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RESUMO 

 

A necessidade de construir estruturas duráveis e resistentes a ambientes agressivos 

proporcionou o desenvolvimento do concreto de alta resistência, tais atividades geram um alto 

consumo de cimento, fator que implica na emissão CO2.  Muitas vezes a resistência desejada 

não é atingida utilizando apenas o cimento na composição. Este trabalho tem como objetivo 

avaliar a influência das pozolanas com a adição de metacaulim nas características físico 

mecânicas do concreto de alta resistência comparando-as com a formulação padrão. Foram 

realizados ensaios de caracterização dos agregados de acordo com a norma NBR 7211, 

avaliação do cimento e agregado graúdo através dos ensaios de petrografia (NBR 15577 - 3/08) 

e reação alcali-agregado (NBR 15577-05/08). Foram confeccionados corpos de prova de 

acordo com a norma NBR 5738-1/04 com adições de 0%, 4%, 6%, 8% e 10% de metacaulim 

em substituição ao cimento CP V nas formulações. Para avaliação do concreto no estado fresco 

e endurecido foram realizados ensaios de espalhamento e resistência à compressão de acordo 

com as normas NBR 7223/1992 e NBR 5739-8/94 respectivamente. Os resultados da 

caracterização dos agregados apresentaram boas características quanto à análise granulométrica 

e petrografia, bem como potencialmente inócuos quanto à reação alcali-agregado. Quanto ao 

ensaio de resistência à compressão, todas as formulações com adição de metacaulim 

apresentaram valor superior aos 28 dias de ruptura quando comparadas com a formulação 

padrão. Estes resultados apresentam uma alternativa de redução da emissão de CO2, além de 

melhorias na qualidade e durabilidade do concreto, pois a fina granulometria do metacaulim 

proporciona uma ótima compactação da massa influenciando diretamente na resistência 

mecânica e reologia da massa.   

 

Palavras-chave: Concreto de alta resistência, metacaulim, cimento portland, resistência 

mecânica, emissão de CO2. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The need to build durable structures and resistant to harsh environments enabled the 

development of high strength concrete, these activities generate a high cement consumption, 

which implies factor in CO2 emissions. Often the desired strength is not achieved using only 

the cement composition. This study aims to evaluate the influence of pozzolans with the 

addition of metakaolin on the physical mechanics of high strength concrete comparing them 

with the standard formulation. Assays were performed to characterize the aggregates according 

to NBR 7211, evaluation of cement and coarse aggregate through the trials of petrography 

(NBR 15577-3/08) and alkali-aggregate reaction (NBR 15577-05/08). Specimens were 

fabricated according to NBR 5738-1/04 with additions of 0%, 4%, 6%, 8% and 10% of 

metakaolin for cement mortars CP V in the formulations. For evaluation of the concrete 

hardened in fresh state and scattering assays were performed and compressive strength in 

accordance with the NBR 7223/1992 and NBR 5739-8/94 respectively. The results of the 

characterization of aggregates showed good characteristics regarding size analysis and 

petrography, as well as potentially innocuous as the alkali-aggregate reaction. As to the test of 

resistance to compression, all the formulations with the addition of metakaolin showed higher 

value at 28 days of disruption compared with the standard formulation. These results present an 

alternative to reduce CO2 emissions, and improvements in the quality and durability of 

concrete, because the fine particle size of metakaolin provides an optimal compression of the 

mass directly influencing the strength and rheology of the dough. 

 

Keywords: High-strength concrete, Metakaolin, Portland cement, mechanical resistance, CO2 

emission. 



CAPITULO I

1.0 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do concreto de alta resistência surgiu da necessidade de 

construir estruturas que tenham durabilidade e resistência principalmente a 

ambientes agressivos, este material tem um desempenho melhor que o concreto 

convencional, por apresentar propriedades mecânicas superiores, tais como: 

durabilidade, impermeabilidade, resistência à abrasão e resistência à compressão. 

Para misturas com agregados usuais os concretos de alta resistência são 

aqueles que apresentam resistência à compressão superior a 40 MPa (MEHTA e 

MONTEIRO, 2008). Mesmo sendo o concreto de cimento portland o material 

manufaturado mais utilizado no mundo, ainda são encontradas algumas 

dificuldades em obter resistências superiores a 50 MPa.  

O alto consumo de cimento utilizado para alcançar a resistência desejada, 

provocam elevadas temperaturas que resultam no aparecimento de fissuras e 

deformações ocasionadas pela retração, seja esta de origem química térmica ou 

por secagem.   

Para produzir um traço de concreto que apresente mais de 50 MPa, é 

necessário realizar um rígido controle de qualidade, iniciando com a seleção dos 

materiais, e atenção nas dosagens com relação às adições minerais, aditivos 

químicos, e granulometria dos agregados. 

Materiais pozolânicos são utilizados em grande escala no setor industrial 

brasileiro e também na Europa, Ásia e Estados Unidos. O Metacaulim é uma 

adição mineral de alta eficácia para concretos e produtos a base de cimento 

Portland, podendo inclusive ser utilizado em argamassas para revestimento 

(BELTRÃO E ZENAIDE, 2010). A fina granulometria do metacaulim proporciona 

maior área de contato com a água, fator que influencia dentre outras coisas a 

densificação da massa e redução do fator água cimento. 

O aumento de resistência é alcançado pela redução do consumo de água 

com a ajuda de um aditivo superplastificante e pela substituição parcial de cimento 

por adições minerais (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 
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De acordo com LIMA, 2010 para produzir um concreto estrutural com 

determinada resistência, sem aplicação do conhecimento sobre o assunto e sem 

equipamentos adequados, é necessário acrescentar mais de 15% de cimento para 

que o concreto apresente a mesma resistência que este material preparado 

adequadamente.  

Este depoimento confirma o grande desperdício de concreto e 

consequentemente de cimento nas obras e grandes construções, fator que implica 

na emissão direta de CO2 no ambiente. Segundo estudo do Centro Internacional de 

Pesquisa Climática e Ambiental, em Oslo, o mundo emitiu num único ano 9,1 

bilhões de toneladas de carbono, ou 32 bilhões de toneladas de CO2, somente por 

queima de combustíveis fósseis e produção de cimento.  

São encontradas algumas dificuldades em obras e fábricas que utilizam o 

concreto de alta resistência, tais como: problemas de trabalhabilidade no concreto 

fresco, que proporcionam o aparecimento de poros após a cura, exsudação que é a 

tendência da água do concreto de vir à superfície, produzindo um concreto poroso 

e menos resistente, além da segregação que compreende a separação dos 

materiais constituintes da mistura tornando-a desuniforme.     

Tais características podem resultar no aparecimento de patologias nas quais 

geram altos custos com mão de obra, reparos e manutenções. Um concreto 

poroso, por exemplo, facilita o aparecimento de corrosão nas armaduras de aço no 

caso do concreto armado, bem como a ausência dos ensaios de petrografia e 

reação alcali agregado, que podem ocasionar no aparecimento desta patologia. 

Com a intenção de melhorar as propriedades do concreto são utilizadas 

adições minerais e naturais, tais como as cinzas de casca de arroz e sílica ativa, 

porém com destaque o metacaulim que é um material aluminossilicoso proveniente 

da calcinação de argilas cauliniticas entre 600ºC e 900ºC (SOUZA, 2003).  

Por apresentar características de alta pureza especifica para este fim, este 

mineral se destaca das demais adições minerais podendo ser utilizada em 

substituição parcial ao cimento apresentando uma alternativa para atingir melhores 

resultados em diversos aspectos na qualidade do concreto. Esta substituição 

quando em grandes construções possibilita uma alta redução do consumo de 

cimento o que influencia diretamente na redução da emissão de CO2 já que a 

emissão é proporcional à quantidade de cimento produzida. 
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1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da adição de metacaulim 

em concretos de alta resistência verificando-se as características físico-mecânicas 

das formulações em comparação a formulação padrão. 

1.2.2  Objetivos específicos 

a) Realizar a seleção de materiais componentes o traço através dos ensaios de 

caracterização dos agregados avaliando a influência da granulometria nas 

propriedades do concreto de alta resistência.  

b) Verificar o potencial reativo do agregado graúdo através dos ensaios de 

petrografia e reação álcali agregado com o cimento CPV-ARI-RS 

comparando com um cimento padrão. 

c) Avaliar as propriedades do concreto com adição de metacaulim através dos 

ensaios de espalhamento e resistência à compressão em comparação à 

formulação padrão.

d) Estimativa do custo da adição do metacaulim no concreto, em comparação a 

formulação padrão. 
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CAPITULO II

2.0  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta uma revisão sobre os principais assuntos 

relacionados ao trabalho, como a importância do controle tecnológico para garantir 

um bom desempenho das características e propriedades físico-mecânicas do 

concreto de alta resistência, bem como a influência da adição do metacaulim como 

pozolanas de alta reatividade. Também serão abordadas definições e aplicações 

das matérias primas utilizadas. 

2.1  CONCRETO DE ALTA RESISTÊNCIA 

O desenvolvimento do concreto de alta resistência surgiu da necessidade de 

construir estruturas resistentes aos ambientes de extrema agressividade. Buscava-

se, por intermédio da alta resistência mecânica, uma estrutura com maior 

durabilidade e resistente à penetração de agentes agressivos.

O concreto pode ser classificado em três categorias com base na sua massa 

especifica e resistência à compressão. Se a massa contém agregados com massa 

especifica na ordem de 2.400 kg/m³ é chamado de concreto de densidade normal, 

comumente utilizado para fins estruturais, e quando é desejável ter uma relação 

mais alta entre resistência e peso. 

 Já o termo concreto leve é designado para o concreto que contém massa 

especifica menor do que cerca de 1.800 kg/m³, na terceira categoria, o concreto 

pesado que é produzido com agregados de alta densidade e geralmente possui 

massa especifica maior do que 3.200 kg/m³, quanto à resistência a compressão, 

são considerados concretos de baixa resistência àqueles que apresentam 

resultados menores que 20 Mpa, concreto de resistência moderada de 20 a 40 

Mpa, concreto de alta resistência mais de 40 Mpa (MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

É possível citar algumas das razões pelas quais os engenheiros tanto usam 

o concreto na construção civil. A primeira razão refere-se à excelente resistência do 

concreto a água. Bem diferente da madeira e do aço comum, a capacidade que o 

concreto tem de enfrentar a água sem grave deterioração o torna ideal para 
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construção de estruturas para controle, armazenamento e transporte de água 

(MEHTA e MONTEIRO, 2008).  

Elementos estruturais expostos à umidade, tais como estacas, fundações, 

lajes, colunas, telhados, muros externos e tubos geralmente são executados com 

concreto armado e protendido. O concreto armado normalmente contém barras de 

aço, pois é pressuposto que os dois materiais atuem juntas as forças de tração na 

resistência, afirmam MEHTA e MONTEIRO, 2008. 

Algumas construções exigem o uso de concretos protendidos por cordoalhas 

de aço, a pré-compressão é aplicada com os esforços de tensão neutralizados 

durante o serviço para evitar fissuração. Algumas cordoalhas são compostas por 

sete fios com 15,70mm de diâmetro, estes cabos chegam a suportar até 20 

toneladas. Conforme mostra a Figura 1 a durabilidade do concreto frente às águas 

agressivas do mar é responsável pelo seu uso intensivo em diversos ambientes 

industriais e em ambientes naturais.   

Figura – 1 Plataforma marítima de concreto Statfjord B, Noruega (MEHTA e 

MONTEIRO, 2008, p7). 

Outra possibilidade interessante para o uso do concreto trata-se da 

facilidade que os elementos estruturais de concreto podem ser obtidos através de 

uma variedade de formas e tamanhos, graças à consistência plástica do concreto 

fresco que favorece o fluxo do material para o interior das formas pré-fabricadas 

(MEHTA e MONTEIRO, 2008). Caso seja esta moldagem realizada em concreto 
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armado deve-se ter o cuidado para que haja perfeita cobertura do aço, pois o ferro 

exposto pode ajudar na deterioração devido à corrosão. Após algumas horas o 

concreto solidificado e endurecido torna-se massa consistente e a forma pode ser 

removida.  

O terceiro motivo para a popularidade do concreto é o baixo custo, seus 

principais componentes, água, agregados e cimento Portland que são 

relativamente baratos e facilmente encontrado em todos os lugares do mundo 

(MEHTA e MONTEIRO, 2008). 

O alto consumo de cimento portland comumente utilizado na formulação de 

concretos de alta resistência trás consequências danosas ao meio ambiente, pois 

durante a calcinação do clínquer (Argila e calcário) é lançado uma grande 

quantidade de CO2 na atmosfera, uma alternativa bastante utilizada para minimizar 

este dano são as adições minerais em substituição parcial ao cimento, o 

metacaulim é uma pozolana especificamente desenvolvida para este fim, diferente 

de outros materiais como escorias e rejeitos de indústrias siderúrgicas. 

2.2  POZOLANAS 

A pozolana é um material silicoso ou silico-aluminoso que, ao ser utilizado 

sozinho não possui poder aglomerante hidráulico, mais que em forma finamente 

dividida e na presença de umidade, reage quimicamente com hidróxido de cálcio, 

em temperaturas próximas a ambiente, formando compostos que possui poder 

aglomerante. (SANTOS, 1992 apud U.S. Bareau of Reclamation, 1956).  

As pozolanas são materiais naturais ou artificiais que, quando adicionados à 

argamassa ou concretos produzem um produto de baixo custo com características 

tecnológicas superiores aos desses produtos, sem a adição.  

Os materiais pozolânicos são utilizados em concretos contendo cimentos a 

mais de 20 séculos, seu uso é especialmente vantajoso em grandes estruturas 

maciças de concreto, tais como barragens e instalações portuárias, seu emprego 

em concreto estrutural vem aumentando rapidamente. (SANTOS, 1992).  

a) A reação álcali-agregado pode ser retardada ou inibida; 

b) A resistência do concreto ao ataque por águas naturais, especialmente as 

ricas em sulfato, pode ser muito aumentada; 
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c)  A produção de calor por estruturas maciças pode ser reduzida; 

d)  A quantidade e o custo do componente cimento podem ser reduzidos; 

e) A resistência à tração do concreto pode ser aumentada; 

f) A permeabilidade do concreto pode ser reduzida; 

g) As propriedades do concreto antes da pega tais como trabalhabilidade; 

h) A tendência à segregação e exsudação de água, podem ser melhoradas 

(SANTOS, 1992).   

Um estudo direcionado para a tecnologia de cimento realizado por 

FERNANDES, 2007 na Universidade do Sul de Santa Catarina, aponta que a 

pozolana é todo material silicoso ou silico-aluminoso capaz de fixar o cal hidratado 

ou Ca (OH)2, proveniente da hidratação dos compostos constituintes do Clínquer 

Portland, contribuindo dessa forma para a melhoria de diversas propriedades e 

características físico-químicas do cimento, tais como: resistência a esforços 

mecânicos, plasticidade, coesão, fluência, permeabilidade, estabilidade química e 

durabilidade. 

De acordo com CARMO (2006) Apud NEVILLE (1997) As pozolanas podem 

ter origem natural ou artificial.  As pozolanas denominadas naturais apresentam 

atividade pozolânica no seu estado natural, (podendo ser facilmente transformadas 

em pozolanas, através de processos de calcinação e moagem). 

As pozolanas conhecidas como artificiais, também podem ser chamadas de 

subprodutos industriais, e geralmente necessitam de tratamento (secagem ou 

moagem complementar) para que desenvolvam pozolânicidade (CARMO, 2006). 

2.2.1  Pozolanas Naturais 

São materiais de origem vulcânica e geralmente ácidos, ou de origem 

sedimentar. As erupções de origem vulcânica explosivas projetam gotas líquidas de 

materiais silicosos e sílicoaluminosos a grandes alturas, que ao esfriar-se, formam 

compostos não cristalizados (vítreo-amorfos) de alta reatividade. Um exemplo 

clássico de erupção explosiva com formação de matérias pozolânicos, foi à 

erupção do monte vesúvel, em 79 a.C, (FERNANDES 2007, Apud Farenzena, 

Hélio 1995).  
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2.2.2  Pozolanas artificiais 

As chamadas pozolanas artificiais são materiais geralmente particulados que 

possuem atividade pozolânica, são proveniente de tratamento térmico tais como 

(argilas calcinadas), subprodutos decorrentes do processo de combustão industrial 

(cinza volantes, cinza de casca de arroz), subprodutos decorrentes da fabricação 

de ferro-ligas e silício metálico (microssílica), subprodutos provenientes da 

combustão de rejeitos carboargilosos (xisto pozolânico), rejeitos sílicoaluminosos 

provenientes de craqueamento de petróleo, cinza provenientes da queima de 

resíduos vegetais e escorias siderúrgicas ácidas (FERNANDES 2007). Uma das 

pozolanas artificiais mais utilizadas é o metacaulim por isto terá ênfase a seguir. 

2.2.3  Princípio da ação das pozolanas no concreto 

Os benefícios das adições minerais são citados por alguns pesquisadores da 

área, dentre estes benefícios pode-se citar: a densificação da interface matriz 

agregado, ou seja, resultam no aumento da resistência da zona de transição, fixam 

o hidróxido de cálcio e proporcionam o refinamento dos poros entre as partículas e 

o tamanho dos grãos, o que possibilita menor permeabilidade, diminuem o 

fenômeno da exsudação e melhoram a trabalhabilidade do concreto fresco. As 

adições pozolanicas alteram a estrutura dos poros, segmentando os canais de 

fluxo d’água, diminuindo a porosidade e a permeabilidade da pasta, sem falar na 

capacidade de cada adição de fixar os íons cloreto CERVO, 2001.  

A substituição em massa de cimento por pozolanas com menor massa 

específica, levam ao aumento da quantidade de pasta no concreto, o que influencia 

na melhoria do aspecto reológico da mistura. Esta melhoria esta relacionada com o 

menor diâmetro das partículas destas pozolanas, pois reduz o tamanho e o volume 

dos vazios.

No que se refere à ação química, a introdução de pozolanas proporciona 

uma reação com o hidróxido de cálcio (Ca (OH)2), produzido durante a hidratação 

do cimento. De acordo com CARMO (2006) apud SANTOS (1992), a capacidade 

da pozolana em reagir e combinar com este produto é a propriedade fundamental 

deste material. Alguns autores classificam como uma reação secundária, pois, 

resulta na formação de compostos estáveis de poder aglomerante, tais como os 
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silicatos e os aluminatos de cálcio hidratado, que são os principais elementos 

responsáveis pela resistência das pastas de cimento hidratadas. 

Quanto às ações físicas o emprego das pozolanas possui um efeito mais 

intenso no concreto, pois normalmente apresentam elevada finura das partículas.  

Para CARMO (2006) Este efeito no concreto pode se apresentar de três 

formas: 

� Uma vez que as pozolanas apresentam granulometria das partículas mais 

finas que as partículas de cimento, seu efeito no concreto age através do 

aumento da densidade da mistura devido ao preenchimento dos vazios 

decorrentes, das minúsculas partículas das pozolanas. Este efeito é também 

chamado de microfíler que provoca uma microcarga; 

� O grande número de pequenos cristais permitem menores espaços 

disponíveis para os produtos de hidratação crescerem. Isto ocorre pelo fato 

da pozolana agir como ponto de nucleação para os produtos de hidratação, 

resultando no refinamento da estrutura dos poros e dos produtos de 

hidratação do cimento.  

� Através da densificação da zona de transição entre a pasta de cimento e o 

agregado, ocorre à interferência na movimentação das partículas de água 

livre em relação aos sólidos da mistura. A alteração na movimentação 

provoca a eliminação ou a redução do acúmulo de água que comumente fica 

retido sob o agregado. Este efeito ainda é acompanhado da diminuição do 

número de vazios entre as partículas de cimento e a superfície do agregado 

(novamente o efeito microfíler) e da redução da concentração de hidróxido 

de cálcio nesta região do concreto (ação química). 
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2.3  METACAULIM  

O metacaulim é uma pozolana originada das argilas cauliníticas e do caulim, 

sendo moído e calcinado a temperaturas médias entre 600ºC e 900ºC. 

Quimicamente é constituída de silicato de alumínio hidratado [Al2Si2O5(OH)4], onde 

a perda dos íons hidroxila de sua estrutura cristalina em altas temperaturas, 

transforma-se em metacaulinita (Al2Si2O7), composto amorfo com a forma de 

partículas lamelares e elevada finura.  

Sabe-se que a alta superfície específica contribui favoravelmente com os 

aspectos reológicos, melhorando a trabalhabilidade, tendo em vista curva 

granulométrica da pasta, promovendo maior retenção de água e coesão, reduzindo 

a exsudação e a segregação, já no estado endurecido, o concreto fica com melhor 

resistência ao ataque por sulfatos e íons cloretos, bem como pelo processo de 

hidratação ficar mais lento, diminui-se a velocidade de liberação de calor.  

Por conseguinte, a resistências à compressão e à tração do concreto é 

elevado e a absorção reduzida (MUNHOZ, 2010) Essas melhorias agregam aos 

materiais cuja matriz é cimentícia um incremento na durabilidade e no desempenho 

mecânico, em relação aos mesmos materiais sem adição (DETWILER et al., 1996; 

SIDDIQUE; KLAUS, 2009). 

Um trabalho realizado por BELTRÃO e ZENAIDE 2010, estudou a adição de 

metacaulim por substituição em massa de cimento de 6%, 10% e 14%, sem 

alteração na proporção de areia, brita e relação água/cimento do traço, foi 

empregado o uso de aditivo químico superplastificante em diferentes dosagens, 

seguindo as recomendações fornecidas pelo fabricante.  

Os resultados apresentaram maior resistência à compressão para todos os 

traços quando comparados ao padrão, sendo que a traço com adição de 14% de 

metacaulim atingiu maiores resultados de resistência a compressão. Quanto à 

absorção de água o aumento do teor de adição de metacaulim contribuiu para a 

redução da porosidade do concreto.  

O uso do Metacaulim não proporciona somente redução nos impactos 

ambientais. Por se tratar de uma pozolana de alta eficiência, as melhorias no 

desempenho, durabilidade e outras características do concreto são bastante 

apreciáveis.  
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2.4  A INDÚSTRIA DE CIMENTO  

O cimento pode ser definido como um pó fino, com propriedades 

aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que endurece sob a ação de água. Na 

forma de concreto, torna-se uma pedra artificial, que pode ganhar formas e 

volumes, de acordo com as necessidades de cada obra. Graças a essas 

características, o concreto é o segundo material mais consumido pela humanidade, 

superado apenas pela água (MEHTA e MONTEIRO, 2008).

BELTÃO e ZENAIDE, 2010 atentam que a produção do cimento gera poluição 

e utilização de recursos não renováveis (argila e calcário) além de grandes 

quantidades de energia durante os processos industriais de fabricação. Para cada 

tonelada de cimento Portland fabricado é gerado aproximadamente a mesma 

quantidade de CO2. 

2.4.1  Cimento Portland 

Os primeiros cimentos “pozolanas” foram usados na antiguidade clássica 

pelos gregos e romanos, misturando tufo vulcânico rico em sílica vítrea ou 

microcristalina, com cal e água, esta massa forma silicatos de cálcio hidratados, 

que tem propriedades ligantes ou cimentícias. Em 1824, o inglês (Joseph Aspdin), 

patenteou um cimento artificial obtido pela calcinação de um calcário argiloso, 

dando a denominação de cimento Portland, porque o cimento após a pega se 

assemelhava a uma pedra de construção da ilha de Portland, muito usada na Grã-

Bretanha nessa época. Os clínquers duros resultantes da queima de uma mistura 

de argila e calcário são hoje o que se chama de cimento Portland para distinguir os 

cimentos naturais artificiais e as pozolanas.  

2.4.2  Tipos de cimento Portland 

O cimento Portland é um aglomerante hidráulico obtido pela moagem ultrafina 

do “Clínquer Portland” e do Sulfato de Cálcio ou gesso. O aglomerante hidráulico é 

todo composto que necessita de água para reagir, uma vez hidratado o mesmo 

adquire uma estrutura rígida e compacta, não retornando mais à condição original, 

(FERNANDES, 2007). 
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Algumas características devem ser consideradas na escolha do tipo cimento 

Portland devido as suas composições físicas e químicas, bem como as 

necessidades de aplicação. As propriedades do concreto dependem da quantidade 

e qualidade de seus componentes. Existem diversas classificações que variam de 

acordo com os compostos que promovem alterações significativas em algumas de 

suas características.   

a) Cimento Portland comum (CP-I) 

b) Cimento Portland comum com adição (CP I-S) 

c) Cimento Portland Composto (CP-II) este tipo de cimento se divide em três 

classes: (CP II Z), (CP II E), (CP II F). 

d) Cimento Portland de Alto-Forno (CP-III). 

e) Cimento Portland Pozolânico (CP-IV) 

f) Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CPV-ARI-RS) 

g) Cimento Portland Resistente a Sulfatos (RS) 

h) Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação (BC) 

i) Cimento Portland Branco (CPB) 

2.4.3  Características do cimento Portland 

O cimento listado no item (a) é o CP-I o tipo mais básico de cimento Portland, 

indicado para o uso em construções que não requeiram condições especiais tais 

como ambientes desfavoráveis, exposição às águas subterrâneas, esgotos, água 

do mar ou qualquer outro meio com presença de sulfatos. A única adição presente 

no CP-I é o gesso (cerca de 3%, que também está presente nos demais tipos de 

cimento Portland). O gesso atua como um retardador de pega, evitando a reação 

imediata da hidratação do cimento. A norma brasileira que trata deste tipo de 

cimento é a NBR 5732.  

O cimento CP I-S, tem a mesma composição do CP I (Clínquer e gesso), 

porém com adição reduzida de material Pozolânico (de 1 a 5% em massa). Este 

tipo de cimento tem menor permeabilidade devido à adição de pozolana. A norma 

brasileira que trata deste tipo de cimento é a NBR 5732. 

  O tipo Portland CP-II composto é um cimento modificado que pode ser 

aplicado em todas as fases da construção. Este se divide em três classes:  
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• CP-II – Z, este tipo de cimento tem adição de pozolanas como, (cinzas de 

usina térmica, carvão, casca de arroz e outras cinzas). É muito indicado 

para fazer fossa séptica, porque o concreto dele é mais resistente a ácidos.  

• CP-II – E, tem escória de alto-forno (resíduo da produção de ferro nas 

siderúrgicas) é comumente utilizado em pisos, lajes e pilares. 

• CP-II – F, composto por materiais carbono, este material se deriva de sobras 

de produtos sinterizados, podendo ser utilizado na fabricação de pisos e até 

tijolos de solo-cimento. Adições interessantes para melhoria das 

características do cimento, além de estar utilizando um resíduo que é 

normalmente descartado nas próprias instalações das empresas de 

fundição causando poluição visual e ambiental. A norma brasileira que trata 

deste tipo de cimento é a NBR 11578. 

O cimento portland de alto-forno CP-III contém adição de escória no teor de 

35% a 70% em massa, que lhe confere propriedades como; baixo calor de 

hidratação, maior impermeabilidade e durabilidade, Possuem características de 

menor porosidade e durabilidade, portanto é mais resistente a ambientes 

agressivos.  

O concreto feito com esse cimento pode ficar exposto a esgoto e a chuva 

ácida. Sendo recomendado tanto para obras de grande porte e agressividade como 

barragens, fundações de máquinas, obras em ambientes agressivos, tubos e 

canaletas para condução de líquidos agressivos, esgotos e efluentes industriais, 

concretos com agregados reativos, obras submersas, pavimentação de estradas, 

pistas de aeroportos, etc. Porém, deve-se evitar usá-lo quando precisar tirar a 

fôrma logo.  

Pode não ficar com a resistência necessária. Pois ele não oferece resistência 

inicial necessária e ainda como em calda de injeção, pois ele corrói o aço. A norma 

brasileira que trata deste tipo de cimento é a NBR 5735. 

O Cimento Portland Pozolânico CP-IV é composto por cinza de carvão ou 

argila queimada e é um cimento pouco poroso. Seu uso é muito mais vantajoso em 

obras que ficarão expostas à ação de água corrente e em ambientes agressivos. A 

cura mais lenta o torna adequado a grandes volumes de concreto. Em dias muito 

frios, ele demora a endurecer. A norma brasileira que trata deste tipo de cimento é 

a NBR 5736. 



14 

Já o Cimento Portland de Alta Resistência Inicial CPV-ARI-RS é indicado no 

preparo de concreto e argamassa e em todas as aplicações que necessitem de 

resistência inicial elevada e desenforma rápida. Este cimento é produzido com um 

clínquer de dosagem diferenciada de calcário e argila se comparado aos demais 

tipos de cimento e com moagem mais fina.  

Esta diferença de produção confere a este tipo de cimento uma alta 

resistência inicial do concreto em suas primeiras idades, podendo atingir 26 Mpa de 

resistência à compressão em apenas 1 dia de idade. 

De acordo com a norma brasileira, a designação "ARI" representa o mínimo 

de resistência à compressão aos 7 dias de idade que corresponde a 34 MPa. A 

norma brasileira que trata deste tipo de cimento é a NBR 5733 BELTRÃO E 

ZENAIDE (2010).  

O tipo de Cimento Portland Resistente a Sulfatos RS, possui características 

de resistência a meios agressivos sulfatados, tais como: Redes de esgotos 

domésticos ou industriais, na água do mar e em alguns tipos de solos. 

De acordo com a E-Civil qualquer um dos tipos de cimento Portland 

anteriormente citados pode ser classificado como resistentes a sulfatos, desde que 

se enquadrem nas características abaixo. 

• Teor de aluminato tricálcico (C3A) do clínquer e teor de adições carbonáticas 

de no máximo 8% e 5% em massa, respectivamente; 

• Cimentos do tipo alto-forno que contiverem entre 60% e 70% de escória 

granulada de alto-forno, em massa; 

• Cimentos do tipo pozolânico que contiverem entre 25% e 40% de material 

pozolânico, em massa; 

• Cimentos que tiverem antecedentes de resultados de ensaios de longa 

duração ou de obras que comprovem resistência aos sulfatos. 

O tipo BC, Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação, designado por 

siglas e classes de seu tipo, acrescidas de BC. Como por exemplo: CP-III-32 (BC) 

é o Cimento Portland de Alto-Forno com baixo calor de hidratação. Evita o 

aparecimento de fissuras de origem térmica. Indicado para uso em concreto-

massa, como barragens e grandes pilares. 

Há dois subtipos do Cimento Portland Branco (CPB) são estes: Estrutural, 

quando se quer ressaltar a arquitetura, porque ele não fica cinza e o não estrutural, 

usado para rejuntar azulejos. Este tipo de cimento não é recomendado para uso 
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em concreto estrutural, pois esse tipo não possui resistência adequada para esse 

fim. (EQUIPE, 2008). 

2.5  AGREGADOS PARA O CONCRETO 

Os agregados são considerados materiais inertes que fazem parte da 

composição do concreto onde as partículas são ligadas entre se através de um 

aglutinante o cimento. Espera-se que o agregado seja quimicamente inerte para 

evitar o aparecimento de patologias, compatíveis com o cimento e a armadura, e 

que sejam duráveis é tenham aderência com a pasta. Além disso, a importância do 

agregado devido ao custo que é bem inferior ao cimento e geralmente ocupam de 

60 a 80 % do metro cúbico de concreto. 

Esta função do agregado tem sido questionada com o avanço de pesquisas 

em torno do concreto, pois se sabe que certos minerais contidos na composição 

dos agregados podem reagir com a pasta de cimento provocando a reação álcali-

agregado (BELTRÃO E ZENAIDE, 2010).  

A caracterização dos agregados é uma prática de extrema importância para 

realização do estudo das dosagens de cada material constituinte do concreto, 

através da massa especifica, por exemplo, é possível definir o consumo de cada 

material utilizado na produção das misturas.  

A porosidade ou massa especifica composição granulométrica, forma e 

textura superficial, determinam as propriedades do concreto no estado fresco. A 

composição mineralógica do agregado afeta a sua resistência dureza, e módulo de 

elasticidade que influenciam varias propriedades do concreto que contenham o 

agregado MEHTHA e MONTEIRO, 2008. 

2.5.1  Análise granulométrica dos agregados 

As composições granulométricas dos agregados são fundamentais para a 

trabalhabilidade e o custo do concreto. Geralmente, as areias muito grossas podem 

produzir misturas ásperas e não trabalháveis, o que dificulta o escoamento nas 

peças concreto. Enquanto as muito finas podem causar exsudação da agua do 

concreto e ainda aumentar o consumo de cimento quanto à relação água/cimento 

se tornando antieconômicas.  
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Uma distribuição granulométrica uniforme produzirá misturas de concreto 

mais trabalháveis e econômicas, sem que haja perda nas propriedades do concreto 

Pois, esta condição proporciona melhores resultados devido à estrutura mais 

compacta da massa de concreto, diminuindo o volume de vazios entre os 

agregados e, consequentemente o consumo de cimento.  

Além disso, a redução dos espaços vazios aumenta a resistência e permite 

maior durabilidade ao concreto, pois a presença de poros pode facilitar a ação de 

agentes agressivos na forma de líquidos e gases ou vapores que são altamente 

nocivos ao concreto (SIQUEIRA, 2006).  

Na realização da análise granulométrica tanto para o agregado miúdo 

quanto para o graúdo é utilizado um conjunto de peneiras das series normal e 

intermediaria que atendem a ABNT NBR NM ISO 3310-1 com as aberturas 

estabelecidas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Conjunto de peneiras das series normal e intermediaria (abertura 

nominal) ABNT NBR NM ISO 3310-1. 

Série normal Série intermediária 

75 mm 

_ 

_ 

37,5 mm 

_ 

_ 

19 mm 

_ 

9,5 mm 

_ 

4,75 mm 

2,36 mm 

1,18 mm 

600 µm 

300 µm 

150 µm 

                    _ 

63 mm  

50 mm 

_ 

31,5 mm 

25 mm 

_ 

12,5 mm 

_ 

6,3 mm 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 
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De acordo com a norma NBR 7211 tópico NBR NM 248 determinação da 

análise granulométrica, é possível determinar a dimensão máxima característica 

(DMC) que está associada à distribuição granulométrica do agregado, 

correspondente à abertura nominal, em milímetros, da malha da peneira da série 

normal ou intermediária na qual o agregado apresenta uma porcentagem retida 

acumulada igual ou imediatamente inferior a 5% em massa.  

E por fim, a determinação do modulo de finura (MF) que consiste na soma 

das porcentagens retidas acumuladas em massa de um agregado, nas peneiras da 

série normal, dividida por 100. Esses valores são utilizados como referência para 

avaliar a composição granulométrica.

2.5.2  Classificação e terminologia dos agregados 

A classificação dos agregados é dada de acordo com a dimensão das 

partículas. O termo agregado graúdo é utilizado para descrever partículas maiores 

do que 4,75 mm (retidos na peneira n°4) e o termo agregado miúdo é utilizado para 

designar partículas menores que 4,75 mm (MEHTHA e MONTEIRO, 2008). 

Para (SANTOS, F. A.; MARTINS, M. 2010), a Classificação do agregado miúdo 

segundo o módulo de finura é estabelecido da seguinte forma: 

2,90 < MF < 3,50 -------- Grossa 

2,20 < MF < 2,90 -------- Média 

1,55 < MF < 2,20 -------- Fina 

Para a norma ABNT NBR 7211 a distribuição granulométrica do agregado 

miúdo deve atender os limites estabelecidos na tabela 2 da referida norma. Onde o 

Módulo de finura que compreende os limites inferiores da zona utilizável esta 

determinado entre 1,55 a 2,20, para os limites inferiores e superiores da zona ótima 

de 2,20 a 2,90 e para os limites superiores da zona utilizável é descrito 2,90 a 3,50. 

2.6  REAÇÃO ÁLCALI - AREGADO 

É uma reação química que ocorre no interior do concreto, entre os álcalis 

(sódio e potássio) presentes no cimento, e agregados com características reativas 
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minerais ou texturais. Este fenômeno gera produtos sílico- cálcico – alcalinos, (Géis 

expansivos ou cristais) que, na presença de umidade, provocam expansões no 

concreto, gerando pressões que causam fissurações e desagregação, criando 

crateras na estrutura ou deslocamentos estruturais, o que resulta em perda de 

resistência, elasticidade e durabilidade (SILVA, Anderson et al 2010). 

Historicamente a maior parte das ocorrências de RAA são verificadas em 

barragens, mas hoje já há registros em pontes, pavimentos, dormentes e edifícios. 

2.6.1 Tipos de reação álcali – agregado 

A reação álcali – agregado pode ser classificada em três tipos: 

Reação álcali-sílica (RAS): Este tipo de RAA é a mais conhecida e relatada 

no meio técnico, sendo que normalmente ocorre mais rapidamente, em função das 

formas minerais de sílica reativas envolvidas (SILVA, Anderson et al 2010). Estes 

são alguns minerais reativos: Opala, Calcedônia Cristobalita, Tridimita e Vidros 

Vulcânicos (IBRACON, 2008). 

Reação álcali-silicato: Ocorre da mesma maneira que a RAS, porém, mais 

lentamente, fato este devido ao tamanho das partículas dos minerais reativos. 

(SILVA, Anderson et al 2010). Dentre os agregados reativos estão às rochas 

Milonitizadas, e o Quartzo Tensionado (IBRACON, 2008). 

Reação álcali-carbonato: Esta reação ocorre devido à interação entre os 

álcalis e as dolomitas provenientes do calcário, quando estas se encontram em 

grande quantidade, este processo gera fissurações e o enfraquecimento da zona 

de transição (SILVA, Anderson et al 2010).   Os agregados reativos que causam 

este tipo de reação são os Calcários Dolomíticos e Calcários Argilosos (IBRACON, 

2008). 

2.7  ADITIVOS QUÍMICOS 

De acordo com MEHTA e MONTEIRO (2008), para alcançar uma resistência 

mais alta e ao mesmo tempo manter uma boa trabalhabilidade, é necessário usar 

aditivos químicos e adições minerais combinados com o cimento. Tal observação 

demostra a importância dos aditivos e também das adições minerais quando se 

trata de concreto de alta resistência. É importante ressaltar que dependendo das 



19 

propriedades desejadas, um concreto de alta resistência pode conter um ou mais 

tipos de aditivos químicos, tais como plastificantes, controladores de pega e 

incorporadores de ar (MEHTA e MONTEIRO 2008).  

Tais aditivos proporcionam melhor desempenho quando se trata de concreto 

de alta resistência, principalmente em linhas de produção nas quais o concreto é 

dosado em central, esses produtos químicos são adicionados durante o preparo do 

concreto, em proporções inferiores a 5% em relação à massa do cimento.  

Eles têm a finalidade de modificar algumas propriedades do concreto ou 

conferir a ele qualidades para melhorar o seu comportamento em situações onde 

se requer agilidade na hora da desmoldagem de grandes peças pré-moldadas.  

No caso do aditivo acelerador de endurecimento rápido este é isento de 

cloretos, liquido e incolor, proporciona pega rápida do concreto e resistência inicial 

elevada, em contrapartida o superplastificante melhora a reologia da massa, 

permitindo uma maior fluidez do concreto entre as paredes do molde. Este material 

ainda possui características de poder ser utilizado em substituição à quantidade de 

água, e com isso aumentar à resistência a compressão devido à alteração do fator 

água/cimento. As Figuras 2 e 3 ilustram melhorias na reologia do concreto devido à 

adição de aditivos químicos. 

        
Figura 2 Ensaio de espalhamento sem aditivo.        Figura 3 Ensaio de espalhamento com aditivo. 

  Fonte: www.comunidadedaconstrucao.com.br         Fonte: www.comunidadedaconstrucao.com.br 



20 

CAPITULO III

3.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capitulo são abordados os materiais e métodos utilizados neste 

trabalho. O fluxograma apresentado na Figura 4 descreve as etapas do processo. 

Inicialmente são apresentadas as matérias primas utilizadas e os ensaios de 

caracterização, em seguida a formulação dos traços e ensaios realizados no 

concreto fresco e endurecido. Os teores de metacaulim adicionados foram 

escolhidos, pois estão dentro ou próximos ao intervalo de valores que 

proporcionam os resultados mais significantes quanto ao ganho de resistência à 

compressão e situam-se dentro das faixas empregadas em produção industrial.

Figura 4 - Fluxograma do processo. 

Materiais e  
Métodos 

Agregados  
(Miúdo e 
Graúdos) 

Metacaulim 
4, 6, 8, 10% 

Água 
dessalinizada

Aditivos 
Químicos 

Cimento 
CPV-ARI-RS 

Formulações 
Traços /  

Ensaio de 
Espalhamento

Resistência à 
compressão 

Faceamento Moldagem dos 
Cps 

Caracterização
AG,AA,ME, 
MEA, Mat.F 
,IO,MU,VV, 

Reação Alcali-
Agregado



21 

3.1  SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 

Na primeira etapa é feita a seleção das matérias primas, na sequência é 

descrita a metodologia utilizada para a realização dos ensaios de caracterização 

dos agregados bem como os ensaios de análise petrográfica e reação alcali 

agregado. Na terceira etapa foram feitas as formulações dos traços, na sequência 

foi realizado o ensaio de espalhamento no concreto fresco, moldados os corpos de 

prova e devidamente rompidos de acordo com o tempo determinado 1, 4, 7, 28 

dias. 

3.1.1 Agregado miúdo 

O agregado miúdo utilizado foi proveniente do Rio Amargoso município de 

João Câmara. Sua caracterização foi direcionada com ensaios de massa específica 

e massa específica aparente, de acordo com a norma NBR NM 52. Determinação 

da massa unitária e do volume de vazios em acordo com a norma NBR NM 45, 

Absorção de água de acordo com a norma NBR NM 30, determinação do material 

fino que passa através da peneira 75 mm, por lavagem, determinação de impureza 

orgânica de acordo com NBR NM 49, análise granulométrica em acordo a norma 

NBR 7211.  

3.1.2 Agregado graúdo  

Para caracterização do agregado graúdo (Brita 9,5mm e 19,0mm) ambos 

provenientes do município de Riachuelo Rio Grande do Norte, foram realizados 

ensaios de granulometria em acordo a norma NBR 7211, determinação de massa 

específica, massa específica aparente e absorção de água de acordo com a norma 

NM 53, determinação da massa unitária e do volume de vazios em acordo com a 

norma NBR NM 45, além de análise petrográfica e reação álcali agregado. 

3.1.3 Cimento Portland 

Na formulação de todos os traços de concreto foi adotado o mesmo cimento 

(composto do tipo CP-V ARI RS), homogeneizado e proveniente do mesmo lote. A 
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Tabela 2 apresenta as características físicas, químicas e mecânicas do cimento 

empregado, segundo informações do fabricante MIZU. O material utilizado atende 

às exigências da NBR 5733 (ABNT, 1991). 

Tabela 2 - Características químicas, físicas e mecânicas do cimento CPV.  

Pega Resultados  NBR

Tempo de início de pega (min) 160,0 � 60,0 

Tempo de fim de pega (min) 200,0 � 600,0 

Finura Resultados NBR

Finura na peneira # 200 (%) 0,20 � 6,0 

�6Área específica – Blaine (cm2/g) 4.500 � 3.000 

Consistência Resultado NBR 

Consistência normal (%) 28,80 - 

Expansibilidade Resultado NBR 

Quente (mm) 0,3 � 5,0 

Resistência a Compressão Resultados NBR 

Resistência à compressão 1 dia (MPa) 22,10 � 11,0 

Resistência à compressão 3 dias (MPa) 33,90 � 24,0 

Resistência à compressão 7 dias (MPa) 38,00 � 34,0 

Resistência à compressão 28 dias (MPa) 44,90 - 

Ensaios Químicos Resultados  NBR

Perda ao fogo (%) 
5,60 

� 4,5 

�4,5Resíduo Insolúvel (%) 4,65 � 1,0 

Trióxido de enxofre – SO3 (%) 3,83 3,5 - 4,0 

Óxido de cálcio livre – CaO Livre (%) 0,79 - 

Fonte: Certificado qualidade da MIZU, 2012. 

3.1.4 Metacaulim 

O metacaulim utilizado na formulação dos traços foi proveniente da região 

de Ipojuca – PE. Este mineral foi utilizado como substituição em massa de cimento 
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nas proporções de 0, 4, 6, 8 e 10 % em peso. Os dados contidos no certificado 

emitido pelo fornecedor estão na Tabela 3.  

Tabela – 3 Certificado de qualidade do metacaulim. 

Propriedades  

Físico-químicas

Especificação Resultados 

Perda ao fogo Max 2% 1,20 % 

# 200 Max 1% 0,28 % 

Mg Ca (OH)2 Min 900 910,0  

Análise química                        Metacaulim BZ

SiO2 + Al2O3                                                            91 %

Fe2O + TiO2                                                           4,71 % 

Fonte: Certificado qualidade da Unimin, 2012. 

3.1.5 Agua e Aditivos 

A água utilizada na composição das formulações é proveniente da cidade de 

Parazinho Rio Grande do Norte, este insumo passou por processos de 

dessalinização por apresentar características de salinidade.  

Nas formulações da massa foram ainda utilizados dois tipos de aditivos 

químicos, sendo um superplastificante e outro acelerador ambos provenientes da 

região de Vargem Grande Paulista – SP. Nas Tabelas 4 e 5 estão algumas 

características dos produtos cedidas pelo fornecedor.  

Tabela – 4 Certificado de qualidade do Superplastificante de alto desempenho. 

Superplastificante 

Características  Especificação  Resultados  Normas 

Densidade 1,06 a 1,10 1,06 NBR 10908 

PH 7,0 a 9,0 7,9 NBR 10908 

Teor de sólidos  32,4 a 35,9 % 34,3 % NBR 10908 

Fonte: Certificado qualidade da Mc Bauchemie, 2012.
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Tabela – 5 Certificado de qualidade do aditivo acelerador. 

Acelerador 

Características Especificação Resultados Normas 

Densidade 1,40 a 1,44 1,40 NBR 10908 

PH 4,5 a 6,5 5,7 NBR 10908 

Teor de sólidos 47,5 a 52,5 % 47,6 % NBR 10908 

Fonte: Certificado qualidade da Mc Bauchemie, 2012.

3.2  Metodologia aplicada ao trabalho 

3.2.1 Granulometria dos agregados miúdos e graúdos 

Esta compreende a segunda etapa do capítulo materiais e métodos, onde 

está descrita a metodologia utilizada para a realização do ensaio de granulometria 

realizada tanto para o agregado miúdo quando para os graúdos. 

Inicialmente os materiais foram secos à 105ºC em estufa de marca 

Memmert, modelo UFE700 com capacidade de trabalho entre 20ºC à 250ºC 

apresentada na Figura 5.  

Após a secagem das amostras, estas foram quarteadas e em seguida 

pesados 2,0kg do agregado em uma balança de marca Kern, modelo FKB 16K0. 1 

com precisão de 0,1g conforme Figura 6. 

Para a granulometria, foi utilizado um peneirador da Indústria Contenco 

marca Pavitest modelo I-1016-B conforme mostrado na Figura 7. As peneiras foram 

utilizadas de acordo com a norma NM-ISO 3310-1 e NM-ISO 3310-2, seguindo a 

seguinte sequencia de peneiras 6,30 mm, 4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm, 0,60 mm, 

0,30 mm e 0,15 mm por aproximadamente 2 minutos.  
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Figura – 5 Estufa de marca Memmert.                    Figura – 6 Balança de marca Kern. 

Figura – 7 Peneirador da Indústria Contenco marca Pavitest modelo I-1016-B.

Após a análise granulométrica, foi realizada a pesagem do material retido 

em cada peneira e assim foi determinada a porcentagem retida acumulada do 

material. Através desses resultados foi possível calcular os valores da DMC e MF. 
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3.2.2 Determinação da massa especifica e massa especifica aparente para o 

agregado miúdo  

Estes ensaios foram realizados de acordo com a norma NBR NM 52. Para 

isto foram utilizados os seguintes equipamentos: Balança com capacidade para 1 

kg e resolução 0,1 g, frasco aferido com capacidade de 500 cm³, molde tronco 

cônico e haste de compactação com dimensões conforme descrição da norma 

utilizada. Além destes também foram utilizados: Estufa capaz de manter a 

temperatura no intervalo de (105 ± 5) ºC, bandeja metálica, espátula de aço e 

dessecador. 

 Inicialmente foi feita a coleta de 1 kg da amostra, obtida por quarteamento. 

Em seguida a amostra foi colocada em um recipiente e submersa com água por 24 

horas. Após este tempo, o material foi retirado da água e estendido em uma 

superfície plana e submetida a uma corrente de ar para uma completa secagem do 

agregado miúdo.  

Para verificação da umidade superficial, o material foi colocado em um 

molde tronco-cônico em seguida compactado com 25 golpes, até que a amostra 

desmorone e só então terá chegado à condição de saturado superfície seca. 

 Feito isto foram pesados 500g da amostra (ms) e colocados no frasco 

aferido com capacidade para 500 cm³ e teve a massa do conjunto registrada (m1), 

o frasco foi enchido com água até a próxima marca de 500 ml e movido de forma a 

retirar as bolhas de ar, logo após colocado num banho mantido a temperatura 

constante de (25 ± 2) ºC.  

Após aproximadamente uma hora a água foi completada até a marca de 500 

cm³ e teve sua massa determinada em balança com precisão de 0,1 g (m2). 

Para finalizar o agregado foi retirado do frasco e seco em estufa até massa 

constante, colocada no dessecador e então determinada a sua massa com 

precisão de 0,1 g (m). As formulas utilizadas para obter os resultados estão 

descritas no item 4.2.1. Alguns equipamentos como o dessecador o frasco aferido 

e o molde tronco-cônico que foram utilizados nestes ensaios podem ser vistos na 

Figura 8. 
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Figura 8 - Dessecador, frasco aferido e molde tronco-cônico.

3.2.3 Massa Especifica Aparente  

Para a obtenção da massa especifica aparente foram utilizadas as formulas 

mostradas nas Equações 1 e 2, obtidas do item 8.1 da norma NM 52:2002 

     (Equação 1) 

d1 é a massa específica aparente do agregado seco, em gramas por centímetro 

cúbico; 

m, é a massa da amostra seca em estufa em gramas; 

V, é o volume do frasco, em centímetro cúbicos; 

Va é o volume de água adicionada ao frasco, de acordo com a seguinte fórmula, 

em centímetros cúbicos; 

    (Equação 2) 

m1, é a massa do conjunto (frasco + agregado) em gramas; 

m2 é a massa total (frasco + agregado + água) em gramas; 

ρa é a massa específica da água, em gramas por centímetro cúbico. 
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3.2.4  Massa Específica  

Para obtenção dos resultados de massa especifica do agregado miúdo foi 

utilizada a formula mostrada na Equação 3, obtida do item 8.3 da norma NM 

52:2002 

      (Equação 3) 

d3 é a massa específica do agregado, em gramas por centímetros cúbicos; 

m, é a massa da amostra seca em estufa; 

V, é o volume do frasco, em centímetro cúbicos; 

Va é o volume de água adicionada ao frasco, de acordo com a equação 2, em 

centímetros cúbicos; 

ms é a massa da amostra na condição saturada superfície seca, em gramas  

ρa é a massa específica da água, em gramas por centímetro cúbico. 

3.2.5 Análise petrografica e reação alcali-agregado

Estes ensaios foram realizados pelo Laboratório de analises Falcão Bauer. 

Inicialmente foi realizada a análise petrografica onde foi verificada a potencialidade 

reativa dos agregados em presença de álcalis do concreto, de acordo com a NBR 

15577 – 3/08. Também foi realizado o ensaio de determinação da expansão em 

barras de argamassa pelo método acelerado foi utilizada a norma NBR 15577 – 

4/08.  

Esta análise foi realizada primeiramente ao microscópio estereoscópico, 

sendo complementada por lâmina delgada ao microscópio óptico de luz 

transmitida. Para a análise petrográfica foram enviadas duas amostras de 

agregado graúdo, sendo estes identificados como: (Brita 0 – 9,5 mm) e (Brita 1 – 

19,0 mm). 

Para obtenção de resultados mais precisos a respeito da reação alcali 

agregado foram realizados ensaios de determinação da mitigação da expansão em 

barras de argamassa pelo método acelerado. É chamado de acelerado, pois os 
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resultados podem ser lidos em apenas 16 dias, em comparação ao método de 

barras que os resultados são apresentados em um ano. 

Conforme o item 7.2.2 da NBR 15577-1/2088, a comprovação da mitigação 

da reação é obtida quando o resultado do ensaio em barras de argamassa for 

menor que 0,10 % aos 16 dias. 

Para a realização deste ensaio foram utilizadas amostras de brita (9,5 mm), 

brita (19,0 mm) cimento CP V ARI RS, também foi feita uma amostra com cimento 

padrão. O agregado utilizado na preparação da massa foi preparado conforme a 

composição granulométrica indicada na NBR 15577-4/2008.  

Tanto o cimento CP V ARI RS quanto o cimento padrão foram passados na 

peneira n° 100 visando eliminar possíveis torrões. Para controle tecnológico do 

cimento foram realizadas análises físicas e químicas.  

3.2.6 Formulação dos traços de concreto  

Esta compreende a terceira etapa da metodologia, trata-se da formulação 

dos traços de concreto que foram constituídos das seguintes matérias primas: 

Cimento CP V ARI – RS, Britas 9,5mm e 19,0mm, areia média, metacaulim, 

aditivos superplastificante e acelerador, e água. Este traço foi formulado para 

atingir resistência mecânica de 55 Mpa e para obter uma boa trabalhabilidade o 

espalhamento deve ser entre (70 ± 10) cm. Na Tabela 6 esta descrito o consumo 

médio de materiais para 1m³ de concreto, para atender a capacidade do misturador 

utilizado em laboratório este percentual foi reduzido para 0,02 m³ conforme é 

apresentado na Tabela 7. 

Tabela 6 – Traço para 1 m³ de concreto. 

Consumo médio de materiais para 1 m³ de concreto 

Materiais Peso (kg) 

Cimento CP V 550,0 

Areia 575,0 

Brita 9,5 mm 286,0 

Brita 19,0 mm 733,0 

Água 196,0 

Superplastificante 1,25 % 6,9 

Acelerador 0,90 % 5,0 
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Tabela 7 – Traço para 0,02 m³ de concreto. 

Consumo médio de materiais para 0,02 m³ de concreto

Materiais 
Proporção 

(%) 

Massa 

Específica 

(g/cm3) 

Volume material 

/ 

1 m3 concreto 

(dm3/m3) 

kg/m3 Kg 

CP V 550 3,04 180,9 550,0 11,00 
Água 100% 1,00 196 195,8 3,92 
Superplastificante 1,25% 1,06 6,5 6,9 0,14 
Acelerador 0,90% 1,05 4,7 5,0 0,10 
Metacaulim 0 2,55 0 0,0 0,00 
TOTAL - - 388,1 - - 
Areia 35,4% 2,65 217,0 575,0 11,50 
Brita 9,5 mm 17,5% 2,67 107,1 286,0 5,72 
Brita 19,0 mm 44,9% 2,67 274,5 733,0 14,66 

As matérias primas utilizadas na composição do concreto foram pesadas e 

colocadas em um misturador de marca Zyklos, modelo ZK30E. Inicialmente foram 

colocados os agregados e o cimento no misturador conforme ilustra a Figura 9, foi 

realizada uma pre-homogeneização desses materiais, em seguida foram 

adicionados os aditivos e a água aos poucos com a maquina já ligada pra evitar 

segregação dos materiais dentro do misturador conforme mostra a Figura 10. 

  Figura 9 - Misturador de marca Zyklos             Figura 10 – Adição de água no misturador.                                                   

modelo ZK30E. 
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3.2.7 Ensaio de espalhamento  

Foi adotado para controle da trabalhabilidade o valor de (70 ± 10) mm 

quanto ao ensaio de espalhamento, realizado conforme a norma NBR NM 68,

1998. A pasta de concreto deve ser fluida o suficiente para chegar a todos os 

cantos do molde.  

As Figuras de 11 a 15 descrevem passo a passo a realização do ensaio de 

espalhamento. Inicialmente molha-se o cone e a chapa metálica, em seguida 

enche-se o cone com concreto em três camadas conforme mostrado na Figura 11 

de igual altura sendo cada camada adensada com 12 golpes, utilizando uma barra 

de ferro de 16 mm conforme mostrado na Figura 12.  

Por fim com o molde completamente cheio conforme é apresentado na 

Figura 13, em seguida retira-se o cone verticalmente conforme a Figura 14 e mede-

se o abatimento da amostra conforme a Figura 15. 

Figura – 11 Inicio do ensaio de espalhamento.     Figura – 12 Compactação do concreto.

Figura – 13 Slump cheio.                                  Figura – 14 Remoção do Slump. 
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Figura – 15 Medição do slump. 

3.2.8  Produção dos corpos de prova 

Logo após o ensaio de espalhamento, foi realizada a moldagem dos corpos 

de prova de acordo com a NBR 5738 - 2003, onde foram confeccionados 5 Cps 

para cada traço de concreto. Inicialmente os moldes foram cheios pela metade e 

adensados com 12 golpes conforme mostrado na Figura 16, em seguida os moldes 

foram completamente cheios e novamente adensados com 12 golpes, após alguns 

minutos foi dado o acabamento superficial nos corpos de prova conforme mostra a 

Figura 17. 

       

Figura – 16 Moldagem dos Cps.            Figura – 17 Acabamento superficial dos                                       

Cps. 
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Transcorridos 24 horas após a moldagem, os corpos de prova foram 

desmoldados e em seguida passaram por um processo de faceamento antes da 

ruptura de 1 dia para que tivesse suas seções transversais devidamente planas 

pois as imperfeições podem influenciar no resultado final da ruptura.  

Para isto foi utilizado um retificador da Indústria Contenco marca Pavitest 

modelo I-3064 mostrado na Figura 18. Depois de faceados os corpos de prova 

apresentam nivelamento adequado para ruptura conforme lustra a Figura 19. 

 As demais amostras foram imersas em água onde foi utilizado o mesmo 

processo de faceamento previamente a ruptura dos corpos de prova com idades de 

4, 7 e 28 dias. 

Figura 18 Retificador da Indústria Contenco.  Figura 19 Copos de prova retificados. 

3.2.9  Ruptura dos corpos de prova 

  

Após o faceamento os corpos de prova de 1, 4, 7 e 28 dias correspondentes 

as 5 formulações, foram rompidos para verificação da resistência a compressão. 

Os corpos de prova foram rompidos numa prensa hidráulica da Indústria Contenco 

marca Pavitest modelo I-3025-B com capacidade de até 100 toneladas, mostrada 

na Figura 20. 
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          Figura – 20 Prensa hidráulica. 
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CAPITULO IV

4.0  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capitulo são apresentados os resultados e discussões referentes às 

etapas de caraterização das matérias primas, formulação dos traços e ensaios 

realizados ao concreto. 

4.1 Resultados dos ensaios realizados ao agregado miúdo 

A Tabela 8 apresenta os resultados da 2ª etapa da metodologia, trata-se da 

caracterização das matérias primas, alguns desses ensaios são considerados 

especiais, e por isso não são referenciados na norma NBR 7211.  Este agregado 

apresenta boas características para a formulação dos traços, principalmente com 

relação ao resultado do ensaio de material fino que apresentou 2,74 % obedecendo 

ao parâmetro da norma que cita a quantidade máxima de 5,0 %. Para esta 

aplicação este material se mostra adequado, pois uma quantidade de finos acima 

da especificação poderia ocasionar deficiências na trabalhabilidade do concreto 

fresco e patologias no concreto endurecido.  

Tabela 8 – Resultados dos ensaios realizados ao agregado miúdo 

Ensaios Resultados
NBR 7211/ Quant. 

Max. %
Massa especifica NBR  
NM 52 

2,65 g/cm3 - 

Massa especifica aparente 
NBR NM 52 

2,66 g/cm3 - 

Absorção de água  
NBR NM 30 

0,2 % - 

Teor de material fino  
NM 46 

2,74 % 5,0 

Massa unitária NBR  
NM 45 1385,0 kg/m

3
- 

Volume de vazios  
NBR NM 45 

00,07 % - 
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4.1.1  Resultado do ensaio de impureza orgânica do agregado miúdo  

A caracterização da amostra do agregado miúdo mostrou resultado positivo 

quanto ao ensaio de impureza orgânica, que segundo a norma NBR NM 49 

consiste avaliar em escala colorimétrica após o repouso por 24 horas da solução 

(hidróxido de sódio a 3%) que esteve em contato com o agregado miúdo com a 

solução padrão (hidróxido de sódio a 3% mais a solução de acido tânico a 2%).  

Foi possível verificar que a solução (hidróxido de sódio a 3%) que esteve em 

contato com o agregado miúdo, apresentou uma coloração mais clara quando 

comparada com a solução padrão conforme Figura 21. 

Isto ocorre devido à coloração da solução padrão representar a quantidade 

de 300 partículas por milhão (ppm) de impurezas, ou seja, a areia ensaiada obteve 

uma quantidade de material orgânico inferior a 300ppm (limite de aceitação para o 

agregado quanto sua nocividade para o concreto). 

Figura – 21 Ensaio de impureza orgânica 

Solução 
padrão

Solução 
após contato 

com areia 
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4.1.2  Resultado da granulometria do agregado miúdo 

 Através do ensaio de granulometria conforme a NBR 7211, as duas análises 

para o agregado miúdo apresentaram suas médias retidas acumuladas bem como 

o módulo de finura e dimensão máxima característica conforme apresentada na 

Tabela 9. Os valores das médias retidas acumuladas servem de base para traçar a 

curva para identificação do tipo de agregado miúdo. A Figura 19 monstra a curva 

da porcentagem da média retida acumulada que esta dentro da curva da zona 

utilizável sendo assim adequada para a formulação dos traços. 

Alguns fatores influenciam a trabalhabilidade do concreto, tais como: A 

quantidade de água, teor de cimento, granulometria dos agregados, outras 

características físicas e adição de aditivos químicos afetam diretamente a perda de 

abatimento. Através do tamanho máximo do agregado, forma e textura, teor de 

água e demais proporções da mistura é possível determinar a trabalhabilidade do 

concreto. Quanto maior a relação água/cimento, mais fina será a granulometria 

necessária para obtenção de uma maior trabalhabilidade MARTINS, (2008).  

Tabela 9 - Resultados da granulometria do agregado miúdo 

Abertura de 
malha 

Peneira 
(ABNT 
33101) 

AMOSTRA: 01 700 g AMOSTRA: 02 700 g 

%
 M

É
D

IA
 

R
E

T
ID

A
 

A
C

U
M

U
L

A
D

A

Peso  
(g) 

Porcentagem  
(%) 

Peso  
(g) 

Porcentagem 
(%) 

In Mm Retido Retida Ret.acumul. Retido Retida Ret.acumul.
3/8" 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
1/4" *6,3 24,1 3,4 3,4 18,0 2,6 2,6 3,01

4 4,75 14,4 2,1 5,5 11,5 1,6 4,2 4,86
8 2,36 38,8 5,5 11,0 36,3 5,2 9,4 10,23

16 1,18 83,2 11,9 22,9 84,6 12,1 21,5 22,22
30 0,6 184,1 26,3 49,3 183,8 26,3 47,8 48,52
50 0,3 206,1 29,5 78,7 204,0 29,2 77,0 77,84
100 0,15 120,5 17,2 95,9 128,9 18,4 95,4 95,67
F 0 28,4 4,1 100,0 32,2 4,6 100,0 100,00

* 
Intermediárias

699,6 
Total Massa Retida 

M1 
699,3 

Total Massa Retida 
M2  

- 
0,1% 

Somatório da massa 
total do Material 
Retido < = 0,3% 

0,1% 
Somatório da massa 

total do Material 
Retido < = 0,3% 

Modulo de Finura: 2,63 Modulo de Finura: 2,55  

Dimensão Máxima Característica: 6,3mm Dimensão Máxima Característica: 4,75mm 
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Através dos dados apresentados na Tabela 10 é possível observar que o 

material esta dentro dos limites estabelecidos na Tabela 2 do item 5.1 da norma 

NBR 7211 quanto à classificação do material como agregado miúdo onde o DMC 

esta definido na peneira de 4,75 mm, pois ficaram retidos 4,86 % do material, 

quanto ao módulo de finura, esta situado entre os limites inferiores e superiores da 

zona ótima apresentando 2,63 e 2,55. 

Tabela 10 – Limites superiores e inferiores da zona utilizável e da zona ótima conforme a 

porcentagem da média retida acumulada. 

A Figura 22 ilustra a curva granulométrica que apresentou sua granulometria 

dentro da zona ótima dos limites superiores e inferiores para todas as peneiras com 

exceção da malha da peneira de 6,3mm que é uma peneira intermediaria, porém 

este percentual ainda se encontra dentro do limite superior da zona utilizável, isto 

indica que o material possui boas característica para aplicação nas formulações de 

concreto. 

Abertura 
de malha 
Peneira 
(ABNT 
3310-1) 

% MÉDIA     
RETIDA 

ACUMULADA 

PORCENTAGEM EM MASSA RETIDA ACUMULADA 

Limites 
Inferiores 

- 
Limites 

Superiores 
-

Mm - 
Zona 

Utilizável 
Zona Ótima Zona Ótima 

Zona 
Utilizável 

9,5 0,00 0 0 0 0 

*6,3 3,01 0 0 0 7 

4,75 4,86 0 0 5 10 

2,36 10,23 0 10 20 25 

1,18 22,22 5 20 30 50 

0,6 48,52 15 35 55 70 

0,3 77,84 50 65 85 95 

0,15 95,67 85 90 95 100 

0 100,00 100,0 100 100 100 

- - 1,55 a 2,20 2,20 a 2,90 2,90 a 3,50 
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Figura 22 – Curva granulométrica do agregado miúdo 

4.2  Análise petrográfica 

Dando continuidade aos resultados da etapa de caracterização, a análise 

petrografica trata-se de um importante ensaio para prever o aparecimento de 

possíveis patologias ocasionadas por agregados com características reativas. Este 

ensaio foi realizado pelo laboratório de análises Falcão Bauer, que emitiu o laudo 

após um prazo de aproximadamente 3 meses.  

Os resultados apresentados nas Tabelas 11 e 12 para a brita 9,5mm e 

19,0mm respectivamente, mostram que estes materiais são considerados 

potencialmente inócuos. Porém deve-se considerar que o grau de reatividade 

dessa rocha só poderá ser avaliado através de ensaios específicos de 

desempenho, por isto foi realizado o ensaio de reatividade álcali agregado tal como 

prescrito pela NBR 15577- 4, a partir do qual e levando- se em consideração as 

condições de exposição da estrutura de concreto para que possam ser tomadas as 

medidas preventivas necessárias para evitar a ocorrência de manifestações 

patológicas devido à reação álcali agregado. 
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Tabela 11 - Síntese das características petrográficas da Brita 0 – 9,5 mm 

Mineralogia 

Principal Quartzo, feldspato, biotita e anfibólio. 
Subordinada Moscovita, titanita e opacos. 

Deletéria 
Quartzo micro granular (<5%) e quartzo com 
extinção ondulante 

Cor Cinza e rosa 
Estrutura Foliada 
Textura Granolepidoblástica 

Granulação Inequigranular média a fina 
Deformação do 

agregado 
Não deformado 

Feldspato (texturas 
potencialmente 

reativas) 
Mirmequitas e peritas (<1%) 

Quartzo deformação       
(< extinção 
ondulante) 

>30º 

Quartzo micro 
angular (%) 

Menor que 5 % 

Microfissuração Fraca 
Tipo Pedra britada- brita 0 

Grau de alteração Pouco alterada 
Propriedades              

(físico – mecânicas) 
Muito coerente 

Tipo de Rocha Metamórfica 
Classificação 
petrográfica Gnaisse 

Reatividade 
potencial 

Potencialmente inócua 
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Tabela 12 - Síntese das características petrográficas da Brita 1 – 19,0 mm 

Mineralogia 

Principal Quartzo, feldspato,biotita e anfibólio 
Subordinada Muscovita e opacos 

Deletéria 
Quartzo microgranular (<5%) e quartzo com extinção 
ondulante 

Cor Cinza e rosa 
Estrutura Foliada 
Textura Granolepidoblástica 

Granulação Inequigranular média a fina 
Deformação do 

agregado 
Não deformado 

Feldspato (texturas 
potencialmente 

reativas) 
Mirmequitas e peritas (<1%) 

Quartzo 
deformação       (< 

extinção ondulante) 
>30º 

Quartzo micro 
angular (%) 

Menor que 5 % 

Microfissuração Fraca 
Tipo Pedra britada- brita 1 

Grau de alteração Pouco alterada 
Propriedades              

(físico – mecânicas) 
Muito coerente 

Tipo de Rocha Metamórfica 
Classificação 
petrográfica 

Gnaisse 

Reatividade 
potencial 

Potencialmente inócua 

4.2.1 Reação álcali-agregado utilizando o Cimento Padrão  

A reação alcali-agregado trata-se de um ensaio realizado como medida 

preventiva para evitar a ocorrência de manifestações patológicas devido à reação 

álcali agregado.  Este ensaio foi realizado pelo laboratório de analises Falcão 

Bauer de acordo com a NBR 15577-05/2008. 

Os gráficos das Figuras 23 e 24 apresentam os resultados do ensaio de 

determinação da mitigação da expansão em barras de argamassa pelo método 

acelerado, utilizando cimento padrão e britas 9,5 mm, 19,0 mm. Nestes gráficos é 

possível observar que houve um crescimento da expansão do gráfico que utilizou a 

brita 19,0 mm, entre as idades de 15 e 22 dias, quando comparado ao gráfico da 

brita 9,5mm. Os resultados do ensaio com o cimento padrão servem como 

parâmetro para a análise realizada com o cimento CPV-ARI-RS. 
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Figura 23 – Determinação da reatividade potencial acelerada utilizando a brita 9,5 mm  

Figura 24 – Determinação da reatividade potencial acelerada utilizando a brita 19,0 mm 

4.2.2  Reação álcali-agregado utilizando o Cimento CP V ARI RS  

Os dados apresentados nas Figuras 25 e 26 utilizando cimento CP V ARI RS 

e britas 9,5 mm e 19,0 mm, quando comparada ao resultado dos gráficos do 

cimento padrão apresentou uma curva de crescimento um tanto acima da curva do 

cimento padrão, porém permanecendo abaixo do limite de expansão aos 16 dias, 

permanecendo dentro da zona potencialmente inócua até os 30 dias. 

Os ensaios realizados tanto com a brita 9,5 mm quanto com a brita 19,0 mm 

apresentaram – se dentro do valor esperado descrito no item 7.2.2 da NBR 15577-

1/2008, uma vez que o resultado se manteve menor que 0,10 % aos 16 dias.  
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Figura 25 – Determinação da reatividade potencial acelerada utilizando a brita 9,5 mm 

Figura 26 – Determinação da reatividade potencial acelerada utilizando a brita 19,0 mm 

De acordo com o laudo técnico da Falcão Bauer, o item 5.3 da NBR 15577-

1/2008 interpreta os resultados de determinação da expansão em barras de 

argamassa pelo método acelerado conforme metodologia de ensaio da norma NBR 

15577- 4/2008 como: 

Expansões abaixo de 0,19 % aos 30 dias de leitura, o agregado é 

considerado potencialmente inócuo; 

Expansões acima de 0,19 % aos 30 dias de leitura, o agregado é 

considerado potencialmente reativo. 
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4.3 Ensaios de caracterização realizados ao agregado graúdo 

Tabela 13 - Ensaios realizados ao agregado graúdo 

Analisando os resultados encontrados observa-se a influência da 

granulometria dos agregados na trabalhabilidade do concreto, pois não houve 

perda de abatimento em nenhuma das formulações.  A lamelaridade e a forma do 

agregado graúdo geralmente têm um efeito apreciável sobre a trabalhabilidade do 

concreto (MARTINS, 2008). 

A Tabela 14 apresenta as porcentagens retidas em cada peneira, e também 

o percentual dessas massas retida acumuladas, através deste ensaio foi possível 

identificar o módulo de finura e a dimensão máxima característica deste agregado. 

As duas amostras de agregado apresentaram somatório de massa retido inferior a 

3% conforme citado pela norma NBR 7211. 

Ensaios Resultados NBR 7211

Massa especifica NBR 

NM 53
2,67 g/cm³ - 

Massa especifica 

aparente NBR NM 53
2,68 g/cm³ - 

Absorção de água NBR 

NM 53
0,63 % - 

Massa unitária NBR NM 
45 

1.510 kg/m3 - 

Volume de vazios NBR 

NM 45
0,18 % - 
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Tabela 14 - Resultados da granulometria do agregado graúdo 9,5 m 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 15 onde se tem a 

determinação da classe do agregado graúdo, é possível observar que este apresentou 

sua granulometria dentro da zona granulométrica de 4,75 a 12,5 conforme prescrito 

pela NBR 7211, os resultados de módulo de finura e dimensão máxima 

característica apresentam médias de 1,88 e 9,5 mm respectivamente. Tais 

resultados representam características desejáveis para o traço uma vez que o 

material apresentou-se na faixa granulométrica de 9,5mm. 

Peneira 
abertura de 

malha (ABNT 
3310-1) 

AMOSTRA: 01 1500 g AMOSTRA: 02 1500 g 

%
 M

É
D

IA
 

R
E

T
ID

A
 

A
C

U
M

U
L

A
D

A

Peso ( g ) Porcentagem ( % ) Peso ( g ) Porcentagem ( % ) 

In Mm Retido Retida Ret.acumul. Retido Retida Ret.acumul.
3'' 75,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,00

2 1/2" *63  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,00
2'' *50  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,00

1 1/2" 37,5  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,00
1 1/4" *31,5  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,00

1'' *25  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,00
3/4" 19,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,00
1/2" *12,5  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,00
3/8" 9,5  14,4 1,0 1,0 9,5 0,6 0,6  0,80
1/4" *6,3  735,6 49,0 50,0 879,2 58,6 59,2  54,62

4 4,75  603,5 40,2 90,2 450,3 30,0 89,3  89,75
8 2,36  120,1 8,0 98,2 137,4 9,2 98,4  98,33
F 0,0  26,4 1,8 100,0 23,6 1,6 100,0 100,00

*Intermediárias 

   (1500,0) Total Massa Retida 
M1 

 (1500,0) Total Massa Retida M2 

- 0,0%
Somatório da massa total do 

Material Retido < = 0,3% 

0,0%
Somatório da massa total do 

Material Retido < = 0,3% 
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Tabela 15 - Determinação da classe do agregado graúdo conforme a porcentagem da 

média retida acumulada. 

Peneira 
abertura 
de malha 

(ABNT 
3310-1) 

PORCENTAGEM, EM MASSA, RETIDA ACUMULADA 

%
 M

É
D

IA
 

R
E

T
ID

A
 

A
C

U
M

U
L

A
D

A
 

Zona Granulométrica d/D (*) 

In Mm 
4,75 a
12,5 

9,5 a
25,0 

19,0 a 
31,5 

25,0 a 
50,0 

37,5 a 
75,0 

3'' 75,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00 
2 

1/2" 
*63 0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 0,00 

2'' *50 0 0 0 0 0 0 0 5 75 100 0,00 
1 

1/2" 
37,5 0 0 0 0 0 0 5 30 90 100 0,00 

1 
1/4" 

*31,5 0 0 0 0 0 5 75 100 95 100 0,00 

1'' *25 0 0 0 5 5 25 87 100 100 100 0,00 

3/4" 19,0 0 0 2 15 65 95 95 100 100 100 0,00 

1/2" *12,5 0 5 40 65 92 100 100 100 100 100 0,00 

3/8" 9,5 2 15 80 100 95 100 100 100 100 100 0,80 

1/4" *6,3 40 65 92 100 100 100 100 100 100 100 54,62 

4 4,75 80 100 95 100 100 100 100 100 100 100 89,75 

8 2,36 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,33 

F 0,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 

Ainda é possível observar que exatamente na peneira de 9,5 mm é 

encontrada a média retida acumulada no valor de 0,80 % sendo inferior a 5% onde 

é definida a dimensão máxima característica, o módulo de finura foi calculado 

através da soma das médias retida acumuladas nas peneiras da serie normal de 

acordo com a norma NBR 7211. 

 O gráfico mostrado na Figura 27 apresenta os resultados da curva 

granulométrica do agregado graúdo, onde é possível observar que a faixa 

granulométrica se encontra dentro dos limites da zona granulométrica de 4,75 a 

12,5 mm. Estes valores se apresentam dentro da zona ótima superior e inferior 

indicando que o material possui uma granulometria adequada para o traço. 
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Figura 27 – Curva granulométrica do agregado graúdo 9,5 mm 

A Tabela 16 mostra os resultados de granulometria obtido através da media 

retida acumulada de cada peneira. Assim como o agregado com 9,5 mm, este 

também apresentou somatório de massa retido inferior a 3% conforme é prescrito 

pela norma NBR 7211. 
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Tabela 16 - Resultados da granulometria do agregado graúdo 19,0mm 

Através da média do somatório das massas retida acumuladas nas peneiras 

das series normal e intermediaria foi encontrado o modulo de finura de 2,90. Na 

peneira 19,0 mm ficou retido um percentual de 1,84 % este valor define a dimensão 

máxima característica do agregado, uma vez que foi a média inferior mais 

aproximada a 5% como é definido pela norma NBR 7211.  

A Tabela 17 foi retirada da norma NBR 7211 onde estão descritas as zonas 

granulométricas, de acordo com as medias retidas acumuladas do material 

ensaiado, é possível observar que o agregado se manteve na zona granulométrica 

de 9,5 a 25,0 mm. 

Peneira 
abertura de 

malha 
(ABNT 3310-

1) 

AMOSTRA: 01 1501 g AMOSTRA: 02 1500 g 

%
 M

É
D

IA
 

R
E

T
ID

A
 

A
C

U
M

U
L

A
D

A
 

Peso ( g 
) 

Porcentagem ( % ) 
Peso ( g 

) 
Porcentagem ( % ) 

In Mm Retido Retida 
Ret.acumu

l. 
Retido Retida 

Ret.acumu
l. 

3'' 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
2 

1/2" 
*63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

2'' *50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 
1 

1/2" 
37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

1 
1/4" 

*31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

1'' *25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

3/4" 19,0 23,0 1,5 1,5 32,1 2,1 2,1 1,84 

1/2" *12,5 850,3 56,7 58,2 873,6 58,2 60,4 59,30 

3/8" 9,5 463,6 30,9 89,1 426,9 28,5 88,8 88,98 

1/4" *6,3 135,0 9,0 98,1 144,2 9,6 98,5 98,29 

4 4,75 15,4 1,0 99,1 18,2 1,2 99,7 99,41 

8 2,36 9,6 0,6 99,8 3,2 0,2 99,9 99,83 

F 0,0 3,2 0,2 100,0 1,8 0,1 100,0 100,00 

*Intermediári
as 

1500,1 
Total Massa Retida 

M1 
1500,0 

Total Massa Retida 
M2 

- 
0,0% 

Somatório da massa 
total do Material 
Retido < = 0,3% 

0,0% 
Somatório da massa 

total do Material 
Retido < = 0,3% 
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Tabela 17 - Determinação da classe do agregado graúdo conforme a porcentagem da 

média retida acumulada. 

Peneira 
abertura 
de malha 

(ABNT 
3310-1) 

PORCENTAGEM, EM MASSA, RETIDA ACUMULADA 

%
 M

É
D

IA
 

R
E

T
ID

A
 

A
C

U
M

U
L

A
D

A
 

Zona Granulométrica d/D (*) 

In Mm 
4,75 a
12,5 

9,5 a
25,0 

19,0 a
31,5 

25,0 a
50,0 

37,5 a
75,0 

3'' 75,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00
2 

1/2"
*63 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 30 
0,00 

2'' *50 0 0 0 0 0 0 0 5 75 100 0,00
1 

1/2"
37,5 

0 0 0 0 0 0 5 30 90 100 
0,00 

1 
1/4"

*31,5
0 0 0 0 0 5 75 100 95 100 

0,00 

1'' *25 0 0 0 5 5 25 87 100 100 100 0,00
3/4" 19,0 0 0 2 15 65 95 95 100 100 100 1,84
1/2" *12,5 0 5 40 65 92 100 100 100 100 100 59,30
3/8" 9,5 2 15 80 100 95 100 100 100 100 100 88,98
1/4" *6,3 40 65 92 100 100 100 100 100 100 100 98,29

4 4,75 80 100 95 100 100 100 100 100 100 100 99,41
8 2,36 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,83
F 0,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00

O gráfico mostrado na Figura 28 apresenta os resultados da curva 

granulométrica do agregado graúdo, onde é possível observar que a faixa 

granulométrica se encontra dentro dos limites da zona granulométrica de 9,5 a 25,0 

mm esta granulometria é adequada para a formulação dos traços, também avaliado 

pela dimensão máxima caraterística e modulo de finura visando uma mistura 

homogênea e econômica, pois os agregados são matérias primas abundantes e de 

baixo custo. 
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Figura 28 – Curva granulométrica do agregado graúdo 19,0 mm 

4.4  Resultados do ensaio de espalhamento 

As formulações foram realizadas com êxito, constatado pelo ensaio de 

espalhamento que manteve os resultados entre (70 ± 10) cm conforme 

apresentada a Tabela 18. 

As amostras com adição de 4, 6, e 8% de metacaulim apresentaram uma 

trabalhabilidade superior quando comparadas a formulação padrão, porém a 

amostra com adição de 10% de metacaulim se mostrou menos trabalhável quando 

comparada a formulação padrão.  
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Tabela – 18 Ensaio de espalhamento 

Formulações  Hora Temperatura Espalhamento 

0 % 07h30min 28 Cº 65,0 cm 

4 % 08h30min 28 Cº 65,0 cm 

6 % 09h20min 28 Cº 70,0 cm 

8 % 10h00min 29 Cº 69,0 cm 

10 % 10h30min 29 Cº 63,0 cm 

4.5 Resultados de resistência à compressão 

Este ensaio é de extrema importância para avaliar se atende às 

necessidades com relação ao esforço mecânico ao qual sofrerá a peça ou estrutura 

que utilizará este concreto.   

Os resultados do ensaio de resistência à compressão estão apresentados na  

Figura 29. Foram rompidos corpos de prova com idades de 1, 4, 7, e 28 conforme 

recomenda a norma NBR 5739/94. No 1º dia de ruptura a formulação padrão 

apresentou resultado superior aos demais, porém com o passar dos dias as 

formulações com adição de metacaulim apresentaram resultado superior. 

 No 4º dia de ruptura as amostras com adição de metacaulim se mostraram 

superior à formulação padrão, com exceção à formulação com adição de 4%. Dos 

7 aos 28 dias as formulações com adição de  4, 6, 8 e 10%  ganham  crescimento 

na resistência a compressão à medida que a proporção de metacaulim aumenta, 

com exceção da formulação com adição de 6 % metacaulim que apresentou 

resistência acima da formulação com adição de 8 % aos 7 dias.  

Atingindo resistência a compressão de 67,10 Mpa aos 28 dias de ruptura é 

possível notar que a formulação com adição de 10 % de metacaulim atingiu um 

resultado superior aos traços das demais formulações, além de esta bem acima do 

traço proposto de 55 Mpa. 
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Figura 29 – Resistência à compressão 

4.6  Estimativa do custo da adição do metacaulim no concreto 

Tendo em vista a viabilidade econômica da utilização do metacaulim foi 

realizada uma avaliação com relação aos custos desta adição. 

De acordo com a figura 30 é possível observar que à medida que se 

adiciona o metacaulim na formulação o custo da mistura aumenta, este valor foi 

estimado para 1m³ de concreto.  

Para obter uma decisão com relação a que proporção de metacaulim utilizar, 

tendo em vista o custo benefício do projeto é necessário levar em consideração o 

tipo de estrutura ou peça a ser produzida, características mecânicas exigidas, de 

quanto tempo será a garantia de qualidade de tal peça, condições naturais às quais 

esta exposta etc.  

Levando em consideração todos estes fatores será possível escolher a 

formulação que mais se adequa ao projeto. Dentro dos objetivos propostos neste 

trabalho as formulações com adição de 4 e 6 % poderiam ser utilizadas uma vez 

que apresentaram boa trabalhabilidade e atingiram resistência acima do 

especificado 55 Mpa, considerando que estas são as amostras de menor custo 

quando comparadas a formulação padrão. 
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Figura 30 – Custo da adição de metacaulim 
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CAPITULO V 

5.0  CONCLUSÕES 

Dentro do que foi proposto nos objetivos deste trabalho onde se pretendia 

avaliar a influência da adição de metacaulim em concretos de alta resistência, 

verificou-se que, tal adição representa um potencial de melhorias nas 

características físico-mecânicas do concreto, principalmente devido à fina 

granulometria do metacaulim que possibilita o preenchimento de vazios da massa e 

com essa maior compactação o ganho de resistência à compressão é notável além 

de aumentar a impermeabilidade dificultando a entrada de meios agressores que 

causam as patologias no concreto. A seguir os resultados são discutidos de forma 

pontual.

Inicialmente será discutida a conclusão obtida na primeira e segunda etapa 

de ensaios onde foi proposta a seleção de materiais componentes do traço através 

dos ensaios de caracterização dos agregados. Quanto ao ensaio de impureza 

orgânica, conclui-se que a areia ensaiada possui uma quantidade de material 

orgânico inferior a 300ppm, apresentando uma coloração mais clara quando 

comparada a solução padrão, este resultado indica que este material é adequado 

para utilização no concreto, pois não representa nenhum potencial nocivo. 

Quanto aos ensaios de massa especifica, massa especifica aparente e 

absorção de água, realizados aos agregados, estes serviram de base para a 

formulação dos traços.  

Apresentando um percentual de 2,74 % de teor de material fino o agregado 

miúdo é considerado satisfatório, pois atende a exigência de no máximo 5,0 % 

conforme cita a norma NBR NM 46. Alguns ensaios como: massa unitária e volume 

de vazios não estão referenciados na norma NBR 7211, mais não menos 

importante, pois servem de base para formulação dos traços.  

Quanto a analise granulométrica, apresentada na tabela 9 é possível 

observar que o agregado miúdo apresentou dimensão máxima característica 

inferior a 4,75 mm conforme estabelecido pela norma NBR 7211, bem com o 

módulo de finura que se manteve dentro dos limites inferiores e superiores da zona 

ótima apresentando 2,63 e 2,55. 
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Para o ensaio de granulometria realizado tanto para brita 9,5 mm quanto 

para brita 19,0 mm apresentaram-se dentro da faixa granulométrica superior e 

inferior conforme ilustrado nas Figuras 24 e 25 respectivamente, onde a dimensão 

máxima característica é maior que 4,75mm granulometria na qual é definido o 

agregado graúdo conforme estabelecido pela norma NBR 7211. 

A Síntese das características petrográficas tanto para a Brita 9,5 mm quanto 

para Brita 19,0 mm, foram consideradas potencialmente inócuas, com relação a 

sua reatividade frente aos álcalis do concreto. O ensaio de reação álcali agregado 

apresentou os seguintes resultados: 

Quanto à determinação da expansão em barras de argamassa pelo método 

acelerado, obteve resultado inferior a 0,19 % aos 30 dias de leitura, e com isso a 

expansão é considerada inócua, a comprovação da mitigação da reação foi obtida, 

pois o resultado do ensaio em barras de argamassa foi menor que 0,10 % aos 16 

dias. 

 A avaliação realizada ao concreto no seu estado fresco foi dada através do 

ensaio de espalhamento onde se observa que as amostras com adição de 4, 6, e 

8% de metacaulim apresentaram uma trabalhabilidade superior quando 

comparadas a formulação padrão, porém a amostra com adição de 10% de 

metacaulim se mostrou menos trabalhável. Para fins de aplicação no mercado a 

amostra com 6% de metacaulim seria a melhor escolha, pois foi o percentual que 

atingiu melhor trabalhabilidade sendo mais econômico do que as amostras com 

adições superiores. 

A avaliação das propriedades do concreto no estado endurecido foi realizada 

através do ensaio de resistência a compressão. As formulações com adição de 4, 

6, 8 e 10% ganham crescimento na resistência a compressão à medida que a 

proporção de metacaulim aumenta com exceção da formulação com adição de 6 % 

metacaulim que apresentou resistência acima da formulação com adição de 8 %. 

Vale salientar ainda o crescimento da resistência para todas as amostras com o 

passar do tempo, ou seja, 1, 4, 7, e 28 dias. 

Atingindo resistência a compressão de 67,10 Mpa aos 28 dias de ruptura é 

possível notar que a formulação com adição de 10 % de metacaulim atingiu um 

resultado superior aos traços das demais formulações, além de estar bem acima do 

traço proposto de 55 Mpa. Apesar do alto custo do metacaulim onde o valor gira 

em torno de 900,00 reais uma tonelada, as vantagens da sua aplicação no 
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concreto podem ser observadas em médio e longo prazo uma vez que os inúmeros 

benefícios da adição do metacaulim, dentre eles o aumento da impermeabilidade, 

dificultando o aparecimento de patologias através de infiltrações, melhorias quanto 

à trabalhabilidade do concreto, o fato de atingir alta resistência à compressão 

devido à boa compactação que a fina granulometria do metacaulim proporciona, 

fazem com que uma estrutura ou peça de concreto com esta adição mineral 

proporcione o dobro de vida útil.  

Num panorama industrial onde cada vez mais a durabilidade e alta 

resistência são qualidades extremamente almejadas, pois com essas 

características podem minimizar os altos custos com mão de obra qualificada, 

reparos e manutenções.  
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CAPITULO VI 

6.0  Sugestões para trabalhos futuros 

Um aspecto importante a ser investigado do ponto de vista técnico, 

econômico e principalmente ambiental seria o uso do metacaulim proveniente da 

calcinação do rejeito do beneficiamento de caulim, pois estes resíduos são 

comumente dispostos em locais inadequados a céu aberto provocando danos 

ambientais. Este resíduo pode ser encontrado facilmente na região do Seridó.  

Viabilidade econômica da utilização de minerais ricos em sílica para 

formulação de concreto de alta resistência. 
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