 4665,32 5,83 -8,55% 1,32 
3 4987,81 6,23 2,74% 1,05 4987,81 6,23 -2,27% 1,05 
4 3862,68 4,82 -20,51% 1,17         
5 5446,46 6,80 12,14% 0,79 5446,46 6,8 6,67% 0,79 
 Média 6,06   Média 6,38   

20,0 % 

1 4607,99 5,75 8,20% 0,72 4607,99 5,75 11,22% 0,72 
2 4063,34 5,07 -4,59% 0,78 4063,34 5,07 -1,93% 0,78 
3 4013,18 5,01 -5,72% 0,64 4013,18 5,01 -3,09% 0,64 
4 4715,48 5,89 10,84% 0,51         
5 3884,18 4,85 -8,73% 0,76 3884,18 4,85 -6,19% 0,76 
 Média 5,31   Média 5,17   
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Tabela 0-15– Resultado do ensaio de compressão - G2  – 180 dias de cura – com RBP. 

RBP N 
Sem exclusão de valores Com exclusão de valores 

F. max. T Var. Def. F. max. T Var. Def. 
(kgf) (MPa) (mm) (kgf) (MPa) (mm) 

0,0 % 
G2 

1 21191,01 26,46 10,72% 1,20         
2 24136,40 30,14 26,12% 1,25         
3 19105,59 23,86 -0,16% 1,28         
4 15271,58 19,07 -20,20% 1,22 15271,58 19,07 -2,28% 1,22 
5 15988,21 19,96 -16,48% 1,63 15988,21 19,96 2,28% 1,63 
 Média 23,29   Média 19,52   

5,0 % 

1 16504,19 20,61 10,75% 1,04 16504,19 20,61 7,04% 1,04 
2 16583,02 20,72 11,34% 0,93 16583,02 20,72 7,61% 0,93 
3 12842,17 16,03 -13,86% 1,27         
4 14526,27 18,14 -2,53% 1,00 14526,27 18,14 -5,79% 1,00 
5 14053,29 17,55 -5,70% 0,85 14053,29 17,55 -8,85% 0,85 
 Média 18,61   Média 19,26   

7,5 % 

1 11322,89 14,14 -16,64% 0,92         
2 13816,80 17,25 1,70% 1,21 13816,8 17,25 -2,36% 1,21 
3 14848,76 18,54 9,30% 1,17 14848,76 18,54 4,94% 1,17 
4 13121,66 16,38 -3,43% 0,86 13121,66 16,38 -7,29% 0,86 
5 14812,93 18,50 9,07% 0,81 14812,93 18,5 4,71% 0,81 
 Média 16,69   Média 17,67   

10,0 % 

1 9352,14 11,68 -11,56% 1,21         
2 11767,21 14,69 11,24% 0,84 11767,21 14,69 4,58% 0,84 
3 11172,40 13,95 5,63% 0,89 11172,4 13,95 -0,69% 0,89 
4 10814,08 13,50 2,23% 1,33 10814,08 13,5 -3,89% 1,33 
5 9774,95 12,21 -7,54% 1,56         
 Média 13,21   Média 14,05   

12,5 % 

1 8406,17 10,50 -4,13% 1,09 8406,17 10,5 -7,59% 1,09 
2 8621,17 10,76 -1,75% 1,58 8621,17 10,76 -5,30% 1,58 
3 7453,04 9,31 -14,99% 1,13         
4 9946,95 12,42 13,40% 1,03 9946,95 12,42 9,31% 1,03 
5 9423,80 11,77 7,47% 1,07 9423,8 11,77 3,59% 1,07 
 Média 10,95   Média 11,36   

15,0 % 

1 8728,66 10,90 -0,55% 1,07 8728,66 10,9 7,60% 1,07 
2 7947,53 9,92 -9,49% 1,08 7947,53 9,92 -2,07% 1,08 
3 7660,87 9,57 -12,68% 1,06 7660,87 9,57 -5,53% 1,06 
4 9846,62 12,29 12,14% 0,95     
5 9703,29 12,12 10,58% 0,93     
 Média 10,96   Média 10,13   

17,5 % 

1 6750,74 8,43 -12,19% 1,20 6750,74 8,43 -9,16% 1,2 
2 7589,21 9,48 -1,25% 1,20 7589,21 9,48 2,16% 1,2 
3 7990,52 9,98 3,96% 1,05 7990,52 9,98 7,54% 1,05 
4 8714,33 10,88 13,33% 1,02         
5 7388,55 9,23 -3,85% 1,02 7388,55 9,23 -0,54% 1,02 
 Média 9,60   Média 9,28   

20,0 % 

1 7252,39 9,06 25,76% 0,94         
2 5009,31 6,25 -13,24% 0,94 5009,31 6,25 -7,27% 0,94 
3 5482,29 6,85 -4,91% 1,16 5482,29 6,85 1,63% 1,16 
4 5625,62 7,02 -2,55% 1,00 5625,62 7,02 4,15% 1,00 
5 5475,12 6,84 -5,05% 1,20 5475,12 6,84 1,48% 1,20 
 Média 7,20   Média 7,67   
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ANEXO AF-1 – VARIABILIDADE ESTATÍSTICA DO ENSAIO DE  COMPRESSÃO 

PARA OS TRAÇOS COM BRITA GRANÍTICA NÃO CONTENDO PLA STIFICANTE 

– PRODUTOS DE G2. 

Tabela 0-16- Variação estatística da amostragem par a a tensão de ruptura aos 07 dias para os 
traços produtos da referência G2, com suas deformaç ões. 

Variável 

Concentração de borracha 

0,0 % 5,0 % 7,5 % 10,0 % 12,5 % 15,0 % 17,5 % 20,0 % 

Tensão de ruptura (MPa) 

N° de CP 4 3 5 4 5 5 5 4 

Média 15,09 9,27 8,88 8,34 6,60 5,99 4,82 4,23 

Mediana 15,26 9,34 8,89 8,29 6,53 6,13 4,87 4,29 

Desvio padrão 1,07 0,14 0,23 0,35 0,26 0,25 0,11 0,32 

Coeficiente de variação 7,11% 1,50% 2,61% 4,25% 3,93% 4,15% 2,37% 7,47% 

Mínimo 13,62 9,11 8,55 8,02 6,27 5,63 4,65 3,85 

Máximo 16,20 9,36 9,18 8,76 6,98 6,22 4,93 4,49 

 

 Deformação axial - (mm) 

Média 0,940 0,750 0,838 0,688 0,728 0,714 0,706 0,628 

Mediana 0,925 0,740 0,790 0,675 0,720 0,700 0,700 0,610 

Desvio padrão 0,088 0,066 0,130 0,060 0,116 0,067 0,090 0,088 

Coeficiente de variação 9,31% 8,74% 15,48% 8,76% 15,94% 9,43% 12,81% 14,10% 

Mínimo 0,850 0,690 0,700 0,630 0,600 0,640 0,570 0,540 

Máximo 1,060 0,820 1,040 0,770 0,900 0,810 0,820 0,750 
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Tabela 0-17 - Variação estatística da amostragem pa ra a tensão de ruptura aos 28 dias para os 
traços produtos da referência G2, com suas deformaç ões. 

Variável 

Concentração de borracha 

0,0 % 5,0 % 7,5 % 10,0 % 12,5 % 15,0 % 17,5 % 20,0 % 

Tensão de ruptura (MPa) 

N° de CP 5 3 4 4 3 5 4 4 

Média 18,48 12,31 11,27 8,71 7,74 7,61 6,38 5,17 

Mediana 18,74 12,16 11,28 8,64 7,85 7,53 6,44 5,04 

Desvio padrão 0,88 0,52 0,76 0,68 0,51 0,46 0,44 0,40 

Coeficiente de variação 4,78% 4,24% 6,74% 7,82% 6,59% 6,06% 6,83% 7,69% 

Mínimo 17,41 11,88 10,34 8,07 7,18 7,04 5,83 4,85 

Máximo 19,68 12,89 12,17 9,49 8,18 8,29 6,80 5,75 

 

 Deformação axial - (mm) 

Média 0,946 0,810 0,890 0,905 0,783 0,740 0,923 0,725 

Mediana 0,920 0,790 0,935 0,900 0,700 0,740 0,920 0,740 

Desvio padrão 0,045 0,072 0,171 0,082 0,189 0,080 0,340 0,062 

Coeficiente de variação 4,76% 8,90% 19,27% 9,04% 24,17% 10,77% 36,81% 8,54% 

Mínimo 0,910 0,750 0,650 0,830 0,650 0,670 0,530 0,640 

Máximo 1,000 0,890 1,040 0,990 1,000 0,870 1,320 0,780 

Tabela 0-18- Variação estatística da amostragem par a a tensão de ruptura aos 180 dias para os 
traços produtos da referência G2, com suas deformaç ões. 

Variável 

Concentração de borracha 

0,0 % 5,0 % 7,5 % 10,0 % 12,5 % 15,0 % 17,5 % 20,0 % 

Tensão de ruptura (MPa) 

N° de CP 2 4 4 3 4 3 4 4 

Média 19,52 19,26 17,67 14,05 11,36 10,13 9,28 6,74 

Mediana 19,52 19,38 17,88 13,95 11,27 9,92 9,36 6,85 

Desvio padrão 0,63 1,65 1,05 0,60 0,89 0,69 0,65 0,34 

Coeficiente de variação 3,22% 8,55% 5,92% 4,28% 7,86% 6,81% 6,97% 5,00% 

Mínimo 19,07 17,55 16,38 13,50 10,50 9,57 8,43 6,25 

Máximo 19,96 20,72 18,54 14,69 12,42 10,90 9,98 7,02 

 

 Deformação axial - (mm) 

Média 1,425 0,955 1,013 1,020 1,193 1,070 1,118 1,075 

Mediana 1,425 0,965 1,015 0,890 1,080 1,070 1,125 1,080 

Desvio padrão 0,290 0,083 0,207 0,270 0,260 0,010 0,096 0,125 

Coeficiente de variação 20,34% 8,74% 20,41% 26,43% 21,76% 0,93% 8,59% 11,61% 

Mínimo 1,220 0,850 0,810 0,840 1,030 1,060 1,020 0,940 

Máximo 1,630 1,040 1,210 1,330 1,580 1,080 1,200 1,200 
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ANEXO AG – TEMPERATURAS EM ⁰C OBTIDAS NO PERÍODO DE CURA 03 EM EXPOSIÇÃO AO AMB IENTE SEMIÁRIDO. 

Tabela 0-19 – Medidas de temperatura ambiente e dir etamente nos corpos de provas de concreto. 

Data 
07h30min 12h30min 15h30min 17h30min 21h00min 

Ta T1 T2 T3 Ta T1 T2 T3 Ta T1 T2 T3 Ta T1 T2 T3 Ta T1 T2 T3 

04/09/2013 26 27 26 26 35 40 39 40 - - - - 30 37 37 37 - - - - 

05/09/2013 - - - - 36 44 41 43 - - - - 31 38 38 38 - - - - 

06/09/2013 27 27 26 26 36 42 41 42 - - - - 30 36 34 35 - - - - 

14/09/2013 27 27 26 27 34 37 37 37 - - - - 31 37 36 37 - - - - 

16/09/2013 27 27 27 27 38 47 43 47 - - - - 30 36 33 38 - - - - 

17/09/2013 27 27 27 26 38 42 41 42 - - - - 31 36 35 36 - - - - 

18/09/2013 28 28 27 27 35 39 39 41 - - - - - - - - 28 30 30 30 

19/09/2013 27 27 27 26 38 46 43 45 - - - - 32 36 36 36 28 31 30 30 

20/09/2013 27 27 27 26 37 42 41 42 - - - - 33 37 36 37 28 30 29 30 

21/09/2013 26 26 26 26 36 41 40 40 - - - - 30 37 36 36 - - - - 

23/09/2013 - - - - - - - - 32 38 37 38 29 34 34 34 27 31 31 30 

24/09/2013 26 26 26 25 38 43 40 46 32 38 37 38 - - - - 27 32 31 30 

25/09/2013 28 28 27 27 37 46 43 47 33 39 38 39 28 35 34 34 27 31 30 31 

26/09/2013 27 27 26 26 37 40 43 40 32 38 37 37 28 35 34 34 27 31 30 29 

27/09/2013 28 28 28 27 35 38 37 40 33 39 38 40 29 35 34 35 27 31 30 30 

 


