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RESUMO 
 

O concreto é um material compósito de matriz cerâmica e reforço também cerâmico, 
que se caracteriza por apresentar o chamado comportamento mecânico quase frágil. Suas 
propriedades físicas e mecânicas são determinadas pela sua microestrutura, que pode ser 
controlada pela relação água/cimento, tamanho e forma dos agregados, pela adição de 
modificadores, como a sílica ativa, entre outros. Várias pesquisas mostram ganhos na 
resistência mecânica, redução da permeabilidade e aumento na durabilidade ao se adicionar 
sílica ativa ao concreto de cimento portland. O uso de pavimentos rodoviários rígidos, 
construídos em concreto, é ainda pouco empregado no Brasil, indicando a necessidade de 
amplos estudos sobre esta aplicação, do ponto de vista dos materiais, processamento e 
comportamento físico e mecânico. Neste trabalho é estudada a relação entre a adição de 
diferentes teores de sílica ativa (um traço base, com 0%, e adições de 3, 6, 9 e 12%, em 
relação à massa de cimento) e a resistência mecânica (resistência à compressão axial, fc, e 
resistência à tração na flexão, fct) e a tenacidade à fratura - utilizando corpos de prova do tipo 
“short-rod”, com entalhe Chevron, calculada a partir da carga máxima (KICVM), e 
propriedades físicas (massas específicas, índice de absorção e índice de vazios) de concretos 
de cimento portland aplicados em pavimentos rígidos rodoviários. A composição química das 
matérias primas, as fases presentes e a microestrutura dos concretos foram analisadas por FR-
X, DR-X e MEV. Os ensaios mecânicos foram realizados em amostras com 7 e 28 dias de 
idade. Foi especificado um valor fixo de abatimento (50 +/- 10 mm), para atender aos 
procedimentos operacionais de pavimentação, obtido a partir de uma relação água/cimento 
inicial de 0,47, que teve que sofrer pequenos incrementos com a adição de sílica ativa, de 
modo a manter o abatimento como especificado. O aumento dos teores de sílica ativa nos 
concretos teve como consequência redução no índice de absorção e no índice de vazios 
(amostras com 28 dias), bem como aumentos na resistência à compressão axial, na resistência 
à tração na flexão e na tenacidade à fratura, tanto para as amostras com 7 como com 28 dias 
de idade.  Em todos os concretos, os valores mínimos de fctMk, atenderam às especificações 
técnicas exigidas para a aplicação em pavimentos rígidos (4,5 MPa de resistência 
característica à tração na flexão) e os valores de tenacidade à fratura se mostraram coerentes 
com aqueles mostrados pela literatura. A melhoria incremental do comportamento mecânico, 
da tenacidade à fratura e das propriedades físicas do concreto está associada aos efeitos físicos 
e químicos da sílica ativa, responsável pela redução da porosidade e pelo aumento da 
resistência na interface argamassa/agregado, conforme demonstrado pela análise das 
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superfícies de fratura por MEV. Análises preliminares de custo de produção dos diferentes 
concretos, levando em conta o modelo simplificado de Westergaard para o dimensionamento 
de placa simples de concreto, indicam a viabilidade econômica do uso de sílica ativa, até 
certos níveis, na construção de pavimentos rodoviários rígidos no Rio Grande do Norte.   
 
Palavras Chave: Concreto de cimento portland, Pavimento rodoviário rígido, Sílica ativa, 
Comportamento mecânico, Tenacidade à fratura. 
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ABSTRACT 
 

The concrete is a ceramic matrix reinforced with ceramic aggregate compound type, 
characterized by a quasi-brittle mechanical behavior. Its physical and mechanical properties 
are established by its microstructure, controlled by the water/cement ratio, aggregate size and 
shape, by the use of modifiers like silica fume, etc. The literature show improvements in the 
mechanical strength, durability and density of cement portland concretes modified with silica 
fume. The rigid road pavements is shortly used in Brazil, which demand the enlargement of 
the research and development field associated with it, including  materials, processing and 
physics and mechanics properties. In this work is studied the relationship between the 
addition of different amounts of silica fume (a mixture basis, with 0%, and additions of 3, 6, 9 
and 12%, relative to the cement mass) and mechanical strength (resistance to axial 
compression, fc, and tensile strength in bending, fct) and fracture toughness - using specimens 
of type "short-rod" with Chevron notch, calculated from the maximum load (KICVM), and 
physical properties (specific gravity , absorption index and void index) of portland cement 
concrete applied in road rigid pavements. The chemical composition of gross materials, the 
concrete phases and microstructure are analyzed using the XRF, XRD and SEM techniques. 
The mechanical tests were performed at 7 and 28 days of concrete age. The slump test value 
was defined by technologic demand of the road operational execution as fixed value of 50 +/- 
10 mm, obtained  by initial value of water/cement ratio equal to 0,47, which suffer a small 
change caused by the increasing in the silica fume content that decrease the specified concrete 
slum test value. The growth of the silica fume content caused a decrease in the values of 
absorption index (a reduction in the porous volume), flexural tensile strength, and axial 
compressive strength and in the values of the fracture toughness. Moreover, in all of the 
concrete types, the minimum values of fctMk surpass the technical value required by rigid 
pavements (fctMk ≥ 4,5 MPa) and the fracture toughness values were coherent with the 
literatures data. These improving in the mechanical behavior and in the physical properties of 
the concretes are associated to physical and chemical effects promoted by silica addition in 
the concrete structure, characterized by a pores volume reduction and by a strengthening of 
matrix/aggregate interface, as demonstrated by SEM fractography analysis of the different 
concretes. A preliminary production cost of concretes analysis, based on the simplified 
Westergaard Theory to design a single plate of concrete, appointed out the economic viability 
of the use of silica fume as a modifier of concrete of portland cement, up to certain levels, in 
the construction of road rigid pavements in the State of Rio Grande do Norte / Brazil. 
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Keywords: Concrete of portland cement, Rigid road pavement, Silica fume, Mechanical 
Behavior, Fracture toughness 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A matriz de transporte de um país é constituída pelo conjunto de meios de circulação 
utilizados para transportar bens, mercadorias, serviços e pessoas, como os modais de 
transportes terrestres, compostos por rodovias e ferrovias; de transportes hidroviários, onde 
estão inclusos os rios, a navegação de cabotagem (costeira) e a transatlântica; de transportes 
por meio de dutos ou tubulações (basicamente de gás e petróleo) e de transportes aéreos. 
Neste contexto, o Brasil é um país com uma matriz de transportes totalmente desequilibrada 
na direção do modal rodoviário, o que tornam estratégicos o estudo e o desenvolvimento de 
novos materiais a serem empregados em pavimentação rodoviária. Esta questão ganha ainda 
mais importância quando se constata o fato de que, dos 1.700.000 Km de rodovias que 
compõem a malha rodoviária nacional, apenas 203.599 Km (12,0%) são pavimentados 
(Vizzoni, 2014). 

Além disso, comparando-se a extensão, em quilômetros, de rodovias pavimentadas no 
Brasil com a de outros países, percebe-se uma enorme discrepância. Enquanto países com 
uma área similar, como EUA e China, apresentam respectivamente 4,3 e 2,5 milhões de Km 
de rodovias pavimentadas, o Brasil, apresenta apenas os já referidos 203 mil Km 
pavimentados (Bureau os Transportation Statistics (BTS) apud Vizzoni, 2014). Esta 
comparação pode ser mais bem vista ao se comparar a extensão de rodovias (Km) em relação 
à superfície do país (Km2), obtendo-se assim uma densidade de quilômetros de rodovias por 
área territorial (Km/Km2). Neste contexto, o Brasil com apenas 0,02 Km/Km2, fica bem atrás 
de países como Japão (2,88 Km/Km2), Alemanha (1,81 Km/Km2), Itália (1,62 Km/Km2), 
Reino Unido (1,47 Km/Km2), França (1,42 Km/Km2), Espanha (1,36 Km/Km2), Índia (1,05 
Km/Km2) e EUA (0,44 Km/Km2), também de acordo com os dados do Bureau os 
Transportation Statistics (BTS) (apud Vizzoni, 2014).  

Logo fica evidenciada a necessidade de um grande esforço científico e de engenharia 
para a superação desta severa limitação da estrutura logística nacional, garantindo que o 
transporte rodoviário tenha baixos custos de implantação e manutenção, aliados às melhores 
condições de trafegabilidade e durabilidade. Outro fator de fundamental importância é a 
segurança no tráfego, uma vez que rodovias em más condições geram altos custos para o país, 
quer sejam com acidentes, acréscimos nos tempos de viagem, maior consumo de 
combustíveis ou maiores gastos com manutenção de veículos. 

Uma das técnicas empregadas na pavimentação rodoviária, ainda pouco utilizada no 
Brasil, é o emprego dos pavimentos rígidos feitos em concreto de cimento portland, que 
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apresentam alta durabilidade, requerem menor frequência de manutenção e além de custos 
iniciais competitivos, podendo ser produzidos utilizando materiais com disponibilidade 
abundante na natureza.  

Os pavimentos rígidos têm ainda outras vantagens em relação aos pavimentos 
asfálticos: apresentam melhor qualidade superficial, maior conforto de rolamento, menor 
custo de operação, maior resistência a agentes químicos, maior resistência à abrasão, maior 
resistência mecânica, proporcionam mais segurança, requerem menor consumo de energia 
elétrica relativo à iluminação de vias, já que são pavimentos claros, em comparação com o 
revestimento de asfalto (Vizzoni, 2014). 

No Brasil, o emprego do pavimento rígido remonta há mais de noventa anos, com a 
conclusão, em 1926, da primeira estrada executada em concreto, ligando os municípios de 
Riacho Grande/SP e Cubatão/SP (Balbo, 2009). É também digno de nota a pavimentação da 
BR-232/PE, 120 Km em pista simples, que liga a cidade de Recife/PE ao município de 
Caruaru/PE, construída em 1938 e submetida a duplicação a partir do ano de 2002.  

Por outro lado, desde então, no Brasil, a pavimentação rígida vem sendo empregada 
nos últimos anos apenas como solução técnica no caso de segmentos com grande volume de 
tráfego e/ou locais com predomínio de veículos pesados, como por exemplo, vias de 
escoamento de produção agrícola, dentre outras. Desta forma, segundo Balbo (2009), a 
extensão de rodovias brasileiras, executadas em pavimentos de concreto, até o final dos anos 
40, não ultrapassava os dois mil quilômetros (menos de 2% das rodovias pavimentadas). 
Atualmente, dos pouco mais de duzentos mil quilômetros pavimentados, somente 8.165 Km 
(4,02%) são pavimentadas em concreto (Vizzoni, 2014). Enquanto isto, de acordo com os 
números de 1999 apresentados pela Associação Rodoviária Mundial, nos Estados Unidos da 
América 20% das estradas eram pavimentadas em concreto de cimento portland e na 
Alemanha esse valor era de 40%.  

Portanto, apesar de ser uma solução com quase um século de uso no Brasil, o 
pavimento de concreto não se constitui com uma tradição no país, ao contrário do que se 
verifica com o uso do pavimento de concreto asfáltico, técnica popularmente mais difundida a 
partir de 1950, com os programas de pavimentação empreendidos à época. Este 
comportamento, segundo Balbo (2009) decorre, além da questão de custos, à ampla gama de 
apoio técnico e normativo para a pavimentação asfáltica existente em agências e órgãos de 
transporte oficiais. Mais uma vez fica evidenciada a enorme demanda por diferentes esforços 
técnicos e científicos, capazes de tornar o país dotado de uma malhar viária de qualidade, 
segura e economicamente viável. 
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Nesse contexto, nos últimos quinze anos, verifica-se uma nova tendência, uma vez que 
os programas de infraestrutura implantados pelo governo federal e pelos governos estaduais, 
principalmente no Nordeste, vêm priorizando o uso de pavimentos rígidos como solução 
técnica de pavimentação. Por exemplo, o programa iniciado em 2006 para execução de obras 
de duplicação e adequação de capacidade da BR 101 (corredor Nordeste, entre os estados do 
Rio Grande do Norte e Maceió), utilizou pavimentação rígida, exceto em trechos da pista 
original mantida em concreto asfáltico. Nesse mesmo contexto, o projeto que visa as obras de 
duplicação da BR-304/RN (no segmento conhecido como Reta Tabajara, entre os quilômetros 
281 e 308, no estado do Rio Grande do Norte), iniciado em 2015, prevê o uso de pavimento 
rígido. Cabe ressaltar que o projeto de duplicação de toda a extensão da referida rodovia, no 
segmento entre as cidades de Natal/RN e Fortaleza/CE, encontra-se em fase de aprovação no 
DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e prevê a construção da nova 
pista em concreto de cimento portland. Tem-se, portanto, um conjunto de ações que 
certamente demandarão ainda mais estudos sobre o desenvolvimento, produção e uso de 
pavimentos rígidos, do ponto de vista dos materiais empregados, do processamento e das 
propriedades físicas e mecânicas. 

O concreto é o segundo produto mais consumido pela humanidade (algo em torno de 
11 bilhões de toneladas/ano, o que resulta em um consumo médio aproximado de 1,9 
toneladas de concreto/habitante/ano), sendo menos consumido apenas que a água (Curti, 
2006; Pedroso, 2009). Devido às suas características de versatilidade, durabilidade e custo, o 
concreto está presente nos mais diferentes tipos de obras, quer sejam edifícios, pistas de 
aeroportos, pontes, barragens, torres, reservatórios e plataformas marítimas, entre outras, e 
também, conforme enfatizado aqui, em pavimentos de rodovias. 

O concreto é considerado um material compósito, no qual as duas fases, matriz e 
dispersa são compostas por materiais cerâmicos (Mehta e Monteiro, 2008; Callister, 2006). É 
um material constituído por uma mistura íntima e homogênea de aglomerante (cimento 
portland), agregados (areia e brita) e água, que por suas características é classificado como um 
compósito particulado (Callister, 2006).  

A qualidade deste material depende do empacotamento denso das partículas, em que 
se espera que partículas mais finas (geralmente areia) preencham os espaços deixados pelas 
mais grosseiras (brita, cascalho ou seixos); de um bom contato interfacial entre os 
constituintes (Callister, 2006); da quantidade de pasta cimento-água, que deve ser suficiente 
para cobrir todas as partículas de areia e brita, para evitar a criação de pontos de fragilidade 
no material. 



    4 
 

 

Em relação ao comportamento mecânico, macroscopicamente, o concreto se 
assemelha às cerâmicas, por apresentar um comportamento frágil, sendo pouco resistente 
quando solicitado à tração. Tem alta resistência à compressão, usualmente de 20 a 50 MPa 
(concretos convencionais), sendo que a resistência à tração é da ordem de 10% desse valor. 
Por outro lado, do ponto de vista da fratura, os concretos apresentam o chamado 
comportamento quase-frágil. Este comportamento mecânico quase-frágil é aquele no qual se 
verifica, antes do faturamento, desvios da linearidade elástica decorrentes de eventos de 
trincamentos secundários e subcríticos, também verificados em rochas. Segundo Bittencourt, 
(2000) durante o fraturamento verifica-se uma parcela de dissipação de energia elástica e 
outra de caráter coesiva, necessária para a separação da superfície de trinca. 

Algumas propriedades do concreto são muito importantes, dadas as suas implicações 
relacionadas ao processamento e ao uso. No estado fresco, é importante avaliar parâmetros 
como o abatimento e a trabalhabilidade. Já no estado endurecido, deve-se conhecer 
propriedades como o módulo de elasticidade, a absorção por capilaridade, a massa específica, 
a absorção por imersão, o índice de vazios (porosidade), a permeabilidade, a resistência à 
compressão axial, a resistência à tração por compressão diametral, a resistência à tração na 
flexão, a relação resistência à compressão versus resistência à tração e a tenacidade à fratura. 

Em relação especificamente aos pavimentos rodoviários rígidos, a propriedade 
fundamental utilizada no seu dimensionamento é a resistência à tração na flexão (fctM,k), cujo 
valor mínimo recomendado deve ser de 4,5 MPa (Manual de Pavimentos Rígidos, DNIT, 
2005). 

A avaliação da tenacidade à fratura em concretos tem tido pouca aplicação práticas da 
engenharia civil, mas ganha mais importância à medida que é uma outra abordagem para 
verificação das condições que podem levar um material ou estrutura à ruína, especialmente 
ajudando a entender os mecanismos de falha presentes no material. Certamente a análise 
destes mecanismos é ferramenta importante para o desenvolvimento de novos concretos. O 
emprego de metodologias de medição da tenacidade à fratura em condições de deformação 
plana (KIC) de fácil execução, como a metodologia do entalhe em V (metodologia Chevron) 
pode facilitar o uso desta propriedade na avaliação do comportamento de concretos. Grupos 
de pesquisa, como os liderados pelo Prof. Túlio Bittencourt na EPUSP, vêm utilizando a 
mecânica da fratura no estudo de concretos diversos desde o final da década de 1990, abrindo 
novas perspectivas para o desenvolvimento desses materiais. 

Em relação à microestrutura de concretos, diferentes estudos (Santos, 1998; Dal 
Molin, 1995; Senffi, et. al, 2010; Silva e Liborio, 2003; Bianchini, 2010; Godinho, 2010; 
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Mehta e Monteiro, 2008; Moraes, 2012; Hoffmann, 2001; Carmo e Portella, 2008; Carmo, 
2006; Tomé, 2014; King, 2012; Pradhan, 2013) mostram que um concreto modificado pela 
adição de sílica ativa1 (em substituição a parte do cimento portland) possui maior resistência à 
tração na flexão e resistência à compressão, menor permeabilidade e maior durabilidade.  

Sendo assim, devido aos possíveis ganhos de resistência mecânica alcançados com a 
introdução da sílica, quando do dimensionamento de um pavimento rodoviário rígido, podem 
ser tomados os seguintes caminhos pelo projetista, estabelecida uma mesma resistência 
requerida no projeto: i) redução da espessura das placas de pavimento, com redução no 
consumo dos insumos necessários à obtenção do pavimento; ii) redução do consumo de 
cimento; iii) ou até mesmo uma combinação das duas primeiras opções. Certamente, qualquer 
uma delas poderá levar a reduções nos custos de implantação da obra. Criteriosos estudos de 
análise de custo se fazem necessários para se confirmar esta hipótese, o que poderá aumentar 
ainda mais a preferência pela escolha dos pavimentos rígidos em rodovias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                            1 Neste trabalho, o termo sílica ativa foi adotado em substituição a microssílica, ou como tradução de sílica fume. 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo principal 

 
Este trabalho tem como objetivo principal avaliar a influência da adição de sílica ativa 

sobre a resistência mecânica (resistência à compressão diametral e resistência à tração na 
flexão) e a tenacidade à fratura de concretos de cimento portland, para utilização em 
pavimentos rígidos rodoviários, a partir de um traço base utilizado nas obras de duplicação da 
BR-101/RN. 

 
2.1.1 Objetivos específicos 

 
Este trabalho apresenta como objetivos específicos: 

 Introduzir na UFRN o emprego de metodologias de medição da tenacidade à fratura em 
condições de deformação plana (KICVM), através do uso de corpos-de-prova cilíndricos 
com entalhe em V (CEV ou metodologia Chevron), devido à sua praticidade e 
facilidade na execução do ensaio; 

 Avaliar o efeito da adição de sílica ativa sobre o abatimento do concreto para pavimento 
rodoviário, correlacionando esta propriedade com a relação água/cimento utilizada nas 
diferentes composições utilizadas; 

 Avaliar o efeito da adição de sílica ativa sobre a relação entre a resistência à compressão 
axial e a resistência à tração na flexão dos diferentes concretos utilizados; 

 Avaliar o efeito da adição de sílica ativa sobre os índices de absorção e de índice de 
porosidade dos diferentes concretos utilizados; 

 Avaliar a influência da adição sílica ativa sobre a microestrutura de concretos para 
aplicação rodoviária, utilizando microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração 
de raios-X;  

 Caracterizar física e quimicamente as matérias-primas utilizadas nas diferentes 
composições estudadas; 

 Fazer uma análise preliminar da viabilidade econômica (custo de produção) do emprego 
da sílica ativa em pavimentos rodoviários. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 
Na Parte I será feita uma discussão sobre o concreto, sua microestrutura, materiais 

constituintes e suas propriedades. Também serão discutidas as propriedades do concreto 
fresco e do endurecido, além de um pequeno tópico sobre pavimentação rodoviária, onde será 
mostrada uma das aplicações do concreto. 

Na Parte II será realizado um estudo sobre mecânica da fratura, comportamento dos 
materiais frágeis, dos materiais inelásticos e análise de artigos sobre mecânica da fratura de 
concretos e rochas. 
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PARTE I CONCRETO 
 
3.1 MICROESTRUTURA DO CONCRETO 

Um compósito é qualquer material multifásico que exibe uma proporção significativa 
das propriedades de ambas as fases que o constituem, de modo tal que é obtida uma melhor 
combinação de propriedades (Callister, 2006). 

O concreto é um material comum feito com partículas grandes, onde as fases matriz e 
dispersa são compostas por materiais cerâmicos (Callister, 2006). O termo concreto 
subentende um material compósito que consiste em um agregado de partículas ligadas umas 
às outras em um corpo sólido, através de um cimento (Callister, 2006). 

O concreto de cimento portland é um material com alta porosidade, possuindo 
estrutura muito heterogênea e complexa. Da análise de sua macroestrutura, dois principais 
constituintes podem ser identificados: partículas de agregados envoltas na pasta de cimento 
endurecida (Mehta e Monteiro, 2008), como pode ser visto na Figura 1. 

 
Figura 1 Seção polida de um corpo de prova de concreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Mehta e Monteiro, 2008 
 
Todavia, da análise aprofundada de sua microestrutura, com o auxílio da microscopia, 

pode ser percebido que, numa espessura de 10 a 50 m em torno do agregado graúdo, a pasta 
de cimento que fica em contato com este agregado, pode ser considerada mais uma 
componente do concreto, haja vista possuir características diferentes do restante da pasta 
(Mehta e Monteiro, 2008). 

agregados 
graúdos 

 

interface 
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Ainda, segundo Mehta e Monteiro: 
“Cada um das fases é de natureza multifásica2. Toda partícula de agregado pode conter 

vários minerais, além de microfissuras e vazios. Analogamente, tanto a matriz da pasta como 
a zona de transição pasta – agregado contêm geralmente uma distribuição heterogênea de 
diferentes tipos e quantidades de fases sólidas, poros e microfissuras, acrescentando-se ainda 
o fato de estarem sujeitas a modificações com o tempo, umidade ambiente e temperatura, o 
que torna o concreto, diferentemente de outros materiais de engenharia, um material com 
características parcialmente intrínsecas ao material.” 
 
3.2 ESTRUTURA DO CONCRETO 
 
3.2.1 Agregados 

São os materiais particulados, incoesivos, com atividade química praticamente nula, 
formados por uma mistura de partículas de vários tamanhos. Podem ser classificados de 
diversas formas, como segundo a origem (naturais e industrializados), segundo a dimensão 
das partículas (miúdo e graúdo), segundo a massa específica aparente (leves, médios e 
pesados) e segundo a composição mineralógica (ígneos, sedimentares, metamórficos). 
 
3.2.1.1 Classificação segundo a origem 

 
a) Agregados naturais 
São os agregados encontrados na própria natureza na forma de partículas. Estão 

incluídos nessa categoria a areia, o seixo rolado e o cascalho. 
Os agregados utilizados na fabricação do concreto podem ser obtidos diretamente da 

natureza, como a areia. A brita é obtida da quebra de rochas, a escória de alto forno e o 
concreto reciclado são obtidos por meio de reaproveitamento de rejeitos urbanos e industriais 
e as argilas expandidas são obtidas por processos industriais. 

As características de maior importância em um agregado são a sua massa específica, 
granulometria, resistência à abrasão, textura e sanidade.  

                                            2 O conceito de fase na engenharia civil é aplicado de maneira generalizada. O que é chamado de fase de 
natureza multifásica, na realidade, para a engenharia de materiais, é um conjunto de microconstituintes.  
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A menos que sejam detectados no agregado elementos reativos com o cimento ou com 
o meio ambiente, a composição química da rocha matriz tem menor importância do que suas 
características físicas. 

A massa específica do agregado graúdo tem influência direta na massa específica final 
do concreto. É também diretamente proporcional à resistência à compressão do concreto, já 
que, em geral, quanto mais leve for o agregado, maior é a sua porosidade, e consequentemente 
menor é sua resistência. Sendo assim, ele se torna uma região de fragilidade da mistura. 

A fase agregado é a principal responsável pela massa unitária, módulo de elasticidade 
e estabilidade dimensional do concreto (Mehta e Monteiro, 2008). 

A forma do agregado é um fator que também tem influência nas propriedades do 
concreto. Se o agregado possui grãos com grande dimensão característica, ou com forma 
lamelar, existe facilidade de formação de um filme de água junto à sua superfície, o que vem a 
enfraquecer a ligação com a pasta. Esses agregados também aumentam a probabilidade de 
ocorrência de vazios e microfissuras na massa de concreto. 

Por outro lado, dimensões máximas menores aumentam a superfície de contato entre o 
agregado e a pasta, já que se tem uma maior superfície específica, o que reduz as tensões de 
aderência e aumenta a resistência do concreto. 

Quando se tem agregados com superfície lisa, como é o caso dos seixos rolados, há 
uma tendência de ligação mais fraca com a pasta. 

Num concreto convencional, a resistência do agregado é consideravelmente superior à 
resistência normal do concreto. As tensões reais nos pontos de contato das partículas 
individuais com o concreto são bem maiores do que a tensão nominal de compressão aplicada 
no conjunto (Neville, 1988). 

Atendo-se especificamente à resistência mecânica dos agregados, as rochas 
sedimentares apresentam resistência um pouco abaixo daquela apresentada pelas rochas 
ígneas (Bauer, 1994). 

Segundo Neville (1997), a resistência média à compressão de rochas americanas 
geralmente usadas como agregados de concreto tem grande variação, como o mármore (117 
MPa), o arenito (131 MPa), o gnaisse (147 MPa), o calcário (159 MPa), o xisto (170 MPa), o 
granito (181 MPa), o quartzito (252 MPa), o basalto (283 MPa) e o felsito3 (324 MPa). 

Percebe-se que, nos concretos convencionais (fck ≤ 50 MPa) e com massa específica 
entre 2.400 e 2.500 kg/m3, o agregado tem pouca influência na resistência final do material, já 
                                            3 Rocha ígnea de grão fino, de cor clara, composta principalmente por feldspato e quartzo. 
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que é muito mais resistente do que os demais elementos da mistura. Já nos concretos de alto 
desempenho, muitas vezes a resistência da pasta de cimento supera a resistência do agregado 
(Aïtcin, 2000). 

A Tabela 1 mostra um comparativo entre as resistências à compressão das rochas (fc), 
das argamassas e dos concretos. 

 
Tabela 1 Resistência à compressão de rochas, argamassas e concretos (fc) 

aos 28 dias de idade 

fc (MPa) 
Tipo de rocha 

gnaisse traquito4 calcário granito seixo 
(quartzo) 

Rocha 76,6 178,3 95,0 78,5 110,0 
Argamassa 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 

Concreto: a/(c+ms*) = 0,27 79,8 90,7 73,2 ** 82,0 71,8 
Fonte: Gonçalves et al. apud Dal Molin, 1995 

* Relação água / cimento + materiais secos. 
** Agregados com material pulverulento na superfície. 

 
Conforme a Tabela 1, dependendo do tipo de rocha da qual o agregado é constituído, a 

resistência à compressão aparenta ser controlada pelo agregado, a exemplo do gnaisse e do 
granito. No caso do traquito, o controle se dá pela argamassa. Já para o calcário e o seixo, o 
controle da resistência aparenta ser consequência da zona de transição pasta – agregado. 

O agregado utilizado em concreto deve se apresentar livre de substâncias deletérias, 
tais como materiais pulverulentos (ver o caso do calcário na Tabela 2), torrões de argila, 
impurezas orgânicas e cloretos, pois tais substâncias podem reduzir a resistência e 
durabilidade do concreto (Aïticin, 2000). 

Quando o concreto destina-se à pavimentação, é de fundamental importância verificar 
a resistência à abrasão do agregado, o que se obtém através do ensaio de abrasão Los Angeles 
(ABNT NBR NM 51/2001). 

                                            4  Rocha magmática com granulometria  fina,  constituída, principalmente, de feldspato alcalino, com pequena 
quantidade de minerais máficos (isto é, ricos em  Fe  e Mg), tais como anfibólio e biotita. A sua textura varia de 
afanítica a porfirítica, possuindo, em alguns casos, um certo arranjo orientado como consequência do movimento 
da lava (Gonçalves, 2010). 
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A Norma NBR 7211/2009 orienta que a abrasão máxima de um agregado para 
concreto deve ser inferior a 50%, em massa, o que também é definido na Norma DNER-EM 
037/97. 

 
b) Agregados artificiais 
São definidos como os tipos de agregados que necessitam de modificação para serem 

utilizados, sendo obtidos como subprodutos de processos industriais. Nesse grupo estão 
incluídos: a pedra britada, que inclui os basaltos, gnaisses, granitos; argila expandida; e 
escória de alto-forno. 

 
3.2.1.2 Classificação segundo a dimensão das partículas 

 
Segundo a dimensão das partículas, os agregados podem ser classificados em 

agregados graúdos e agregados miúdos (NBR 7211/2009). 
 
a) Britas (agregados graúdos) 
Britas são agregados artificiais, obtidos a partir de cominuição ou fragmentação 

controlada de rochas compactas (britagem) que ocorrem em depósitos geológicos (jazidas). 
Comercialmente é produzida em cinco graduações, denominadas como pedrisco, cascalhinho 
ou brita 0 (diâmetro entre 4,8 e 9,5 mm) , brita 1 (diâmetro entre 9,5 e 19 mm), brita 2 
(diâmetro entre 19 e 38 mm), brita 3 (diâmetro entre 38 e 50 mm), brita 4 (diâmetro entre 50 e 
76 mm) e brita 5 (diâmetro entre 76 e 100 mm). O material mais fino que o pedrisco é 
denominado de pó de pedra, contendo alto índice de contaminação por solo e outras 
impurezas (Verçoza, 1984). 
 

b) Areias (agregados miúdos) 
Areias são materiais granulares miúdos, de origem natural, ou seja, resultante da ação 

da fragmentação natural das rochas por agentes da natureza. Apresentam uma densidade real 
entre 2,6 e 2,65c/cm3, e uma densidade aparente entre 1,25 e 1,70g/cm3. 

Segundo sua origem, as areias podem ser de rio (depósitos sedimentares dos leitos dos 
rios), de depósitos aluvionares em fundos de valas cobertos por capa de solo, de escória 
(escória de alto forno, por exemplo, que quando resfriada bruscamente por jato de água, 
fragmenta-se em grãos) ou de praias e dunas. As areias das praias brasileira não são usadas 
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para o preparo de concreto, já que têm grande finura e teor de cloreto de sódio. As mesmas 
características têm as areias de dunas localizadas próximas ao litoral. 

Segundo a classificação da ABNT, tem-se os seguintes dimensões para as areias: areia 
fina (0,05 mm a 0,42 mm), areia média (0,42 mm a 2,0 mm) e areia grossa (2,0 mm a 4,8 
mm). 
3.2.1.3 Diâmetro máximo e módulo de finura 

 
Diâmetro máximo de um agregado é definido como a abertura da peneira em que fica 

retida acumulada uma percentagem igual ou imediatamente inferior a 5% em peso da amostra 
em análise (NBR NM 248/2003). 

O módulo de finura de um agregado é determinado pela soma das porcentagens retidas 
acumuladas, em massa de um agregado, nas peneiras de série normal, dividida por 100. É uma 
grandeza adimensional e deve ser apresentado com aproximação de 0,01 (NBR NM 
248/2003). 

 
3.2.2 Matriz (Pasta de Cimento) 

 
A mistura do cimento com a água gera um material denominado pasta de cimento, que 

no concreto envolve os grãos de areia e o agregado graúdo. A pasta de cimento é a matriz do 
compósito concreto. É constituída por diferentes tipos de compostos hidratados do cimento, 
tais como (Neville, 1997): 

 C-S-H (silicatos hidratados) – assemelham-se a estruturas fibrosas; 
 Ca(OH)2 (hidróxido de cálcio) – cristaliza-se em grandes placas hexagonais 

superpostas; 
 Etringita (C6AS3H32 ou sulfoaluminato de cálcio hidratado) – cristaliza-se no início 

da pega do cimento, na forma de agulhas. Sua formação é resultado da hidratação 
do C3S na presença da gipsita. 

Tomando-se, a título de referência, uma relação água / cimento de 0,5, a pasta de 
cimento portland resultante tem porosidade total entre 25 e 30% em volume. 

Segundo (Moranville-Regourd, 1992), esta porosidade é decomposta em (Figura 2): 
 Poros entre os cristais C-S-H – possuem alguns nanômetros de comprimento; 
 Poros capilares entre os compostos hidratados; 
 Bolhas e fissuras – possuem tamanho que varia entre 100 nm e alguns mm. 
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Figura 2 Microestrutura do concreto 

 
Fonte: Moranville-Regourd, 1992. 

 
Antes de caracterizar a argamassa que preenche os vazios entre o agregado graúdo, 

será feita a caracterização do cimento portland, estudando seus constituintes anidros, o 
processo de hidratação e os elementos gerados pela reação de hidratação. Depois será feita 
abordagem relativa aos vazios presentes na pasta de cimento endurecida e, por fim, serão 
estudadas as diferenças entre a pasta de cimento que fica na zona de transição e a que não está 
em contato próximo com o agregado. 

 
3.2.3 Cimento portland 
 

Aglomerantes são materiais ligantes, em geral pulverulentos, que tem a função de 
solidarizar os grãos de agregados inertes. São minerais que, ao serem misturados com água, 
formam uma pasta que endurece através de processos físico-químicos (Verçoza, 1984). 

Os aglomerantes podem ser classificados de acordo com sua procedência, constituição 
e processo de pega, entre outros. De acordo com o processo de endurecimento, os 
aglomerantes podem ser classificados em aéreos e hidráulicos (Verçoza, 1984). 

Os aglomerantes aéreos são aqueles que endurecem ao ar, sendo que, sob água, não 
chegam a petrificar. Fazem parte desse grupo a cal aérea, o gesso e o cimento magnesiano 
(Verçoza, 1984). 

1: C-S-H 
2: Ca(OH)2 ou C-H 
3: vazio capilar 
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Já os aglomerantes hidráulicos são aqueles que conseguem endurecer até mesmo 
submersos em água. Os principais são o cimento portland, os cimentos metalúrgicos e 
aluminosos, a cal hidráulica, os cimentos naturais e os aglomerantes mistos (Verçoza, 1984). 

O cimento portland é o principal material utilizado nas obras em todo o mundo, e o 
principal elemento do concreto. Joseph Aspdin, um oleiro, requereu a patente para o cimento 
moderno em 21/10/1824, e deu essa denominação de cimento portland em homenagem à ilha 
britânica de portland, já que o endurecimento dava ao cimento a aparência das rochas naturais 
daquela ilha Aïtcin, 2000). 

A fabricação do cimento começa com o aquecimento, a altas temperaturas (1250 a 
1500ºC), de uma mistura de calcário e argila, para a formação do clínquer. O clínquer é um 
material muito duro que, quando moído, resulta num cimento de pega muito rápida, que 
endurece até em contato com o ar. Sendo assim, o clínquer é moído e recebe a adição de 
gipsita (CaSO4), que retarda a pega e aumenta a resistência do cimento (Verçoza, 1984). 

Percebe-se que o cimento portland é formado essencialmente por compostos de cálcio 
e sílica. Outros minerais surgem como impurezas. 

O fenômeno da pega do cimento compreende a evolução das propriedades mecânicas 
da pasta no início do processo de endurecimento, propriedades essencialmente físicas, 
consequentes, entretanto, de um processo químico de hidratação. É um fenômeno definido 
como o momento em que a pasta adquire certa consistência que a torna imprópria a um 
trabalho. Tal conceituação se estende, evidentemente, tanto à argamassa quanto aos concretos 
nos quais a pasta de cimento está presente e com missão aglutinadora dos agregados 
(Siqueira, 2008). 

 
3.2.3.1 Composição Química 
 

Os principais constituintes do cimento portland são mostrados na Tabela 2, juntamente 
com seus símbolos abreviados. A notação abreviada é utilizada pelos químicos do cimento, 
representando cada óxido por uma letra (Neville, 1997). Assim: 

 CaO = C (58 a 66%) 
 SiO2 = S (19 a 25%) 
 Al2O3 = A (3 a 9%) 
 Fe2O3 = F (1,5 a 4,5%) 
 H2O, no cimento hidratado = H (0,8 a 3,0%) 
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 SO3 = S  (≤ 4%) 
 

Tabela 2 Compostos principais do cimento portland 
Nome do composto Composição em óxidos Abreviação 
Silicato tricálcico 3CaO.SiO2 C3S 
Silicato dicálcico 2CaO.SiO2 C2S 
Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A 
Ferroaluminato tetracálcico 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 

Fonte: Neville, 1997 
 
As estruturas cristalinas do cimento portland apresentam grandes vazios estruturais 

que são responsáveis pela alta energia e reatividade dos cimentos. Os cimentos apresentam 
também impurezas (magnésio, sódio, potássio e sílica) na estrutura cristalina (Mehta e 
Monteiro, 2008). 

 
3.2.3.2 Tipos de cimento  

 
Para cada aplicação de engenharia existe um tipo de cimento mais indicado. A ABNT 

– Associação Brasileira de Normas Técnicas regulamenta as características e os ensaios 
necessários a cada um deles. São eles: 

 
a) CP I e CP I-S – Cimento portland Comum (NBR 5732) 
Tipo de cimento portland sem quaisquer adições além do gesso, sendo muito adequado 

para o uso em construções de concreto em geral, quando não há exposição a sulfatos do solo 
ou de águas subterrâneas. O CP I-S é um cimento portland Comum com adição de 5% de 
material pozolânico em massa, recomendado para construções em geral, com as mesmas 
características. 

Pozolanas são materiais naturais ou artificiais, pulverulentos, inertes quando puros 
mas que adquirem as propriedades dos aglomerantes hidráulicos quando em contato com a cal 
aérea hidratada (Verçoza, 1984). 

 
b) CP II – Cimento portland modificado (NBR 11578) 
É o cimento portland composto modificado. Esse tipo de cimento gera calor numa 

velocidade menor do que o gerado pelo cimento portland comum. Portanto, sua utilização é 
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mais indicada em lançamentos maciços de concreto, onde o grande volume da concretagem e 
a superfície relativamente pequena reduzem a capacidade de resfriamento da massa. Este 
cimento também apresenta melhor resistência ao ataque dos sulfatos contidos no solo. 
Recomendado para obras correntes de engenharia civil sob a forma de argamassa, concreto 
simples, armado e protendido, elementos pré-moldados e artefatos de cimento. São as 
seguintes as recomendações de cada tipo de CP II: 

 Cimento portland CP II-Z (com adição de material pozolânico); 
 Cimento portland Composto CP II-E (com adição de escória granulada de alto-

forno); 
 Cimento portland Composto CP II-F (com adição de fíller calcário) 

 
c) CP III – Cimento portland de Alto Forno (com escória - NBR 5735) 
Apresenta maior impermeabilidade e durabilidade, além de baixo calor de hidratação, 

assim como alta resistência à expansão devido à reação álcali-agregado, além de ser resistente 
a sulfatos. 

 
d) CP IV – Cimento portland (com pozolana - NBR 5736) 
É especialmente indicado em obras expostas à ação de água corrente e ambientes 

agressivos. O concreto feito com este produto se torna mais impermeável, mais durável, 
apresentando resistência mecânica à compressão superior à do concreto feito com Cimento 
portland Comum, a idades avançadas. 

 
e) CP V ARI – Cimento portland (Alta Resistência Inicial - NBR 5733) 
Suas resistências à compressão chegam a valores aproximados de 26 MPa a 1 dia de 

idade e de 53 MPa aos 28 dias, que superam em muito os valores normativos de 14 MPa, 24 
MPa e 34 MPa para 1, 3 e 7 dias, respectivamente. Pode ser utilizado no preparo de concreto e 
argamassa em obras que necessitem de resistência inicial elevada e desforma rápida. O 
desenvolvimento dessa propriedade é conseguido pela utilização de uma dosagem diferente de 
calcário e argila na produção do clínquer, e pela moagem mais fina do cimento. Assim, ao 
reagir com a água o CP V ARI adquire elevadas resistências, com maior velocidade. 

 
f) CP-RS – Cimento portland Resistente a sulfatos (NBR 5737) 
O CP-RS oferece resistência aos meios agressivos sulfatados, como redes de esgotos 

de águas servidas ou industriais, água do mar e em alguns tipos de solos. De acordo com a 
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norma NBR 5737, cinco tipos básicos de cimento - CP I, CP II, CP III, CP IV e CP V-ARI - 
podem ser resistentes aos sulfatos, desde que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes 
condições: 

 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. 

 
g) BC – Cimento portland de Baixo Calor de Hidratação (NBR 13116) 
O Cimento portland de Baixo Calor de Hidratação (BC) é designado por siglas e 

classes de seu tipo, acrescidas de BC. Por exemplo: CP III-32 (BC) é o Cimento portland de 
Alto-Forno com baixo calor de hidratação, determinado pela sua composição. Este tipo de 
cimento tem a propriedade de retardar o desprendimento de calor em peças de grande massa 
de concreto, evitando o aparecimento de fissuras de origem térmica, devido ao calor 
desenvolvido durante a hidratação do cimento. 

 
h) CPB – Cimento portland Branco (NBR 12989) 
O Cimento portland Branco se diferencia por coloração, e está classificado em dois 

subtipos: estrutural e não estrutural. O estrutural é aplicado em concretos brancos para fins 
arquitetônicos, com classes de resistência 25, 32 e 40 MPa, similares às dos demais tipos de 
cimento. Já o não estrutural não tem indicações de classe e é aplicado, por exemplo, em 
rejuntamento de azulejos e em aplicações não estruturais. Pode ser utilizado nas mesmas 
aplicações do cimento cinza. A cor branca é obtida a partir de matérias-primas com baixos 
teores de óxido de ferro e manganês, em condições especiais durante a fabricação, tais como 
resfriamento e moagem do produto e, principalmente, utilizando o caulim no lugar da argila. 
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3.2.3.3 Hidratação do Cimento portland 
 

O mecanismo de hidratação é constituído por um processo de dissolução-precipitação 
nas primeiras fases, seguido de um processo topoquímico (Mehta e Monteiro,1994). 

O processo topoquímico ocorre quando a mobilidade iônica na solução se torna 
restrita, fazendo com que a hidratação da partícula residual de cimento ocorra por reações no 
estado sólido (difusão iônica), ou seja, as reações ocorrem diretamente na superfície do 
cimento anidro sem entrarem em solução, fenômeno conhecido como deslocamento da 
interface. Esta etapa é independente da temperatura de cura. 

A hidratação dos aluminatos enrijece a pasta, e o endurecimento é realizado pelos 
silicatos. 

a) Hidratação dos Aluminatos 
A reação do C3A com a água é imediata, havendo a necessidade da adição de sulfato 

para retardar a reação. A hidratação dos aluminatos na presença de sulfato resulta na etringita 
(C6AS3H32), que assume formas aciculares, e em monossulfatos hidratados com a forma de 
placas hexagonais delgadas. 

A formação das agulhas de etringita começa minutos após o início da hidratação, 
sendo responsável pelo fenômeno da pega e desenvolvimento da resistência inicial. Após 
alguns dias, dependendo da proporção alumina-sulfato do cimento portland, a etringita pode 
tornar-se instável e decompor-se para formar o monossulfato hidratado, que é uma forma mais 
estável (Mehta e Monteiro, 2008). 

O processo de hidratação do C4AF, pelo fato deste designar genericamente uma série 
de compostos, é de difícil caracterização e tem pouca influência na pasta endurecida. Segundo 
Mehta e Monteiro (1994), seus compostos resultantes são estruturalmente similares aos 
formados a partir do C3A. A Figura 3 mostra alguns compostos da hidratação do cimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    20 
 

 

Figura 3 Micrografia eletrônica de varredura de cristais hexagonais típicos de monossulfato 
hidratado e cristais aciculares de etringita formados pela mistura de soluções de aluminato de 

cálcio e de sulfato de cálcio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: (Mehta e Monteiro, 2008) 

 
3.2.3.4 Hidratação dos Silicatos 
 

Algumas horas após o início da hidratação do cimento ocorre a hidratação dos 
silicatos. A hidratação do C3S e do C2S dá origem aos silicatos de cálcio hidratados, que 
possuem uma composição química muito variada, sendo representados genericamente por C-
S-H, e ao hidróxido de cálcio Ca(OH)2, composto que preenche o espaço ocupado pela água e 
pelas partículas do cimento em dissolução. 

Os cristais de C-S-H formados são pequenos e fibrilares e o Ca(OH)2 (também 
chamado de portlandita) forma grandes cristais prismáticos (Mehta e Monteiro, 2008). 

Por meio de cálculos estequiométricos determinou-se que a reação de hidratação do 
C3S resulta em 61% de C3S2H3 e 39% de Ca(OH)2. Já a do C2S resulta em 82% de C3S2H3  
18% de Ca(OH)2. O C3S precisa de 24% de água para hidratar e o C2S apenas 21%. As 
reações de hidratação aproximadas podem ser escritas como (Neville, 1997): 

2C3S + 6H20 → C3S2H3 + 3 Ca(OH)2 

etringitaarg

Monossulfato 
hidratado 

CSH 

Etringita 
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2C2S + 4H20 → C3S2H3 + Ca(OH)2 
Considerando que o C-S-H é o principal responsável pela resistência da pasta 

endurecida, e que uma maior quantidade de Ca(OH)2 diminui a resistência do concreto a 
ataques de ácidos e de sulfatos, verifica-se que um cimento com maior teor de C3S resulta em 
um concreto mais suscetível ao ataque químico e com menor resistência mecânica. No 
entanto, o C3S se hidrata mais rápido e é responsável por desenvolver a resistência do 
concreto nas primeiras etapas, sendo que a gipsita aumenta a velocidade de hidratação do C3S. 
 
3.2.3.5 Compostos Resultantes da Hidratação do Cimento 
 

Os elementos que caracterizam a pasta de cimento endurecida são: 
 C-S-H: representa, segundo Mehta e Monteiro (2008), de 50 a 60% do volume de 

sólidos em uma pasta de cimento portland completamente hidratada. Estes 
compostos são os responsáveis pela resistência da pasta a esforços mecânicos. 
A morfologia das placas varia de fibras pouco cristalinas a uma malha 
reticulada (Monteiro, 1985) (Dal Molin, 1995); 

 Ca(OH)2: ocupa, segundo Mehta e Monteiro (2008), de 20 a 25% do volume de 
sólidos da pasta. Possui morfologia bem definida, formando cristais 
prismáticos com tamanho que aumenta de acordo com o espaço livre (aumento 
da relação água/cimento). Contribui pouco para a resistência da pasta de 
cimento endurecida e, face à sua baixa superfície específica, que lhe dá baixo 
poder de adesão, é facilmente carreado pela água. Aparentemente, o único 
aspecto positivo do hidróxido de cálcio é a alcalinidade proporcionada ao meio 
pela sua presença, responsável pela passivação das armaduras (Dal Molin, 
1995); 

 Sulfoaluminatos de cálcio: ocupam de 15 a 20% do volume de sólidos da pasta 
hidratada (Mehta e Monteiro, 2008). Os principais compostos são a etringita e 
o monossulfato de cálcio. 
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3.2.4 Vazios 
 

A resistência da pasta está fortemente relacionada com sua porosidade, já que os 
esforços são resistidos somente pelos elementos sólidos. A porosidade da pasta de cimento 
hidratada distribui-se da seguinte forma (Mehta e Monteiro, 2008): 

 espaço interlamelar no C-S-H: vazios muito pequenos, com largura entre 5 e 25 
Å, que não influem na resistência da pasta; 

 vazios capilares: A hidratação do cimento pode ser vista como um processo 
durante o qual o espaço originalmente ocupado pelo cimento e pela água é 
preenchido gradualmente pelos produtos da hidratação. Assim, os espaços não 
preenchidos pelos componentes sólidos da hidratação do cimento formam os 
vazios capilares. O volume total e principalmente a distribuição do tamanho 
dos poros afetam a resistência da pasta. Poros de pequeno diâmetro, ou 
microporos (< 50nm) são descritos como pouco prejudiciais ao comportamento 
mecânico; 

 ar incorporado: enquanto os vazios capilares têm forma irregular, os vazios de ar 
incorporado possuem forma esférica, com dimensões superiores aos vazios 
capilares. Podem ser decorrentes de uma má vibração do concreto ou terem 
sido intencionalmente incorporados. Devido às suas grandes dimensões, 
reduzem bastante a resistência do concreto e aumentam a permeabilidade. 

 
3.2.5 Zona de transição pasta – agregado 
 

A zona de transição é a porção da pasta de cimento que fica em contato com o 
agregado graúdo. Normalmente apresenta características diferentes do restante da pasta. A 
espessura e as características desta zona variam de acordo com os componentes da pasta e do 
agregado graúdo. É uma região com maior porosidade e heterogeneidade do que o restante da 
pasta. A porosidade decorre do aumento da relação água/cimento na mistura, em decorrência 
do filme de água que se forma em volta do agregado graúdo. Os maiores espaços permitem a 
formação de grandes cristais de Ca(OH)2 (Figura 4), sendo assim gerados planos preferenciais 
de ruptura, conforme pode ser visto nas Figuras 5, 6 e 7. Também é verificada falha na 
aderência entre a pasta e o agregado, que pode estar relacionada aos grandes cristais 
formados, com superfície específica menor, o que diminui a força de adesão (forças de Van 
der Waals) (Mehta e Monteiro, 1994). 
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Figura 4 Cristais de Ca(OH)2 na zona de transição, visualizados por microscópio eletrônico 

de varredura 

 Fonte: Mehta e Monteiro, 1994 
 

 
Figura 5 Representação esquemática da zona de transição entre a pasta de cimento e o 

agregado 

 Fonte: Mehta e Monteiro, 1995 
 

Detecta-se também uma concentração maior de agulhas finas de etringita na zona de 
transição, conforme ilustra a Figura 7 a seguir. 
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Figura 6 Representação diagramática da zona de transição e da matriz da pasta de cimento no 
concreto 

 Fonte: Mehta e Monteiro, 2008 
 

Nos concretos convencionais, a espessura da zona de transição é de aproximadamente 
50m (Mehta e Monteiro, 2008). Com pequenos acréscimos de carregamento, variações de 
volume e umidade, a zona de transição está sujeita à microfissuração, sendo considerada o elo 
fraco do conjunto. A Figura 8 mostra o caminho das microfissuras para diferentes idades do 
concreto, utilizando ou não agregado reativo. 

Em sua pesquisa, Monteiro conclui que, quando o concreto é carregado nas primeiras 
idades, as microfissuras tendem a se propagar pela zona de transição, bastante porosa. 

Com o passar do tempo, a zona de transição é preenchida com produtos da hidratação, 
e as fissuras passam a se propagar pelo filme de hidróxido de cálcio depositado sobre o 
agregado. Ao serem utilizados agregados de rochas carbonáticas, a pasta tem maior aderência, 
através de processos químicos, mostrando-se na figura que o filme de hidróxido de cálcio 
pode deixar de ser o elo mais fraco da mistura, fazendo com que as fissuras possam se 
propagar pelo agregado (Mehta e Monteiro, 2008). 
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Figura 7 representação esquemática do caminho de propagação de fissuras na zona de 
transição 

 Fonte: Mehta e Monteiro, 1995 
 

3.2.6 Sílica ativa 
 

A sílica ativa é um resíduo das indústrias de silício metálico e ligas de ferro silício, 
através da redução do quartzo pelo carbono. É produzida em grandes fornos elétricos de 
fusão, do tipo arco-voltaico, os quais operam em temperaturas acima de 2000°C. O material 
também recebe a denominação de sílica volatilizada, microssílica, ou fumo de sílica 
condensado (Vieira, Kulakowski, Dal Molin, Vilela, 2001). 

Nos fornos, o quartzo reduzido a silício produz vapores de monóxido de silício gasoso 
(SiO) que se oxidam em contato com o ar, se condensando em partículas esféricas minúsculas 
na parte superior do forno (zona de baixa temperatura). As partículas são compostas 
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basicamente por dióxido de silício (SiO2), que são removidas por filtros manga, através da 
filtragem dos gases expelidos, (Mehta & Monteiro, 2008). 

O diâmetro médio das partículas é da ordem de 0,1m. A Figura 9 mostra duas 
fotografias, com a mesma magnificação, de uma amostra de cimento e uma de sílica ativa. A 
barra branca maior, no lado da sílica ativa, é de 1 micrômetro de comprimento. Estima-se que, 
para 15% de substituição de cimento por sílica ativa, existem aproximadamente 2.000.000 de 
partículas de sílica ativa para cada grão de cimento portland (ACI 234R-96). 

De um modo geral, a massa específica da sílica ativa é de 2,20 g/cm³, podendo este 
valor ser um pouco maior para menores teores de sílica. Sua superfície específica é tão 
pequena que não pode ser determinada pelo Blaine (área superficial específica entre 15 e 
25m2/Kg), o sendo pela técnica de adsorção de hidrogênio. A superfície específica tem um 
valor de 13 a 20 vezes maior que o de outros materiais pozolânicos, quando se determina o 
índice pelo mesmo método, conforme apresentado nas Figuras 8 e 9 (Neville, 1997; Mehta e 
Monteiro, 2008). 

 
Figura 8 Microfotografia em mesma escala de grãos de Cimento portland (esquerda) 

e sílica ativa (direita) 

 
Fonte: Silica Fume User’s Manual, 2005 
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Figura 9 Comparativo de diâmetro de partículas 

 
Fonte: Mehta & Monteiro, 2008 

 
A contribuição da sílica ativa no aumento da resistência mecânica do concreto ocorre 

de duas formas: por ação física e por ação química (Dal Molin, 1995). 
A primeira ação é decorrente do efeito microfiller, causado pela grande finura do 

material, que gera um melhor empacotamento dos materiais sólidos do concreto, preenchendo 
os vazios entre os grãos de cimento. A sílica ativa contribui para o crescimento dos 
subprodutos de hidratação do cimento, já que suas partículas atuam como pontos de 
nucleação. Assim, o crescimento dos cristais ocorre a partir dos grãos de cimento e dos grãos 
de sílica ativa. O mecanismo resulta numa microestrutura mais densa do concreto, pois o 
desenvolvimento dos produtos de hidratação é acelerado e, com a presença da sílica ativa, os 
espaços para o crescimento dos produtos de hidratação diminuem, sendo produzido um 
número maior de pequenos cristais, ao invés de um menor número de grandes cristas (Dal 
Molin, 1995). 

Por meio de ação química, a reação da sílica ativa com o hidróxido de cálcio, (C-H) 
produzido pela reação do cimento, gera uma quantidade adicional de silicato de cálcio 
hidratado (C-S-H), muito semelhante àquele produzido pela reação do cimento (Neville, 
1997). 

Há dificuldade em separar um aglomerado de partículas de sílica ativa, devido à 
grande força inter-partículas que existe. Assim, existem partículas aglomeradas de sílica ativa 
de grande diâmetro (Yajum & Cahyadi, 2003, 2004). 

Ao se adicionar sílica ativa nos concretos, suas propriedades e trabalhabilidade são 
melhoradas, aumentando a coesão e a integridade, ao passo que a porosidade capilar e a 
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permeabilidade são reduzidas. A diminuição dos poros provoca uma substancial redução na 
exsudação interna, o que resulta na redução da zona de transição (Castro, 2007). 

O uso de sílica ativa resulta em significativos aumentos nas resistências mecânicas à 
tração e à compressão do concreto. Também são observados acréscimos consideráveis na 
resistência à flexão (Bhanja & Sengupta, 2004). 

Segundo Neville (1997), teores de sílica ativa inferiores a 5% não produzem ganhos 
significativos na resistência à compressão, assim como teores superiores a 10% produzem 
resultados de resistência à compressão pouco maiores do que aqueles obtidos com o teor de 
10%. Teores de sílica ativa que excedam os 15% apresentam ganhos de resistência pouco 
significativos, com aumentos consideráveis nos custos de matéria prima do concreto 
(Gutiérres e Cánovas, 1996; Duval & Kadri, 1998). 

Em teoria, para aproveitar todo o potencial de cal liberada na hidratação do C3S e do 
C2S seriam necessárias adições de sílica ativa entre 25% e 30%. Observa-se, nas aplicações 
correntes, utilização de teores entre 3% e 10%. Percentuais superiores geralmente só são 
utilizados em estudos de laboratório, face à elevada quantidade de superplastificante 
necessária para atingir o abatimento desejado, inviabilizando economicamente a produção de 
concretos com tais teores. São sugeridos usos de dosagens entre 8% e 10% em relação à 
massa de aglomerante, destacando-se que estes podem não ser números definitivos, pois 
estudos com materiais específicos podem levar a dosagens mais eficientes quanto a R$/MPa 
(Aitcin, 2000). 

Em um estudo comparativo realizado por Mazloom, Ramerzanianpour & Brooks 
(2004), um concreto de referência, sem o emprego de sílica ativa, foi comparado a concretos 
com adições de sílica ativa em teores de 5%, 10% e 15%. No tocante à resistência à 
compressão, os resultados mostraram um teor ótimo de sílica ativa, situado entre 5% e 10%. 

Silva (2000) enfatizou que na década de oitenta era comum a utilização de teores de 
sílica ativa na ordem de 15%. Ja década de 90 passou-se a empregar teores na ordem de 10% 
e, no final da década de 90, era comum o emprego de teores entre 6% e 8 %. O autor destaca 
que em sua atuação na produção de concretos tem recebido especificações de concretos com 
teores de sílica ativa entre 6% e 8%, o que denota a continuidade da tendência descrita no 
final da década de 90. Tal tendência pode ser descrita como função de um equilíbrio entre 
custo e ganho de resistência mecânica. 

A adição de sílica ativa não influencia a retração total do concreto. Entretanto, à 
medida que o teor do material é aumentado, a retração por secagem diminui de modo 
considerável, e há um aumento na retração autógena (retração interna do concreto). Concretos 
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sem adição de sílica ativa apresentam um aumento da retração autógena, à medida que se 
reduz a relação a/a (água aglomerantes), e um aumento da retração total, à medida que se 
aumenta a relação a/a (Hewlett, 1998; Persson, 1998, Jianyong & Yan, 2001; Mazloom, 
Ramerzanianpour & Brooks, 2004). 

Em se falando de CAD´s que possuem relações água/aglomerante cada vez mais 
baixas, atingindo critérios de resistência e durabilidade mais elevados acontecem efeitos 
colaterais tais como a retração autógena que é um fenômeno que ocorre nos concretos como 
consequência exclusivamente das reações químicas de hidratação do cimento ao longo do 
tempo (Aïtcin, 2000). 

Verifica-se que concretos produzidos com sílica ativa possuem uma maior coesão, 
reduzindo-se significativamente a exsudação e a segregação. A produção de concretos fluidos 
com sílica ativa é muito eficiente. Ao se adicioná-la a um concreto, nota-se uma aparente 
trabalhabilidade menor, se comparada a concretos de mesmo abatimento, já que a mistura 
com sílica ativa apresenta uma maior coesão. Para se equiparar a trabalhabilidade aparente 
torna-se necessário aumentar o abatimento da mistura com adição de sílica ativa (ACI 234R-
96, 2000). No entanto, a diferença de trabalhabilidade é aparente: ao se aplicar energia para 
misturar, bombear ou vibrar o concreto, os grãos de pequenas dimensões da sílica ativa 
passam a fazer parte da solução de água dos poros, atuando como esferas rolantes, 
lubrificando a mistura e aumentando sua fluidez. Uma adição de 10% de sílica ativa em 
relação ao peso de cimento adiciona entre 50.000 e 100.000 partículas para cada grão de 
cimento. Apesar de aparentar um aspecto pegajoso, os concretos produzidos com sílica ativa 
apresentam maior fluidez, se comparados a outros concretos sem a adição (HEWLETT, 
1988). 
 
3.2.7 Água 

 
A água é um componente fundamental no concreto, sendo responsável pelas reações 

de endurecimento e chegando a representar 20% de seu volume. Sendo assim, caso contenha 
substâncias danosas em concentrações acima do que preconiza a Norma, pode influenciar no 
comportamento e propriedades do concreto. 

Dentre os efeitos nocivos, os mais significativos são a queda na resistência, alteração 
do tempo de pega do cimento, ocorrência de eflorescência, aparecimento de manchas bem 
como corrosão das armaduras. 
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Os requisitos de qualidade da água são especificados pela Norma NBR NM 15900-
1/2009: Água para amassamento do concreto. Parte 1: Requisitos. 

De uma forma geral, em função de sua origem, é possível verificar se determinada 
água é adequada para a preparação do concreto. A Norma distingue os seguintes tipos de 
água: 

 Água de abastecimento público: é uma água considerada adequada para utilização 
em concretos, não necessitando de ensaios de controle de qualidade. 

 Água recuperada de processos de preparação do concreto: é um tipo de água definido 
no Anexo A da Norma, devendo estar em conformidade com as exigências ali estabelecidas 
para ser considerada adequada à utilização em concretos. 

 Água de fontes subterrâneas: pode ser adequada para uso em concreto, devendo, no 
entanto, ser ensaiada. 

 Água natural de superfície, água de captação pluvial e água residual industrial: tipos 
de água que podem ser adequada para uso em concreto, devendo ser ensaiada, obedecendo os 
requisitos normativos. 

 Água salobra: somente pode ser usada para concreto não armado, sem prejuízo de 
ser ensaiada. Não é adequada à preparação de concreto protendido ou armado, pois pode 
causar corrosão do aço. 

 Água de esgoto e água proveniente de esgoto tratado: não é adequada para uso em 
concreto. 

 Água de reuso proveniente de estação de tratamento de esgoto: a água de reuso é a 
água tratada por diversos processos, como filtração e flotação, em estações de tratamento de 
esgotos, a partir do afluente já tratado para usos não potáveis. A Norma informa não haver 
antecedentes suficientes para garantir viabilidade de uso generalizado deste tipo de água. 
 
3.2.7.1 Propriedades químicas 
 

a) Cloretos 
O teor de cloreto na água, expresso como Cl-, não deve exceder os limites 

estabelecidos na Tabela 3, a menos que se mostre que o teor de cloreto do concreto não 
excede o valor máximo permitido na ABNT NBR 12.655. Na referida Norma, o teor máximo 
de cloretos, em relação à massa do cimento, é de 0,05% para concreto protendido, 0,15% para 
concreto armado exposto a cloretos nas condições de serviço da estrutura e de 0,40% para 
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concreto armado em condições de exposição não severas (seco ou protegido da umidade nas 
condições de serviço da estrutura). 

 
Tabela 3 Teor máximo de cloreto em água para amassamento 

Uso final Teor máximo de cloreto mg/L Procedimento de ensaio 
Concreto protendido ou graute 500 

ABNT NBR 15.900-6 Concreto armado 1.000 
Concreto simples (sem armadura) 4.500 

Fonte: NBR NM 15900-1/2009 
 

b) Sulfatos 
A água não deve possuir teor de sulfato, expresso como SO42-, que exceda 2.000 mg/L. 

 
c) Álcalis 
Caso os agregados utilizados no concreto sejam potencialmente reativos com álcalis, a 

água deve ser ensaiada quanto aos teores de álcalis, obedecendo à NBR 15.900-9. O 
equivalente alcalino de óxido de sódio deve ser inferior a 1.500 mg/L. Sendo excedido esse 
limite, a água pode ser usada somente se comprovado que foram tomadas ações preventivas 
quanto à reação álcali-agregado, conforme a NBR 15.577-1. 
 

d) Contaminação prejudicial 
A presença de substâncias como açúcares, fosfatos, nitratos, chumbo e zinco na água 

de amassamento do concreto pode alterar o tempo de pega e a resistência. Para aprovação da 
água quanto a esses contaminantes, podem ser executados ensaios quantitativos de detecção. 
Quando não houver ensaios, ou quando os limites estabelecidos na Tabela 4 não forem 
atendidos, devem ser realizados os ensaios de tempo de pega (inicial e final) e resistência à 
compressão, em amostras de referência e paralelamente com a água em ensaio. 

 
Tabela 4 Requisitos para substâncias prejudiciais 

Substância Teor máximo (mg/L) 
Açúcares 100 
Fosfatos, expressos como P2O5 100 
Nitratos, expressos como NO3- 500 
Chumbo, expresso como Pb2+ 100 
Zinco, expresso como Zn2+ 100 

Fonte: NBR NM 15900-1/2009 
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3.2.8 Aditivos 
 

Os aditivos são substâncias adicionadas à mistura do concreto visando dois objetivos 
principais: aumentar as qualidades do concreto e/ou diminuir os seus pontos fracos. Neste 
trabalho, foi utilizado o aditivo superplastificante TecMult 400. 

Os aditivos superplastificantes têm o mesmo princípio de funcionamento dos aditivos 
plastificantes. Porém, pode-se diferenciá-los quanto à intensidade da ação, pois enquanto o 
plastificante consegue reduzir até 6% de água, o superplastificante consegue chegar à marca 
dos 12%. Fonte: Grace, 2015. 
 
3.3 PROPRIEDADES DOS CONCRETOS 
 
3.3.1 Propriedades do concreto no estado fresco 
 
3.3.1.1 Trabalhabilidade 

Convém lançar inicialmente o conceito de trabalhabilidade, que é a propriedade do 
concreto no estado fresco, a qual determina a facilidade e a homogeneidade com a qual ele 
pode ser misturado, lançado, adensado e acabado (Effting, 2014). 

Para Mehta e Monteiro (2008), a trabalhabilidade é uma propriedade composta de pelo 
menos dois componentes principais: fluidez, que descreve a facilidade de mobilidade do 
concreto fresco; e a coesão, que descreve a resistência à exsudação ou à segregação. É a maior 
ou menor facilidade que tem o concreto de ser transportado, lançado, adensados e acabado 
sem perder a homogeneidade e continuidade. 

Quando da mistura inicial dos componentes do concreto, as partículas encontram-se 
em suspensão. O endurecimento ocorre de modo progressivo na forma. A massa perde 
progressivamente sua água para o ambiente (Effting, 2014). 

Ocorrem mudanças iniciais de volume e temperatura, aumentando a consistência e 
diminuindo a mobilidade (perda de trabalhabilidade). Aos poucos se inicia a ascensão de água 
e o assentamento dos agregados maiores, bem como a evaporação progressiva de água. A 
reação do cimento com a água é exotérmica, produzindo elevado calor de hidratação 
(Bianchini, 2010). 
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3.3.1.2 Tempo de pega 
 

Intervalo de tempo desde a adição da água até o momento no qual o concreto não pode 
mais ser trabalhado (NBR NM 65/2003). Caso se trabalhe o concreto após o início da pega, 
ocorrerão quebras nas ligações geradas e na microestrutura do concreto, ocasionando perda de 
resistência. No concreto, o início de pega determina o período útil que se tem para terminar o 
processo de aplicação, ou seja, compreende desde a mistura dos materiais – contato da água 
com o cimento – até o seu adensamento e acabamento final. Já o fim de pega é o momento 
final do enrijecimento do concreto ou o início do ganho da resistência mecânica propriamente 
dita. A NBR NM 65/2003 determina seu valor máximo, que é de 10 horas. 

 
3.3.1.3 Exsudação 
 

Forma de segregação na qual parte da água da mistura (por ser o componente menos 
denso) tende a subir para a superfície de um concreto recém aplicado. Inicialmente evolui em 
velocidade constante, decrescendo à medida que ocorrem as primeiras reações de hidratação 
(início da pega) (Pimentel, 2012). 

 
3.3.2 Propriedades do concreto no estado endurecido 

 
3.3.2.1 Resistência à compressão 

A resistência do concreto à compressão é determinada através de corpos de prova 
cilíndricos de 15x 30cm ou 10 x 20cm (diâmetro x altura). Os corpos de prova são adensados 
manualmente ou mecanicamente, desformados após 24 horas e curados em câmara úmida ou 
por imersão, até o ensaio. O ensaio é feito a uma velocidade controlada, até a ruptura. Através 
do ensaio determina-se o fck, denominado “resistência característica do concreto” (Figura 10). 
Por padrão, os corpos de prova são rompidos nas idades de 3, 7, 21 e 28 dias. A resistência 
aos 28 dias caracteriza o fck, determinado por (Freitas Jr., 2013): 
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Figura 10 Curva de Gauss: Resistência característica do concreto 

 
Fonte: Freitas Jr., 2013. 

3.3.2.1.1 Fatores determinantes da resistência à compressão 
 

3.3.2.1.1.1 Porosidade 
É uma propriedade que é função das fases componentes (agregados, pasta) e 

compactação. Em geral, existe uma relação fundamental inversa entre porosidade e resistência 
para os materiais sólidos homogêneos. 

S = So . e-kp 
So = resistência com porosidade zero 
P = porosidade 
K = constante 
A água de amassamento (mistura) do concreto, ao evaporar, deixa vazios (poros), os 

quais contribuem para a diminuição da resistência mecânica. Também a deficiência no 
adensamento deixa vazios no interior da massa, ocasionando o mesmo efeito. 

Pelo modelo de Powers (1968), a porosidade obedece a seguinte equação: 
S = S0 . (1-p)3 

Experimentalmente, S0 = 234 MPa 
Pode-se ilustrar o decréscimo da resistência mecânica com o aumento da porosidade, 

de acordo com o gráfico da Figura 11. 
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Figura 11 Relação da resistência à compressão com a porosidade 

 
Fonte: Mehta / Monteiro, 2006. 

 
A permeabilidade da pasta de cimento relaciona-se diretamente com a porosidade. As 

microfissuras, geradas por retração ou contração térmica, interligam os poros capilares, 
aumentando a permeabilidade (Freitas Jr., 2013). 

A taxa de penetração de agentes deletérios no concreto está ligada diretamente à 
porosidade da pasta de cimento no concreto (Freitas Jr., 2013). 

Porém, a porosidade é uma propriedade de difícil determinação, sendo o concreto um 
material muito complexo. De forma prática controla-se a porosidade indiretamente, através da 
porosidade da pasta de cimento, que varia com: 

 Relação água/cimento; (a/c); 
 Grau de hidratação do cimento; 
 Grau de compactação (adensamento); 
 Adição de materiais finos, como a sílica ativa. 
 

3.3.2.1.1.2 Relação água/cimento 
 

Segundo a Lei de Abrams (Duff A. Abrams, Universidade de Illinois (EUA), 1880-
1965), expressa graficamente na Figura 12. 

fc= K1 / K2 . a/c 
K1, k2, = constantes da natureza dos materiais (cimento, agregados, aditivos, adições) e 

grau de hidratação da pasta (Freitas Jr., 2013). 
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Pela Lei de Abrams, “dentro do campo dos concretos plásticos, a resistência aos 
esforços mecânicos varia na relação inversa da relação água/cimento” (segue a tendência 
parabólica). 

 
Figura 12 Relação entre resistência à compressão e a relação água/cimento – Lei de Abrams 

 
Fonte: Freitas Jr, 2013. 

 
Nota-se que, quanto maior a relação entre a água e o cimento, menor a resistência 

atingida. Quanto mais água, maior o espaço deixado por ela após a evaporação, aumentando o 
número de poros e reduzindo a resistência. 

Na prática a relação água/cimento é definida pela trabalhabilidade do concreto fresco, 
pela natureza e proporção dos constituintes, pelo tipo de cimento e agregados e pelos aditivos 
e outras adições utilizadas (Neville, 1997). 

 
3.3.2.1.1.3 Grau de hidratação da pasta de cimento 
 

O grau de hidratação da pasta de cimento varia com a idade do concreto, com o tipo de 
cimento (quanto mais fino, mais rápida é a hidratação), com o uso de aditivos (aceleradores 
ou retardadores de pega) ou com a adição de cinzas volantes (que atrasam o ganho de 
resistência) e sílica ativa (que aumenta a resistência) (Bianchini, 2010). 

A hidratação do cimento se inicia quando do seu contato com a água. O início da pega 
se dá de 2 a 3 horas após o contato com a água, quando se inicia a solidificação. O final da 
pega ocorre de 8 a 12 horas após o contato com a água, quando o concreto atinge o estado 
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sólido. Aos 28 dias, quando se tem a chamada resistência característica do concreto, ou fck, o 
material atinge de 70 a 80% da resistência final. Teoricamente a curva de aumento de 
resistência tende ao infinito (Freitas Jr., 2013). 

A Figura 13 mostra as curvas de resistência à compressão em função das idades para 
diferentes tipos de cimento. 

 
Figura 13 Resistência à compressão dos diferentes tipos de cimento em função da idade 

 
Fonte: ABCP, 2002. 

 
Nos concretos normais (convencionais), com fck < 50 MPa, a tendência de ruptura 

ocorre na zona de transição entre a pasta e os agregados, por ser o local de maior fragilidade 
(Figura 14). Já nos concretos de alto desempenho, por possuírem grandes resistências 
mecânicas da pasta de cimento, a tendência é de ruptura dos agregados. 

 



    38 
 

 

Figura 14 Ruptura na interface pasta/agregado 

 
Fonte: Mendes S., 2002. 
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3.4 PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA 
 
3.4.1 Pavimentos 
 

A Superestrutura da Rodovia é constituída pelo pavimento, que se define como um 
sistema de camadas de espessuras finitas assentes sobre um semiespaço considerado 
teoricamente como infinito, a infraestrutura ou terreno de fundação, o qual é designado de 
subleito (DNIT- IPR-742, 2010). 

O subleito, limitado assim superiormente pelo pavimento, deve ser estudado e 
consideradas até a profundidade onde atuam, de forma significativa, as cargas impostas pelo 
tráfego (DNIT- IPR-742, 2010). 

Segundo o Manual de Pavimentação do DNIT (2006), pavimento é a estrutura 
construída após a terraplenagem e destinada, econômica e simultaneamente em seu conjunto, 
a: 

 Resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos do tráfego; 
 Melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e conforto; 
 Resistir aos esforços horizontais (desgaste), tornando mais durável a superfície de 
rolamento . 

 
3.4.1.1 Classificação dos pavimentos 

 
De forma geral, os pavimentos são classificados em flexíveis, semirrígidos e rígidos, 

conforme segue (DNIT- IPR-742, 2010): 
a) Flexível: pavimento no qual todas as camadas sofrem uma deformação elástica 
significativa, quando submetidas a carregamento. Nele a carga se distribui em parcelas 
aproximadamente equivalentes entre cada camada (figura 16). São os pavimentos com 
revestimentos asfálticos. 
b) Semirrígido: pavimento formado por uma base adicionada de aglutinante com propriedades 
cimentícias, tendo por revestimento uma camada asfáltica. 
c) Rígido: pavimento no qual a camada de revestimento tem elevada rigidez, quando 
comparada às camadas inferiores. O revestimento absorve praticamente todas as tensões 
provenientes do carregamento aplicado (Figura 15). São os pavimentos de concreto. 
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Figura 15 Perfil da estrutura do pavimento 

 
Fonte: Adaptado do Manual de Implantação Básica do DNIT – IPR-742, 2010. 

 
3.4.1.2 Os pavimentos de concreto 

 
Os pavimentos de concreto são utilizados principalmente em pistas de aeroportos, 

pisos, tabuleiros de pontes, estacionamentos e pisos industriais. Trabalham 
predominantemente à compressão, já que estão apoiados em substratos de solo-cimento, 
concreto rolado, brita graduada, solo selecionado ou colchão de areia. A execução pode ser 
feita com diversas técnicas de manipulação e elaboração do concreto, como pré-moldagem ou 
produção in loco, apresentando, cada uma, particularidades de projeto, execução, operação e 
manutenção. 
 
3.4.1.3 Vantagens e desvantagens – pavimento rígido e pavimento flexível 

 
As vantagens e desvantagens entre o pavimento rígido e o pavimento flexível são 

mostradas na Tabela 5. 
 
 

asfalto 
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Tabela 5 Vantagens e desvantagens dos pavimentos rígidos e flexíveis 
Pavimentos rígidos Pavimentos flexíveis 

Estruturas mais delgadas de pavimento. 
Estruturas mais espessas (requer maior 
escavação e movimento de terra) e camadas 
múltiplas 

Resiste a ataques químicos (óleos, graxas, 
combustíveis). 

É fortemente afetado pelos produtos 
químicos (óleo, graxas, combustíveis) 

Maior distância de visibilidade horizontal, 
proporcionando maior segurança 

A visibilidade é bastante reduzida durante a 
noite ou em condições climáticas adversas 

Pequena necessidade de manutenção e 
conservação, o que mantém o fluxo de 
veículos sem interrupções 

Necessário que se façam várias manutenções 
e recuperações, com prejuízos ao tráfego e 
custos elevados 

Falta de aderência das demarcações viárias, 
devido ao baixo índice de porosidade 

Melhor aderência das demarcações viárias, 
devido a textura rugosa e alta temperatura de 
aplicação (30 vezes mais durável) 

Vida útil mínima de 20 anos Vida útil máxima de 10 anos (com 
manutenção) 

Maior segurança à derrapagem em função da 
textura dada à superfície (veículo precisa de 
16% menos de distância de frenagem em 
superfície seca, em superfície molhada 40%) 

A superfície é muito escorregadia quando 
molhada 

De coloração clara, tem melhor difusão de 
luz. Permite até 30% de economia nas 
despesas de iluminação da via 

De cor escura, tem baixa reflexão de luz. 
Maiores gastos com iluminação 

O concreto é feito com materiais locais, a 
mistura é feita a frio e a energia consumida é 
elétrica 

O asfalto é derivado de petróleo importado, 
misturado normalmente a quente, consome 
óleo combustível e divisas 

Melhores características de drenagem 
superficial: escoa melhor a água superficial 

Absorve a umidade com rapidez e, por sua 
textura superficial, retém a água, o que 
requer maiores caimentos 

Mantém íntegra a camada de rolamento, não 
sendo afetado pelas intempéries  

Altas temperaturas ou chuvas abundantes 
produzem degradação 

Fonte: Bianchi et al, 2008 
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PARTE II MECÂNICA DA FRATURA 
 
3.5 Mecânica da fratura 
 

O estudo da mecânica da fratura é aplicado a uma grande variedade de materiais, dos 
dúcteis aos quase-frágeis. Nestes últimos se enquadram os materiais cerâmicos, o concreto, a 
argamassa e os compósitos cerâmicos, entre outros. 

A mecânica da fratura tem por objetivo o estudo das respostas e dos colapsos das 
estruturas, em função da nucleação e propagação de fissuras. A aplicação clássica da 
mecânica da fratura visa a responder as seguintes questões (de acordo com Bittencourt, 1999): 

i. Qual a resistência residual da estrutura em função do tamanho da fissura? 
ii. Qual o tamanho da fissura que pode ser tolerada para carregamentos de serviço, ou 

seja, qual o tamanho crítico da fissura? 
iii. Em quanto tempo uma fissura cresce de um tamanho inicial detectável até o seu 

tamanho crítico? 
iv. Qual a dimensão de uma fissura existente que pode ser permitida no instante que a 

estrutura é colocada em operação? 
v. Qual a periodicidade de inspeção à qual a estrutura deve ser submetida de modo que 

sua integridade estrutural seja preservada? 
Historicamente, a publicação de Griffith (1920) marcou o início da mecânica da 

fratura. Baseando-se no princípio da conservação da energia, Griffith fez a análise de uma 
placa de material frágil perfeito submetida a um esforço trativo. A placa possuía uma fissura 
inicial com dimensões muito pequenas, em comparação com as demais dimensões da 
peça.Sua conclusão foi a de que a fissura cresce se puder ser liberada pelo sistema a energia 
necessária para formar uma fissura adicional de comprimento a (Princípio da energia de 
Griffith). Há propagação da fissura se a taxa de liberação de energia atinge um patamar 
característico da resistência do material. Já que a determinação da taxa de liberação de energia 
se fundamenta na teoria da elasticidade, o processo resulta em valores confiáveis, dentro do 
campo da Mecânica da Fratura Elástico Linear, ou seja, o tamanho da zona de processos é 
pequeno se comparado com as outras dimensões da estrutura. Foi estabelecida por Griffith 
uma relação entre as tensões à frente da ponta da fissura e seu tamanho, onde a tensão é 
diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento da fissura e inversamente 
proporcional à raiz quadrada da distância a partir da ponta da fissura. 
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Westergaard (1939) propôs pela primeira vez uma formulação para descrever as 
tensões em torno da ponta de uma fissura. Para tanto, utilizou funções harmônicas para 
solucionar casos de fratura e pressão de contato em estado plano de tensões em várias 
situações. 

As tensões que se apresentam em torno da ponta da fissura podem ser resultantes de 
três modos de deslocamento agindo isoladamente ou de forma combinada. Os modos de 
deslocamento (modo I, II e III), conforme visto na figura 16. O vetor de força externa pode 
ser representado por três componentes independentes, projetados nos eixos das coordenadas, 
sendo os eixos orientados ao longo da frente da trinca, ao longo da normal à frente no plano 
da trinca e ao longo da normal ao plano da trinca. Assim, os três modos básicos de 
carregamento para uma trinca são: com tensão normal(trinca de tração), com tensão de 
cisalhamento no plano i(trinca de cisalhamento plano) e com tensão de cisalhamento fora do 
plano 0 (trinca de cisalhamento antiplano). Os modos de deslocamento correspondentes, para 
uma superfície de trinca, são: modo de abertura (modo I), modo deslizante (modo II) e modo 
de cisalhamento (modo III), como mostrado na Figura 16. 

 
Figura 16 Modos de deslocamento para uma superfície de fratura, correspondentes a três 

modos básicos de carregamento para uma trinca 

 
Modo I: modo de abertura               Modo II: modo deslizante           Modo III: modo de cisalhamento 

Fonte: Whittaker et al., 1992 
 

Apesar de os problemas práticos poderem ser uma mistura de mais de um modo, 
particularmente, em relação à mecânica da fratura dos materiais frágeis e quase-frágeis, a 
maior parte do trabalho tem sido feito na análise do modo I. Isto se deve, em parte, à 
simplicidade de sua aplicação, e ao fato de que é a condição de carga predominante de uma 
trinca em muitas situações práticas. Além disso, vários autores, dentre os quais Broek (1986), 
defendem o modo I de fraturamento como sendo o mais importante. 
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A partir das equações obtidas por Westergaard (1939), Irwin (1958) introduziu o 
conceito de fator de intensidade de tensões. O fator, representado pela letra K, segundo Irwin 
é descrito em estado plano de tensões pela expressão: 

EGK 2  
Onde: 
E = Módulo de deformação 
G = Taxa de liberação de energia 
 
Desta forma, na condição crítica, onde a taxa de liberação de energia G elástica 

contida num corpo com trincas, sob carregamento mecânico, atinge um valor característico do 
material tem-se que o fator de intensificação de tensões K atinge um valor também 
característico do material (KC), que estabelece a resistência deste ao crescimento da trinca 
presente, que é a chamada tenacidade à fratura. Os fatores de intensidade de tensão críticos, 
ou a tenacidade à fratura, dependem do estado de tensões e do modo de carregamento 
correspondentes a cada modo de deslocamento: são KIC, KIIC e KIIIC. 

Baseado nos trabalhos de Sneddon (1946) e Green (1950), Irwin (1962) propõe 
valores de fator de intensidade de tensões para fissuras de formas elíptica e semi-elíptica, com 
soluções para problemas de fissura elíptica em um corpo infinito. 

Avanços sobre o tema só vieram durante a Segunda Guerra Mundial, após a ocorrência 
de vários acidentes com navios de guerra, devidos a colapso por fraturamento, descritos por 
Broek (1986), Anderson (1969) e Biggs (1960). 

Baseado nos fundamentos da Mecânica da Fratura Elástico Linear, os estudos de 
Forman (1965) apud Broek (1986) reforçam que a taxa de liberação de energia “G” é afetada 
pela zona de processos inelásticos em torno da ponta da fissura, já que nessa região o 
comportamento preponderante é inelástico. 

Visando solucionar problemas de fraturamento em materiais que apresentam 
comportamento elasto-plástico, Cherapanov (1967) e Rice (1968) utilizaram a integral de 
contorno “J”. Com limitações, a solução estabelece recursos para a determinação da taxa de 
liberação de energia para casos em que os efeitos plásticos são negligenciados. 
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3.5.1 Mecânica da Fratura Aplicada aos Concretos 
 
O primeiro a aplicar a Mecânica da Fratura Elástico Linear em materiais cimentícios 

(argamassa e concreto) foi Kaplan (1961) apud Catalano (1983).Os testes de Kaplan foram 
realizados utilizando vigas sujeitas a flexão em três e quatro pontos (three point bend - 3PB 
and four point bend - 4PB), com várias profundidades de entalhe. Foram realizados ensaios 
com argamassa e com concreto, chegando-se à conclusão de que há viabilidade na utilização 
do valor crítico da taxa de liberação de energia potencial (Gc) como critério para propagação 
rápida da fissura e fraturamento do concreto. 

Além desta importante contribuição de Kaplan, nos últimos cinquenta anos muito se 
avançou no estudo das propriedades mecânicas do concreto submetido a esforços de tração, 
especialmente a partir da estruturação de grupos de pesquisa e comitês científicos organizados 
para estudar o tema, com foco na Mecânica da Fratura, tais como o RILEM Technical 
Committees e o ACI Committee 446 (Fracture Mechanics of Concrete) (Bittencourt 2000). 

O concreto tem um mecanismo de deformação que é diretamente relacionado ao 
aparecimento de fissuras. Como outros materiais cerâmicos e algumas rochas, apresenta um 
comportamento quase-frágil, quando consideradas as dimensões das estruturas correntes. 
Sendo assim, para as citadas dimensões, a contribuição da zona de fraturamento para o 
balanço energético do sistema não pode ser desprezada, pois é significativa, o que requer 
cuidados com o uso da mecânica da fratura clássica, elástica linear, que foi desenvolvida para 
materiais frágeis. Portanto, modelos não-lineares que se adequem ao comportamento do 
concreto são necessários (Bittencourt 2000).  

Portanto, devido às características específicas de heterogeneidade do concreto, muitos 
estudos são empreendidos no sentido de tentar descrever, por meio de experimentos, este 
comportamento quase-frágil. Nesses estudos se busca verificar o quanto os procedimentos de 
ensaio descrevem o comportamento real do material (Bittencourt, 1999).As dificuldades nessa 
descrição de comportamento se acentuam ao se utilizar concretos com adições de micro ou 
nanopartículas e baixas relações água/cimento, fatores que proporcionam um material com 
menor porosidade e permeabilidade, com maior massa específica (Rosa, 2010). 

Enquanto no comportamento frágil o material, ao ser submetido a um carregamento, 
rompe com deformação negligenciável apresentando, portanto, um comportamento 
praticamente elástico linear na fase pré-ruptura, no comportamento dúctil o material apresenta 
significativa deformação inelástica antes da ruptura em larga escala. Por sua vez um material 
com comportamento mecânico quase-frágil é caracterizado por um desvio da linearidade 
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elástica, na curva tensão x deformação, associado à presença de uma zona de processos 
inelásticos à frente da trinca (zona de trincamento sub-crítico). Apesar de macroscopicamente 
os concretos apresentarem um comportamento que se assemelha ao elástico, localmente, à 
frente de uma trinca, surge uma zona de processo inelástica muito pequena, com microtrincas 
sub-críticas. Como a principal fonte de energia para a fratura é a de deformação elástica, que 
confere ao processo de fratura características frágeis em nível global, bem como a zona de 
processo não tem influência significativa na distribuição de tensão da zona elástica, distingue-
se este comportamento usando-se o prefixo “quase” (Pastoukhov e Voorwald, 1995).  

Ao longo dos anos têm sido propostos muitos modelos experimentais, no intuito de 
calcular os parâmetros de fraturamento do concreto de comportamento quase-frágil. Tais 
modelos são baseados no modelo teórico da fissura coesiva ou no conceito de fissura elástica 
efetiva. 

Neste sentido, o modelo de Hillerborg (1977), para materiais que apresentam 
fraturamento coesiva, difere da proposta de Dugdale (1960) para os materiais elasto-plásticos, 
no tocante ao modo como as tensões são distribuídas ao longo de uma fissura fictícia. Nesse 
modelo, as tensões decrescem linearmente, desde a ponta da fissura fictícia até uma distância 
onde é dissipada toda a singularidade (Figura 17). Nesse ponto, a abertura da fissura é 
denominada “w1”, sendo obtida por: 
  

tf
Gw 2

1   
 

Figura 17 Representação do modelo de fissura coesiva de Hillerborg 

 Fonte: Hillerborg, 1977 
 

Onde: 
w1 – abertura da trinca a uma distância onde toda a tensão é dissipada; 
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G – energia dissipada durante o faturamento; 
ft – resistência à tração no concreto; 
lch – comprimento característico do material; 
w – abertura da trinca a uma distância qualquer, < lch; 
 
Na Figura 16, lch corresponde ao comprimento característico do material, sendo dado 

por: 
2

t
f

ch f
EGl   

Tome-se a região onde w ≤ w1: existe microfissuração e os ligamentos transferem 
tensões, o que alguns autores denominam por “região de amolecimento” (Bittencourt, Martha 
e Sousa, 1995) ou por “zona coesiva” (Hellan, 1984). 

O caso da fissura elástica efetiva pode ser entendido a partir dos estudos dos materiais 
quase-frágeis, aplicado ao concreto, proposto por Wallin (2013). Como dito anteriormente, o 
surgimento da não linearidade na curva força x deslocamento da abertura de trinca decorre do 
desenvolvimento de uma zona de processo de fratura, caracterizado pela presença de 
microfissuras (trincas subcríticas) em frente à trinca (Figura 18). Para tratar a resistência do 
material à fratura deve-se levar e conta, neste caso, tanto o tamanho de trinca inicial a0 e o 
incremento de trinca a, bem como o tamanho desta zona de processo, configurando o que se 
chama de tamanho efetivo de trinca. Portanto, o efeito desta zona de processo sobreo 
comportamento do material é incrementar a tenacidade do mesmo, uma vez que o tamanho 
efetivo de trinca suportando é maior que aquele medido.  

A diferença entre os materiais quase-frágeis e os frágeis pode ser mais bem esclarecida 
analisando-se as curvas de resistência ao crescimento de trinca (curva R), conforme a Figura 
19. Fica evidenciado que à medida que o tamanho de trinca cresce distinguem-se os 
comportamentos idealmente frágil (curva R plana, na qual a resistência ao crescimento da 
trinca é independente do tamanho desta) e quase-frágil (curva R parabólica, na qual a 
presença de zonas de processo associadas ao crescimento de trinca incrementa a resistência ao 
crescimento da trinca).  

A partir da estimativa, baseada num modelo de mecânica da fratura linear elástica 
(MFLE), do efetivo fator de intensidade de tensão e o crescimento de trinca eficaz em carga 
máxima, e de uma aproximação simples da lei de potência efetiva da curva K-R (dependência 
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entre o fator de intensidade de tensão e o crescimento de trinca), obtém-se uma formulação 
alternativa para a quantificação da tenacidade à fratura do concreto. : 

 
Figura 18 Representação esquemática do processo de fratura do concreto. O comprimento da 
trinca inicial é a0 ea trinca macroscópica estendida é a e PZ é o tamanho da zona de fratura 

do processo ativo. 

 
Fonte: Wallin, 2013 

 
Figura 19 Definição esquemática da diferença entre um material idealmente frágil e um 

quase-frágil 

 
Fonte: Wallin, 2013 

 



  W
aafWB

PK eff
Ieff

0  
onde: 
 
KIeff – fator de intensidade de tensão efetivo para ao + aeff 
P – carregamento 
B – espessura do corpo de prova 
W – altura do corpo de prova 

a 

Frágil: KIr=KIC 

Quase-frágil: KIr=f(a) KIeff 
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ao – comprimento inicial da trinca 
aeff – crescimento de trinca eficaz 

 
Por outro lado, Taylor et al (1997) estudaram medições de resistência e tenacidade 

em concretos com e sem reforço de fibras de aço, utilizando o chamado índice de tenacidade, 
baseados no trabalho de Henegar (1978). Este índice de tenacidade é definido pelo American 
Concrete Institute (ACI - Commitee 544) como a razão entre a quantidade de energia 
requerida para flexionar uma viga de concreto com fibras por uma quantidade determinada 
para a energia necessária para levar a viga até o ínicio do trincamento (carga de pré-trinca), 
conforme mostrado na Figura 20. Grosso modo, pode-se dizer que o indice de tenacidade 
assim determinado estabelece o quanto o material é capaz de absorver energia após o 
momento em que se identifica o surgimento de uma trinca.  

 
Figura 20 Definição de índice de tenacidade ACI 

 
Fonte: Taylor, Lydon e Barr, 1997 

 
3.5.2 Metodologias de Medição da Tenacidade à Fratura em Concretos 
 
3.5.2.1 A mecânica da fratura dos materiais frágeis 

 
Diversas são as metodologias empregadas na determinação da tenacidade à fratura dos 

materiais quase-frágeis, aí incluídos os concretos. São mostrados abaixo algumas 
considerações gerais sobre alguns modelos empregados. 

Karihaloo e P. Nallathambi (1998) estabeleceram o que denominam de “melhores 
expressões para o cálculo da profundidade do entalhe efetivo” em corpos de prova de flexão 

deflexão 
deflexão 

total 

Área B 

1.9mm 

Área A 

Carga de 
pré trinca 

carga 

A Área
B ÁreaA Áreae tenacidadde Índice   
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em três pontos, utilizados para a determinação da tenacidade à fratura do concreto simples, 
utilizando de um lado a solução de elasticidade exata para a deflexão no meio do vão de uma 
viga sem entalhe e do outro estabelecendo a deflexão adicional no meio do vão devido à 
presença do entalhe, a partir da expressão correspondente para o fator de intensidade de 
tensão de corpos de prova fletidos em três pontos. 

Considerando uma curva típica de força deflexão de uma ensaio de flexão em três 
pontos, no pico de carga Pmax se verifica a deflexão correspondente p. Neste ponto 
estabelece-se a profundidade efetiva de trinca (ae), a partir da qual de estabelece a tenacidade 
à fratura efetiva: 

)(1 een
e
Ic FaK   

 O termo F1 (e) é um polinômio estabelecido a partir da deflexão relacionada, através 
do  teorema de Castigliano, com a energia de deformação total U acumulada no corpo de 
prova entalhado. A taxa de liberação de U por unidade de extensão de trincaa está 
relacionada com o fator de intensidade de tensão K1. 
 O tamanho de trinca efetivo é estabelecido por regressões matemáticas e depende da 
tensão, calculada no instante da carga máxima, do módulo de elasticidade (E), da 
profundidade inicial do entalhe e das características dos agregados utilizados na formulação 
do concreto: 

432 101
 


 





 W
g

W
a

EW
a ne  

Onde g é o tamanho máximo do agregado utilizado na mistura, n = 6M/(BW2), 
M=(Pmax+S/2)S/4 e 1=0,088±0,004, 2=-0,208±0,010, 3=0,451±0,013 e 4=1,653±0,109, 
W é a profundidade do corpo de prova em flexão. 

Zampini et al (1995) testaram a tenacidade à fratura de vigas de concreto entalhadas, 
ensaiadas em flexão sob três pontos, contendo quantidades variáveis de agregados graúdos. 
Avaliaram a rugosidade da interface matriz–agregado pela digitalização de imagens a partir 
de um microscópio de varredura. A rugosidade média da pasta foi relacionada com o 
parâmetro de fratura KIC e ac (abertura de fratura crítica). Foi verificado que a rugosidade 
próxima à interface pasta-agregado foi geralmente maior do que aquela mais longe, 
diminuindo com a distância do agregado. O estudo indicou que as partículas agregadas 
aumentam a tenacidade da pasta de cimento, e que este é um importante mecanismo de 
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endurecimento do concreto.Os resultados encontrados para KIC foram de 0,27MPa.√m, 0,38 
MPa.√m, 0,50 MPa.√m e 0,77 MPa.√m. 

Zhao e Xu (2014) estudaram a tenacidade à fratura do concreto no modo I. A 
pesquisa encontrou valores de KIC variando de 0,456MPa.√m a 0,960MPa.√m. 

Wang, Liu e Naus (2009) propuseram um novo método de determinação da 
tenacidade à fratura (KIC) de materiais estruturais, o teste de entalhe espiral de torção (SNTT), 
através da aplicação de torção pura a corpos de prova cilíndricos dotados de uma linha de 
entalhe que espirala ao redor do espécime a um passo de 45°. Os valores de KIC são obtidos 
com o auxílio de um código de computador de elementos finitos tridimensional, o TOR3D-
KIC.O método SNTT é adequado para testar uma grande variedade de materiais utilizados 
extensivamente emvasos de pressão e tubagens de componentes estruturais e peças soldadas, 
bem como em materiais cerâmicos e grafite. Uma importante característica do método é não 
ser necessária nem uma pré trinca de fadiga nem um entalhe profundo, para a avaliação 
dosmateriais frágeis, o que reduz significativamente o tamanho da amostra. O estudo obteve 
resultados para amostras argamassa de cimento portland, demonstrando a aplicabilidade do 
método SNTT para materiais de cimentícios. O valor de KIC para as amostras de argamassa 
testadas, com resistência à compressão de 34,45 MPa, foi de 0,360 ± 0,017 MPa √m. 
 
Metodologia dos Corpos Curtos com Entalhe em V (Chevron). 
 

Uma das metodologias para determinação da tenacidade à fratura de materiais utiliza-
se de corpos de prova cilíndricos, com entalhe em “V”, também chamados “short-rod” (Figura 
18), introduzidos por Barker (1977). 
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Figura 16Esquema de corpo de prova short-rod 

 
Fonte: Bittencourt, 2000 

Sendo: 
T – espessura do entalhe 
W – altura do corpo de prova 
B – diâmetro do corpo de prova 
a0 – comprimento da trinca 
F – força trativa 
 
O primeiro a utilizar corpos de prova do tipo “short-rod” (cilindro curto) com concreto 

foi Catalano (1983), apud Bittencourt, 1999. Suas pesquisas buscaram avaliar se a tenacidade 
ao fraturamento (KIC), como parâmetro da mecânica do fraturamento elástico linear (MFEL), 
é uma propriedade de materiais como concretos e argamassas. 

Nesse trabalho, Catalano (1983) apud Bittencourt (1999) também procurou 
determinar, experimentalmente, a relação entre flexibilidade (compliância) e o comprimento 
da fissura, além de discutir a validade do ensaio de tenacidade à fratura para argamassas e 
concretos, com a utilização de corpos de prova cilíndricos com ranhura do tipo chevron no 
plano diametral (short-rod). 

Bittencourt et al. (2000) observaram que a técnica de abertura diametral por tração 
direta tem a vantagem de exigir cargas muito menores do que as que são exigidas por outras 
técnicas. Porém, a moldagem do corpo de prova é trabalhosa, devido à necessidade de 
parafusos auxiliares, e há dificuldade em manter o alinhamento da carga nesse tipo de 
dispositivo. 

Catalano concluiu, entre outras coisas, que a mecânica da fratura elástico-linear se 
aplica e caracteriza o comportamento a fratura dos materiais quase-frágeis. Verificou que os 
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valores obtidos de tenacidade à fratura dependem dos constituintes, das condições de cura e 
da idade da argamassa ou do concreto. Realmente é o que se percebe na equação da energia: 

E
KG II

2 e )(gfaKI   
Os constituintes estão diretamente ligados a E.  
Mostrou ainda que corpos de prova de argamassa, ao contrário dos de concreto, 

forneceram valores válidos para a tenacidade ao fratura aparente, ou seja, valores obtidos 
através da carga crítica de fratura. 

O efeito do tamanho relacionado com a taxa de carregamento, realizando ensaios com 
vigas de concreto com o teste do tipo flexão em três pontos foi estudado por Bazant e Gettu 
(1990). Os corpos de prova foram testados com várias taxas de abertura de fissuras, onde 
ciclos fechados controlados de carregamento e descarregamento media-se a abertura da boca 
da fissura. 

Segundo Barker (1977), a configuração geométrica dos corpos de prova do tipo short-
rod traz ao ensaio de tenacidade à fratura a propagação estável da fissura, simplicidade, 
medição de um único parâmetro (carga de pico) e dispensa pré-fraturamento. 

No ensaio, utilizando corpo de prova tipo short rod, uma carga é aplicada na direção 
ortogonal ao plano de fraturamento, definido por um entalhe deixado durante a concretagem 
do corpo de prova (chevron-notch), em um plano diametral (Figura 19). São aplicados ciclos 
de carregamento e descarregamento, medindo-se a carga aplicada e a abertura correspondente 
da boca do entalhe. 

A ponta da fissura pode ser tratada como em estado plano de deformação e a energia 
necessária para avançar a fissura de forma estável, em um pequeno incremento Δa é dada pela 
expressão (Barker, 1977 e 1979): 

W = GIc b a                                                                    (1) 
onde: 
b: largura média da fissura entre a e a +a; 
GIc: taxa de de liberação de energia no avanço da fissura; 
a: incremento no avanço da fissura; 
W: trabalho – área abaixo da curva (figura 19). 
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3.5.2.2 Comportamento elástico 
 
Com base na definição de material elástico, Barker (1977) expõe que a energia 

liberada para o avanço da fissura é numericamente igual à área do triângulo OAB (Figura 21) 
pois, cessado o ciclo de carga, a abertura da boca da fissura volta a zero (comportamento 
elástico ideal): 

xFW  2
1  

onde: 
F : carga média entre os pontos A e B; 
Δx: variação de x entre os caminhos para F . 

 
Figura 17 Comportamento de um material elástico 

 
Fonte: Bittencourt, 2000 

 
Reescrevendo a equação em função da flexibilidade Δc (compliance), tem-se: 

 
cFW  2

2
1  

Sendo assim, a taxa de energia liberada GIc pode também ser escrita em função da 
flexibilidade Δc: 

 





 a

c
b

FG Ic 2
2

 
Através da relação existente entre a taxa de liberação de energia e KI (Barker, 1979), 

chega-se a um fator de intensidade de tensões crítico (KIc), sob a ótica da mecânica da fratura 
elástica linear: 
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 21.2/3  B
AFK cIc  

onde: 
Fc: carga máxima; 
A = f(ac/B): constante, função da geometria do corpo de prova e do carregamento; 
B: diâmetro do corpo de prova; 
 : coeficiente de Poisson. 

 
3.5.2.3 Comportamento inelástico 

 
Diz-se que um material possui comportamento inelástico quando apresenta 

deformações residuais, após ser submetido a ciclos de carregamento e descarregamento. 
Segundo (Barker, 1979), a energia liberada para a propagação da trinca (ΔW), de um valor 
“a” até “a + Δa”, é dada pela área do polígono CABD (Figura 22). 

 
Figura 18 Comportamento de um material inelástico 

 
Fonte: Bittencourt, 2000 

 
A energia pode ser expressa por: 

(6) 
    xFpFxxW  12

1
2
1

0  
onde p = Δx0 / Δx (fator de correção inelástica): razão entre as projeções no eixo x dos 

lados CD e AB do polígono CABD, de forma a calcular a flexibilidade entre os pontos A e B. 
A energia de fraturamento também pode ser dada em função da flexibilidade: 

(7) 
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pW var
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1 




  

Combinado-se as equações (1) e (7) tem-se a taxa de liberação de energia: 

a
c

b
F

p
pG Ic 






 21

1 2  
Através das relações entre GIc e KIc, chega-se a: 

IQICV Kp
pK *1

1 




  

KICV é denominada tenacidade aparente crítica no modo I de deformação, obtida em 
corpos de prova tipo short-rod, com entalhe em V.KIQ é denominada tenacidade aparente, 
sendo obtida através dos critérios de ensaio da mecânica da fratura elástica linear. 

*
minmax YWB

PK IQ   
Onde: 
Pmax: carregamento máximo de falha; 
B: espessura do disco; 
W: Comprimento do Corpo de Prova; 

*minY : fator adimensional geométrico da intensidade de tensão para as dimensões do corpo de 
prova ( *minY  = e1onde são constantes determinadas a partir de = a0/W; 1= 
a1/W 

O fator *CY  pode ser definido pelo método da “compliance” (Sakai e Bradt, 1993; 
Munz et. al., 1980; Bubsey et. al., 1982; Shang-Xian, 1983) e através de métodos numéricos 
(Ingrafea, 1982, Newman, 1983). Além do método experimental da flexibilidade 
(“compliance”) proposto por Barker, Munz propôs um tratamento diferente, em que tomou 
como similares a flexibilidade do corpo de prova chevron e a flexibilidade do corpo de prova 
com entalhe reto. Este modelo é largamente citado e é conhecido como o STCA (Straight 
Through Crack Assumption). Os resultados experimentais apresentados na literatura 
confirmam esta possibilidade, uma vez que o erro inerente a esta aproximação foi da ordem 
de 1,0 %. Neste caso, o tratamento analítico da variação da flexibilidade do sistema com o 
tamanho da trinca, a partir dos conceitos de taxa de liberação de energia durante o 
crescimento de uma trinca (G) proposta por Irwin apenas acrescenta à formulação para o 
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corpo de prova com entalhe reto (equação I) as correções geométricas próprias do entalhe 
chevron. 

YC = 
2/1)(

2
1

Cd
dCs








    (I) 

onde  representa a relação adimensional entre o tamanho da trinca e o comprimento do 
corpo de prova e Cs() é a flexibilidade (“compliance”) do corpo de prova chevron. 

Para o caso do entalhe chevron, basta uma correção para o formato do entalhe para se 
obter o fator Y e é possível mostrar que (Whithey e Bowen, 1990): 

YC*(0,1, ,C) = 
2/1

0
01)(

2
1

C

xd
dCV














      (II) 

Onde 0=a0/W; =a1/W; =a/W representam relações adimensionais determinadas pela 
geometria do corpo-de-prova chevron na qual as variáveis a0 e a1 estão descritas; e CV() é a 
flexibilidade do corpo de prova chevron.  

Para ensaios de flexão em três e quatro pontos, Shang-Xian (Shang-Xian, 1983) 
apresentou resultados de Yc* baseados no modelo do STCA de Munz (Munz et. al., 1980) 
modelo das camadas (slicemodel) proposto por Bluhm (Bluhm, 1975). Ele observou que os 
dois modelos apresentam resultados muito próximos quando se tem 0 >0,30. Está aí uma 
boa justificativa para o fato de na maioria dos casos, e na própria Norma ASTM E1304-97, se 
trabalhar com valores nesta faixa. Em seguida estão apresentados (Tabela 6) os resultados 
obtidos para os dois modelos e pelo método experimental da compliance respectivamente. 

Além do método analítico, métodos numéricos (análise de elementos finitos e análise 
de elementos de contorno) podem ser utilizados para a determinação do Y. A Tabela 7 
apresenta resultados experimentais e numéricos determinados por diversos trabalhos durante 
os anos 70 e início dos 80 (Newman, 1983). Munz et. al.(Munz et. al., 1980), por sua vez, 
apresentam os valores de YC* descritos por polinômios definidos para corpos de prova 
retangulares que atendem as relações geométricas 3,0 w/H :4,0; 0,200,4; e 1=1: 

 
YC*=4,08+3,95W/H+0,5(W/H)2+[-23,15+1,15W/H+1,3(W/H)2]0+[172,5–43,5W/H+3(W/H)2]02 

(III) 
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Tabela 6 YC* corpos de prova em flexão em três pontos (Shang-Xian, 1983) 
Método Polinômio 
STCA YC* = 01(   (10,53 + 26,67 0 + 41,84 2

0  - 30,28 3
0  + 25,45 4

0 ) 
Slice Model YC* = 5,639 + 27,44 0 + 18,93 2

0  - 43,42 3
0  + 338,9 4

0  
Shang-Xian 5 YC(,) = d0 + d1 1

0  +d2 2
0  + d3 3

0  + d4 4
0 + … 

 
Tabela 7 Valores de YC* para corpos chevron curtos (Newman, 1983). 

Configuração do Corpo de Prova W/B a0/w a1/W YC* 
Retangular 1,45 0,332 1 27,8 ±0,3 
Retangular 1,45 0,332 1 24,8±0,3 
Circular 2 0,2 1 29,8±0,3 
Circular 1,45 0,332 1 28,9±0.3 
Circular 2 0,2 1 36,2±0,4 

 
Bubsey et al. (Bubsey et. al., 1982) determinaram, a partir do método da 

“compliance”, o fator de intensificação geométrico mínimo, para corpos circulares, para a 
faixa de 0,200,5 e 1=1 (Tabela 8). 
 

Tabela 8 Polinômios Definidos para o cálculo de YC* (Bubsey et.al, 1982). 
W/D Polinômio (YC*) 
1,50 12,37 + 110,1 0 – 258,5 02 + 338,5 03 

1,75 26,1 + 17,46 0 + 22,86 02 + 8,643 03 
2,0 28,1 + 58 0 – 122,3 02 + 183,3 03 

Quando 1 1 pode se multiplicar os valores acima pela correção: 2/1

0
01

1
C








 . 

O fator *minY  também pode ser obtido graficamente, no ponto de mínimo de funções 
desenvolvidas analiticamente ou a partir de modelos do tipo *minY  = e1(onde são 
                                            5Coeficientes matemáticos para o cálculo de YC(,) 

W/B  d0 d1 d2 d3 d4 1,5 500 7,314 31,06 10,81 90,38 164,3 
2,0 600 5,639 27,44 18,93 -43,42 338,9 
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constantes determinadas a partir de = a0/W; 1 = a1/W, sendo a0 e a1, respectivamente a 
profundidade da ponta do entalhe e a1 é a posição da raiz do entalhe) (Orange et al., 1980). 

Santos et al (1998) estudaram a tenacidade à fratura de concreto, baseando-se na 
mecânica da fratura não-linear, utilizando ensaios com ciclos de carregamento e 
descarregamento e deformação controlada, em corpos de prova do tipo “short-rod”, além de 
verificarem a simplicidade de execução do ensaio, encontram os seguintes resultados: i) a 
propagação da fissura ocorreu perpendicularmente à direação de carregamento, garantindo a 
presença sempre do modo I de carregamento; ii) os resultados obtidos apresentaram baixo 
valores de desvio padrão, demonstrando a reprodutividade do ensaio. Do ponto de vista 
estrutural, os autores verificaram que a tenacidade à fratura do concretoé inversamente 
proporcional à relação água/cimento, contrariando Lott & Kesler (1964) tal qual Petersson 
(1980); verificaram ainda que quanto maior o tamanho do agregado graúdo maior o valor da 
tenacidade ao fratura (tal qual Naus & Lott (1969). 

Neste caso, cos concretos com agregados graúdos maiores, a diferença entre a 
tenacidade ao fraturamento aparente (KIQ) e a tenacidade ao fraturamento (KIc), se apresenta 
maior, ou seja, nestes casos o fator de correção inelástica (p) é maior, indicando um aumento 
da ocorrência dos eventos não lineares (fraturamento subcrítico e maior zona de processo) 
com o aumento do tamnho dos agregados. 
Variantes da metodologia chevron são empregados na avaliação da tenacidade à fratura de 
rochas. A ISRM recomenda três deles, quais sejam: o ensaio Chevron Bend (CB), no qual 
uma viga contendo um entalhe em V é submetida a flexão em três pontos; e o ensaio Cracked 
Chevron Notched Brazilian Disc (CCNBD) (ISRM, 1995); e o ensaio Short Rod (SR) (ISRM, 
1988), utilizando a configuração da figura 21 (Iqbal e Mohanty, 2006).  
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Figura 21 Geometria das amostras, notações e configuração utilizadas para teste de SR. D: 
diâmetro do corpo de prova; W: comprimento do corpo de prova, 1.45D;  ângulo Chevron, 

54,6º; a0: distância da ponta do entalhe à face superior do corpo de prova, 0.48D; a: 
comprimento de trinca; a1: profundidade máxima do entalhe Chevron; t: largura ou espessura 

do entalhe; A: área projetada do entalhe; F: carregamento aplicado no corpo de prova 

 
Fonte: Iqbal e Mohanty, 2006 
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3.6 DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS 
 
3.6.1 MODELO DA PLACA SIMPLES (Teoria de Westergaard). 
 

Westergaard desenvolveu uma teoria que permite estimar de forma simples as 
máximas tensão e deflexão de uma placa de concreto rodoviário rígido sob carregamento 
fletor gerado pela ação de uma roda de veículo, localizada em diferentes posições (Figura 31) 
de uma placa sustentada sobre uma fundação elástica, cuja rigidez é estabelecida pelo módulo 
de reação desta fundação (K). A partir deste modelo serão estabelecidas as espessuras de uma 
placa simples, levando em conta os valores de resistência à tração na flexão, obtidos 
experimentalmente.  

Como premissa inicial, esta teoria considera uma placa semi-infinita, de sorte que os 
cantos e vértices da mesma não tem influência significativa sobre as máximas tensões e 
deflexões. Foram estabelecidos modelos para as 03 condições descritas na figura abaixo, isto 
é para uma área de contato idealizada circular. Nesta análise será considerado apenas o 
resultado obtido para um carregamento central. Neste caso, a ação de uma única roda de 
veículo provoca, na base inferior da placa localizado no centro desta, as máximas tensões de 
tração e deflexões. 

 
Figura 19 Posições de aplicação de carregamento – Teoria de Westergaard 

 Fonte: Westergaard, 1926 
  

Entre os parâmetros utilizados na análise de Westergaard é importante destacar: 
 

i) Módulo de reação elástica da sub-camada do pavimento (k):  
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K = p.Δ [N/mm3],  
 
onde p é a pressão que dever ser aplicada a uma placa rígida, de 750 mm de diâmetro,  para 
promover um deslocamento (Δ) de 1,25 mm na sub-camada.  
 
ii) Razão de rigidez relativa, que define a resistência à deflexão da placa oferecida pela sub-

camada. Em outras palavras, a deflexão da placa é uma medida direta do nível de 
pressão suportada por esta subcamada. Esta pressão de deformação, característica de 
pavimentos rígidos levou Westergaard a definir a razão de rigidez relativa (l, em mm), 
conforme a equação abaixo: 

 
E = 22.250 + 250 . fck (para 15 < fck <65 MPa) 

onde h é a espessura da placa, υ é o coeficiente de Poisson, que varia entre 0,15 e 0,20 para a 
maioria dos concretos e k o módulo de reação elástica da subcamada; E é o Módulo de 
Elasticidade do Concreto (N/mm²); fck é a resistência à compressão obtida para concreto com 
28 dias de idade. 
 

De posse destas informações, a solução para a tensão gerada pela ação de uma roda 
aplicando pressão sobre um pavimento rígido, numa área de contato circular é: 

;    
σ é a tensão de tração na flexão (N/mm²); P é a carga aplicada pela roda (N); p é a 

pressão de contato (N/mm²); a é a área de contato circular (mm); υ é o coeficiente de Poisson, 
que varia entre 015 e 0,20 para a maioria dos concretos; l é a razão de rigidez relativa (mm); h 
é a espessura da placa de concreto (mm); e γ é a constante de Euller (0,5772156649). 
 

A partir deste modelo, conhecidas as resistências à tração na flexão, bem como as 
demais propriedades dos diferentes concretos pode-se estabelecer a espessura para a placa de 
concreto adequada a resistir a uma pressão exercida pela roda do automóvel (P). Manipulando 
adequadamente os parâmetros do resultado de Westergaard, e substituindo σ pela resistência à 
tração na flexão obtida experimentalmente (ft), obtém-se: 
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Neste caso é importante salientar que a razão l é função da espessura h, de sorte que os 
valores de h serão obtidos a partir de interpolações sucessivas a partir dos valores de l. 

Nota: O dimensionamento de placas para pavimento tradicionalmente adotado é 
aquele apresentado pela portland Cement Association 1984, apresentado no Manual de 
Pavimentos Rígidos do DNER e na publicação da ABCP, “Dimensionamento de Pavimentos 
Rodoviários e Urbanos de Concreto pelo Método da PCA/1984”. O método baseia-se no 
dimensionamento por meio da tensão de tração na flexão, no modelo modificado de fadiga e 
no modelo de ruína por erosão da fundação do pavimento, no qual se embute o modelo de 
ruína por formação de “degraus” ou escalonamento nas juntas transversais. No entanto, por 
tratar-se de trabalho acadêmico, foi aplicada a Teoria de Westergaard, de modo a simplificar a 
análise de custos. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
4.1 INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo serão apresentados os insumos e materiais empregados bem como todos 
os procedimentos experimentais utilizados na confecção de corpos de prova utilizados nos 
ensaios de resistência mecânica (compressão axial e tração na flexão), nos ensaios de 
tenacidade à fratura e nos ensaios de caracterização física do concreto (abatimento, índice de 
permeabilidade, porosidade), nas metodologias empregadas na caracterização dos diferentes 
concretos, bem como das diversas matérias primas (cimento, areia, brita, sílica ativa), além 
das metodologias utilizadas na realização dos diferentes ensaios mecânicos empregados. 

Este trabalho de pesquisa é constituído por 02 duas etapas, sendo a primeira chamada 
de Etapa Preliminar e a outra chamada de Etapa Principal. Na Etapa Preliminar foram 
realizados experimentos em cooperação com alunos de graduação no contexto da disciplina 
MTR 0455 Mecanismos de Fratura e Análise de Falha, ministrada pelo orientador deste 
trabalho, parte do curso de Graduação em Engenharia de Materiais do DEMat-CT/UFRN. 
Nesta etapa, duas diferentes séries de experimentos (Série I e Série II) foram utilizadas para o 
desenvolvimento de dispositivos e procedimentos de moldagem de corpos de prova e de 
execução para permitir a introdução dos ensaios de tenacidade à fratura utilizando a 
metodologia Chevron, a partir de concretos de composição e comportamento convencionais. 
O uso da metodologia Chevron foi incentivado pelo estudo de trabalhos do grupo de pesquisa 
liderados pelo Prof. Túlio Bittencourt, na EPUSP (Bittencourt et al, 2000; Bittencourt, 1999, 
Santos et al, 1998; Santos, 1998). 

Na Etapa Principal foram realizados diversos experimentos e caracterizações, tomando 
como referência um concreto de composição base similar a um dos muitos traços utilizados 
no projeto de duplicação da BR 101/RN – Lote 01 (46,2 Km de extensão), respeitando os 
requisitos básicos da obra, a saber: resistência à tração na flexão mínima de 4,5 MPa e 
abatimento de 50 ± 10 mm. Além disso, por razões econômicas, manteve-se o uso das 
mesmas matérias primas utilizadas na referida obra, isto é, adotou-se o mesmo tipo de 
cimento, bem como areia e brita provenientes das mesmas fontes utilizadas na obra. De posse 
desta composição base, foram produzidos então outros concretos com diferentes teores de 
adição de sílica ativa (em relação à massa de cimento) de 3,0 %, 6,0 %, 9,0 % e 12,0 %. 
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4.2 ETAPA PRELIMINAR 
 
4.2.1 Materiais e métodos 
 

Por se tratar de um estudo relacionado com atividades de graduação, além dos estudos 
relativos ao desenvolvimento do ensaio de tenacidade à fratura Chevron, nesta Etapa 
Preliminar os graduandos participantes avaliaram, além da tenacidade à fratura, as resistências 
à compressão axial e à compressão diametral de concretos convencionais, bem como se 
buscou estabelecer as influências de variáveis de produção e de microestrutura (relação 
água/cimento, tamanho de agregado) sobre o comportamento mecânico de concretos, em 02 
séries de experimentos: i) Série I na qual foi feita a comparação da resistência mecânica e 
tenacidade à fratura de 02 concretos, sendo o primeiro de traço especificado para aplicação 
estrutural (Traço Preliminar 1 - TP1) e o segundo de baixa resistência ou “traço magro” (TP2); 
ii) Série II, na qual foi feita a comparação da resistência mecânica e da tenacidade à fratura de 
um concreto estrutural de baixa resistência projetada (20,0 MPa – TP3) e de um concreto de 
alto desempenho (CAD), de alta resistência projetada (60 MPa – TP4). As composições 
utilizadas nesta etapa estão apresentadas na Tabela 7. Nas duas séries foi utilizado o cimento 
do tipo CP V ARI, não sendo utilizados aditivos. 

 
Tabela 9 Composição dos concretos utilizados na Etapa Preliminar 

Concreto Traço Cimento Agregado 
miúdo (Areia) 

Agregado 
graúdo (Brita) Água (l) Aditivo 

(ml) 
SÉRIE I 

TP1 
Unitário [massa] 1 2,17 2,81 0,55 

0 Consumo [Kg] 366 3.192 4.125 201 
% em peso 4,64 40,49 52,32 2,55 

TP2 
Unitário [massa] 1 3,21 3,73 0,73 

0 Consumo [Kg] 274 2.645 3.072 200 
% em peso 4,43 42,72 49,62 3,23 

SÉRIE II 
TP3 

Unitário [massa] 1 2,09 2,59 0,56 
0 Consumo [Kg] 380 794 983 213 

% em peso 16,03 33,50 41,48 8,99 
TP4 

Unitário [massa] 1 0,81 1,38 0,36 
0 Consumo [Kg] 668 541 922 240 

% em peso 28,17 22,82 38,89 10,12 
Fonte: Silva, 2014 
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4.2.1.1 Preparação das Matérias Primas  
 
Na Etapa Preliminar de experimentos foram utilizados os seguintes materiais, com as 

seguintes características e procedimentos de preparação: 
 

i)  Cimento:  na Série I, foi utilizado o cimento CP V ARI RS, fabricado pela empresa 
MIZU; enquanto que na Série II foi utilizando o cimento CP V ARI, fabricado pela empresa 
ELIZABETH. Por não ser o foco do trabalho, em ambas as séries não foram realizados 
ensaios com o cimento.  

ii) Agregado miúdo (areia): tanto na série I, quanto na série II, foi utilizada areia 
grossa disponibilizada pelo Laboratório de Materiais de Construção, previamente seca em 
estufa por 72h e depois armazenada em baias, para evitar contaminação com outros materiais. 
Não foram realizados ensaios de caracterização desse material, sendo consideradas, quando 
necessárias, as características disponibilizadas pelo referido laboratório (densidades real e 
aparente). 

iii) Agregado graúdo (brita): em ambas as séries foi utilizada uma brita granítica 
disponível no Laboratório de Materiais de Construção, de tamanho médio nominal de 19 mm. 
Assim como no caso da areia, não foram realizados ensaios de caracterização, sendo 
utilizados os dados disponíveis no referido laboratório (densidades). 

iv)  Água: em ambas as séries, para a produção do concreto, foi usada a água derivada 
da rede pública de distribuição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
proveniente de poços subterrâneos, potável e de acordo com as Normas NBR 12655/2015 e 
NBR NM 15900-1/2009. 
 
4.2.2 Ensaios mecânicos 

 
Na Etapa Preliminar foram realizados os ensaios mecânicos de resistência à 

compressão axial (fc), de resistência à compressão diametral (ft) e de tenacidade à fratura 
Chevron (KICV), sendo que, para cada composição, foram ensaiadas 03 amostras em cada 
modalidade de ensaio, perfazendo, portanto 09 corpos de prova por composição, ou 36 corpos 
de prova no total. A produção dos diferentes concretos, bem como as moldagens de todos os 
corpos de prova foram realizadas em cooperação com o Prof. Dr. Paulo Alysson Brilhante 
Faheina de Souza, do Laboratório de Materiais de Construção, do Departamento de 
Engenharia Civil – CT/UFRN. 
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As dimensões utilizadas nos diferentes corpos de prova são as seguintes: i) 
compressão axial e diametral: 10 cm de diâmetro e 20 cm de comprimento, de acordo com a 
Norma NBR 5738/2008; ii) tenacidade à fratura Chevron: diâmetro (B) de 15,0 cm; 
comprimento (W) de 21,75 cm; abertura do entalhe (t) de 0,3 cm; ângulo do entalhe () de 
550; profundidade do entalhe (a0) de 72 mm, tomando por referência os trabalhos de 
Bittencourt, 1998.  

Os ensaios mecânicos forma realizados da seguinte forma: i) ensaios de compressão 
axial e diametral das séries I e II foram realizados numa prensa hidráulica de fabricação 
AMSLER, com capacidade nominal para 100t, do Laboratório de Materiais de Construção, do 
Departamento de Engenharia Civil – CT/UFRN. Os ensaios de tenacidade à fratura foram 
realizados na máquina universal de ensaios eletromecânica, marca Shimadzu, modelo AGX 
300 de 300 KN de capacidade máxima, do LABMEM-DEMat-CT/UFRN.  

As velocidades de carregamento utilizadas nos respectivos ensaios foram: i) 
compressão axial: 0,45 MPa/s de acordo com a norma NBR 5739/2007; ii) compressão 
diametral 0,05 MPa/s de acordo com a norma NBR 7222/2010;  iii) tenacidade à fratura: 2,0 
Kgf/s, tomando por referência os trabalhos de Bittencourt et al, 2000. Todos os ensaios foram 
realizados à temperatura ambiente e umidade relativa do ar de aproximadamente 50%. 

As amostras fabricadas a partir dos traços obtidos na Série I foram ensaiadas 
mecanicamente com uma idade de 07 dias, enquanto que as amostras fabricadas a partir dos 
traços da Série II foram ensaiadas com idade de 14 dias. Em ambos os casos as idades 
escolhidas buscaram se adequar aos cronogramas dos trabalhos de graduação associados.  
 
4.2.3 Desenvolvimento de dispositivos auxiliares para a realização dos ensaios de tenacidade 
à fratura Chevron 

 
Para a realização dos ensaios de tenacidade à fratura, foi necessário o desenvolvimento 

e a fabricação de diferentes dispositivos auxiliares: 
 
i) Dispositivo de introdução do entalhe Chevron: é constituído por chapa de 3 mm de 

espessura em aço, conforme Figura 32-a e dimensões da Figura 35, possuindo gabarito para o 
posicionamento de parafusos que serão inseridos no corpo de prova durante a moldagem 
(Figura 33). A colocação dos parafusos deve ser feita de modo a se garantir um 
posicionamento no plano ortogonal ao plano de fraturamento. 
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Figura 20 Detalhe do dispositivo de entalhe Chevron com gabarito de colocação dos parafusos 
(esquerda). Dispositivo inserido na forma cilíndrica (direita) 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
ii) Dispositivo para a aplicação de carga de tração a partir da máquina de ensaios: este 

dispositivo deve garantir que a força aplicada pelo equipamento de ensaio seja transmitida ao 
corpo de prova, perpendicularmente ao plano de fratura. Dessa forma, o corpo de prova é 
fixado ao equipamento de ensaio através de duas barras de transmissão de carga, presas por 
parafusos (Figura 35). Esses parafusos, em número de 4 por amostra, são colocados durante a 
fase de moldagem, garantindo o seu posicionamento no plano de fratura (Bittencourt et al., 
2000). Após avaliações sobre a facilidade de manuseio e resistência da conexão parafusos de 
fixação/concreto, chegou-se à conclusão de que o parafuso mais adequado é o de 5/16”. O 
número de 4 parafusos foi escolhido após análises, para garantir a fixação das barras de 
transmissão de carga, para evitar que rotação durante a aplicação do carregamento e também 
para que houvesse uma melhor distribuição das tensões na região dos parafusos, minimizando 
a probabilidade de ruptura localizada do concreto (Bittencourt et al., 2000). Estes parafusos 
foram inseridos no corpo de prova durante a fase de moldagem, isto é, com o concreto ainda 
fresco, utilizando gabarito afixado junto a chapa de entalhe (Figura 32 e 33).  

Dessa forma, o corpo de prova foi fixado ao equipamento de ensaio utilizando-se duas 
barras de transmissão de carga (Figura 35 - b). Note-se que essa é a 1ª versão da barra de 
transmissão de carga, confeccionada em barras de aço. A versão final, que foi a utilizada nos 
experimentos principais, está detalhada na Figura 34. 

A distribuição dos parafusos no corpo de prova está mostrada na figura 35-a. O 
resultado inicial da fixação dos corpos de prova à máquina de ensaio pode ser visto na Figura 
35-b. 

 

a b 
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Figura 21 Desenho do dispositivo para introdução do entalhe Chevron e gabarito para a 
inserção dos parafusos de fixação das barras de tracionamento. 
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Fonte: Silva, 2015 
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Figura 22 Desenho das barras de transmissão de carga. 
 

Vista superior – sem escala (medidas em mm) 
 
 
 
 
 
 

Vista de topo – sem escala (medidas em mm) 
 
 
 
 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
Figura 23 Posicionamento a) dos parafusos de fixação no corpo de prova e b) 1ª versão das 

barras de transmissão de carga 

 
Fonte: Silva, 2014 

 
iii) Dispositivo de suporte do corpo de prova: uma vez fixado o corpo de prova à 

máquina de ensaio, notou-se a necessidade de se sustentar sua extremidade oposta, evitando, 
com isso que o corpo trasladasse ou rotacionasse na direção vertical, sob efeito de seu peso 
próprio, com eventuais influências sobre os resultados obtidos. Na Série I, foi utilizado como 
suporte um arame metálico disponível no LABMEM-DEMat-CT/UFRN (Figura 35-b). Como 
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esta improvisação mostrou-se pouco confiável, já na Série II, foi implantado um dispositivo 
projetado, conforme pode ser visto na Figura 36. 

O dispositivo foi produzido a partir de uma barra rosqueada de diâmetro 3/4” 
introduzida em tubo de 42,4mm de diâmetro externo, com altura de 300 mm, que serviu como 
guia para a rosca, por meio de uma porca soldada em sua extremidade. O conjunto foi fixado, 
pelo tubo metálico, a uma base de cantoneira de 150 x 150 mm, com aba de 46 mm. No topo 
do conjunto, para o apoio do corpo de prova, um arco de circunferência de 170 mm de 
diâmetro por 85 mm de altura, 3mm de espessura e largura de 100 mm. A superfície de apoio 
do corpo de prova foi revestida por uma manta de borracha de 6mm de espessura (Figura 36). 
 

Figura 24 – Disposição geral da montagem da amostra para o ensaio de tenacidade à fratura 
pela metodologia Chevron (A direita detalhe do dispositivo de suporte do corpo de prova e da 

montagem do extensômetro) 

 
Fonte: Silva, 2014 

 
iv) Espaçador metálico: ao ser inserido nas formas metálicas convencionais, com 

diâmetro de 15 e altura de 30 cm, utilizadas para a obtenção das amostras cilíndricas para os 
ensaios de compressão, permitiu obter a altura necessária ao corpo de prova de tenacidade à 
fratura short-rod (relação W = 1,45.B) (Figura 18 e Figura 37). Os espaçadores possuíam o 
diâmetro maior com 14,9 cm e uma altura de 8,25 cm. 
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Figura 25 Espaçadores para garantir altura dos corpos de prova 

 
Fonte: Silva, 2015  

 
4.2.4 Mistura dos materiais e moldagem dos Corpos-de-Prova 
 

As formas para moldagem dos corpos de prova utilizados no ensaio de tenacidade à 
fratura foram baseadas nos trabalhos de Bittencourt et al, 2000. As condições de moldagem e 
cura foram adaptadas à norma brasileira de moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos 
ou prismáticos de concreto, NBR-5738/2003. Este tipo de corpo de prova foi sugerido por 
Barker (1977) e utilizado pela primeira vez em materiais cimentícios por Catalano (1983). A 
altura do corpo de prova foi garantida com a colocação de espaçadores metálicos dentro da 
forma cilíndrica de 15 x 30 cm (Figura 37). A Figura 38 mostra a sequência de retirada da 
placa de entalhe. 

ESPAÇADORES 
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Figura 26 Sequência de retirada do dispositivo de entalhe Chevron com gabarito de colocação 
dos parafusos 

 
Fonte: Silva, 2015  

 
Em analogia ao preconizado pela NBR 5738/2003 para o adensamento manual de 

corpos de prova cilíndricos de 15 x 30 cm, o concreto foi adensado em duas camadas, já que a 
altura do corpo de prova de tenacidade à fratura é de 21,75 cm. Foram dados 25 golpes em 
cada camada, utilizando haste metálica de 16 mm.  

As chapas utilizadas na formação do entalhe Chevron foram inseridas nos moldes logo 
após o adensamento do concreto, sendo removidas duas horas após a moldagem. Na mesma 
chapa formadora do entalhe foi adaptado um gabarito para posicionamento de quatro 
parafusos a serem utilizados para fixar duas barras de transmissão de carga de tração. Os 
corpos de prova dos ensaios de compressão axial e de tenacidade à fratura foram desformados 
após 24 horas da moldagem. Já os de tração na flexão foram desmoldados após 48 horas. 
Após a desforma, todos os corpos de prova foram colocados dentro de tanque, para cura 
úmida. 

A moldagem e o adensamento dos corpos de prova dos ensaios de compressão e de 
tração na flexão seguiu as orientações da NBR 5738/2003. 
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4.2.5 - Caracterização Microestrutural. 
 

Nesta Etapa Preliminar foram realizadas apenas avaliações macroscópica da superfície 
de fratura bem como fractografia por MEV das mesmas. O equipamento utilizado foi o MEV 
de bancada de fabricação Hitachi, modelo TM3000, com EDX Swift ED3000, do Laboratório 
de Caracterização dos Materiais do DEMat-CT/UFRN. 
 
4.3 - ETAPA PRINCIPAL 
 
4.3.1 Introdução 
 

Este capítulo apresenta os materiais empregados, as composições estudadas, os 
procedimentos de obtenção de amostras, as técnicas de caracterização microestrutural, tanto 
das matérias primas quanto dos concretos obtidos, as técnicas de caracterização física das 
matérias primas, bem como os procedimentos de realização nos diferentes ensaios mecânicos 
empregados (compressão axial, flexão em três pontos e tenacidade à fratura). As etapas do 
procedimento experimental executadas durante o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa 
(Etapa Principal) são apresentadas no fluxograma da Figura 39. 
 
4.3.2 Composição (traço) dos concretos a serem estudados. 
 

Como primeiro passo deste trabalho, foi estabelecida a composição base (traço5 base), 
a partir da análise dos diferentes traços utilizados nas obras de duplicação da rodovia BR-
101/RN, no trecho entre a cidade de Touros-RN e a divisa entre os estados do RN e da PB. 
Este segmento, com extensão de 46,2Km, está compreendido entre o entroncamento com a 
RN-063 em Ponta Negra (Km 96,4) e o entroncamento com a RN-061 em Arês (Km 142,6), 
denominado no projeto como Lote 01. 

Como requisito básico, todos os traços utilizados nas placas de pavimento rodoviário 
deveriam atingir uma resistência de tração na flexão mínima de 4,5 MPa. Mantido este 
requisito, o traço base deste trabalho foi escolhido de forma a manter as mesmas matérias 
primas da obra: mesmo tipo de cimento, bem como areia e brita provenientes das mesmas 
fontes utilizadas na obra. Os traços utilizando agregado graúdo (brita) com dimensões 
                                            5 Na engenharia civil é mais comum a utilização do termo “traço”, ao invés de mistura. 
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nominais de 32 mm foram descartados, uma vez que, no decorrer deste trabalho, dispunha-se 
somente de agregado graúdo de dimensões nominais de 19 e 25 mm, além do fato de que a 
utilização de agregado de 32 mm poderia trazer dificuldades na moldagem dos corpos de 
prova de tenacidade à fratura, quando da inserção das chapas de entalhe Chevron. Por fim a 
escolha definitiva recaiu sobre o traço mais utilizado ao longo da referida obra. O menor 
consumo de cimento no traço escolhido foi definido para se buscar reduzir os problemas 
associados à retração e fissuramento durante a obra. 

Estabelecido o traço base, a partir da literatura analisada neste trabalho, estabeleceu-se 
os diferentes níveis de modificação do concreto através da adição de sílica ativa. Os teores de 
3%, 6%, 9% e 12% de sílica ativa adicionado, em relação à massa de cimento, decorreu da 
perspectiva de se estabelecer uma relação ótima entre o comportamento mecânico e as adições 
desta fase ao concreto, sem comprometer os custos de produção envolvidos. As composições 
dos diferentes traços avaliados neste trabalho estão apresentadas na Tabela 8. 

Note-se que o consumo passa a se alterar após a adição da sílica ativa, como era de se 
esperar, já que se está adicionando finos à mistura. 
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Figura 27 - Fluxograma do procedimento experimental. 
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CPs Chevron: remoção 
das placas de entalhe após 

2 horas 

Adição de água 

SIM 

NÃO 

Abatimento é 
adequado? 

 

Mistura na betoneira para 
homogeneizar 

Aquisição da areia  Escolha do traço base e cálculo 
dos quantitativos  

Aquisição dos demais 
materiais: cimento, britas e 

sílica ativa 

Secagem da areia em 
estufa por 24 horas 

Peneiramento da areia 
com peneira de 4,8mm 
 

Estocagem da areia seca 
em recipientes fechados 
 

Ensaios de 
caracterização * 

Item 4.3.1.1 

Colocação dos materiais 
na betoneira 

Pesagem e separação dos 
materiais para um traço 

Limpeza das formas e 
aplicação de óleo queimado 

Colocação dos espaçadores 
nos moldes dos CPS de 

tenacidade 
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Tabela 10 Traço (em relação à massa de cimento), Consumo (em relação a 1,0 m3 e 
Composição Química (% em peso) dos Concretos Utilizados na Etapa Principal 

Concreto Traço Cimento 
Agregado 

miúdo 
(Areia) 

Agregado 
graúdo 1 

Brita Fina 
 (19 mm) 

Agregado 
graúdo 2 

Brita Grossa 
(25 mm) 

Água Sílica 
Ativa Plastificante 

TB 
Unitário * 1,0 1,72 1,23 1,84 0,4700 0 ** 0,65 *** 

Consumo [Kg/m3] 383,32 659,55 471,39 705,59 180,15 0 2,49 
% em peso **** 15,955 27,453 19,621 29,369 7,498 0 0,104 

TM-3 
Unitário [massa] 1,0 1,72 1,23 1,84 0,4700 3,0 0,65 *** 

Consumo [Kg/m3] 381,49 656,40 469,15 702,22 179,29 11,44 2,48 
% em peso **** 15,879 27,322 19,528 29,229 7,463 0,476 0,103 

TM6 
Unitário [massa] 1,0 1,72 1,23 1,84 0,4747 6,0** 0,65 *** 

Consumo [Kg/m3] 379,40 652,80 466,57 698,37 180,11 22,98 2,47 
% em peso **** 15,792 27,172 19,420 29,069 7,497 0,948 0,103 

TM9 
Unitário [massa] 1,0 1,72 1,23 1,84 0,4795 9,0** 0,65 *** 

Consumo [Kg/m3] 377,32 649,23 464,02 694,55 180,91 34,47 2,45 
% em peso **** 15,706 27,024 19,314 28,910 7,530 1,414 0,102 

TM12 
Unitário [massa] 1,0 1,72 1,23 1,84 0,4866 12,0** 0,65 *** 

Consumo [Kg/m3] 375,13 645,47 461,33 690,52 182,54 45,96 2,44 
% em peso **** 15,615 26,867 19,202 28,743 7,598 1,874 0,102 

* Valores em relação à massa de cimento; ** Valores em relação à massa de cimento; *** Valores percentuais 
em relação à massa de cimento; **** Valores percentuais em relação à massa total de concreto.Cabe ressaltar os 
teores utlizados de algumas matérias-primas.  
4.3.2.1 Relação água/cimento e abatimento 

 
Como sabido, a relação de massa de água versus a massa de cimento (relação a/c) tem 

bastante influência sobre as propriedades físicas e mecânicas do concreto. Diante deste fato, 
foram realizados testes preliminares para definir uma relação a/c de referência, de modo a se 
atingir, além das características de resistência mecânica necessárias, o abatimento requerido. 
Em função de exigências tecnológicas do processo de distribuição do concreto para obtenção 
in loco das placas de pavimento, o abatimento deveria atender às exigências operacionais dos 
equipamentos de distribuição e nivelamento do concreto (máquina pavimentadora), isto é, 
apresentando valores estipulados da ordem de 50mm ± 10mm, portanto, a mesma faixa de 
variação utilizada na obra de referência6. 

Durante os testes preliminares foi verificado que, à medida que aumentava o teor de 
sílica ativa adicionado ao concreto, fixada uma mesma relação água/cimento, o abatimento 

                                            6 O equipamento utilizado na obra, chamado pavimentadora, requeria um abatimento nessa faixa. Valores acima 
ocasionavam deformação nas laterais da placa, com desmoronamento do concreto. Já valores abaixo acarretavam 
em um maior esforço da pavimentadora na distribuição do concreto, com maior probabilidade de aparecimento 
de vazios. Um concreto mais seco, ao ser vibrado e distribuído, apresentava uma dificuldade natural ao 
adensamento, em função do maior atrito existente entre as partículas do material, apresentando maior quantidade 
de cavidades. 
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era reduzido, caindo bastante para 9,0% de SiO2 e apresentando valores muito baixos, 
inviáveis, para teores de 12,0 %. 

Como o traço base foi elaborado com uma relação água/cimento igual a 0,47, 
buscando reproduzir as condições operacionais de campo, para manter o abatimento 
constante, pequenas variações da relação a/c, acima do valor de referência, foram necessárias, 
no caso dos traços TM6, TM9 e TM12. 
 
4.3.3 Matérias Primas 

 
Para evitar influências de eventuais variações das características das matérias primas 

sobre o comportamento mecânico dos concretos analisados, procedeu-se a uma uniformização 
de todas aquelas utilizadas. Neste contexto, foram adquiridos:  

i) Cimento portland do tipo CP II-E-32 RS, fabricado pela empresa Cimento Apodi, 
tendo sido adquiridos 14 sacos com 50Kg cada, todos do lote nº 04100236 GOA. Os sacos 
foram empilhados sobre estrado de madeira, devidamente afastados do chão e das paredes, em 
local seco.  
 

ii) Areia grossa (quartzosa) adquirida no comércio local, proveniente do rio Jundiaí, 
próximo ao município de Macaíba / RN. A areia empregada nesse experimento foi 
previamente seca em estufa por 72h e depois armazenada em contêineres de polietileno até a 
preparação das amostras. 

 
iii) Em relação aos agregados graúdos, foram adquiridos 2 m³ de cada tipo de brita 

(brita 1 de 19 mm de tamanho médio e brita 2 de 25 mm de tamanho médio, ambas 
graníticas), doadas pela empresa Minerações e Construções Ltda. (Pedreira Votorantim, 
Macaíba / RN). 

 
iv) Em relação aos aditivos, neste trabalho foi utilizado apenas um aditivo 

superplastificante do tipo Tec-Mult 400 (da marca Grace), com especificação na proporção de 
0,65 % em relação à massa de cimento. O material foi doado pela empresa Somix Concretos 
Ltda. As propriedades básicas atestadas pelo fornecedor são as seguintes: pH = 7,5 +/- 1,0 
(ABNT 10908); massa específica = 1,205 +/- 0,02 g/cm3 (ABNT 10908); dosagem 
recomendada = 300 a 1000 ml/100 kg de cimento. 
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v) A sílica ativa foi gentilmente doada pela empresa Cia de Ferro Ligas da Bahia – 
FERBASA. 
 
vi) Água utilizada na produção dos concretos estudados foi obtida diretamente do sistema de 
abastecimento do Laboratório de Materiais de Construção, do Departamento de Engenharia 
Civil – CT/UFRN. Portanto, trata-se de água potável e de acordo com as Normas NBR 
12655/2015 e NBR NM 15900-1/2009, produzida na UFRN, a partir de poços subterrâneos de 
abastecimento próprios. 

 
4.3.4 Caracterização Microestrutural das Matérias Primas e dos Concretos  

 
As matérias primas utilizadas neste trabalho foram submetidas a diferentes ensaios de 

caracterização: 
 
i) Inicialmente foi feita uma caracterização da composição química destas (cimento, 

areia, brita), utilizando a técnica de fluorescência de R-X (FR-X), utilizando o equipamento 
de bancada marca Shimadzu, modelo EDX 720, do Laboratório de Caracterização dos 
Materiais do DEMat-CT/UFRN, utilizando fonte de R-X de Cobre (Cu Kα) e utilizando do 
sinal de energia dispersiva (EDS). 
Para se ter uma boa amostragem das características dos agregados, foram feitas análise em 11 
amostras, sendo 6 da brita 1 (19 mm) e 5 de brita 2 (25mm). As amostras foram escolhidas em 
função da variação de cor e, para a análise, cada amostra foi moída com a ajuda de almofariz 
cerâmico, para a obtenção de pó fino com textura similar ao talco. 

 
ii) As fases presentes, tanto nas matérias-primas (cimento e sílica ativa) quanto nas 

amostras de concreto ensaiadas mecanicamente, foram caracterizadas utilizando-se a técnica 
da difração de R-X, em pós, do Laboratório de Difração de R-X do DFTE-CCET/UFRN, 
utilizando um difratômetro da marca Rigaku, modelo Miniflex II com tubo de Cu (λ = 
1,55056 Â), a partir dos seguintes parâmetros operacionais: i) tensão de geração de R-X de 30 
kV, ii) corrente 15 mA; iii) varredura 2º a 120º para 2θ; iv) velocidade de varredura de 
15º/min e passo de 0,01º sob escaneamento contínuo. As amostras foram previamente 
preparadas, sendo reduzidas a pó (talco) com auxílio de almofariz cerâmico. 

A determinação das fases presentes foi realizada pela comparação entre os picos 
gerados no difratograma com cartas-padrão do software X'Pert HighScore Plus, previamente 
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cadastradas no Internacional Centre for Diffraction Data (ICDD). Os resultados das análises 
foram apresentados graficamente, mostrando os picos de cristalinidade dos elementos 
constituintes. 

 
iii) As características morfológicas e microestruturais das materiais primas e da 

superfície de fratura de amostras ensaiadas mecanicamente foram avaliadas utilizando, 
inicialmente, a técnica da fotografia digital, para a avaliação dos aspectos macroscópicos, e a 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), para avaliação dos aspectos microscópicos, em 
duas condições: i) MEV de bancada, marca Hitachi, modelo TM3000, com EDX Swift 
ED3000, do Laboratório de Caracterização dos Materiais do DEMat-CT/UFRN, a partir de 
sinais de elétrons retroespalhados (ERE) e sinais de EDS; ii) MEV, marca SHIMADZU, do 
LABTAM-CCET/UFRN, a partir de sinais de elétrons secundários. 
 
4.3.5 Caracterização Física das Matérias Primas 
 

Em relação às características físicas, as matérias primas empregadas nesta Etapa 
Principal foram avaliadas a partir das seguintes técnicas:  
i) Caracterização Granulométrica: 

A caracterização granulométrica das diversas matérias primas foi realizada utilizando 
técnicas diferentes, de acordo com cada material: 

 
a)Ensaio de finura do cimento: baseado na norma NBR 11579/2012, que especifica a 

determinação do índice de finura do cimento através do material retido na peneira de 
75 μm (n° 200 da ABNT), em porcentagem de massa. Para a pesagem das amostras foi 
utilizada uma balança com precisão de 0,01g, sendo realizados dois testes com 50 g de 
amostra cada um. 

b)A distribuição granulométrica da areia e dos agregados graúdos (brita 19 e brita 25) foi 
estabelecida de acordo com a norma NBR NM 248/2003. Os procedimentos utilizados 
são similares para os dois materiais, distinguindo-se quanto a quantidade de material 
num caso e noutro. Para a areia grossa foram utilizadas duas amostras de 800 g (dois 
ensaios). O peneiramento utilizou-se das peneiras de 6,3 mm, 4,8 mm, 2,4 mm, 1,2 
mm, 0,6 mm, 0,3 mm e 0,15 mm. Para a brita 19 foram ensaiadas duas amostras de 
5.000 g (dois ensaios). As peneiras utilizadas foram as de 19,1 mm, 12,5 mm, 9,5 mm 
e a sequência de peneiras da areia. Para a brita 25 foram ensaiadas duas amostras de 
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10.000 g cada (dois ensaios). Os ensaios utilizam-se, além das peneiras utilizadas para 
a brita 19, da peneira de 25,4 mm. 

 
ii) Massa específica: 
 

a)A massa específica real do cimento foi determinada utilizando o ensaio padronizado 
pela norma NBR NM 23/2001 (Cimento portland e outros materiais em pó – 
Determinação da massa específica), utilizando-se do frasco volumétrico de Le 
Chatelier. 

b) As massas específica real e unitária da areia foram obtidas, respectivamente, a partir 
dos ensaios: i) frasco de Chapman, baseado na norma NBR NM 52/2009; ii) da 
massa unitária da areia por meio de uma caixa metálica com as dimensões 
padronizadas de acordo com a norma NBR NM 45/2006. 

c)A massa específica real e massa unitária do agregado graúdo (Brita 1 e Brita 2) 
foram estabelecida através do ensaios definidos nas normas NBR NM 53/2009 e 
NBR NM 45/2006, respectivamente, sendo de 1500 g a amostra para o primeiro 
ensaio e de aproximadamente 12.000 g para o segundo ensaio (massas secas). 

 
iii) Abrasão da brita (Abrasão Los Angeles) 

 
É o desgaste sofrido pelo agregado, quando colocado na máquina “Los Angeles” 

juntamente com uma carga abrasiva (esferas metálicas), submetido a um determinado número 
de revoluções desta máquina à velocidade de 30 rpm a 33 rpm.  O desgaste é 
convencionalmente expresso pela porcentagem, em peso, do material que passa, após o 
ensaio, pela peneira de malhas quadradas de 1,7 mm (ABNT nº 12). A carga abrasiva consiste 
de 12 esferas de aço com aproximadamente 47,6 mm de diâmetro, cada uma pesando entre 
390 e 445 g, e tendo o peso total  de ± 5000 g (DNER-ME 035/98). 

 
iv) Propriedades Específicas do Cimento 

 
a) O chamado tempo de pega do cimento é avaliado a partir de ensaios de início de 

pega e fim de pega. No primeiro caso, o tempo de início de pega foi determinado utilizando a 
metodologia prevista na Norma NBR NM 65/2003, que define esse tempo como sendo o 
intervalo transcorrido desde a adição da água ao cimento, até o momento em que a agulha do 
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Aparelho de Vicat penetra na pasta até uma distância de 4 ± 1 mm da placa da base. O 
resultado é expresso em horas e minutos, com uma aproximação de 5 minutos. No segundo 
caso, o tempo de fim de pega é determinado como sendo o intervalo de tempo transcorrido da 
adição de água ao cimento até o momento em que a agulha do Aparelho de Vicat penetra 0,5 
mm na pasta. Em ambos os casos, os procedimentos de obtenção da pasta, de moldagem e 
desmoldagem foram realizados de acordo com a norma NBR NM 43/2003.  
 

b) A expansibilidade do cimento foi determinada utilizando o método das três agulhas 
de Le Chatelier, conforme a norma NBR 11582/2012. 

 
c) A resistência do cimento diz respeito à resistência à compressão axial, especificada 

pelo fabricante e é obtida a partir de uma argamassa, composta de uma parte de cimento, três 
de areia normalizada7, em massa, e relação água/cimento de 0,48, a partir da qual são 
moldados 12 corpos de prova de compressão com as dimensões de 5 x 10 cm que, de acordo 
com a NBR 7215/1997, deverão ser ensaiados na seguinte sequência:  3 ensaios em amostras 
com 24 horas de idade; 3 ensaios em amostras com 3 dias de idade; 3 amostras com 7 dias; e 
3 com 28 dias de idade. 
 
4.3.6 Procedimentos de produção dos concretos, moldagem e desmoldagem das amostras 
 
4.3.6.1 - Moldagem, Desforma e Cura 

 
Para a produção dos corpos de prova para os ensaios mecânicos e para a caracterização 

física dos concretos foi utilizada uma betoneira de 400 litros de capacidade. Desta forma, cada 
traço foi produzido a partir de duas bateladas cada. 

Com a betoneira ligada, os materiais foram colocados na seguinte sequência: parte da 
água, brita, areia e mistura de cimento + sílica ativa. Depois o restante da água foi sendo 
colocada aos poucos. Deixou-se os materiais em mistura por 5 minutos e fez-se a 1ª medida 
do abatimento. Quando se encontrava um valor de abatimento dentro do requisitado, a mistura 
                                            7 A areia normal brasileira é um material de referência utilizado por todos os laboratórios nacionais que realizam 
ensaios físico-mecânicos de cimento Portland, seja no controle de processo de produção dos fabricantes de 
cimentos Portland, seja pelos laboratórios de materiais de construção civil, em geral. A exigência do uso da areia 
normal brasileira como material de referência está estabelecida na norma ABNT NBR 7215:1996 - Versão 
Corrigida:1997 Cimento Portland - Determinação da resistência à compressão, sendo empregada na 
moldagem de corpos-de-prova visando classificar o cimento de acordo com sua resistência mecânica à 
compressão, isto é, classe 25, 32 ou 40 MPa (IPT, 2016). 
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era considerada pronta para a moldagem. Em caso contrário, era acrescentada pequena parcela 
de água (200ml) e continuava-se a misturar por mais alguns minutos, verificando-se 
novamente o abatimento, e assim por diante. 

A figura 40 mostra o conjunto de formas utilizadas para a obtenção dos corpos de 
prova para os três ensaios mecânicos estudados, instantes antes da moldagem. A preparação 
das matérias primas, os procedimentos de moldagem e os procedimentos de desmoldagem são 
idênticos. 

 
Figura 28 Conjunto de corpos de prova para os três ensaios mecânicos pesquisados 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
4.3.6.2 – Preparação dos Corpos de Prova para os Ensaios de tração na flexão 

 
A confecção dos corpos para o ensaio de tração na flexão exigiu a produção prévia de 

formas metálicas. Apesar de terem um custo inicial elevado, a possibilidade de reutilização 
das formas por incontáveis vezes determinou a escolha pelas formas metálicas, ao invés da 
utilização de formas em madeira. 

Foram projetadas formas em chapa de aço com espessura de 6,3mm, com faces e 
fundo fixados por meio de parafusos. O conjunto poderia ser totalmente desmontado, o que 
facilitava a desmoldagem (Figura 41). A moldagem dos corpos de prova seguiu o preconizado 
na NBR 5738/2003. Já o ensaio utilizou-se da NBR 12.142/2010. 
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Figura 29 Formas dos prismas para o ensaio de tração na flexão 

 
Fonte: Silva, 2015  

 
4.3.6.3 Quantidade de corpos de prova  
 

A partir das proporções da mistura base e do volume de concreto necessário para 
moldar o número de corpos de prova definidos foram calculados os quantitativos dos 
materiais a empregar.  

Para a mistura base e para cada adição de sílica ativa foram moldados um total de 12 
corpos de prova cilíndricos (15 cm diâmetro x 30 cm altura) por traço, segundo a NBR 5738/ 
2008 para atender aos ensaios de resistência à compressão, análise microestrutural, porosidade 
total, absorção e índice de vazios, cujo quantitativo está evidenciado na Tabela 12.  

Para o ensaio de compressão axial foram moldados 9 corpos de prova cilíndricos para 
cada mistura, nas dimensões de 15 x 30cm (diâmetro x altura), seguindo a NBR 5738/2003.   

Para o ensaio de tração na flexão foram moldados 9 prismas nas dimensões de 15 x 15 
x 50 cm, para cada mistura, seguindo a mesma Norma.  

A Norma especifica que a menor dimensão do corpo de prova deve ser maior ou igual 
a quatro vezes a dimensão máxima do maior agregado. Como foi utilizado agregado de 
dimensão nominal 25,4 mm, a menor dimensão do corpo de prova deve ser 101,6mm, o que 
leva ao cilindro de 15 x 30 cm e ao prisma de 15 x 15 x 50.  

Vale salientar que na nova Norma NBR 5738/2015 é especificado que essa proporção 
é de três vezes. Sendo assim, pela nova Norma, para os mesmos agregados, podem ser 
utilizados corpos de prova cilíndricos de 10 x 20 cm e prismas de 10 x 10 x 40 cm.  

Para o ensaio de tenacidade à fratura (abertura diametral por tração direta) foram 
moldados 9 corpos de prova cilíndricos, para cada mistura, com 15 cm de diâmetro por 21,75 
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cm de altura (razão = 1,45), dotados de entalhe Chevron (short-rod) no plano diametral (em 
“V”).  

Para os ensaios de porosidade, absorção e massa específica foram moldados 3 corpos 
de prova cilíndricos para cada mistura, nas dimensões de 15 x 30 cm (diâmetro x altura), 
seguindo a NBR 5738/2003.  

Todos os corpos de prova foram ensaiados nas idades de 7 e de 28 dias, com exceção 
daqueles utilizados para determinar a porosidade, massa específica e absorção, ensaiados 
apenas aos 28 dias. Cada grupo de 9 corpos de prova foi ensaiado da seguinte maneira: 3 
corpos de prova aos 7 dias, 3 aos 28 dias e 3 corpos de prova de reserva, utilizados em caso de 
problemas em qualquer um dos outros. A Tabela 9 mostra um resumo dos corpos de prova 
moldados. 

Tabela 11 Quantidade de corpos de prova moldados 

Compressão Tenacidade à 
fratura Tração na flexão M.E., AB, I.V.*

0% (base) 9 9 9 3 30
3% 9 9 9 3 30
6% 9 9 9 3 30
9% 9 9 9 3 30

12% 9 9 9 3 30
Total 45 45 45 15 150

% de sílica ativa total
Corpos de prova / ensaio

 
Fonte: Silva, 2015 

*M.E., AB, I.V.: massa específica, absorção, índice de vazios 
 
4.3.7 - Caracterização física dos concretos 

 
Para a caracterização física dos concretos foram realizados os ensaios de consistência, 

porosidade, absorção e índice de vazios, como segue. 
i)Ensaio de consistência por abatimento de tronco de cone 

O ensaio tem por objetivo determinar a consistência do concreto fresco através da 
medida de seu assentamento, em laboratório e obra. É normatizado pela NBR NM 67/1998. 

O molde para o corpo-de-prova de ensaio, feito em metal não facilmente atacável pela 
pasta de cimento, deve ter seu interior liso e livre de protuberâncias criadas por rebites, 
parafusos, soldas e dobraduras. O molde deve ter a forma de um tronco de cone oco, com as 
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seguintes dimensões internas: diâmetro da base inferior: 200 mm ± 2 mm; diâmetro da base 
superior: 100 mm ± 2 mm; altura: 300 mm ± 2 mm (Figura 42). 

As bases superior e inferior devem ser abertas e paralelas entre si, formando ângulos 
retos com o eixo do cone. O molde deve ser provido, em sua parte superior, de duas alças, 
posicionadas a dois terços de sua altura, e ter aletas em sua parte inferior para mantê-lo 
estável (NBR NM 67/1998). 

Deve ser posicionado sobre uma placa metálica. Para o adensamento do concreto é 
utilizada haste metálica de 16mm de diâmetro. 

Para o ensaio se deve umedecer o molde e a placa de base. Durante o preenchimento 
do molde com o concreto de ensaio, o operador deve se posicionar com os pés sobre suas 
aletas, de forma a mantê-lo estável. Encher rapidamente o molde com o concreto coletado, em 
três camadas, cada uma com aproximadamente um terço da altura do molde compactado. 
Compactar cada camada com 25 golpes da haste de socamento. Distribuir uniformemente os 
golpes sobre a seção de cada camada. Compactar a segunda camada e a camada superior, cada 
uma através de toda sua espessura e de forma que os golpes apenas penetrem na camada 
anterior. Rasar a superfície do concreto com uma desempenadeira e com movimentos rolantes 
da haste de compactação. 

Limpar a placa de base e retirar o molde do concreto, levantando-o cuidadosamente na 
direção vertical. A operação de retirar o molde deve ser realizada em 5 s a 10 s, com um 
movimento constante para cima, sem submeter o concreto a movimentos de torção lateral. A 
operação completa, desde o início de preenchimento do molde com concreto até sua retirada, 
deve ser realizada sem interrupções e completar-se em um intervalo de 150 s. 

Imediatamente após a retirada do molde, medir o abatimento do concreto, 
determinando a diferença entre a altura do molde e a altura do eixo do corpo-de-prova, que 
corresponde à altura média do corpo-de-prova desmoldado, aproximando aos 5 mm mais 
próximos. 
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Figura 30 Ensaio de abatimento de tronco de cone 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
ii)Ensaios de porosidade, absorção e índice de vazios 

Primeiramente, aos 28 dias de idade, os corpos de prova, num total de 3 unidades, 
foram colocados em estufa, a 100º C, por 72 horas. Após a retirada e resfriamento foram 
pesados, obtendo-se a massa seca do corpo de prova (A). 

Após a pesagem, os corpos de prova foram colocados nos tanques de imersão em água 
por 72 horas. Decorrido esse prazo foram retirados, secos com um pano e pesados, obtendo-se 
a massa úmida corpo de prova (B). 

Os corpos de prova foram colocados então em fervura por 5 horas. Após a fervura 
foram deixados para esfriar, dentro d´água, secando-se com pano e pesando-se. Obteve-se 
assim a massa saturada (C). Foi então determinada a massa do corpo de prova imerso em 
balança hidrostática, obtendo-se a massa submersa (D). A partir desses dados foram 
calculadas as propriedades dos concretos, da seguinte forma: 

Absorção:  

Índice de vazios:  

Massa específica:  
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4.3.8 Relação água/cimento e abatimento 
 

A mistura base foi elaborada com relação água/cimento igual a 0,47, de modo a se 
atingir, além das características de resistência necessárias, o abatimento requerido. Durante os 
testes preliminares foi verificado que, à medida que a sílica ativa era adicionada ao concreto, 
para uma mesma quantidade de água, o abatimento era reduzido. 

Ficou evidente nesses testes preliminares que, para uma adição de 9% de sílica ativa, o 
abatimento do concreto ficava em situação limite para a utilização em pavimentação. Para 
uma adição de 12%, a utilização era inviabilizada. 

Sendo assim, se fez opção por fixar o abatimento, partindo-se inicialmente da relação 
água/cimento de 0,47. 
 
4.3.9 ENSAIOS MECÂNICOS 
 

Em relação à caracterização mecânica dos diferentes concretos estudados, foram 
realizados os ensaios de compressão axial, resistência à flexão em três pontos (resistência à 
tração na flexão) e tenacidade à fratura, utilizando a metodologia Chevron. Em todas estas 
situações, as avaliações do comportamento mecânico dos concretos se deu nas idades de 7 e 
de 28 dias. A descrição dos ensaios realizados é apresentada a seguir. 
 
4.3.9.1 Ensaio de Compressão Axial 

 
Os ensaios de compressão axial foram realizados de acordo com a norma NBR 

5739/2007, utilizando corpos de prova cilíndricos padronizados com 15 cm de diâmetro e 30 
cm de altura. Os ensaios forma realizados utilizando as máquinas universais de ensaio do 
Laboratório de Materiais de Construção do DECIV-CT/UFRN, nas seguintes condições: para 
os corpos de prova com 7 dias de idade foi utilizado o equipamento AMSLER, prensa 
hidráulica com capacidade nominal para 100t e (Figura 43); já para os corpos de prova com a 
idade de cura de 28 dias utilizou-se o equipamento WPM, prensa hidráulica com capacidade 
nominal de 300t (Figura 44). O uso de diferentes equipamentos nos ensaios se deveu às 
diferenças na resistência dos concretos com o aumento do tempo de cura.  
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Figura 31 Equipamentos AMSLER para realização dos ensaios de compressão axial e tração 

na flexão 

 
Fonte: Silva, 2015  

A taxa de carregamento utilizada nos ensaios de compressão axial foi de 0,45MPa/s, 
atendendo à NBR 5739/2007, que preconiza que a velocidade de ensaio esteja compreendida 
no intervalo de 0,30 a 0,60MPa/s. 

 
Figura 32 Equipamento WPM para a realização dos ensaios de compressão axial 

 
Fonte: Silva, 2015  

 
No ensaio de compressão axial, as faces do corpo de prova devem ser ortogonais ao 

seu eixo. Pequenas irregularidades na superfície já são suficientes para provocar 
excentricidade, pelo carregamento não uniforme e, consequentemente, uma diminuição da 
resistência final (Bezerra, 2007). Para minimizar o efeito da excentricidade, as faces do corpo 
de prova foram previamente tratadas, sendo capeadas com enxofre, conforme preconiza a 
norma NBR 5738/2008, de modo que os desvios de planicidade fossem iguais ou inferiores a 
0,05 mm, e que o desvio entre as faces paralelas e o eixo longitudinal fosse inferior a 0,5º. 



    90 
 

 

4.3.9.2 Ensaio de flexão em três pontos (resistência à tração na flexão) 
 
Os ensaios de resistência à tração na flexão também foram realizados na máquina 

universal de ensaios do Laboratório de Materiais de Construção do DECIV-CT/UFRN, da 
marca AMSLER, utilizando uma taxa de carregamento de 1,05MPa/min, atendendo à NBR 
12.142/2010. 

Para validar os resultados dos ensaios, foi levado em conta o que a norma estabelece, 
ou seja, esta aceita duas possibilidades de ruptura do corpo de prova, as quais consideram a 
distância entre os elementos de apoio (l): dentro do terço médio da distância “l” e fora dele, 
em distância não superior a 5% de “l”. Para cada um dos tipos de ruptura existe uma equação 
de cálculo da resistência à tração na flexão. Caso a ruptura aconteça fora do terço médio, em 
distância superior a 5% de “l”, o ensaio é considerado inválido. 

No caso de ruptura dentro do terço médio, a resistência à tração na flexão é dada por: 

 
Sendo: 
fctM – tração na flexão, em MPa; 
p – carga máxima aplicada, em N; 
l – distância entre apoios, em mm; 
b – largura média do corpo de prova na seção de ruptura, em mm; 
d – altura média do corpo de prova na seção de ruptura, em mm. 
 
No caso de ruptura fora do terço médio, a resistência à tração na flexão é dada por: 

 
Onde: 
A - distância média entre a linha de ruptura na face tracionada e a linha 

correspondente ao apoio mais próximo, obtida com aproximação de 1 mm, mediante a tomada 
de, pelo menos, três medidas (a ≥ 0,283l ). 
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4.3.9.3 Ensaios de tenacidade à fratura 
 
O ensaio de tenacidade à fratura (KICVM) foi realizado numa máquina de ensaios 

elétrico mecânica de fabricação SHIMADZU, modelo AG-X300, 300kN de capacidade 
máxima, com a utilização do software Trapezium. A taxa de carregamento utilizada no ensaio 
foi de 2,0Kgf/s, com pré carga de 10Kgf, de acordo com os trabalhos de Bittencourt et al 
(2000). Todos os ensaios forma realizados à temperatura ambiente e umidade relativa do ar de 
aproximadamente 50%. 

Foram utilizados corpos do tipo short rod (cilindros curtos) com entalhe Chevron, com 
as seguintes dimensões: diâmetro (B) de 15,0 cm; altura (W) de 21,75 cm; abertura do entalhe 
(t) de 0,3 cm; ângulo do entalhe () de 55º; profundidade do entalhe (a0) de 72mm, tomando 
por referência o trabalho de Bittencourt (1998).  

Os resultados do KICVM foram obtidos a partir dos valores de carga máxima obtidos 
em curvas força x deslocamento (F x υ), levando em consideração o aspecto da fratura, a 
partir do valor de carga máxima (PMÁX), conforme a equação abaixo.  

 
*

minmax YWB
PK IcvM                                                                (17) 

Onde: Pmax: carregamento máximo de falha; B: diâmetro do corpo de prova; W: 
altura do corpo de prova (1,45 x B); *minY : fator de intensificação de tensão geométrico, *minY  = 
e1 onde são constantes determinadas a partir deeB; 0 = a0/R e B = B/R, ou 
graficamente através gráfico mostrado na Figura 45, na qual, para a geometria em estudo, o 
melhor valor para o fator de intensificação de tensão geométrico *minY  = 25. 
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Figura 33 Determinação para fator de intensificação de tensão geométrico mínimo, Ymin 

 
Fonte: Orange, Thomas et al 

4.3.10 Critério de validação 
 

Para a validação dos ensaios Chevron foram utilizados os seguintes critérios: i) 
formato da curva força x deslocamento; ii) orientação da fratura; iii) danos nos parafusos; iv) 
posição a0 do entalhe (para o cálculo do Ymin). 

Em relação ao primeiro critério, segundo Sakai e Bradt (Sakai; Bradt, 1993), se a 
carga para a nucleação da trinca for maior que a carga máxima correspondente ao ponto de 
trinca crítica, significa dizer que ocorreram dificuldades para a nucleação da trinca na ponta 
do entalhe, devendo, esta carga, ser desconsiderado para que os valores de tenacidade a 
fratura sejam superavaliados (Figura 46 (a)). Essa dificuldade de nucleação se deve a tensões 
residuais devido a confecção dos corpos de prova, tratamentos térmicos e tipo do entalhe 
(Wu, 1984); ou, segundo a ASTM E 1304 (ASTM, 2014), tratamentos térmicos e usinagem. 
A curva (c) da Figura 46, apresentaria uma condição “ideal” para o ensaio com entalhe 
Chevron. 
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Figura 34 Curvas típicas obtidas pelo ensaio Chevron 

 
Fonte: Sakai e Bradt, 2005 

 
Em relação ao segundo critério, foi feita uma adaptação da Norma ASTM E 1304 

(ASTM, 2014), sendo examinada a superfície de fratura não somente para determinar 
qualquer imperfeição no crescimento de trinca, como também o quão bem o plano da trinca 
esteve inserido dentro da espessura do entalhe. Se a superfície real da trinca desviou por mais 
de 0,04B dos limites estabelecidos pela espessura do entalhe quando a largura da frente da 
trinca é um terço da espessura B, o teste é considerado inválido. A Figura 47 mostra a 
representação esquemática dessa limitação. Em um ensaio considerado ideal, a trinca 
cresceria até a fratura do corpo de prova em 90∘ com relação à direção de carregamento. Seria 
considerado ótimo, o ensaio que o crescimento de trinca se desse nos limites estabelecidos 
pela espessura do entalhe. 

Em relação ao terceiro critério, para qualquer dano causado na junção entre o corpo de 
prova e os parafusos de fixação da placa de tracionamento, o ensaio foi considerado inválido. 
Em relação à dimensão a0, foi levada em conta se a ocorrência de desvios das características 
geométricas do entalhe, decorrentes da exsudação do concreto, promoveu o desvio da relação 
a0/W para valores muito diferentes do esperado, isto é, igual a 0,32. 
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Figura 35 Aspecto da planicidade da superfície da trinca e sua limitação 

 
Fonte: ASTM, 2014 

 
Os corpos de prova que apresentaram falha do tipo II, isto é, fora do plano ortonormal 

ao carregamento trativo foram desconsiderados, desde que o desvio tenha ocorrido a menos 
de 1/3 do ligamento remanescente. 
 
4.3.11 Análise de variância. 

Para todos os valores médios de resistência à compressão, de tração na flexão e de 
tenacidade à fratura em estado plano de deformação KICV foram realizadas análises de 
variância, nas idades de 7 e 28 dias para as misturas testadas.  
A análise foi realizada no intuito de determinar se as variações verificadas nas propriedades 
estudadas eram estatisticamente significativas. Para tanto, foi utilizada a ferramenta “Análise 
de dados”, existente no MICROSOFT Excel 2007. Na análise foi escolhida a opção ANOVA 
– fator único, com um nível de significância de 5%. As tabelas ANOVA foram elaboradas 
com os dados determinados pelo software, determinando-se que, para o Fcalculado maior que o 
Fcrítico, a diferença entre as médias seria significativa para o nível de significância adotado. 
 
4.3.12 Custos 

 
Uma importante questão quando se propõe a introdução de um novo material é a 

avaliação dos custos envolvidos nesta inovação. Para uma melhor compreensão das 
possibilidades de análise, serão feitas duas considerações: i) tomando como referência um 
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pavimento padrão, constituído por duas pistas de rolamento, com 3,60 m de largura, 1,00 m 
de largura de faixa de segurança, 2,50 m de largura do acostamento e espessura de 0,22 m 
para as placas, será analisada a influência de eventual redução de espessura sobre os custos de 
instalação da via; ii) estabelecido uma placa de pavimento hipotética, de comprimento de 1,0 
m e largura de 3,6 m, será feita uma avaliação da eventual redução do custo de produção com 
a redução da espessura desta placa, decorrente do aumento da resistência à tração na flexão. 

Para a composição dos custos de obtenção dos diferentes concretos (contemplando a 
mistura base e as adições de sílica ativa), será utilizada a metodologia DNIT, considerando a 
base de dados do SICRO2 (Sistema de Custos Rodoviários do DNIT), com referência na data-
base de março/2015, para o Estado do Rio Grande do Norte, conforme planilhas apresentadas 
no Anexo A, nas quais é possível, ponderando os custos das diversas matérias primas, da 
sílica ativa, de transporte, de equipamentos e de mão de obra, obter o custo de produção de 
cada concreto. 

O grande fator de aumento dos custos do concreto adicionado de sílica ativa, em nosso 
Estado, é o frete, como pode ser visto nas composições de custos. O material é produzido em 
Candeias, Estado da Bahia, o que resulta num frete de aproximadamente 1.000 Km (valor 
expresso na DMT – distância média de transporte – das composições). 

De posse destes dados e fazendo uso de metodologia simples de análise de tensões em 
placa de pavimento (modelo de Westergaard), para o dimensionamento de uma placa de 
pavimento rígido, e de análise de custos, proposta por Ferrante, serão estabelecidas indicações 
de tendências da viabilidade econômica do uso da sílica ativa como substância modificadora 
de concretos aplicados em pavimentos rígidos. 

Para as estimativas de h, para os diferentes concretos estudados neste trabalho, serão 
tomados os seguintes parâmetros: 

Placas obtidas a partir dos diferentes concretos estudados (traço base, traço 
modificados com 3, 6, 9 e 12% de SiO2) serão submetidas à ação de uma carga aplicada por 
uma roda de automóvel de 200 kN (P = 200.000 N), transmitida a partir de uma pressão de 
contato (p) de 0,7 N/mm². Nestas condições de contato especificadas, o valor da área de 
contato é de 150,0 mm. Estas placas estarão dispostas sobre uma sub-camada cujo módulo de 
reação elástica (k) é de 0,105 N/mm3. Considere-se ainda que o coeficiente de Poisson (υ) de 
todos os concretos analisados é igual a 0,15.  
 
5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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5.1 INTRODUÇÃO. 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos nas diferentes etapas deste 
trabalho, bem como serão feitas as discussões sobre eles. Inicialmente serão apresentados os 
resultados obtidos na Etapa Preliminar, tanto da Série I quanto da Série II, além obviamente 
dos resultados obtidos na Etapa Principal. Os resultados serão apresentados separadamente, da 
seguinte forma: 
i)Em relação à Etapa Preliminar, inicialmente serão apresentados os resultados obtidos nos 

ensaios mecânicos de resistência à compressão axial, de resistência à compressão 
diametral e de tenacidade à fratura, e posteriormente serão apresentados os resultados 
relativos à caracterização da superfície de fratura. 

ii)Em relação à Etapa Principal, serão apresentados em primeiro lugar os resultados da 
caracterização física e específica das matérias primas e dos concretos. Posteriormente 
serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios mecânicos e por fim os resultados 
obtidos na caracterização microestrutural e da superfície de fratura dos concretos. 

 
5.2 – RESULTADOS OBTIDOS NA ETAPA PRELIMINAR 
 
5.2.1 – Propriedades Mecânicas. 
 

Os resultados obtidos nos ensaios mecânicos, de resistência à compressão axial (fc), 
compressão diametral (ft) e tenacidade à fratura, estão sintetizados, através dos valores 
médios e desvios padrão calculados, na Tabela 10.  
 

Tabela 12 Valores do comportamento mecânico (fc, ft e KICV) obtidos para os concretos 
ensaiados na Etapa Preliminar. 

Concreto Resistência à Compressão 
Axial -  fc [MPa]  

Resistência à Compressão 
Diametral - ft [MPa] 

Relação  
fc/ ft 

Tenacidade à Fratura 
KICV [MPa . m0,5] 

SÉRIE I * 
TP1 25,24 +/- 3,51 1,90 +/- 0,04 13,28 0,83 +/- 0,06 
TP2 14,88 +/- 0,32 1,47 +/- 0,16 10,12 0,90 +/- 0,10 

SÉRIE II ** 
TP3 33,16 +/- 0,72 4,25 +/- 0,20 7,80 1,01 +/- 0,02 
TP4 52,11 +/- 0,54 4,20 +/- 0,01 12,41 1,35 +/- 0,10 

Fonte: Silva, 2015 
* Resultados obtidos a partir de corpos de prova com idade de 7 dias de cura. 
** Resultados obtidos a partir de corpos de prova com idade de 14 dias de cura. 
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Em relação à resistência à compressão axial, verifica-se que os valores obtidos estão 
coerentes com o previsto na literatura (Dal Molin, 1995). Traços com maior relação água / 
cimento ou com menor proporção de cimento apresentaram menor resistência mecânica. 
Desta forma, nas suas respectivas séries de experimentos, os traços TP1 e TP4 apresentaram 
um comportamento mecânico global maior que os traços TP2 e TP3. 

Em relação à compressão diametral (ou tração na compressão), verifica-se que, 
enquanto para os ensaios da Série I (TP1 e TP2) um aumento na relação água/cimento levou a 
uma redução na resistência do material, na Série II o comportamento se mostrou bastante 
similar para o cimento convencional e estrutural CAD (TP3 e TP4, respectivamente). O 
concreto CAD mostrou uma elevada resistência à compressão, entretanto uma surpreendente 
baixa resistência à tração, apresentando uma relação fc/ft acima do esperado. A baixa 
resistência à tração pode estar relacionada com problemas na moldagem.  

No entanto, a relação está próxima ao estabelecido pela literatura, que cita que, nos 
concretos, o valor da resistência à compressão axial é da ordem de 10 vezes o da resistência à 
tração. Percebe-se, porém, que não se trata de relação constante. 

Em relação aos ensaios de tenacidade à fratura, foram aplicados os seguintes critérios 
de validação: i) a geometria da fratura, se esta ficou restrita ao plano ou se ocorreu algum 
desvio (modo II de carregamento); ii) formato da curva, enfocando a presença de crescimento 
subcrítico de trinca; iii) a geometria do entalhe, em que se verificou se as dimensões (a0, 
ângulo de abertura, espessura) estavam de acordo com a norma; iv) se houve algum dano nos 
corpos de prova, durante o carregamento trativo, nas zonas de afixação dos parafusos. A não 
conformidade com qualquer um destes quesitos fez com que o resultado daquela amostra 
fosse desconsiderado. 

Outra questão fundamental para a precisão dos resultados obtidos foi a determinação, 
com acuracidade, do valor do parâmetro geométrico Ymin, estabelecido a partir do valor da 
relação a0/W, estabelecida para cada corpo de prova.  

A Figura 48 mostra o aspecto geral e típico dos corpos de prova após o ensaio 
considerado válido. Nela fica evidenciada a forma de medição do valor de a0, bem como 
demonstra a boa qualidade do entalhe e planicidade da fratura. A Tabela 11 mostra os valores 
de a0 para cada amostra ensaiada na Série Preliminar. De posse dos valores de a0 chegou-se a 
um valor médio para Ymin = 25,00 (fator de intensificação de tensão geométrico). 
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Figura 36 Aspecto geral de corpos de prova Chevron após o ensaio de tenacidade á fratura e 
detalhe do procedimento para a determinação do a0 do corpo de prova. 

 
Silva, 2015. 

Tabela 13 Valores de a0, a0/w e Ymin para os corpos de prova de tenacidade à fratura.  
Tipo de concreto Corpo de prova a0 (mm) a0/W Ymin SÉRIE I 

TP1 
 

01 65,65 0,30 24,50 
02 70,65 0,32 25,00 
03 69,65 0,32 25,00 

TP2 
01 72,85 0,33 25,50 
02 72,12 0,33 25,50 
03 72,40 0,33 25,50 

SÉRIE II 
TP3 

01 70,50 0,32 25,00 
02 71,50 0,33 25,50 
03 72,00 0,33 25,50 

TP4 
01 70,00 0,32 25,00 
02 71,00 0,33 25,50 
03 69,50 0,32 25,00 

Fonte: Silva, 2015 
 

A Figura 49 mostra o formato das curvas Força versus deslocamento da linha de carga, 
obtidas nos ensaios Chevron. Pode-se verificar nas mesmas que o formato obtido atende ao 
esperado, ou seja, apresenta crescimento subcrítico de trinca (Wallin, 2013; Sakai e Bradt, 
1993). 
 



    99 
 

 

Figura 37 Curvas força x deslocamento típicas obtida num ensaio com o TP1 (a), TP2 (b), 
TP3 (c) e TP4 (d). 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
5.2.2 Microestrutura e superfície de fratura. 
 

A microestrutura dos concretos estudados na Etapa Preliminar é discutida a partir da 
superfície de fratura dos corpos de prova de tenacidade à fratura Chevron. Diante das 
superfícies de fratura obtidas algumas considerações principais podem ser apontadas: 
 

i) Do ponto de vista da microestrutura, as técnicas de observação utilizadas não 
permitiram uma plena elucidação das fases presentes. Além disso, a presença das 
fases principais dos concretos como a etringita e a portlandita não pode ser 
plenamente confirmada, apesar da presença de monossulfato hidratado de cálcio e 
de conglomerados C-S-H na Figura 50. 
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ii) Do ponto de vista dos micromecanismos de fratura para os 04 traços desta etapa, fica 
evidenciado que predomina a fratura da matriz e o avanço de trinca pela interface 
matriz agregado graúdo (Figura 51).  

iii) A Figura 52 apresenta uma ampliação da região de interface matriz agregado. Não é 
possível visualizar a presença de outros microconstituintes, além do agregado na 
parte superior na figura. 
 

Figura 38 Micrografia de concreto do traço TP2, mostrando conglomerados C-S-H e 
monossulfato hidratado de cálcio. MEV-ERE. 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
A Figura 51 mostra este aspecto geral do concreto estrutural da série II. Aí fica 

evidente a predominância do crescimento de fratura pela matriz e pela interface agregado 
matriz. A presença de depressões numa das partes da superfície de fratura, indicando o 
arrancamento de agregado para a outra superfície, e de agregados proeminentes, não trincados 
na superfície em análise demonstram esta afirmação. Não se verificou a ocorrência, ao menos 
em quantidade importante, do mecanismo de clivagem dos agregados graúdos. Este fato que 
está em concordância com o fato dos valores de resistência dos materiais ensaiados se 
classificarem como concretos convencionais (fc abaixo de 50 MPa). 
 

Conglomerados 
C-S-H 

monossulfato 
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Figura 39 Aspectos macroscópico da superfície de fratura em corpos de prova Chevron: a) 
Traço TP1; b) Traço TP2. Setas pretas indicam a presença de depressões e seta azuis indicam 

a presença de agregados proeminentes. 

 
 

A Figura 52 apresenta aspectos microscópicos das superfícies de fratura, 
demonstrando também que o crescimento de trinca é governando pela resistência da interface. 
O concreto do traço TP4 (Figura 52 - b) aparenta ter uma matriz menos porosa que a do 
concreto do traço TP1 (Figura 52 - a). No mais, de maneira geral, não se consegue distinguir 
micromecanismos num caso e noutro. 
 
Figura 40 Aspectos microestruturais da superfície de fratura de amostras dos traços TP1 (a) e 

TP4 (b). MEV-ERE. 

   
Fonte: Silva, 2015 

a b 
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5.3 ETAPA PRINCIPAL 
 
5.3.1 Caracterização dos materiais  

 
Diante dos resultados obtidos, a serem mostrados abaixo, as principais propriedades 

dos materiais utilizados neste trabalho atenderam aos principais requisitos estabelecidos nas 
Normas da ABNT, que regem a produção e caracterização de concretos de cimento portland. 
 
5.3.1.1 – Composição Química e massa específica das Matérias-Primas 
 

A composição química das matérias primas empregadas neste trabalho é apresentada 
na Tabela 12, abaixo. A partir dos dados apresentados pode-se estabelecer que a sílica ativa 
possui algumas impurezas, intrínsecas ao processo de fabricação. A areia é quartzosa, visto o 
alto teor de quartzo presente. Os dois tipos de brita são do tipo granítica, pelos teores de sílica, 
alumina e óxido de ferro (Neville, 1997). 

 
Tabela 14 Composição química média, obtida em % em peso, através de análise por FRX dos 

materiais 
Substância Composição Química [% em peso] 

Cimento Sílica Ativa Areia Brita 19 Brita 25 
CaO 64,8 0,21 6,17 3,41 2,77 
SiO2 17,46 86,24 50,07 52,17 62,39 
Al2O3 5,57 1,88 13,33 13,50 12,22 
Fe2O3 4,36 6,70 15,15 12,78 8,06 
SO3 2,94 0,36 - 0,06 0,15 
MgO 2,94 0,69 0,81 2,53 0,39 
K2O 0,89 2,98 4,37 5,94 5,76 
SrO 0,72 - - 4,78 4,80 
MnO 0,25 0,50 0,25 0,16 0,16 
ZnO 0,03 0,44 - 0,02 0,04 
TiO2 - - 2,11 0,45 - 
ZrO2 - - 5,78 0,62 0,27 
P2O5 - - - 0,17 0,11 
NiO - - - 0,07 - 

Cr2O3 - - - 0,05 - 
Na2O - - 1,96 2,13 2,89 
Total 100,00 100,00 100,00 98,82 100,00 

Fonte: Silva, 2015 
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As massas específicas, tanto real quanto unitária, das matérias primas empregadas são 
apresentadas na Tabela 13. Os valores estão coerentes com aqueles descritos pela literatura 
(Verçoza, 1984). 

 
Tabela 15 Resultados dos ensaios de massa específica real e massa unitária para as matérias 

primas empregadas (cimente, agregado miúdo e agregados graúdos) 
Propriedade Material 

Cimento Areia Brita 19 Brita 25 
Massa específica 
real esp [g/cm3] 3,08 2,63 2,720 2,712 
Massa Unitária ap [g/cm3] - 1,45 1,401 1,394 

Fonte: Silva, 2015 
 
5.3.1.2 Propriedades físicas do cimento. 
 

Em relação às características físicas do cimento, foram obtidos os seguintes 
resultados: 
a) No ensaio de pega do cimento, verificou-se que esta teve início após 2:38 h após a adição 
de água de mistura e finalizou após 4:22h. Os valores estão de acordo com o preconizado pela 
NBR NM 65/2003. 
 
b) No ensaio de expansibilidade do cimento, detectou-se expansibilidade nula para o material 
utilizado, o que está dentro do estabelecido pela NBR 11582/2012, que requer um valor 
menor que 10 mm. Cimentos muito expansivos provocam tensões durante o processo de cura 
e endurecimento, criando microfissuras e trincas no concreto. 

 
c) No ensaio de finura do cimento obteve-se, para 2 amostras um valor médio para o resíduo 
retido na malha de 200 meshes (75,0 µm) igual a 1,85 % em peso, o que está de acordo com o 
requisito da norma ABNT, que requer valores do resíduo retido menores ou igual a 12%. A 
Norma baliza esse valor porque quanto mais fino o cimento, melhores serão suas reações e 
sua resistência mecânica. Além disso, valores altos para o resíduo podem significar hidratação 
do cimento, relacionados com falhas na armazenagem ou expiração da validade. 
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d) No ensaio de resistência do cimento foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 
14, mostrando-se satisfatórios em relação à Norma NBR 7215/1997. Ressalte-se que o ensaio 
foi realizado ao final da pesquisa, ao invés de no início. Sendo assim, o cimento estava 
próximo ao término de sua validade. Como os sacos não estavam armazenados em local 
hermeticamente fechado, podem ter ocorrido processos de hidratação do cimento, o que 
distorceu os resultados aos 28 dias. Porém, como os valores estão muito próximos dos 32 
MPa requeridos, e como os resultados dos concretos ensaiados com esse cimento tiveram seus 
valores dentro do que se era esperado, infere-se que não ocorreram prejuízos para a pesquisa. 

  
Tabela 16 Resultados de resistência à compressão do cimento em diferentes idades. 

CP 01 CP 02 CP 03 CP 04 Média DP
3 dias 14,57 19,81 16,35 16,25 16,74 2,20 ≥ 10MPa
7 dias 21,44 22,51 23,38 24,85 23,05 1,44 ≥ 20MPa

28 dias 31,63 31,78 31,73 31,32 31,62 0,21 ≥ 32MPa

idade Especificação 
para CP II 32

Resistência (MPa)

 
Fonte: Silva, 2015 

 
5.3.1.3 Propriedades estruturais do cimento e da sílica ativa. 
 

Em relação às fases presentes, a avaliação por difração de raios X demonstra a 
predominância dos silicatos na composição do cimento portland (Figura 53). Estão presentes 
as seguintes fases principais: silicato dicálcico (C2S), silicato tricálcico (C3S), carbonato de 
cálcio (CaCO3), hematita (Fe2O3), aluminato tricálcico (C3A) e ferroaluminato tetracálcico 
(C4AF). 

No caso da sílica ativa verifica-se a predominância de fase amorfa, que em função da 
composição química obtida por FR-X trata-se de dióxido de silício (SiO2), e a presença de 
pequeno percentual de quartzo cristalino (Figura 54). 

Em relação à morfologia das fases presentes, análises por MEV/ERE mostram que o 
cimento apresenta uma dispersão de tamanhos de partículas, em sua maioria facetadas, 
indicando a influência do processo de cominuição do material sobre a geometria das 
partículas (Figuras 55). No caso da sílica ativa, verifica-se a predominância de partículas 
esféricas, que tendem a formar aglomerados de aspecto arredondados, formados em função da 
alta energia superficial do material (Figura 56).  
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Figura 41 Difratograma de raios X de amostra de cimento 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
Figura 42 Difratograma de raios X de amostra de sílica ativa 

 
Fonte: Silva, 2015 
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Figura 43 Imagem por MEV das partículas de cimento. 

  
Fonte: Silva, 2015 

 
Figura 44 Imagem por MEV das partículas de sílica ativa. 

  
Fonte: Silva, 2015  

 
5.3.1.4 Composição granulométrica dos agregados 

 
As distribuições de tamanhos de partículas (composição granulométrica) dos 

agregados miúdo (areia) e graúdo (britas 1 e 2) estão mostrados, respectivamente, nas tabelas 
15, 16 e 17 e sintetizadas na Figura 57, que apresenta a curva granulométrica (% de Passante 
x Tamanho de malha) dos agregados. 

Diante da distribuição granulométrica obtida, pode-se estabelecer para a areia um 
diâmetro máximo de 4,8 mm e um módulo de finura de 2,2. Dessa forma, pode-se afirmar, de 
acordo com a Norma NBR 7211/2009 que se trata de uma própria para uso em concreto. Em 
relação aos agregados graúdos, pela Figura 56 verifica-se que ambos apresentam uma 
distribuição granulométrica uniforme. 
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Tabela 17 Resultado da distribuição granulométrica obtida por ensaio de peneiramento do 

agregado miúdo (areia) 
Peneira Abertura 

(mm)
Material 
retido (g)

Material 
retido (g) % que passa

1/2" 12,70 0,00 800,20 100,00
3/8" 9,52 0,00 800,20 100,00

4 4,76 0,00 800,20 99,97
8 2,38 24,40 775,80 96,85
16 1,18 79,60 696,20 86,78
30 0,60 177,30 518,90 64,47
50 0,33 302,00 216,90 26,87
100 0,15 186,70 30,20 3,74

30,20 0,00 0,00
800,20Total

< 0,15
 

Fonte: Silva, 2015 
 

Tabela 18 Resultado da distribuição granulométrica obtida por ensaio de peneiramento do 
agregado graúdo (brita 19) 

Peneira Abertura 
(mm)

Material 
retido (g)

Material 
passando (g) % passando

1" 25,40 0,00 4.998,95 100,00
3/4" 19,05 0,00 4.998,95 100,00
1/2" 12,70 3.730,00 1.268,95 25,38
3/8" 9,52 1.100,00 168,95 3,38
1/4" 6,3 160,00 8,95 0,18

4 4,76 4,26 4,69 0,09
8 2,38 0,00 4,69 0,09

16 1,18 0,00 4,69 0,09
30 0,60 0,00 4,69 0,09
50 0,33 0,00 4,69 0,09
100 0,15 0,00 4,69 0,09

4,69 0,00 0,00
4.998,95Total

< 0,15
 

Fonte: Silva, 2015 
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Tabela 19 Resultado da distribuição granulométrica obtida por ensaio de peneiramento do 
agregado graúdo (brita 25). 

Peneira Abertura 
(mm)

Material 
retido (g)

Material 
passando (g) % passando

1" 25,40 0,00 10.000,00 100,00
3/4" 19,05 2.895,00 7.105,00 71,05
1/2" 12,70 6.720,00 385,00 3,85
3/8" 9,52 330,00 55,00 0,55
1/4" 6,3 50,00 5,00 0,05

4 4,76 0,00 5,00 0,05
8 2,38 0,00 5,00 0,05

16 1,18 0,00 5,00 0,05
30 0,60 0,00 5,00 0,05
50 0,33 0,00 5,00 0,05
100 0,15 0,00 5,00 0,05

5,00 0,00 0,00
10.000,00Total

< 0,15
 

Fonte: Silva, 2015 
 

Figura 45 Curvas granulométricas dos agregados 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
5.3.1.5 Resistência à Abrasão dos Agregados Graúdos 
 

O ensaio de abrasão Los Angeles, realizado na faixa B, mostrou que os agregados 
graúdos utilizados neste trabalho apresentam uma taxa de abrasão de 20,9 %. O resultado 
obtido atesta que o material utilizado está dentro do valor máximo limite normatizado, que é 
de 50% para concretos a serem utilizados em pavimentação. 
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5.3.2 Ensaios de caracterização dos concretos 
 

Uma vez obtidos os concretos e os corpos de prova respectivos foram realizados 
diversos ensaios, cujos resultados estão discriminados na sequência. 
 
5.3.2.1 Massa específica, absorção e índice de vazios. 

 
Nos ensaios de massa específica, absorção e índice de vazios dos concretos, para as 

diferentes misturas, na idade de 28 dias, foram encontrados os resultados mostrados na Tabela 
18. Diante destes resultados fica evidente que a adição de sílica ativa trouxe, como esperado 
(Dal Molin, 1995; Mehta e Monteiro, 2008; Aïtcin, 2000), redução no índice de vazios e na 
redução da absorção de umidade. Pelos resultados encontrados, entende-se que, do ponto de 
vista da densificação do concreto, adições acima de 3% de sílica ativa não representam 
significativos ganhos, uma vez que os valores para as amostras com 6, 9 e 12 %, mostram-se 
similares. Para a massa específica real não é possível afirmar que os valores das médias são 
diferentes entre si, o que caracteriza que a massa específica não variou mensuravelmente, 
mantendo-se nos patamares de 2,5g/cm3. Tal fato pode indicar que o método de ensaio não 
tem precisão suficiente para detectar as variações de densidada. 

 
Tabela 20 Valores de massa específica real (g/cm3), absorção e índice de vazios dos concretos 

aos 28 dias de idade. 
Traço Massa específica 

real (g/cm3) Absorção (%) Índice de vazios 
(%) 

TB 2,515 2,76 6,49 
TM3 2,463 1,48 3,52 
TM6 2,455 1,47 3,49 
TM9 2,514 1,43 3,48 
TM12 2,465 1,43 3,45 

Fonte: Silva, 2015 
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5.3.2.2 Caracterização microestrutural dos concretos 
 
As fases presentes nos concretos estudados foram avaliadas por MEV e DR-X. De 

acordo com essas análises verifica-se que a adição de sílica ativa traz mudanças na 
microestrutura e nas fases presentes no concreto. 

Analisando-se o difratograma obtido por DRX do concreto base (Figura 58), percebe-
se um aparente aumento na quantidade de etringita entre os 7 e os 28 dias, o que era de se 
esperar, assim como da quantidade de portlandita e de cristais de sulfatos hidratados de cálcio. 
Tais fenômenos estão diretamente associados às reações experimentadas pelos concretos no 
decorrer do tempo. (Mehta e Monteiro, 2008). 

 
Figura 46 DRX do concreto base (sem adição de sílica ativa) 

 
Fonte: Silva, 2015 

 

E – etringita – Ca6.Al2.(SO4).3(OH)12.26H2O 
P – portlandita – Ca(OH)2 
Q – quartzo 
C – Ca5[SiO4]2(OH)2 
CO – CaCO3 
+ - CSH – Ca1.5.SiO3.5.xH2O 
M – monossulfato de cálcio 
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Figura 47 DRX do concreto com 3% de sílica ativa 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
Figura 48 DRX do concreto com 6% de sílica ativa 

 
Fonte: Silva, 2015 

 

E – etringita – Ca6.Al2.(SO4).3(OH)12.26H2O 
P – portlandita – Ca(OH)2 
Q – quartzo 
C – Ca5[SiO4]2(OH)2 
CO – CaCO3 
+ - CSH – Ca1.5.SiO3.5.xH2O 
M – monossulfato de cálcio 

E – etringita – Ca6.Al2.(SO4).3(OH)12.26H2O 
P – portlandita – Ca(OH)2 
Q – quartzo 
C – Ca5[SiO4]2(OH)2 
CO – CaCO3 
+ - CSH – Ca1.5.SiO3.5.xH2O 
M – monossulfato de cálcio 
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Figura 49 DRX do concreto com 9% de adição de sílica ativa 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
Por outro lado, no caso dos concretos modificados pela adição de sílica ativa (Figuras 

59, 60, 61 e 62), percebe-se que, apesar das quantidades de etringita terem aumentado entre 7 
e 28 dias de idade, as quantidades totais de portlandita aparentemente diminuíram. Como a 
portlandita forma grandes cristais prismáticos, a redução de sua presença acarreta ganhos de 
resistência (Mehta e Monteiro, 2008), o que é corroborado pelos ensaios mecânicos. Em 
termos comparativos, não foi possível estabelecer uma clara relação de mudança nas 
quantidades de fases presentes no traço base e nos traços modificados. 

 

E – etringita – Ca6.Al2.(SO4).3(OH)12.26H2O 
P – portlandita – Ca(OH)2 
Q – quartzo 
C – Ca5[SiO4]2(OH)2 
CO – CaCO3 
+ - CSH – Ca1.5.SiO3.5.xH2O 
M – monossulfato de cálcio 
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Figura 50 DRX do concreto com 12% de adição de sílica ativa 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
Conforme previsto por Nita e John (2007), comparando-se materiais de mesma espécie 

química, quanto maior a área superficial do material maior será a facilidade de ele reagir com 
o hidróxido de cálcio, devido a uma disponibilidade de área de contato entre os reagentes, 
principalmente nas primeiras idades. Essa facilidade de reação leva a maiores resistências 
mecânicas. Tal fato foi verificado nos resultados, já que a sílica ativa, por possuir uma grande 
superfície específica, levou o material a apresentar facilidade nas referidas reações com o 
hidróxido de cálcio, o que resultou em maior atividade pozolânica e ganhos de resistência 
mecânica. Os motivos pelos quais a sílica ativa é um material pozolânico muito reativo são o 
seu teor muito alto de SiO2, seu estado amorfo e a sua grande finura (AÏTCIN, 2000). 

Diferentemente de Khedr e Abou-Zeid (1994), não chegou-se a uma adição ideal de 
sílica ativa, se comparados apenas os valores de resistência. Para todas as adições houve 
ganho de resistência mecânica. Valores ideais só puderam ser determinados a partir dos custos 
de produção dos concretos modificados. 

A distribuição granulométrica dos materiais utilizados influenciou principalmente no 
empacotamento e na distribuição das partículas, as quais podem reagir com o hidróxido de 
cálcio livre ou servir de material particulado, preenchendo vazios intersticiais. Mesmo o 
material pozolânico que não reagiu pode ter a função de filler (Goldman e Bentur, 1992, apud 
Nita e John, 2007). 

E – etringita – Ca6.Al2.(SO4).3(OH)12.26H2O 
P – portlandita – Ca(OH)2 
Q – quartzo 
C – Ca5[SiO4]2(OH)2 
CO – CaCO3 
+ - CSH – Ca1.5.SiO3.5.xH2O 
M – monossulfato de cálcio 
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Pequenas variações nos picos de portlandita estão relacionadas com a reação da sílica 
presente com a portlandita gerada após a hidratação da pasta. 

Verifica-se uma diminuição na intensidade dos picos relacionados com a portlandita 
para todas as pastas com adição de sílica ativa, o que sugere uma boa reatividade do material 
com o hidróxido de cálcio. 

A redução na formação de Ca(OH)2, face à presença da sílica ativa é corroborada 
pelos trabalhos de Dal Molin (2005). A ligação pasta-agregado é melhor, já que nessa 
interface não se forma o Ca(OH)2. A melhoria dessa ligação é refletida em uma maior 
resistência do concreto com sílica ativa. 

Para Siddique (2011), a sílica ativa influencia na espessura da fase de transição em 
argamassas, bem como no grau de orientação dos cristais CH nelas. 

Segundo Dal Molin (1995), as rápidas reações pozolânicas da sílica ativa com o 
Ca(OH)2 possibilitam períodos de cura mais curtos para atingir as resistências e estrutura de 
poros desejada. Tal comportamento não ocorre com as pozolanas naturais, escórias e cinzas 
volantes. 

Devido à redução na porosidade e na absorção, pode-se inferir que, tal qual citado por 
Mehta e Monteiro (2008), AÏTCIN (2000) e Dal Molin (1995), ocorreu um maior 
empacotamento da mistura, resultado do efeito microfiller, que proporciona um melhor 
preenchimento dos vazios entre as partículas de cimento pelas minúsculas partículas esféricas 
de sílica ativa. 

As partículas de sílica ativa atuam também como “pontos de nucleação” para 
crescimento dos produtos de hidratação, além de reduzir o espaço disponível para a água. 
Assim, o crescimento dos cristais ocorrerá tanto na superfície dos grãos de cimento como nos 
poros ocupados pela sílica ativa e pela água, acelerando as reações de hidratação e 
influenciando o tamanho dos produtos de hidratação formados. Com a presença da sílica 
ativa, os espaços disponíveis para o crescimento dos produtos são limitados, ocasionando 
assim a formação de um grande número de pequenos cristais em vez de poucos cristais 
grandes (Dal Molin, 1995). 

Segundo Mendes (2002), a limitação do crescimento dos produtos de hidratação 
dificulta a orientação preferencial dos cristais de hidróxido de cálcio na interface agregado-
pasta, o que afeta o arranjo físico do sistema e promove a homogeneidade da microestrutura 
do concreto, contribuindo para aumentar a coesão e a compacidade tanto da pasta matriz 
quanto da zona de transição. 
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Além disso, de acordo com Mendes (2002), devido ao tamanho extremamente 
reduzido das partículas de sílica ativa, é reduzida significativamente a exsudação interna da 
mistura. As partículas de sílica ativa interferem na movimentação das partículas de água, 
reduzindo ou eliminando o acúmulo de água livre que fica retido sob os agregados, além de 
preencher os vazios deixados pelas partículas de cimento próximas à superfície do agregado, 
contribuindo desta maneira para a diminuição da porosidade e da espessura da zona de 
transição. 

Conforme verificado por Khedr e Abou-Zeid (1994), o efeito pozolânico da adição da 
sílica ativa é lento, só mostrando maiores resultados para idades superiores a 7 dias. Tal fato 
foi verificado, já que os ganhos de resistência mecânica aos 7 dias de idade dos concretos 
foram pouco expressivos, mostrando valores significativos aos 28 dias. 

O principal efeito da adição da sílica ativa sobre a resistência decorre de sua reação 
com a cal no concreto, resultando uma melhor distribuição dos poros na sua matriz (Detwiler 
et al., 1989, apud Khedr e Aboud-Zeid, 1994). Há uma necessidade de uma certa quantidade 
de sílica ativa para completar essas reações. Qualquer quantidade extra de sílica ativa apenas 
servirá como pó de enchimento no concreto, o que pode ser prejudicial para as suas 
características. Por isso, é sensato determinar um valor ótimo para a adição de sílica ativa no 
concreto. No presente trabalho não foi possível determinar essa quantidade máxima de adição. 

A trabalhabilidade do concreto adicionado de sílica ativa é alterada (Siddique, 2011), 
sendo que, para maiores valores de adição, mais água é requerida para manter a 
trabalhabilidade. Tal fato foi confirmado nessa pesquisa, sendo que, para se manter a 
trabalhabilidade do concreto, foi utilizado aditivo superplastificante. 

Foi verificado em todas as superfícies de fratura dos ensaios que a ruptura ocorreu na 
interface argamassa agregado, acompanhando a superfície do agregado. Tal fato mostra que a 
resistência do agregado é superior à da pasta de cimento, não tendo sido obtidos, portanto, 
concretos de alta resistência. 

 
5.3.3 Ensaios mecânicos 
 

A Tabela 19 traz um resumo dos resultados obtidos para todos os ensaios mecânicos, 
bem como da relação entre fc e ft para o concreto de traço base (TB) e os concretos 
modificados com Sílica Ativa, nos teores de 3, 6, 9 e 12 % em relação ao peso do cimento, 
respectivamente traços TM3, TM6, TM9 e TM12, com idades de 07 e 28 dias. 
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Tabela 21 – Sistematização dos resultados obtidos nos ensaios mecânicos de resistência à 
compressão (fc para 7 Dias e fck para 28 dias), resistência à tração na flexão (fct para 7 Dias e 

fctMk para 28 Dias) e de tenacidade à fratura (KICV) 
Concreto 

Resistência à Compressão 
Axial - fc e fck [MPa] 

Resistência à Tração na 
Flexão – fct e fctMk[MPa] fc/fct e fck/fctMk Tenacidade à Fratura 

KICV [MPa . m0,5] 
Idade 

7 Dias 28 Dias 7 Dias 28 Dias 7 Dias 28 Dias 7 Dias 28 Dias 
TB 36,31+/-0,03 41,87+/-0,65 4,36+/-0,23 4,63+/-0,12 8,33 9,04 1,22+/-0,10 1,33+/-0,14 

TM3 34,84+/-1,77 43,65+/-2,05 4,71+/-0,32 5,95+/-0,17 7,40 7,34 1,21+/-0,08 1,35+/-0,13 
TM6 39,65+/-2,26 49,73+/-1,70 5,04+/-0,28 6,16+/-0,27 7,87 8,07 1,35+/-0,12 1,48+/-0,08 
TM9 37,49+/-1,48 49,27+/-0,94 5,20+/-0,09 6,87+/-0,36 7,21 7,17 1,20+/-0,09 1,48+/-0,10 
TM12 40,98+/-0,56 55,24+/-0,76 5,48+/-0,29 6,54+/-0,58 7,48 8,45 1,29+/-0,12 1,56+/-0,05 

Fonte: Silva, 2015 

5.3.3.1 Ensaio de compressão axial 
 
Em relação aos ensaios de compressão axial os resultados mostrados na Tabela 19 

estão apresentados graficamente na Figura 63. Verifica-se neste caso que a resistência à 
compressão axial, como era esperado, aumentou com o teor de sílica ativa adicionada ao 
concreto, tanto para amostras com 07 dias de idade (fc) quanto para amostras com 28 dias (fck), 
sendo que o ganho de resistência foi mais pronunciado para as amostras ensaiadas aos 28 dias. 
Se compararmos os resultados para as amostras com 0 e 12% de adição de sílica, tem-se um 
ganho de 12,86 % aos 7 dias e de 31,93 % aos 28 dias nas amostras modificadas. Se 
compararmos o comportamento das amostras do traço base, entre 7 e 28 dias, verifica-se um 
ganho de resistência de 15,31%. Já para as amostras modificadas com sílica, com adições de 
3, 6, 9 e 12%, os acréscimos são de 25,29%, 25,42%, 31,42% e 34,80%, respectivamente. 

Do ponto de vista das tendências, as amostras com 28 dias apresentam um crescimento 
linear da resistência à compressão com os teores de sílica, mostrando uma regressão com bom 
ajuste em relação aos pontos experimentais (coeficiente de determinação R2 igual a 0,9225). 
O mesmo não se verifica para as amostras com 07 dias (coeficiente de determinação R2 igual 
a 0,5842). 

De qualquer forma, a partir da análise de variância dos resultados obtidos, é possível 
afirmar que os valores médios de resistência a compressão axial são diferentes entre si, em 
relação aos teores de sílica ativa, tanto para as amostras com 7 dias quanto para amostras com 
28 dias. Como pode ser observado, na Tabela 20, nas duas situações encontrou-se um baixo 
valor-P e verificou-se que F > Fcrítico. Como o valor-P, que representa a chance ou a 
probabilidade do efeito (ou da diferença) observada entre os tratamentos/categorias ser devido 
ao acaso, e não aos fatores que estão sendo estudados, foi baixo, fica evidente que os valores 
obtidos nas amostras com diferentes teores de sílica são estatisticamente diferentes. 
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Portanto, a partir da análise dos resultados obtidos neste trabalho, corroborando os 
resultados conseguidos por outros pesquisadores, a adição de sílica ativa foi benéfica à 
resistência à compressão do concreto. Os ganhos de resistência podem ser atribuídos tanto ao 
efeito físico como químico da adição, conforme citado por Dal Molin (1995). 

 
Figura 51 Variação da Resistência à Compressão Axial com o teor de Sílica Ativa em Relação 
à Massa de Cimento (% SiO2) para concretos ensaiados com 07 (fc) e 28 dias de idade (fck). 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
Tabela 22 Análise de variância dos resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão 

axial de amostras ensaiadas com idades de 7 e 28 dias. 
Fonte da variação SQ Gl MQ F valor-P F crítico 

Parâmetros para as Amostras Ensaiadas com 07 Dias de idade 
Entre grupos 82,3841117 4 20,596 

9,217 0,001 3,259 Dentro dos grupos 26,8162205 12 2,235 
Total 109,200332 16  

Parâmetros para as Amostras Ensaiadas com 28 Dias de idade 
Entre grupos 302,2771432 4 75,569 

20,205 0,000 3,056 Dentro dos grupos 56,10212161 15 3,740 
Total 358,3792648 19  

 
5.3.3.2 Resistência à Tração na flexão 

 
Conforme pode ser visto na Tabela 19, e no gráfico da Figura 64, os ensaios de tração 

na flexão axial apresentaram, a exemplo dos ensaios de compressão axial, uma tendência de 
crescimento da resistência com o aumento dos teores de sílica ativa adicionados ao concreto, 
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tanto para as amostras com 07 dias (ft) quanto de 28 dias de idade (fctMk), sendo, mais uma 
vez, o ganho de resistência ligeiramente mais pronunciado para as amostras ensaiadas aos 28 
dias. Se se compara os resultados obtidos com amostras com 0 e 12% de adição de sílica, 
verifica-se um ganho de 25,69% aos 7 dias e de 41,25% aos 28 dias. Já para a comparação 
entre as idades das amostras, no caso do traço base, tem-se um ganho de resistência é de 
6,19%, entre 7 e 28 dias; enquanto que para os traços modificados, com adições de 3, 6, 9 e 
12%, os acréscimos são de 26,33%, 22,22%, 32,12% e 19,34%, respectivamente. 

Analisando as respectivas curvas de ajuste e os respectivos coeficientes de 
determinação, verifica-se que as amostras ensaiadas com 7 dias mostram uma tendência de 
crescimento linear da resistência à tração na flexão com o teor de sílica ativa no concreto, com 
um coeficiente de determinação (R2) de 0,98, que indica que as variáveis independentes 
explicam 98,54% da variação da variável dependente. Já as amostras ensaiadas com 28 dias, 
mostram uma tendência de crescimento que se ajusta a um comportamento quadrático, com 
um coeficiente de determinação (R2) de 0,95, que indica que as variáveis independentes 
explicam 95,15% da variação da variável dependente (Santos, 1998; Dal Molin, 1995; 
Godinho, 2010). 

 
Figura 52 Variação da Resistência à Tração na Flexão (ft) com o teor de Sílica Ativa em 
Relação à Massa de Cimento (% SiO2) para concretos ensaiados com 07 (ft)  e 28 dias de 

idade (fctMk)  . 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
Do ponto de vista estatístico, para ambas as idades, é ainda possível afirmar que os 

valores médios da resistência a tração na flexão são diferentes entre si, para cada valor de 
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sílica ativa. Tais assertivas são corroboradas pelo valor-P baixo e por ser o valor F > Fcrítico, 
verificados na análise de variância, conforme apresentado na Tabela 21. 
 
 

Tabela 23 Análise de variância dos resultados obtidos nos ensaios de resistência à tração na 
flexão de amostras ensaiadas com idades de 7 e 28 dias. 

Fonte da variação SQ Gl MQ F valor-P F crítico 
Parâmetros para as Amostras Ensaiadas com 07 Dias de Cura 

Entre grupos 2,650734259 4 0,663 
10,280 0,001 3,357 Dentro dos grupos 0,70912963 11 0,064 

Total 3,359863889 15   
Parâmetros para as Amostras Ensaiadas com 28 Dias de Cura 

Entre grupos 11,751542 4 2,938 
25,129 0,000 3,056 Dentro dos grupos 1,7536556 15 0,117 

Total 13,505198 19   
Fonte: Silva, 2015 

 
Um aspecto importante a ser analisado, do ponto de vista do comportamento mecânico 

de concretos, é a relação entre a resistência à compressão axial e a resistência à tração (neste 
caso, abordada a partir de resultados de flexão). Fenomenologicamente, ao se fazer uma 
comparação entre os resultados de resistência à compressão e os de resistência à tração na 
flexão, a partir de todos os resultados da Etapa Principal, se verifica, como esperado, uma 
relação linear entre estas duas propriedades, conforme mostrado na Figura 65. 

 
Figura 53 Correlação entre a Resistência à compressão axial e a resistência à tração na flexão 

para amostras com 0, 3, 6, 9 e 12 % de SiO2, ensaiadas com 07 e 28 dias. 

 
Fonte: Silva, 2015 
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5.3.3.3 Tenacidade à fratura 
 
Os resultados obtidos nos ensaios de tenacidade à fratura, apresentados na Tabela 19 e 

no gráfico da Figura 66, apresentam a mesma tendência, de crescimento da propriedade 
mecânica com o aumento do teor de sílica, dos ensaios anteriores, apenas para as amostras 
ensaiadas com 28 dias.  

  
Figura 54 Variação da Tenacidade à Fratura (KICVM) com o teor de Sílica Ativa em Relação à 

Massa de Cimento (% SiO2) para concretos ensaiados com 07 e 28 dias de idade. 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
No caso das amostras para as amostras ensaiadas com 7 dias de idade, a tendência 

verificada é inconclusiva, uma vez que para os diferentes testes de regressão, obteve-se um 
baixo coeficiente de determinação (R2), de 0,1066 no ajuste linear, o que indica que as 
variáveis independentes explicam apenas 10,66 % da variação da variável dependente. Os 
resultados obtidos aos 28 dias de idade, por sua vez, mostram uma tendência de crescimento 
linear, com um coeficiente de determinação (R2) de 0,92, que indica que as variáveis 
independentes explicam 91,96 % da variação da variável dependente.  

Portanto, enquanto a tenacidade à fratura cresce com o acréscimo da sílica ativa, para 
as idades de 28 dias, para o caso das idades de 7 dias, não se pode afirmar categoricamente 
que há crescimento estatisticamente comprovado. Se se compara os resultados obtidos com 
amostras com 0 e 12% de adição de sílica, verifica-se um ganho de apenas 5,74 % aos 7 dias e 
de 17,29 % aos 28 dias. Já para a comparação entre as idades das amostras, no caso do traço 
base, tem-se um ganho de resistência é de 9,01 %, entre 7 e 28 dias; enquanto que para os 
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traços modificados, com adições de 3, 6, 9 e 12%, os acréscimos são de 11,57%, 9,63%, 
23,33% e 20,93%, respectivamente. 

A impossibilidade de se verificar alguma tendência de crescimento da tenacidade à 
fratura com o teor de sílica para o caso das amostras com 7 dias é corroborada pela análise de 
variância, que estabelece não ser possível afirmar que as médias são diferentes entre si, para o 
nível de significância adotado, em relação aos teores de sílica. Tais assertivas são 
corroboradas pelo valor-P muito alto e por ser o valor F < Fcrítico (Tabela 22). Para o caso das 
amostras ensaiadas com 28 dias, a análise de variância estabelece que as médias são diferentes 
entre si uma vez que, para este caso, foi obtido um valor-P baixo e foi estabelecido que F > 
Fcrítico. 

 
Tabela 24 Análise de variância dos resultados obtidos nos ensaios de tenacidade à fratura de 

amostras ensaiadas com idades de 7 e 28 dias. 
Fonte da variação SQ Gl MQ F valor-P F crítico 

Parâmetros para as Amostras Ensaiadas com 07 Dias de Cura 
Entre grupos 0,058582779 4 0,015 

1,302 0,320 3,179 Dentro dos grupos 0,146281269 13 0,011 
Total 0,204864048 17   

Parâmetros para as Amostras Ensaiadas com 28 Dias de Cura 
Entre grupos 0,138 4 0,034 

3,711 0,025  3,007  Dentro dos grupos 0,148 16 0,009 
Total 0,286 20   

Fonte: Silva, 2015 

5.3.3.4 Considerações sobre correlações e a validação dos ensaios de tenacidade à 
fratura 
 

Tentando estabelecer relações entre as diferentes propriedades mecânicas, verifica-se 
uma tendência linear, tanto para a relação entre a tenacidade à fratura e a resistência à tração 
na flexão (Figura 67-a) quanto entre àquela e a resistência à compressão (Figura 67-b). Nos 
dois casos, se pode perceber, ao se aumentar a resistência mecânica do material, um aumento 
na tenacidade à fratura também. 

Estes resultados estão de acordo, em parte com o que afirma Guetti et al., 2012, que 
afirmam que tanto a resistência a compressão quanto o tamanho de agregado contribuem para 
os valores da tenacidade à fratura, com predominância da influência do tamanho do agregado. 
Os valores de tenacidade mais altos nem sempre estão associados à maior resistência 
mecânica, sendo também influenciados pela zona de processo de fratura à frente da trinca. 
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Este mesmo comportamento foi verificado no estudo de doutoramento na UNICAMP, no qual 
se verificou que um aumento na resistência à compressão pode levar a uma maior tenacidade 
à fratura, a depender principalmente do tipo de agregado (Pompeu, 2004). 
 

Figura 55 Relação entre tenacidade à fratura e resistência Mecânica. (a) com resistência à 
tração na flexão; (b) com resistência à compressão axial. 

 
  

Em relação à validade dos ensaios de tenacidade à fratura, conforme dito na 
metodologia, foram verificados os seguintes aspectos: i) forma da curva, cujo aspecto geral 
pode ser visto na Figura 68; ii) caminho de trinca (se houve ou não desvio do plano do 
entalhe) Figura 72; iii) forma e dimensões do entalhe Figura 73; iv) danos na região do 
parafuso Figura 71. Entre todos os ensaios de tenacidade à fratura Chevron, ocorreram os 
seguintes eventos: 18 corpos de prova com ruptura normal; 6 corpos de prova apresentando 
quebra na região dos parafusos e 3 com desvios nas dimensões do entalhe, ensaios os quais 
foram invalidados; 18 corpos de prova com desvios no plano do entalhe, mas que ainda assim 
atenderam ao critério de validação estabelecido, sendo, portanto, utilizados nos cálculos das 
médias de tenacidade à fratura. Verifica-se, portanto, que a realização dos ensaios Chevron 
mostrou-se reprodutível e com alta eficiência de aproveitamento das amostras (80%). 

Em relação à forma das curvas, se verifica, a partir dos resultados típicos, obtidos para 
as diferentes composições, a ocorrência de crescimento estável, conforme esperado para o 
ensaio Chevron (Figura 68), podendo ser definida uma carga máxima durante o ensaio, sem a 
necessidade de outras considerações, como a ocorrência de pop ins. Em uma frequência 
menor ocorreram instabilidades nas curvas força x deslocamento, conforme pode ser visto na 
Figura 69. Neste caso, as cargas associadas aos pop ins (setas em vermelho) são 
desconsideradas, sendo utilizadas nos cálculos de tenacidade à fratura apenas as cargas 
máximas (setas em preto). 

a b 
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Figura 56 Curvas força x deslocamento nos ensaios de tenacidade à fratura 

 
Silva, 2015 

 
Figura 57 Curvas força x deslocamento com instabilidades nos ensaios de tenacidade à fratura 

 
Silva, 2015 

Em relação à geometria do entalhe, foi percebida a ocorrência de deformação do 
entalhe em alguns corpos de prova, ao invés de seguir o padrão da chapa em “V”, conforme 
pode ser visto nas Figuras 73. Nesses casos, essa não conformidade também levou à 
invalidação do ensaio de tenacidade à fratura. Este fenômeno esta associado a exsudação do 
concreto. Aconteceu com mais frequência nas composições de 6 e 12% de sílica ativa. A 
diferença entre a geometria esperada e o que foi obtido está esquematizada na Figura 73-c. 
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Figura 58 Corpo de prova com ruptura normal 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
Figura 59 Corpo de prova com ruptura do concreto nos parafusos (modo “a”) 

 
Fonte: Silva, 2015 

 
Figura 60 Corpo de prova com ruptura em plano perpendicular ao plano do entalhe, numa 

direção (a); e em duas direções (b) 

 
Fonte: Silva, 2015 

 

a b 
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Figura 61 Corpos de prova com entalhes deformados. Detalhe de corpo de prova com entalhe 
deformado. A área em vermelho corresponde à deformação, sendo o entalhe normal o 

triângulo sinalizado abaixo dela 

  

 
Fonte: Silva, 2015 

 
5.3.3.5 Micromecanismos de Fratura. 
 

Do ponto de vista geral, pode-se afirmar que, em todos os casos estudados, dois são os 
mecanismos de fratura presentes, ou seja, para os diferentes teores de sílica e idades: i) falha 
da matriz, de forma complexa, aparentemente associada à ruptura da interface argamassa - 
agregado graúdo; ii) falha na interface agregado matriz. Macroscopicamente, a Figura 74 
apresenta o aspecto da fratura de um corpo de prova sob flexão, que pode ser tomado como 
representativo dos demais carregamentos. As setas vermelhas indicam os agregados 
proeminentes e as pretas indicam as depressões (arrancamentos de agregados). 
 

a b 

c 
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Figura 62 Superfície de fratura de um corpo de prova de tração na flexão 

 Fonte: Silva, 2015 
  

Como pode ser visto na Figura 74, as superfícies de fratura não apresentam indícios de 
clivagem dos agregados graúdos, o que está de acordo com o fato de que a matriz é menos 
resistente que esse agregado. Aparentemente tem-se que aumentos no teor de sílica estão 
associados a interfaces agregado matriz mais resistentes, o que pode estar associado à maior 
tenacidade à fratura do material. 

Comparando as imagens da região de interface matriz - agregado graúdo, percebe-se 
que, à medida que se aumenta o teor de sílica ativa, esta interface aparenta estar mais coesa, 
indicando a necessidade de uma maior força para que a trinca por aí caminhe. Desta forma, 
fenomenologicamente começa-se a entender a influência positiva da presença da sílica ativa 
sobre o comportamento mecânico. Portanto, o fato de se aumentar a resistência da interface, 
associado à redução da porosidade - pois tanto maior o teor de sílica, maior massa específica 
real – determina o fato de que os concretos modificados apresentarem propriedades mecânicas 
em termo gerais (resistência à compressão, resistência à tração na flexão e tenacidade à 
fratura) mais elevadas que aquelas verificadas para o concreto de traço base. 

Na superfície de fratura da amostra de traço base, aparentemente temos a presença de 
poros com tamanhos médios maiores. Entretanto, novos estudos e o uso de um protocolo de 
medição destes poros na região de interface precisam ser introduzidos com o objetivo de se 
demonstrar quantitativamente esta observação ora qualitativa. 
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A literatura cita que concretos adicionados de sílica ativa são menos porosos. Sendo 
assim, é de se esperar que as imagens de MEV mostrem estruturas mais fechadas para os 
concretos adicionados de sílica ativa, que ocupará os poros do concreto, em contraposição 
aqueles concretos sem adição (Silva e Liborio, 2003; Senffi, et. al, 2010; Bianchini, 2010). 
 

Figura 63 Micromecanismos de Fratura.(0% (a), 3% (b), 6% (c), 9% (d), 12% (e) de sílica 
ativa) 

   

    

 
Fonte: Silva, 2015 

b a 

c d 

e 
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Figura 64 Micromecanismos de Fratura.(TB (a) e TM12 (b) ) 

  

  
Fonte: Silva, 2015 

 
Figura 65 Micromecanismos de Fratura.(TB (a), TM3 (b), TM9 (c) e TM12 (d)) 

   

b 

b 

a 

a 

a b 
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Fonte: Silva, 2015 

 
5.3.4 Custos 

 
Para a obtenção das respectivas espessuras foi construída uma tabela, com os valores 

obtidos experimentalmente da resistência à tração na flexão e da resistência à compressão 
axial, bem como dos valores calculados para E, l e h (Tabela 23). 

 
Tabela 25 Redução das espessuras das placas de concreto em função das resistências à 

compressão 
Concreto fc [N/mm2] E [N/mm2]* ft [N/mm2] h [mm] l [mm] Redução de Espessura [%]** 

TB 41,87 32.717,5 4,63 178,59 623,7 0,00 
TM3 43,65 33.162,5 5,95 149,84 548,6 -16,10 
TM6 49,73 34.682,5 6,16 147,09 547,1 -17,64 
TM9 49,27 34.567,5 6,87 135,74 514,7 -24,00 

TM12 55,24 36.060,0 6,54 141,67 537,1 -20,67 
Fonte: Silva, 2015 

 
* E é estimado a partir do modelo empírico (E = 22.250 + 250 . fck, para 15 < fck <65 MPa); 
** Redução de espessura em relação à espessura do concreto base (TB).  

De posse dos dados obtidos na tabela, verifica-se, como não poderia ser diferente, que 
um aumento na resistência mecânica do concreto, a partir do modelo de Westergaard, está 
acompanhado de uma redução na espessura da placa de pavimento. Esta redução da espessura 
tendeu a aumentar com o aumento do teor de sílica ativa adicionada ao concreto. 

Agora, para se estabelecer os eventuais ganhos econômicos com a redução do custo de 
produção dos concretos em questão, utilizando a metodologia de Ferrante, se faz necessária a 
construção de outra tabela, tomando por base uma placa de referência com comprimento (l) 
igual a 1,0 m, largura (w) igual a 3,6 m e espessura (h), variável conforme resultado da Tabela 

c d 
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23. Nesta segunda tabela (Tabela 24) apresentam-se as massas específicas reais, as respectivas 
massas para cada volume encontrado para cada concreto estudado conforme abaixo: 

 
Tabela 26 Variação das massas das placas de concreto 

Concreto 
Volume da 

Placa  
[m3] 

Variação 
de Volume 

[m3] 
Variação 

de Volume 
[%] 

Massa 
Específica Real 

[Kg/m3] 
Massa da Placa 

 [ton] 
Variação 
de Massa 

[Kg] 
Variação de 
Massa [%] 

TB 0,643 0,000 0,00 2447 1573,2 0,0 0,00 
TM3 0,539 -0,104 16,11 2463 1328,6 -244,6 - 40,53 
TM6 0,530 -0,113 17,65 2455 1300,0 -273,2 - 38,09 
TM9 0,489 -0,154 24,00 2514 1228,5 -344,7 - 31,98 

TM12 0,510 -0,133 20,68 2465 1257,2 -316,0 - 34,43 
Fonte: Silva, 2015 

Já a Tabela 25 mostra os custos específicos, decorrentes de cada mistura, tanto em 
R$/m3 como em R$/Kg e as variações nos custos. As planilhas de composição de custos 
encontram-se ao final do trabalho. 

Tabela 27 Variação do custo final da placa 
    
 
 
 
 
 

Silva, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concreto 
Custo 

Específico 
(R$/m3) 

Custo 
Específico 

(R$/kg) 
Variação 
de Custo 
(R$/m3) 

Variação 
de Custo 
(R$/kg) 

Custo da 
Placa [R$] 

Variação do 
Custo da Placa 

[%] 
TB 227,64 0,093 0,00 0,000 146,36 0,00 

TM3 246,05 0,100 18,41 0,007 132,72 -13,63 
TM6 264,09 0,108 36,45 0,015 139,85 -6,51 
TM9 281,95 0,112 54,31 0,019 137,78 -8,58 
TM12 299,47 0,121 71,83 0,028 152,73 6,38 
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6 CONCLUSÕES 
 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, podem ser estabelecidas as 
seguintes conclusões: 
 
i) Em relação aos procedimentos realizados na Etapa Preliminar (desenvolvimento de 

dispositivos auxiliares para os ensaios de tenacidade à fratura: a) dispositivo de apoio do 
corpo de prova Chevron; b) placa de introdução de entalhe e gabarito de fixação dos 
parafusos de carga; c) bloco de ajuste de altura do corpos de prova Chevron; d) barras de 
aplicação de carga trativa) pode-se concluir que estes foram de grande utilidade para o 
desenvolvimento da Etapa Principal, reduzindo os erros experimentais e custos de recursos 
e de tempo associados a estes. 
 

ii) Em relação aos ensaios Chevron, pode se concluir que estes se mostraram de fácil 
execução, uma vez que exigiram apenas a medição das características geométricas e do 
estabelecimento da carga máxima (KICVM), reproduzíveis, tendo sido aproveitados 80% dos 
corpos-de-prova ensaiados. Os ensaios invalidados estão associados a corpos de prova que 
apresentaram defeitos nas dimensões do entalhe (baixo valor de a0, em decorrência da 
exsudação do concreto) e falha na junção parafuso de fixação da barra de tracionamento - 
concreto. 
 

iii) Em relação às propriedades físicas e químicas do concreto, pode-se concluir que as 
características granulométricas, de tempo de pega, de massa específica, de expansibilidade 
e de resistência à compressão, assim como a composição química, atenderam a todos os 
requisitos das Normas Brasileiras. 

 
iv) Em relação às propriedades físicas e químicas dos agregados miúdo (areia) e graúdo (brita 

1 e brita 2) pode-se concluir que as características granulométricas, de massa específica, de 
composição química e de resistência à abrasão (no caso das britas) atenderam a todos os 
requisitos das Normas Brasileiras. 

 
v) Em relação às características microestruturais dos concretos estudados, pode-se concluir 

que as técnicas de MEV e DR-X permitiram estabelecer, até então, apenas parcialmente a 
presença e a quantidade das fases esperadas. 
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vi) Em relação à adição de sílica ativa pode-se concluir que esta trouxe diversas 
consequências positivas para a qualidade dos concretos avaliados: 

 
a) Em comparação com o concreto base (TB, para 0% de SiO2 adicionada, em relação 

à massa de cimento), os concretos modificados (TM3, TM6, TM9 e TM12, com 
adições de 3, 6, 9 e 12 % SiO2 adicionada) apresentaram aumento de suas 
respectivas massas específicas, com consequente redução na absorção e na 
porosidade; 
 

b) Em comparação com o traço base, as propriedades mecânicas dos traços 
modificados apresentaram incrementos estatisticamente significativos na 
resistência à compressão axial, tanto para 7 (fc) e 28 (fck) dias de idade, na 
resistência à tração na flexão, tanto para 7 (fct) e 28 (fctMk) dias de idade, bem como 
na tenacidade à fratura (KICVM) tanto para 7 e 28 dias de idade. 
 

vii) Em relação aos efeitos da adição de sílica ativa sobre o abatimento do concreto, pode-se 
concluir que, excetuando o traço TM3 (com adição de 3% de SiO2 adicionada, que 
trabalhou com relação água/cimento de 0,47), as demais modificações exigiram pequenos 
aumentos na relação água cimento, inicialmente especificada em 0,47), de forma a manter 
o nível de abatimento requerido para a execução das operações de pavimentação em uso na 
BR-101/RN, ou seja, de 50 +/- 10,0 mm. 
 

viii) Em relação à correlação entre as propriedades mecânicas e os teores de sílica ativa 
adicionado aos concretos estudados neste trabalho pode-se concluir que: 
 
a) Os valores de resistência à compressão axial das amostras com 28 dias de idade (fck) 

cresceu linearmente com os teores de SiO2 segundo a relação: fck=1,0791.% 
SiO2+41,476 (R² = 0,9225). 

b)  Os valores de resistência à tração na flexão das amostras com 28 dias de idade (fctMk) 
apresentou crescimento parabólico, com um ponto de máximo em torno de 9,0% de 
SiO2 segundo a relação: fctMk=-0,0222.%SiO22+0,4245.SiO2+4,6839 (R²=0,9515). 
Importante salientar que fctMk foi máximo para o traço TM9. 

c) Os valores de tenacidade à fratura com 28 dias de idade (KICVM), cresceram linearmente 
com os teores de SiO2 segundo a relação: KICV=0,0197.%SiO2+1,3224 (R² = 0,9196). 
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ix) Em relação às correlações entre as propriedades obtidas, pode se concluir que: 
 

a) Para amostras ensaiadas com 28 dias de idade foi estabelecida uma relação linear entre 
os valores de resistência à compressão axial (fck) e os valores de resistência à tração na 
flexão (fctMk), segundo a relação: fck=6,7396.fctMK+5,8759 (R²=0,7603). 
 

b)  Para amostras ensaiadas com 28 dias de idade foi estabelecida uma relação linear entre 
os valores de tenacidade à fratura (KICVM) tanto com os valores de resistência à 
compressão axial (fck) quanto com os valores de resistência à tração na flexão (fctMk), 
respectivamente de acordo com as seguintes relações: i) KICV=0,018.fck+0,5504 
(R²=0,9142); ii) KICV=0,1223.fctMk+0,6751 (R² = 0,6987) 

 
x) Em relação às fases presentes nos concretos estudados, foram confirmadas as presenças dos 
principais microconstituintes previstos para estes materiais, não sendo ainda possível 
estabelecer com precisão as quantidades destes microconstituintes. 
 
xi) Em relação aos micromecanismos de fratura pode-se concluir que em todos os casos 
estudados neste trabalho predominaram os crescimentos de trinca através da matriz e através 
da interface matriz/agregados graúdos. As amostras com teores mais elevados de SiO2 
aparentemente apresentaram estas interfaces mais resistentes e coesas, constatação obtida 
após a análise das superfícies de fratura por MEV, nas quais amostras com traço base 
mostraram decoesões na interface mais pronunciadas. 
 
xii) Diante das constatações de redução dos índices de poros, do aumento da resistência 
mecânica e da tenacidade à fratura, bem como do aumento aparente da resistência da 
interface, pode-se concluir que a introdução de sílica ativa nos concretos apresentou os efeitos 
físicos e químicos previstos na literatura. 
 
xiii) As análises preliminares de custo indicam a viabilidade econômica da adição da sílica 
ativa nos concretos para pavimento rígido até teores de 9,0% de SiO2. 
 
xiii) Feitas as considerações sobre a densificação, os resultados obtidos nos ensaios 
mecânicos, bem como sobre a análise de custo, no contexto deste trabalho, os teores mais 
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indicados para a adição de sílica ativa em concretos para pavimento rígido ficam em torno dos 
9,0 % de SiO2. 
 
xiv) Portanto, estabelecidas as características das matérias primas e do processamento dos 
concretos estudados neste trabalho, em que pesem as adições de sílica, similares aqueles 
utilizados nas operações de pavimentação realizadas na BR-101/RN, pode se concluir terem 
sido desenvolvidos concretos que poderão vir a ser empregados nestas operações, requerendo 
para isto outros estudos relacionados à resistência à abrasão, à fadiga e às tensões térmicas, 
bem como análises de viabilidade econômica mais aprofundadas. 
 
xv) Considerando que a maior resistência mecânica do concreto possibilitou a redução nas 
espessuras das placas e de posse dos dados preliminares da análise de custo, verifica-se 
redução no custo de produção da placa em 13,63% para uma adição de 3% de sílica ativa, 
6,51% para adição de 6% e 8,58% para uma adição de 9%. Para uma adição de 12% de sílica 
ativa o custo seria maior, crescendo em 6,38%. Sendo assim, a viabilidade econômica da 
modificação de concretos pela adição da sílica ativa, para utilização em pavimento rígido, 
pode ser verificada até teores de 9,0% de adição. 

Em uma análise apenas de custos, o custo direto de produção do concreto da placa 
seria o fator decisivo, visto que os demais custos indiretos e de execução seriam os mesmos. 

A adição de 3% de sílica ativa foi a que proporcionou maiores ganhos de resistência e 
de redução de espessura, a um menor custo de produção, sendo a mais indicada. Poder-se-ia, 
nesse caso, trabalhar com espessuras de 15cm para o pavimento. 

Considerando que a pista de rolamento do projeto possui largura de 12m e espessura 
de 22cm, com a redução da espessura para 15cm se teria uma economia de 840m3/Km, o que 
corresponderia, na base de dados de preço utilizada na pesquisa (março/2015), a uma 
economia de R$ 158.079,60/Km. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Em continuação aos estudos iniciados com este trabalho, são sugeridos os seguintes 
tópicos: 

 Avaliação da influência da adição de teores mais elevados de Sílica Ativa sobre o 
comportamento mecânico de concretos para pavimento, de modo a se 
estabelecer com mais precisão o valor ótimo para esta adição. 

 Avaliação, a partir de um mesmo parâmetro de resistência mecânica, da 
possibilidade de redução do consumo de cimento através da substituição deste 
por quantidades crescentes de sílica ativa. 

 Avaliação do comportamento da tenacidade à fratura e dos micromecanismos de 
fratura em concretos de alto desempenho, com resistências mecânicas à 
compressão axial acima de 60 MPa com e sem a adição de Sílica Ativa. 

 Avaliação da empregabilidade do ensaio de tenacidade à fratura Chevron em 
concretos com agregados graúdos (brita) de 32 mm de dimensão nominal. 

 Avaliação, através de um estudo econômico aprofundado, da viabilidade da 
ampla utilização da sílica ativa em concretos para pavimentos rodoviários 
rígidos. 

 Avaliação da influência da adição de sílica ativa sobre a resistência à fadiga e à 
abrasão de concretos para pavimentos rodoviários rígidos, uma vez que se 
tratam de parâmetros críticos para os procedimentos de dimensionamento de 
placas de pavimento. 
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CUSTOS UNITÁRIOS
SERVIÇO   : Usinagem de conc. de cim. Port land para placa de concreto Sílica ativa MÊS REF. mar/15
1 A 01 656 51 0% UNIDADE m³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PRO DUTIVO IMPROD. PRO DUTIVO IMPRO D. HORÁRIO

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950F - 3,1 m3 2,000 0,53            0,47 193,72 16,58 220,93
Central de Concreto : 120m3 / h - dosadora e misturadora.1,000 1,00            0,00 453,63 19,62 453,63
Grupo Gerador : Heimer : GEHMD-265 - 241/265 KVA 1,000 1,00            0,00 143,84 9,67 143,84

TOTAL (A) 818,40             
CUSTO

HORÁRIO
Encarregado de turma 1,00 21,72 21,72
Servente 6,00 8,12 48,72

Adc. M.O. - Com Ferramentas (20,51%) 14,45
TOTAL (B) 84,89               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 149,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 903,29             
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 6,06                 

CUSTO
UNITÁRIO

Cimento port land CP-32 (a granel) Kg 0,33 383,00000 126,39
Aditivo plastificante Kg 3,83 2,48950 9,53
Areia comercial m3 26,83 0,46000 12,34
Brita comercial 19mm m3 45,23 0,35200 15,92
Brita comercial 25mm m3 45,23 0,52100 23,56
Sílica at iva Kg 1,35 0,00000 0,00

TOTAL (E) 187,74
DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO
Cimento (1) 0,000 39,80 39,80 13,93 0,38300 5,34
Areia (2) 2,300 0,00 2,30 1,59 0,69000 1,10
Brita (3) 29,700 0,00 29,70 20,49 1,30950 26,83
Aditivo (4) 0,000 39,80 39,80 13,93 0,00249 0,03
Sílica at iva (5) 0,000 1003,00 1003,00 351,05 0,00000 0,00

TOTAL (F) 33,30
CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 227,10             
OBSERVAÇÕES

 (1) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)  (5) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)
 (2) Y = 0,39 (T) + 0,31 (P)  (6)
 (3) Y = 0,39 (T) + 0,31 (P)  (7)
 (4) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)  (8)

TRANSPORTES CUSTO CONSUMO

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALÁRIO BASE

EQUIPAMENTO QUANT.
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CUSTOS UNITÁRIOS
SERVIÇO   : Usinagem de conc. de cim. Port land para placa de concreto Sílica ativa MÊS REF. mar/15
1 A 01 656 51 3% UNIDADE m³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PRO DUTIVO IMPROD. PRO DUTIVO IMPRO D. HORÁRIO

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950F - 3,1 m3 2,000 0,53            0,47 193,72 16,58 220,93
Central de Concreto : 120m3 / h - dosadora e misturadora.1,000 1,00            0,00 453,63 19,62 453,63
Grupo Gerador : Heimer : GEHMD-265 - 241/265 KVA 1,000 1,00            0,00 143,84 9,67 143,84

TOTAL (A) 818,40             
CUSTO

HORÁRIO
Encarregado de turma 1,00 21,72 21,72
Servente 6,00 8,12 48,72

Adc. M.O. - Com Ferramentas (20,51%) 14,45
TOTAL (B) 84,89               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 149,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 903,29             
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 6,06                 

CUSTO
UNITÁRIO

Cimento port land CP-32 (a granel) Kg 0,33 383,00000 126,39
Aditivo plastificante Kg 3,83 2,48950 9,53
Areia comercial m3 26,83 0,46000 12,34
Brita comercial 19mm m3 45,23 0,35200 15,92
Brita comercial 25mm m3 45,23 0,52100 23,56
Sílica at iva Kg 1,35 11,49000 15,51

TOTAL (E) 203,25
DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO
Cimento (1) 0,000 39,80 39,80 13,93 0,38300 5,34
Areia (2) 2,300 0,00 2,30 1,59 0,69000 1,10
Brita (3) 29,700 0,00 29,70 20,49 1,30950 26,83
Aditivo (4) 0,000 39,80 39,80 13,93 0,00249 0,03
Sílica at iva (5) 0,000 1003,00 1003,00 351,05 0,01149 4,03

TOTAL (F) 37,33
CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 246,64             
OBSERVAÇÕES

 (1) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)  (5) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)
 (2) Y = 0,39 (T) + 0,31 (P)  (6)
 (3) Y = 0,39 (T) + 0,31 (P)  (7)
 (4) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)  (8)

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

TRANSPORTES CUSTO CONSUMO

EQUIPAMENTO QUANT.

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALÁRIO BASE
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CUSTOS UNITÁRIOS
SERVIÇO   : Usinagem de conc. de cim. Port land para placa de concreto Sílica ativa MÊS REF. mar/15
1 A 01 656 51 6% UNIDADE m³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PRO DUTIVO IMPROD. PRO DUTIVO IMPRO D. HORÁRIO

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950F - 3,1 m3 2,000 0,53            0,47 193,72 16,58 220,93
Central de Concreto : 120m3 / h - dosadora e misturadora.1,000 1,00            0,00 453,63 19,62 453,63
Grupo Gerador : Heimer : GEHMD-265 - 241/265 KVA 1,000 1,00            0,00 143,84 9,67 143,84

TOTAL (A) 818,40             
CUSTO

HORÁRIO
Encarregado de turma 1,00 21,72 21,72
Servente 6,00 8,12 48,72

Adc. M.O. - Com Ferramentas (20,51%) 14,45
TOTAL (B) 84,89               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 149,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 903,29             
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 6,06                 

CUSTO
UNITÁRIO

Cimento port land CP-32 (a granel) Kg 0,33 383,00000 126,39
Aditivo plastificante Kg 3,83 2,48950 9,53
Areia comercial m3 26,83 0,46000 12,34
Brita comercial 19mm m3 45,23 0,35200 15,92
Brita comercial 25mm m3 45,23 0,52100 23,56
Sílica at iva Kg 1,35 22,98000 31,02

TOTAL (E) 218,76
DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO
Cimento (1) 0,000 39,80 39,80 13,93 0,38300 5,34
Areia (2) 2,300 0,00 2,30 1,59 0,69000 1,10
Brita (3) 29,700 0,00 29,70 20,49 1,30950 26,83
Aditivo (4) 0,000 39,80 39,80 13,93 0,00249 0,03
Sílica at iva (5) 0,000 1003,00 1003,00 351,05 0,02298 8,07

TOTAL (F) 41,37
CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 266,19             
OBSERVAÇÕES

 (1) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)  (5) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)
 (2) Y = 0,39 (T) + 0,31 (P)  (6)
 (3) Y = 0,39 (T) + 0,31 (P)  (7)
 (4) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)  (8)

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

TRANSPORTES CUSTO CONSUMO

EQUIPAMENTO QUANT.

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALÁRIO BASE
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CUSTOS UNITÁRIOS
SERVIÇO   : Usinagem de conc. de cim. Port land para placa de concreto Sílica ativa MÊS REF. mar/15
1 A 01 656 51 9% UNIDADE m³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PRO DUTIVO IMPROD. PRO DUTIVO IMPRO D. HORÁRIO

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950F - 3,1 m3 2,000 0,53            0,47 193,72 16,58 220,93
Central de Concreto : 120m3 / h - dosadora e misturadora.1,000 1,00            0,00 453,63 19,62 453,63
Grupo Gerador : Heimer : GEHMD-265 - 241/265 KVA 1,000 1,00            0,00 143,84 9,67 143,84

TOTAL (A) 818,40             
CUSTO

HORÁRIO
Encarregado de turma 1,00 21,72 21,72
Servente 6,00 8,12 48,72

Adc. M.O. - Com Ferramentas (20,51%) 14,45
TOTAL (B) 84,89               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 149,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 903,29             
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 6,06                 

CUSTO
UNITÁRIO

Cimento port land CP-32 (a granel) Kg 0,33 383,00000 126,39
Aditivo plastificante Kg 3,83 2,48950 9,53
Areia comercial m3 26,83 0,46000 12,34
Brita comercial 19mm m3 45,23 0,35200 15,92
Brita comercial 25mm m3 45,23 0,52100 23,56
Sílica at iva Kg 1,35 34,47000 46,53

TOTAL (E) 234,27
DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO
Cimento (1) 0,000 39,80 39,80 13,93 0,38300 5,34
Areia (2) 2,300 0,00 2,30 1,59 0,69000 1,10
Brita (3) 29,700 0,00 29,70 20,49 1,30950 26,83
Aditivo (4) 0,000 39,80 39,80 13,93 0,00249 0,03
Sílica at iva (5) 0,000 1003,00 1003,00 351,05 0,03447 12,10

TOTAL (F) 45,40
CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 285,73             
OBSERVAÇÕES

 (1) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)  (5) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)
 (2) Y = 0,39 (T) + 0,31 (P)  (6)
 (3) Y = 0,39 (T) + 0,31 (P)  (7)
 (4) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)  (8)

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

TRANSPORTES CUSTO CONSUMO

EQUIPAMENTO QUANT.

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALÁRIO BASE
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CUSTOS UNITÁRIOS
SERVIÇO   : Usinagem de conc. de cim. Port land para placa de concreto Sílica ativa MÊS REF. mar/15
1 A 01 656 51 12% UNIDADE m³

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PRO DUTIVO IMPROD. PRO DUTIVO IMPRO D. HORÁRIO

Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950F - 3,1 m3 2,000 0,53            0,47 193,72 16,58 220,93
Central de Concreto : 120m3 / h - dosadora e misturadora.1,000 1,00            0,00 453,63 19,62 453,63
Grupo Gerador : Heimer : GEHMD-265 - 241/265 KVA 1,000 1,00            0,00 143,84 9,67 143,84

TOTAL (A) 818,40             
CUSTO

HORÁRIO
Encarregado de turma 1,00 21,72 21,72
Servente 6,00 8,12 48,72

Adc. M.O. - Com Ferramentas (20,51%) 14,45
TOTAL (B) 84,89               

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 149,000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 903,29             
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO                            {(A)+(B)}/(C) = (D) 6,06                 

CUSTO
UNITÁRIO

Cimento port land CP-32 (a granel) Kg 0,33 383,00000 126,39
Aditivo plastificante Kg 3,83 2,48950 9,53
Areia comercial m3 26,83 0,46000 12,34
Brita comercial 19mm m3 45,23 0,35200 15,92
Brita comercial 25mm m3 45,23 0,52100 23,56
Sílica at iva Kg 1,35 45,96000 62,05

TOTAL (E) 249,79
DMT DMT DMT CUSTO

(t) (p) total UNITÁRIO
Cimento (1) 0,000 39,80 39,80 13,93 0,38300 5,34
Areia (2) 2,300 0,00 2,30 1,59 0,69000 1,10
Brita (3) 29,700 0,00 29,70 20,49 1,30950 26,83
Aditivo (4) 0,000 39,80 39,80 13,93 0,00249 0,03
Sílica at iva (5) 0,000 1003,00 1003,00 351,05 0,04596 16,13

TOTAL (F) 49,43
CUSTO DIRETO TOTAL  (D)+(E)+(F) R$ 305,28             
OBSERVAÇÕES

 (1) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)  (5) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)
 (2) Y = 0,39 (T) + 0,31 (P)  (6)
 (3) Y = 0,39 (T) + 0,31 (P)  (7)
 (4) Y = 0,3 (T) + 0,2 (P)  (8)

MATERIAIS UNID. CUSTO CONSUMO

TRANSPORTES CUSTO CONSUMO

EQUIPAMENTO QUANT.

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANT. SALÁRIO BASE

 
 
 
 
 


