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RESUMO 

 

Os silos de armazenamento são utilizados para estocagem de produtos por um determinado 

período. Alimentos armazenados não podem sofrer variações bruscas de temperatura, o que 

impede a utilização de silos metálicos em regiões tropicais. Com isso, são comumente 

fabricados em concreto, diminuindo a troca de calor do meio externo com o interior. Diferente 

do concreto convencional, o concreto leve apresenta massa específica aparente reduzida e 

bom isolamento térmico. O objetivo deste trabalho foi obter formulações de concreto leve 

reforçado com fibras de aço e polipropileno, passíveis de aplicação na fabricação de silos para 

estocagem de grãos. Foram formulados traços contendo fibras de polipropileno e traços 

contendo a fibra polimérica em conjunto com a fibra de aço. Para todas as composições foram 

utilizadas as mesmas concentrações de aditivo plastificante e agregados.  O agregado graúdo 

foi composto por duas graduações de argila expandida, a primeira entre 0 e 5 mm (AE-0500) 

e a segunda com graduação entre 6 e 15 mm (AE-1506). O agregado miúdo utilizado foi areia 

natural com módulo de finura de 2,31. O fator água / cimento (FAC) foi mantido em 0,40. Foi 

possível observar que a adição somada de 0,4% fibras de polipropileno e 0,6% fibra de aço 

ocasionou reduções significativas nos valores da porosidade total, índice de vazios e absorção 

de água por imersão, indicando redução na permeabilidade do compósito e provável aumento 

na durabilidade. Em contrapartida, o traço contendo 0,1% de fibras de polipropileno e 0,9% 

de fibra de aço, apresentou maiores valores de resistência à tração e de módulo de 

elasticidade. Todos os traços apresentaram resistência acima de 19,2 MPa e massa específica 

inferior a 1000 kg/m³, caracterizando-os como concretos estruturais leves. 

  

Palavras-chave: Concreto estrutural leve reforçado com fibras, permeabilidade, argila 

expandida, fibras de polipropileno, fibras de aço. 

 

  



 
  

ABSTRACT 

 

The storage bins are used for storage of products for a certain period. Food stored can not 

undergo sudden changes in temperature, which prevents the use of metal silos in tropical 

regions. Thus, they are commonly made of concrete, reducing the heat exchange from the 

external environment with the interior. Unlike conventional concrete, lightweight concrete has 

reduced bulk density and good thermal insulation. The aim of this study was to obtain 

lightweight concrete formulations reinforced with steel and polypropylene fibers could be 

applied in the manufacture of silos for grain storage. Traces were formulated containing 

polypropylene fibers and the polymer fibers containing traces together with steel fiber. For all 

compositions the same concentrations of additive plasticizer and aggregates were used. The 

coarse aggregate is composed of two grades of expanded clay, the first between 0 and 5 mm 

(EA-0500) and the second graduation with between 6 and 15 mm (EA-1506). The fine 

aggregate used was natural sand with fineness modulus of 2.31. The factor water / cement 

(FAC) was maintained at 0.40. It was observed that the addition plus 0.4% polypropylene 

fibers and 0.6% steel fiber resulted in significant reductions in the values of total porosity, 

void ratio and water absorption, indicating a reduction in the permeability of the composite 

and probable increased durability. In contrast, the dash containing 0.1% of polypropylene 

fibers and 0.9% of steel fiber showed the highest values of tensile strength and modulus of 

elasticity. All traits showed resistance above 19.2 MPa and density less than 1000 kg / m³, 

characterizing them as lightweight structural concrete. 

 

Keywords: lightweight structural concrete reinforced with fibers, permeability, expanded 

clay, polypropylene fibers, steel fibers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda por grãos no Brasil vem, cada vez mais, desempenhando um 

papel fundamental na economia mundial no que diz respeito à indústria de alimentos. Com 

esse aumento, se faz necessária a ampliação da rede armazenadora dos grãos produzidos, uma 

vez que, conforme Conab (2014), a produção nacional de grãos para o período 2014/2015 

deve ser de 201,6 milhões de toneladas.  O volume representa um aumento recorde de 4% ou 

8,1 milhões de toneladas a mais do que a safra passada, que foi de 193,5 milhões (CONAB, 

2014). 

Embora haja uma expectativa de aumento no volume de grãos produzidos no país, o 

setor agropecuário ainda enfrenta grandes gargalos no que diz respeito ao escoamento desta 

produção, uma vez que, segundo dados da própria Conab, o Brasil apresenta atualmente um 

déficit no sistema de armazenagem de grãos de aproximadamente 53,729 milhões de 

toneladas, o que representa uma perda de cerca de 20 bilhões de dólares por safra, sendo que, 

segundo as Nações Unidas, o ideal é que a capacidade de armazenamento não seja inferior a 

120% do total produzido (MUR, 2014). 

O armazenamento dos grãos de forma adequada é um fator importante para preservar 

a qualidade dos alimentos, minimizar perdas quantitativas e qualitativas e suprir a demanda na 

entre safra. Dentre as várias formas de garantir o armazenamento adequado da produção 

agrícola estão os silos. 

Silos são recipientes utilizados para armazenamento e conservação de produtos 

granulares ou pulverulentos a granel. Esses recipientes podem ser fabricados com os mais 

diversos materiais, como aço, concreto armado, concreto leve, argamassa armada, madeira, 

fibras, plásticos, entre outros (CHEUNG, 2007). 

Quando fabricados em aço, os silos apresentam algumas vantagens, uma vez que são 

de fácil montagem, rápida instalação e apresentam facilidade de ampliação. Por outro lado, 

devem ser evitados em regiões tropicais, pois propiciam troca de calor mais rápida, 

aumentando assim a condensação. Nesse caso utilizam-se preferencialmente os silos de 

concreto. 

Os silos mistos podem ser compostos de painéis pré-fabricados de concreto armado e 

chapas metálicas com formas onduladas. Apresentam facilidades na montagem e 

desmontagem das peças e podem ser utilizados no armazenamento de cimento, cereais e 

outros produtos granulares (PEREZ-MANGLANO SOTO; DOMINGUEZ TORAN, 1998). 
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Também há a possibilidade de execução de silos em concreto sendo, neste caso, 

adequados para o armazenamento de materiais com fluxo livre. Graças à proteção ideal contra 

oscilações de temperatura, silos de concreto também são adequados como locais de 

armazenamentos em longo prazo. 

Dentre as principais vantagens do uso do concreto, é posível listar o baixo custo de  

produção frente a outros materiais e a possibilidade de moldagem de diferentes perfis. Apesar 

destas características, o concreto possui limitações, como o elevado peso de suas estruturas e 

a impossibilidade de atestar a qualidade do concreto no momento da execução, somente aos 

28 dias é possível traçar um retrato com certa confiança das propriedades da peça moldada 

(FIGUEIREDO, 2011). 

Com a finalidade de reduzir ainda mais as trocas de calor com o ambiente externo, os 

silos podem ainda ser fabricados com o uso de agregados leves, recebendo então o nome de 

concreto leve. Os agregados leves podem ser constituidos por incorporadores de ar, sílica, 

argila expandida, resíduos industriais ou outros materiais cuja massa específica seja reduzida, 

o que possibilita a redução da massa específica da peça como um todo. 

Um dos agregados leves que são mais comumente utilizados é a argila expandida. A 

argila expandida, entrando na composição do concreto em substituição total ou parcial do 

agregado graúdo convencional (brita), sendo uma opção para tornar a matriz cimentícia com 

menor massa específica, minimizando os carregamentos atuantes, permitindo maior economia 

na estrutura (MORAVIA et al., 2006). 

Em vias gerais, o concreto simples apresenta comportamento frágil e baixa 

capacidade de deformação momentos antes da ruptura quando submetido a esforços de tração. 

Após fissurado, o concreto perde a capacidade de resistir a esforços de tração por esta razão, 

surgem alternativas, como a adição de armaduras de aço (concreto armado) ou a adição de 

fibras (FIGUEIREDO, 2011). 

Fibras são elementos descontínuos, cujo comprimento é bem maior que a maior 

dimensão da seção transversal. Para reforço em concreto, comumente se faz uso do que se 

conhece como macro-fibras, podendo ser de aço ou poliméricas. 

As fibras de aço quando adicionadas ao concreto, atuam como uma armadura 

tridimensional que redistribui as tensões aplicadas sobre o elemento estrutural aumentando a 

sua resistência. Apesar disto, as fibras de aço também apresentam limitações de uso como a 

formação de ouriços antes da mistura, pela mistura ineficiente dos materiais.  

Já as fibras de poliméricas são indicadas para o reforço de concretos e argamassas 

com a finalidade de gerar um composto homogêneo e controlar a fissuração por retração. 



Capítulo 1 – Introdução                                                                             14 

 

 

Com vistas à importância de um armazenamento adequado de gêneros alimentícios 

sem perda de suas principais propriedades, este trabalho objetivou a formulação de 

compósitos cimentícios leves contendo aditivos leves, fibras curtas poliméricas 

(polipropileno) para redução de retração e fibras curtas de aço para contribuir com o 

desempenho mecânico. As formulações apresentadas passaram por estudos de caracterização 

microestrutural, de propriedades mecânicas e por análises de porosidade e absorção de água 

por imersão dos compósitos produzidos. As análises levaram em consideração a aplicação das 

formulações na fabricação de silos. 

Para que o objetivo geral fosse alcançado, antes de tudo foi feito um estudo do 

comportamento das fibras de polipropileno e de aço quando adicionadas ao concreto 

isoladamente e em conjunto, os parâmetros de análise estão apresentados com detalhes ao 

longo deste documento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS 

 

A implantação e manuseio de sistemas de armazenagem de grãos constituem uma 

tendência global. A manipulação a granel de grãos é generalizada em países desenvolvidos 

sendo realizada desde sua colheita. 

Ao nível das propriedades, à medida que o agricultor melhora o nível de 

mecanização, utilizando combinadas técnicas de colheita, há uma tendência natural de que sua 

produção passe a ser armazenada a granel, situação comum em regiões do sul e sudeste do 

país.  

Os depósitos destinados à estocagem de grãos a granel são classificados em silos 

elevados e silos horizontais, segundo a forma da estrutura de armazenamento. Os silos 

elevados são os aqueles onde sua altura é maior que o diâmetro. Denominados como “vertical 

storage, upright, bin e storage”. Silos horizontais, também conhecidos como armazéns 

graneleiros, possuem altura menor que a base e são denominados como “horizontal storage ou 

flat storage”. 

 

2.1.1 Silos 

 

Vários são os procedimentos e materiais utilizados para a construção de silos para 

armazenamento de grãos, dentre os quais estão: 

  

a) Silos metálicos 

 

Quando considerados pequenos e médios volumes de armazenamento, uma 

alternativa muito comum são os silos metálicos, feitos com chapas lisas ou corrugadas, 

podendo ser de aço galvanizado ou alumínio. Estes equipamentos são montados através da 

união de perfis pré-fabricados sobre um piso de concreto. A carga e descarga dos grãos 

podem ser realizadas através de um equipamento portátil, onde é empregado um elevador de 

caçamba, de rosca ou pneumático. Um fator que chama a atenção neste sistema é que durante 

o verão, o calor pode acarretar a elevação da temperatura dos grãos armazenados. A baixa 

condutibilidade térmica dos grãos faz com que estes não sofram variações bruscas de 

temperatura devido ao contato direto com os raios solares, mas sim ao calor incidente nas 

superfícies refletoras, fator agravado quando as paredes do equipamento responsável pelo 
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armazenamento dos grãos possui baixa capacidade de isolamento térmico. Quando isoladas 

termicamente, as paredes dos silos ou de armazéns são capazes de evitar a migração de 

agentes deletérios, como a umidade para o seu interior. Diante da necessidade de haver maior 

isolamento térmico entre as paredes dos silos, o uso de metais requer cuidados especiais como 

por exemplo, o uso de paredes duplas espaçados por bolsões de ar, fator que não é capaz de 

reduzir significativamente o fluxo de calor em locais onde a amplitude térmica é grande ao 

longo do ano. Qualquer outra tentativa de executar silos com paredes metálicas faz com que o 

custo de implantação torne o processo inviável (D’ARCE, 2009). 

 

b) Armazéns graneleiros 

 

Armazéns graneleiros podem ser definidos como grandes compartimentos, de 

concreto ou alvenaria, utilizados para estocagem de grãos em septos (subdivisões no interior 

dos armazéns) que fazem este sistema de estocagem apresentar melhora na fluidez do produto 

armazenado (D’ARCE, 2009).. 

Os armazéns graneleiros apresentam, devido ao baixo custo de implantação e rapidez 

de execução, crescente utilização em diversos lugares. Apesar de ter baixo custo de 

implantação, os armazéns graneleiros apresentam limitações de uso, como por exemplo a 

necessidade de controle constante da umidade dos grãos que por estarem próximos ao solo, 

necessitam estar sempre com teores de umidade mais baixo do que o que seria necessário se 

utilizados silos elevados além de apresentarem certa dificuldade na carga e descarga dos 

grãos. Para o controle da umidade dos grãos, normalmente se utiliza a ventilação mecânica 

(D’ARCE, 2009).. 

 

c) Silos herméticos 

 

Silos herméticos podem ser utilizados de forma a impedir o surgimento e 

desenvolvimento de pragas no interior da estrutura bem como de fundos que viriam a 

comprometer a qualidade do armazenamento. Este tipo de armazenamento viabiliza a 

estocagem de materiais úmidos, comumente utilizados na alimentação animal. O sistema faz 

uso de uma concepção simples, a de reduzir os teores de oxigênio no interior dos silos para 

dificultar o surgimento de organismos vivos em seu interior (D’ARCE, 2009).. 
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d) Silos elevados de concreto 

 

São executados considerando duas partes principais, a torre e o conjunto de células e 

entre-células. A torre é o local onde são instalados os elevadores, secadores, exaustores, 

máquinas de limpeza e distribuidores e é por onde os grãos circulam até serem armazenados 

nas células e entre-células. As células e entre-células possuem elevada altura e fundo em 

forma de cone, o que facilita a descarga. As unidades armazenadoras (células) podem variar 

de tamanho e número dentro dos silos, tendo como parâmetro a capacidade de 

armazenamento desejada. A descarga dos grãos, em silos de média a grande capacidade, é 

realizado através de mecanismo automático comandado através de painel de controle 

(D’ARCE, 2009).. 

O silo elevado de concreto apresenta baixo custo de manutenção e vida de utilização 

muito longa. Proporciona um sistema de manipulação dos produtos de forma rápida, 

econômica e condições de armazenar diferentes espécies e variedades de grãos (D’ARCE, 

2009).. 

Dentre as vantagens deste equipamento, podem-se listar; menor área útil ocupada, 

paredes espessas, causando maior isolamento térmico; melhor conservação dos grãos, o que 

permite que seja realizada a armazenagem por longos intervalos de tempo e como principais 

desvantagens: Alto custo de execução e longo período de construção; torre de serviço cara; 

grande altura de queda dos grãos, causando perdas em decorrência da quebra dos grãos 

(D’ARCE, 2009).. 

 

2.2 COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS 

  

Compósitos são materiais compostos basicamente por duas fases: a matriz e as fibras. 

As fibras podem atuar como um reforço da matriz em função das propriedades desta e das 

próprias fibras (FIGUEIREDO, 2000). 

Genericamente falando, um compósito é considerado como sendo qualquer material 

multifásico que exibe uma significativa proporção de propriedades de ambas as fases 

constituintes de tal maneira que uma melhor combinação de propriedades é realizada. Embora 

não seja muito comum, os materiais compósitos podem ser projetados também com a 

finalidade de reduzir as propriedades que determinados materiais apresentam (CALLISTER, 

2005).  

O concreto é um exemplo de compósito bastante conhecido, nele tanto a matriz como 

o reforço são materiais cerâmicos. No concreto, a matriz é comumente formada pelo cimento 
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do tipo Portland e o reforço particulado que, comumente, é constituído por 60 a 80% em 

volume de um agregado fino, mais comumente a areia, e de um agregado graúdo (o 

pedregulho). O concreto pode ainda ser reforçado com barras de aço, sendo então chamado de 

concreto armado, ou ainda por barras de aço e cabos no interior de sua estrutura, passando a 

ser chamado então de concreto protendido (BEZERRA JUNIOR, 2013). 

Em um sentido amplo, concreto implica em um material compósito constituído por 

partículas agregadas que são interligadas em um corpo sólido por algum tipo de ligante, isto é, 

um aglomerante. Os dois concretos mais conhecidos são aqueles produzidos com uso dos 

cimentos Portland e/ou asfáltico como aglomerantes, tendo como agregados mais comuns o 

cascalho e a areia. Concreto asfáltico é muito utilizado principalmente como um material de 

pavimentação, enquanto que o concreto de cimento Portland é empregado extensivamente 

como um material estrutural de construção civil. Apenas o último será tratado nesta discussão. 

 

2.3 AGLOMERANTE 

 

De acordo com Araújo, Rodrigues & Freitas (2000), aglomerante é um material 

ativo, ligante, cuja função é formar uma pasta que promova a união entre os grãos de 

agregado. Estes aglomerantes são utilizados na obtenção das argamassas e concretos e 

segundo Mehta e Monteiro (1994), podem ser classificados quanto ao seu princípio ativo, em:  

- Aéreos: Cujo produto de hidratação não resiste à ação deletéria da água (não 

hidráulicos); 

- Hidráulicos: Não só endurecem através de reações com a água, como também 

formam um produto resistente à água, como por exemplo, a cal hidráulica e o cimento 

Portland. 

Os cimentos são aglomerantes hidráulicos amplamente utilizados e, possuem a 

propriedade de endurecer dentro da água devido a uma reação química de hidratação e por 

isso são denominados de cimentos hidráulicos (NEVILLE, 1982). 

Os aglomerantes, como cales, o gesso e os cimentos, são produtos empregados para 

rejuntar alvenarias ou para execução de revestimentos e de peças estruturais. Apresentam-se 

sob forma pulverulenta e quando misturados com a água, formam uma pasta capaz de 

endurecer por simples secagem, em consequência de reações químicas (PETRUCCI, 1976); 

(REIS & ZULLI, 2012). 
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2.3.1 Cimento Portland 

 

O cimento Portland é um aglomerante hidráulico, produzido através da moagem de 

uma mistura em proporções adequadas de calcário e argila, sinterizados; é rico em silicatos de 

cálcio, geralmente adicionados com sulfatos de cálcio para regular o tempo de pega. (MEHTA 

& MONTEIRO, 1994) 

A ABCP (2002) define cimento como um pó fino, com propriedades aglomerantes, 

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

uma vez que é o material ligante, que quando em contato com a água, forma uma pasta 

resistente capaz de promover a união dos grãos de agregados. 

As características e propriedades dos concretos e das argamassas produzidas com 

este cimento vão depender da qualidade e do traço adotado para cada caso. Dentre os 

materiais utilizados na produção de concretos e argamassas, o cimento é o mais ativo, do 

ponto de vista químico. Sendo assim, o cimento o principal responsável pela transformação da 

mistura no produto final desejado, seja ele, uma laje, uma viga, um revestimento e outros 

(SNIC, 2012). 

 

2.3.2 Classes do cimento Portland 

 

A ABCP (2002) considera a existência de seis tipos diferentes de cimentos Portland, 

classificados de acordo com a sua composição e que podem vir a ser subdivididos de acordo 

com o tipo e percentual de adição. 

A Tabela 2.1, apresenta as classificações do cimento Portland de acordo com os tipos 

de adições presentes. 

 

Tabela 2.1 Tipos e classes de cimentos de acordo com suas composições. 

Tipo de Cimento Adições Sigla Norma 

Cimento Portland Comum Escória, pozolana ou fíler 

(até 5%) 

CP I-S 32 

CP I-S 40 

5732 

Cimento Portland Composto Escória (6-34%) CP II-E 32 

CP II-E 40 

11578 

Pozolana (6-14%) CP II-Z 32 

Fíler (6-10%) CP II-F 32 

CP II-F 40 Cimento Portland de Alto-Forno Escória (35-70%) CP III 32 

CP III 40 

5735 

Cimento Portland Pozolânico Pozolana (15-50%) CP IV 32 5736 

Cimento Portland de Alta 

Resistência Inicial 

Materiais carbonáticos (até 

5%) 

CP V-ARI 5733 

Cimento Portland Resistente aos 

Sulfatos 

Estes cimentos são designados pela sigla RS. 

Ex.: CP III-40 RS, CP V-ARI RS 

5737 

Fonte: (ABCP, 2002) 
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Dentre as classes de cimento apresentadas na Tabela 2.1, os cimentos classificados 

como CP II, ou cimentos compostos, apresentam largo emprego na construção civil. 

O Cimento Portland composto é um cimento modificado, cujas reações de hidratação 

geram calor em velocidade menor que a apresentada pelo cimento Portland comum. Por isso, 

possui uso mais indicado em lançamentos maciços de concreto, onde o grande volume da 

concretagem e a superfície relativamente pequena reduzem a capacidade de resfriamento da 

massa (ABCP, 2002). 

A presença de materiais pozolânicos no cimento da classe CP II – Z faz com que, os 

concretos produzidos com este material, apresentem ganhos em relação à sua durabilidade e 

ao desempenho mecânico, como: aumento da resistência mecânica à compressão e à flexão, 

redução de porosidade e da permeabilidade, aumento da resistência à  sulfatos, aumento da 

resistência à difusibilidade de íons cloreto, redução da reação álcali agregado, redução da 

ocorrência de eflorescências e aumento da resistividade elétrica (MEDINA, 2011). 

Por apresentar características fortemente ligadas à impermeabilidade e à durabilidade 

do concreto, no estado endurecido, produzido com este material, e tendo em vista a aplicação 

prevista para o compósito, o aglomerante utilizado nesta pesquisa foi o cimento supracitado, 

CP II – Z 32 RS. 

 

2.3.3 Microestrutura do concreto 

 

A maior parte dos casos de degradação de estruturas é atribuída à corrosão das 

armaduras, pela despassivação por carbonatação da estrutura ou penetração de cloretos no 

concreto de recobrimento. 

Assim, a qualidade do concreto de recobrimento das armaduras e sua resistência à 

agentes agressivos, como os cloretos e dióxido de carbono, apresentam um papel fundamental 

no prolongamento do período de iniciação das patologias de corrosão das armaduras, 

qualidade que pode ser traduzida em baixa permeabilidade e suficiente espessura. A 

permeabilidade, por sua vez, é reflexo da quantidade e características dos poros que a 

estrutura possui. 

Owens (2005) apud Borja (2011) define poros como os espaços vazios existentes nas 

partículas dos agregados e como vazios, os espaços intersticiais entre as partículas dos 

agregados. Sendo assim a porosidade total, compreendida como a soma de todos os poros 

internos dos agregados e dos espaços intersticiais entre as partículas. 
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O efeito da porosidade nas propriedades dos materiais cerâmicos vem sendo 

estudado desde muito tempo (pelo menos desde a década de 1950) (YOSHIMURA et al, 

2005), uma vez que a principal forma de processamento destes materiais é a tecnologia do pó, 

onde, em decorrência de limitações existentes no processo de densificação, geralmente são 

originadas frações de poros residuais. Apesar dos diversos estudos existentes na área, ainda há 

muito a se compreender sobre o efeito da porosidade nas propriedades físicas das cerâmicas e 

de outros materiais (YOSHIMURA et al, 2005) 

Mehta e Monteiro (2008) definem microestrutura como sendo “a porção com 

grandeza microscópica da macroestrutura”. Para os autores, a microestrutura é composta pelo 

tipo, tamanho, forma, quantidade e distribuição das fases presentes em um sólido. 

Já para o termo macroestrutura, pode-se considerar como sendo a parte que pode ser 

visualizada a “olho nú”. Em outras palavras, pode ser observada sem a necessidade de 

instrumentos de aumento. Diante disso, o concreto pode ser macroscopicamente definido 

como um composto bifásico, constituído de agregados envoltos por um material ligante, 

Figura 2.1 (AVELINO, 2011). 

 

 

 

Figura 2.1Seção transversal de um corpo-de-prova de concreto. 

Fonte: Avelino (2011) 

 

Ao se submeter uma amostra de concreto à análise em MEV
1
 pode-se observar a 

presença de uma fase distinta, localizada entre as fases da matriz de cimento e o agregado, 

denominada zona de transição (MEHTA & MONTEIRO, 1994) apud (SÁ, 2006). 

                                                 
1
 Microscópio eletrônico de varredura; 

2 Os agregados leves, utilizados na produção dos concretos leves, não devem apresentar massa unitária no estado 

seco e solta acima de 1120 kg/m³, para agregados miúdos e 880 kg/m³ para agregados graúdos, especifica a NM 
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A zona de transição, por sua vez, é considerada como um “elo fraco” dentro da 

estrutura do material, o que faz com que represente grande influência nas propriedades 

mecânicas do concreto, como afirmam Mehta & Monteiro (2008) e Neville (1997). 

A zona de transição interface é considerada como uma região microscópica que 

contorna o agregado, possuindo uma espessura com cerca de 10 a 50 μm. Esta região 

caracteriza-se por ser mais frágil em relação aos outros dois componentes do concreto: O 

agregado e a pasta de cimento hidratada, Figura 2.2.  

 

 

Figura 2.2  Microestrutura do concreto: a) zona de transição matriz-agregado e b) matriz da pasta do cimento. 

A – Zona de transição 

Fonte: Avelino (adaptado 2011) 

 

 

2.4 PROPRIEDADES E CARACTERISTICAS DO CONCRETO 

 

2.4.1 Consistência 

 

Consistência pode ser definida como o grau de fluidez do concreto no estado fresco. 

Sua determinação pode ser realizada através do ensaio de abatimento de tronco de cone, 

também conhecido como Slump Test, de rápida realização no momento de produção do 

concreto. Os valores obtidos através deste ensaio servem de parâmetro para a avaliação da 

facilidade com a qual o concreto irá preencher os espaços no interior da fôrma, assim, quanto 

maior o abatimento encontrado, maior é o valor da fluidez e com isso maior a facilidade com 

a qual o concreto se molda na fôrma onde é aplicado. 

Dentre os fatores que influenciam na consistência do concreto, está o fator 

água/materiais secos (A%), uma vez que o aumento da quantidade de água faz com que a 

mistura fique mais plástica e fluída, melhorando assim sua trabalhabilidade (ARAUJO ET 

AL., 2000). 
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O teor de materiais secos pode ser determinado pela equação ((2.1). 

    
   

     
 

(

(2.1) 

Onde, Pag é o peso da água, Pc o peso do cimento e Pm o peso dos agregados (miudo e 

graudo) somados. 

A plasticidade do concreto também pode ser melhorada, com a incorporação de 

aditivos plastificantes ou superplastificantes que, ao serem adicionados à mistura, em 

quantidades recomentadas pelo fabricante, fazem com que a fluidez do compósito no estado 

fresco seja aumentada, mesmo considerando que não haja alteração nos quantitativos de 

material adicionados à mistura. 

A consistência é uma característica muito importante do concreto, através da qual 

pode-se estimar como o concreto irá se comportar no momento da aplicação. Fatores como o 

tipo da obra e características das fôrmas e ferragens em geral, impõe uma consistência 

apropriada de maneira que no momento da moldagem não ocorra separação dos seus 

constituintes (ARAUJO ET AL., 2000). 

De acordo com a NBR 6118/2014, a consistência do concreto deve ser adequada às 

dimensões e características da peça a ser moldada, bem como com os processos de 

lançamento e adensamento utilizados na moldagem. 

As Tabela 2.2 e Tabela 2.3 apresentam valores de referencia para o abatimento em 

função do tipo e especificação da obra, respectivamente. 

 
Tabela 2.2Abatimento recomendado para diferentes tipos de obras 

Tipo de obra 
Abatimento em cm 

Máximo Mínimo 

Bloco sobre estaca e sapata. 8 2 

Viga e parede armada 10 2 

Pilar de edifício 10 2 

Laje maciça e nervurada 8 2 

Fonte: NBR 6118/20014 

 
Tabela 2.3 Índices de consistência do concreto em função de diferentes tipos de obras e condições de 

adensamento. 

Consistência Abatimento 

(cm) 
Tipo de obra Tipo de adensamento 

Extremamente seca 

(terra úmida) 
0 Pré-fabricado Condições especiais de 

adensamento Muito seca 0 Grandes massas: pavimentação Vibração muito enérgica 

Seca 2 a 5 Estruturas de concreto armado ou 

protendido 
Vibração enérgica 

Rija plástica (média) 5 a 12 Estruturas correntes Vibração normal 

Úmida 12 a 20 Estruturas correntes Adensamento manual 

Fluida 20 a 25 Concreto inadequado para qualquer 

uso 
- 

Fonte: NBR 6118/2014 
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2.4.2 Massa específica 

 

Massa especifica, pode ser definida com a relação entre a massa de determinada 

amostra de um material e o volume que a amostra ocupa, podendo ser absoluta ou relativa. A 

massa específica absoluta considera apenas o material em si, desconsiderando a presença de 

vazios no volume do material, já a massa específica relativa, também conhecida como massa 

unitária, leva em consideração os vazios para efeito de cálculo. 

Para o concreto, usualmente determina-se a massa unitária (SAMPAIO, 2013). A 

NBR 6118/2014, estabelece valores de referencia para esta massa de acordo com o tipo de 

concreto analisado, onde a massa unitária especificada para o concreto convencional consta na 

faixa compreendida entre 2000 kg/m³ e 2800 kg/m³, sendo acima considerados concretos 

pesados e abaixo desta faixa, concretos leves. 

 

2.4.3 Resistência à compressão 

 

Mehta& Monteiro (2008) definem resistência à compressão como, a tensão 

necessária para causar a ruptura do material. Para o concreto, pode-se entender como sendo a 

tensão máxima que determinado concreto pode suportar sem entrar em colapso. 

A resistência à compressão é uma das propriedades mais solicitadas do concreto no 

estado endurecido, sendo o ensaio mais realizado para avaliação do concreto utilizados em 

estruturas de modo geral, muitas das características desejáveis deste material são relacionadas 

a essa propriedade. 

Meyer & Kahn (2002) apud Borja (2011), ao estudarem concretos leves com os 

mesmos tipos de agregados, modificando apenas os teores de cimento perceberam que a 

resistência se eleva ligeiramente quando considerado o concreto com maior teor de cimento, o 

que mostra que o acréscimo de cimento à mistura, não ocasiona aumento proporcional em sua 

resistência.  
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2.4.4 Resistência à tração 

 

O concreto, por se tratar de um compósito de matriz cerâmica, deve ser tratado como 

um material frágil possuindo baixa resistencia a esforços de tração. 

Há atualmente maneiras distintas de determinar a resistência à tração de um dado 

concreto, que são de tração indireta por compressão diametral e de flexão com carregamento 

nos terços de vão de um prisma. 

Segundo Mehta & Monteiro (2008), o ensaio de tração por compressão diametral 

superestima a resistência à tração do concreto na ordem de 10 a 15 % em comparação com a 

tração direta.  

Já no ensaio de resistência à tração por flexão, o módulo de ruptura tende a 

superestimar a resistência do concreto em 50 a 100 %, uma vez que no ensaio a tração indireta 

com compressão diametral, todo corpo de prova está submetido à tração, na flexão apenas um 

pequeno volume de concreto próximo à parte inferior do corpo de prova é submetido a altas 

tensões Mehta & Monteiro (2008). 

 

2.4.5 Porosidade 

 

Outra característica que é de fundamental importância para os materiais é a 

porosidade, não seria diferente para o concreto, onde a possibilidade de entrada de agentes 

deletérios no compósito pode acarretar grande redução na durabilidade do mesmo. 

A durabilidade de um concreto está diretamente ligada ao comportamento da rede de 

poros de seu interior. A intercomunicabilidade desta rede de poros pode indicar e definir a 

durabilidade do concreto. 

Os poros no concreto em estado endurecido se devem aos espaços deixados pela 

água de amassamento, após a hidratação do cimento, que, com volume maior do que o 

necessário para a sua hidratação, passa a ocupar parte do volume preenchido pela água, 

deixando uma quantidade de vazios e pode ocorrer na pasta de cimento, na região de interface 

pasta/agregado e/ou nos agregados utilizados. 
Utilizando técnicas de dosagem eficazes, é possível manipular a porosidade do 

concreto e proporcionar a este um melhor desempenho ao longo do tempo, obtendo-se uma 

maior durabilidade. 
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2.5 CONCRETO LEVE 

 

Normalmente, pode-se diferenciar o concreto leve do convencional pela redução da 

massa específica e por mudanças das propriedades térmicas. Além do que, a utilização de 

agregados leves para a produção deste tipo de concreto, acarreta mudanças importantes em 

algumas das principais de suas propriedades, como: Trabalhabilidade, resistência mecânica, 

módulo de deformação, retração e fluência, além da zona de transição entre o agregado e a 

matriz de cimento (Rossignolo, 2003). 

Sua aplicação está voltada para procurar atender exigências específicas de algumas 

obras e também para enchimento de lajes, fabricação de blocos, regularização de superfícies, 

envelopamento de tubulações, fabricação de elementos pré-moldados em geral, entre outras.  

O termo concreto leve, usualmente é utilizado para identificar concretos com 

estrutura porosa, geralmente produzidos com ligantes hidráulicos e agregados leves
2
, com 

incorporação de ar (denominados concretos celulares) ou sem finos. Na Tabela 2.4, estão 

presentes dados de referencia de alguns autores, que definem o concreto como leve, 

considerando aspectos de sua massa específica. 

 

 
Tabela 2.4 Dados de referência de massa específica dos concretos leves. 

Referência Massa Específica de concretos 

leves (Kg/m³) RILEM (1975) ɤ<2000 

CEB-FIP (1977) ɤ< 2000 

NS 3473 E (1992) 1200 <ɤ< 2200 

ACI 213R-87 (1997) 1400 <ɤ< 1850 

CEN prEN 206-25 (1999) 800 ≤ ɤ≤ 2000 

Fonte: Rossignolo, (2003) 

 

 

Já segundo a norma brasileira da ABNT NBR 6118/2014, concreto pesado pode ser 

definido como todo o concreto cuja massa específica seja superior à 2800 Kg/m³. Concretos 

com massa específica entre 2000 e 2800 Kg/m³, são classificados como concretos 

convencionais e os com massa específica inferior a 2000 Kg/m³ seriam então classificados 

como concretos leves. 

Os concretos leves, podem ainda receber a classificação de concreto leve estrutural. 

Para tanto, devem além de atender ao requisito da massa específica, apresentados na Tabela 

                                                 
2 Os agregados leves, utilizados na produção dos concretos leves, não devem apresentar massa unitária no estado 

seco e solta acima de 1120 kg/m³, para agregados miúdos e 880 kg/m³ para agregados graúdos, especifica a NM 

35/95 da ABNT. 
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2.4, devem apresentar resistência à compressão acima de 17,2 MPa, conforme especificação 

da norma ACI 213R-87 /1999. 

Dentre as possibilidades de produção de concretos com reduzida massa específica, 

temos como destaque, os concretos produzidos com incorporação de ar diretamente no 

concreto através da adição de um agente espumante, conhecido como concreto celular, os sem 

finos onde os únicos agregados utilizados possuem predominantemente diâmetros de partícula 

acima de 5 mm, caracterizados como agregados graúdos (ABNT NBR NM  35/1995) e, 

finalmente, os concretos produzidos com agregados leves, como isopor, vermiculita e argila 

expandida. 

Moravia et al (2010) e Moravia et al (2006), ao avaliarem propriedades físicas de 

diferentes traços de concreto produzido com uso de argila expandida como agregado graúdo, 

e compará-las com as respectivas propriedades de concretos convencionais, perceberam que 

os concretos produzidos com argila expandida apresentaram menores valores para a 

resistência à compressão axial, característica justificada pela elevada porosidade e índice de 

vazios destes agregados. Mas quando se leva em consideração a relação resistência/peso, o 

concreto leve apresenta resultados mais satisfatórios (MORAVIA ET AL, 2010). 
Como discutido no item 2.3.3 (Microestrutura do concreto), há um consenso na 

literatura de que a zona de transição constitui pontos fracos na estrutura do concreto, tendo 

influencia direta na sua resistência mecânica, módulo de elasticidade e permeabilidade 

(ZHANG & CHIA, 2001) apud (MORAVIA ET AL, 2010). 

Devido à sua superfície porosa, a argila expandida pode promover a adesão mais 

forte entre o agregado e a matriz de cimento. A água absorvida pelos agregados durante o 

processo de mistura do concreto fica disponível para hidratar o cimento e boa parte da 

hidratação suplementar acontece na interface agregado/matriz, o que faz com que a aderência 

das partículas de agregado à matriz cimentícia apresente aumento considerável 

(WASSERMAN & BENTUR, 1996). 

Embora haja notadamente redução da resistência quando se considera o uso de 

concreto leve, o uso deste material apresenta características importantes que viabilizam o seu 

uso nas mais diversas situações. 

Uma das propriedades dos concretos leves que devem ser levadas em consideração 

no momento de escolha do material é seu isolamento térmico. 

No que diz respeito ao isolamento térmico, Sacht et al (2010) ao analisarem a 

condutibilidade térmica de concretos produzidos com argila expandida comparando-os com 

resultados obtidos para concretos produzidos com brita basáltica, percebeu que ao efetuar a 
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substituição de brita basáltica por argila expandida, houve um decréscimo da condutividade 

térmica do compósito. Isso se explica principalmente devido ao ar aprisionado na estrutura 

celular dos agregados leves fazendo com que seja reduzida a transferência e a absorção de 

calor e causando interferência positiva no conforto térmico no interior da estrutura. 

 

2.6 AGREGADO LEVE 

 

A norma brasileira NBR NM 35/1995, classifica agregados leves como sendo 

aqueles que apresentam massas unitárias inferiores a 1120 kg/m³. 

Os agregados leves mais comumente encontrados são originados a partir de minerais 

expandidos que, por possuírem quantidades significativas de ar em seu interior, apresentam 

como características principais: leveza e isolamentos térmico e acústico. 

Owens (2005) ressalta, que para que possam ser apropriadamente utilizados na 

produção de concreto leve, é necessário que os poros intersticiais presentes nos agregados 

leves, estejam completamente encapsulados no interior da estrutura interna da partícula. Uma 

vez que o contato dos poros com o meio externo poderia causar mudanças significativas nos 

teores de absorção, o que acarretaria alterações relevantes na massa específica do concreto 

adensado. 

A Figura 2.3, apresenta um espectro de agregados leves, onde se relaciona  suas 

massas unitárias com possíveis aplicações em concretos leves. Fazendo uma análise breve, 

pode-se perceber que na extremidade da esquerda apresentam-se agregados com maior 

porosidade e menor massa unitária, recomendados para uso apenas em concretos que não 

tenham finalidade estrutural. Quando se caminha, no espectro, em direção à extremidade da 

direita, nota-se o aumento da massa específica e a redução na porosidade dos agregados. 

Quanto maior a proximidade do agregado da extremidade da direita, no espectro, maior a 

possibilidade de ser utilizado na produção de concretos estruturais. 
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Figura 2.3  Espectro dos agregados leves e dos concretos correspondentes. 

 

 

Fonte: (METHA & MONTEIRO, 1994). 

 

 

De acordo com a Figura 2.3, cada agregado leve é indicado para aplicação em 

concretos cuja resistência à compressão característica esteja compreendida em faixas 

específicas. Importante ressaltar, que essa variação na aplicabilidade se deve ao fato de cada 

um dos materiais apresentados, possuir características microestruturais peculiares. Tendo em 

vista que o número de agregados leves que podem ser utilizados na produção de concretos 

leves com resistências acima de 17,2 MPa, conforme discutido no item 2.3, caracterizado 

como concreto estrutural leve, é bastante reduzida, este estudo se limitou a analisar apenas um 

dos agregados, a argila expandida, na formulação dos compósitos. 

A argila expandida é um dos agregados leves mais conhecidos e utilizados na 

construção civil nos dias atuais, ela pode ser definida como o produto do aquecimento de 

alguns tipos de argilas, em fornos rotativos a temperaturas da ordem de 1200 ºC. Em 

temperaturas próximas a esta, parte dos constituintes do material se funde dando origem a 

uma massa viscosa, enquanto a outra parte é decomposta quimicamente acarretando a 

liberação de gases. Os gases gerados são incorporados pela massa sinterizada, que expande 

passando a apresentar até sete vezes o seu volume inicial. Os gases ficam presos no interior 
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das partículas, por elas estarem envolvidas por uma fase líquida, formada pelo material 

fundido (MORAVIA et al, 2006). 

 

2.7 CONCRETO LEVE REFORÇADO COM FIBRAS 

 

Para Figueiredo (2011), o concreto reforçado com fibras é uma alternativa ao uso do 

concreto armado para estruturas contínuas e pré-moldadas.  A aplicação destes concretos está 

associada a obras de infraestrutura com grande demanda social, como as de saneamento 

básico e de transportes, envolvendo pavimentos e túneis. Para o reforço de concretos, são 

comumente utilizadas fibras curtas metálicas ou poliméricas que, por sua vez, podem ser de 

origem natural ou sintéticas. 

Fibras curtas podem ser definidas como elementos descontinuos, cujo comprimento é 

bem maior que a maior dimensão da seção transversal. Geralmente as fibras destinadas ao 

reforço de concreto, são denominadas macro-fibras, podendo ser de constituição metálica ou 

polimérica. Além destas, existem as micro-fibras, normalmente poliméricas, que geralmente 

não possuem aplicação como reforço em concreto (FIGUEIREDO, 2011). 

Comumente, as fibras para reforço de estruturas, se classificam em fibras com alto ou 

baixo módulo elástico. O módulo elástico das fibras para reforço, representa um fator 

limitante à capacidade destes reforços atuarem de forma efetiva no concreto. As fibras de 

baixo módulo, normalmente não atuam de forma eficaz como reforço primário, sendo 

aplicadas mais comumente para o controle de fissuras, já as fibras de alto módulo, por 

possuírem valores de módulo elástico superiores aos normalmente encontrados nas matrizes, 

atuam diretamente no reforço mecânico primário de estruturas. 

A Figura 2.4, apresenta como dois tipos de fibras distintos podem atuar 

conjuntamente no reforço de uma estrutura de concreto. 
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Figura 2.4 Diagrama de tensão vs deformação elástica de matriz e fibras de alto e baixo módulo de elasticidade 

trabalhando em conjunto. 

Fonte: (FIGUEIREDO, 2011) 

 

A Figura 2.4 apresenta a curva de tensão deformação da matriz, representada pela 

linha AO e as linhas O-B e O-C que representam, respectivamente, os módulos elásticos das 

fibras de alto e baixo módulo. 

O ponto A, representa o instante em que a matriz se rompe, transferindo a tensão 

para a fibra de baixo módulo, representado pelo ponto C, que apresenta uma tensão muito 

baixa neste nível de deformação, devendo ser deformada de forma mais intensa, até o ponto 

D, para garantir o mesmo nível de tensão da matriz. 

Levando em consideração a incapacidade da fibra de baixo módulo de oferecer certa 

capacidade de reforço, após a fissuração da matriz sob determinado carregamento, as fibras 

permitirão grande deformação do compósito e consequentemente um elevado nível de 

fissuração. Isto aconteceria caso a fibra de baixo módulo tenha resistência mecânica capaz de 

atingir o nível de tensão representado pelo ponto D. O que acontece com maior frequência é 

que fibras de baixo módulo apresentam menor resistência mecânica, como pode ser 

observado, pelos valores apresentados na Tabela 2.5. Por outro lado, a fibra de alto módulo de 

elasticidade já apresenta um elevado nível de tensão, no momento da ruptura da matriz, o que 

lhe permitirá atuar como um reforço já a partir do ponto B, caso sua resistência não seja 

superada (FIGUEIREDO, 2011).  
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Tabela 2.5  Valores de resistência mecânica e módulo de elasticidade para diversos tipos de fibra e matrizes 

Material Diâmetro 

(µm) 

Densidade 

(g/cm³) 

Módulo 

elástico (GPa) 

Resistência à 

tração 

(MPa) 

Deformação 

na ruptura (%) Aço 5-500 7,84 190-210 0,5-2,0 0,5-3,5 

Vidro 9-15 2,60 70-80 2-4 2-3,5 

Amianto 0,02-0,4 2,6 160-200 3-3,5 2-3 

Polipropileno 20-200 0,9 5-7,7 0,5-0,75 8,0 

Kevlar 10 1,45 65-133 3,6 2,1-4,0 

Carbono 9 1,9 230 2,6 1,0 

Nylon -- 1,1 4,0 0,9 13-15 

Celulose -- 1,2 10 0,3-0,5 -- 

Acrílico 1 1,18 14-19,5 04-1,0 3 

Polietileno -- 0,95 0,3 0,7x10-3 10 

Fibra de madeira -- 1,5 71 0,9 -- 

Sisal 10-50 1-50 -- 0,8 3,0 

Matriz de cimento 

(para comparação) 
-- 2,50 10-45 3,7x10-3 0,02 

Fonte: BENTUR & MINDESS (1990) apud Figueiredo A. D. (2000) 

 

Certo tipo de fibra pode ser eficaz somente em determinada abrangência de abertura 

de fissura e deformação, por isso, existem vantagens em combinar fibras, dando origem ao 

que se pode chamar de compósitos híbridos. Segundo Banthia & Gupta (2004), em um 

compósito híbrido bem desenvolvido, os diferentes tipos de fibra interagem de forma positiva, 

resultando um desempenho superior a soma dos desempenhos individuais de cada fibra, 

demonstrando desta maneira uma relação de sinergia
3
 entre os materiais. 

Para Banthia & Gupta (2004), concretos produzidos com mais de um tipo de fibra 

incorporada podem ser classificados em três grupos distintos: 

Híbridos baseados na resposta das fibras: dividindo as fibras entre as que atuam antes 

da primeira fissura (provendo resistência última maior) e as que respondem após (provendo 

ductilidade para o compósito); 

Híbridos baseados nas dimensões das fibras: dividindo as fibras entre as que atrasam 

microfissuras (melhorando a resistência à tração) e as que suportam carga para macro fissuras 

(aumentando a tenacidade); 

Híbridos baseados na função das fibras: dividindo as fibras entre as que agem no 

estado fresco da mistura (auxiliando a produção do concreto e sua moldagem) e as que agem 

no estado endurecido (melhorando as propriedades mecânicas). 

Ao estudar a influência da adição de teores combinados de fibras de aço e 

polipropileno ao concreto, Mendonça Filho & Silva Júnior (2012) observaram que o concreto 

produzido com incorporação de 1% das duas fibras combinadas, apresentou os melhores 

                                                 
3
Sinergia pode ser compreendida como a ação conjunta de mais de mais de um elemento, buscando um melhor 

resultado do que àqueles obtidos por ações isoladas. 
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resultados de resistência e consistência, considerando os critérios avaliados na pesquisa, 

concluíram assim que estes concretos apresentam viabilidade técnica para a produção de CAA 

(Concreto Auto Adensável), mas acima deste volume, os autores encontraram diversos 

problemas relacionados à reologia e à resistência mecânica, notaram também que ao 

adicionarem apenas fibras de aço, obtiveram concretos mais fluidos do que os sem adição 

alguma de reforço. Teores de 0,1% de polipropileno não acarretaram mudança drástica na 

fluidez do concreto, mais quando adicionados teores de 0,2% e 0,3% foi necessário maior 

volume de aditivos para que o compósito pudesse ser trabalhado. 

Bentur & Mindess (1990) apontam a diminuição de fluidez e aumento da coesão do 

concreto com fibras de polipropileno como um problema. No entanto, quando submetidos à 

vibração, os CFP com baixos teores de fibras apresentam trabalhabilidade adequada para os 

processos convencionais de manipulação do concreto. O aumento do teor de fibras ou a 

utilização de fibras mais finas, com maior área superficial, reduzem a fluidez da mistura e 

aumentam a coesão. No entanto, isso pode ser favorável a algumas aplicações como o 

concreto projetado e pré-moldado, por exemplo, uma vez que minimiza riscos de 

desplacamentos e aumenta a estabilidade dimensional do concreto fresco recém-desformado. 

Tanesi (1999) constatou em seus estudos que, as fibras de polipropileno contribuem 

para a diminuição da exsudação
4
. Percebeu que concretos reforçados com 0,1% de fibras 

fibriladas (900 g/m3) apresentaram redução de 55% na exsudação em comparação com os 

concretos sem o reforço. Concluiu que a diminuição da exsudação pode ter sido um dos 

fatores de diminuição da fissuração por retração observada neste estudo. 

É comum o uso das fibras de polipropileno com o objetivo de controlar a fissuração 

plástica causada por mudanças de volume em matrizes de concreto. Quando a taxa de 

evaporação excede a taxa de exsudação, há secagem da superfície da peça, tendo como 

resultado a fissuração da peça (WITTMANN, 1976). Por isso, a cura é indispensável, mesmo 

para o CFP. No caso de pavimentos, as operações de acabamento da superfície e a grande área 

exposta facilitam o surgimento de fissuras. Com a aplicação de cargas e efeitos ambientais, as 

fissuras se propagam mais facilmente. 

 

                                                 
4
 Termo utilizado para o fenômeno migratório da água existente no concreto para a superfície, levando consigo 

uma nata de cimento. 
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Na análise do comportamento dos concretos leves estruturais reforçados com fibras 

foram utilizadas duas fibras sintéticas, a fibra de Polipropileno (FP) e a fibra de Aço (FA). 

Na primeira etapa, usou-se, o traço base, a partir deste traço foi possível fazer 

comparações capazes de avaliar a influência dos reforços fibrosos em algumas propriedades 

mecânicas dos compósitos. 

Os passos adotados no planejamento do trabalho, bem como os ensaios realizados 

para caracterização dos materiais utilizados e dos concretos produzidos, estão organizados na 

Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1Fluxograma com as etapas experimentais empregadas na pesquisa. 

 

As características e propriedades das fibras de aço e de polipropileno foram obtidas 

diretamente da fabricante, não tendo sido necessário o emprego de ensaios de caracterização 

destes materiais.  
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3.1 ESCOLHA DO TRAÇO 

 

Após pesquisa da literatura corrente, chegou-se a escolha do traço de partida 

apresentado por Borja (2011). O traço citado foi escolhido, por tratar dos mesmos materiais 

de partida utilizados nesta pesquisa, além de apresentar comprovadamente resultados 

satisfatórios no que diz respeito à trabalhabilidade e resistência mecânica do concreto 

resultante. Para tanto, Borja (2011) seguiu procedimentos descritos na norma ACI 211.2-

98/1998 e atestou a eficiência do estudo através de análises laboratoriais. 

Para que houvesse incremento na trabalhabilidade do concreto, sem necessidade de 

acréscimo de água, adicionou-se ainda ao traço do aditivo superplastificante, 

MasterGlenium® SKY 150, em percentual dentro da faixa indicada pela Basf, fabricante do 

produto. A incorporação de aditivo superplastificante possibilitou a redução do fator água 

cimento (a/c) de 0,43, valor previsto no traço de partida, para 0,40 o que proporcionou a 

obtenção de resistências mais elevadas que os encontrados inicialmente por Borja (2011). 

Diante disto, a Tabela 3.1 apresenta o traço unitário e o consumo, em massa, de 

materiais por metro cúbico de concreto produzido, para o traço de referencia. 

 

Tabela 3.1Traço unitário (em massa) e consumo de materiais em Kg por m³ de concreto produzido. 

MATERIAL CIMENTO AREIA AE-0500
5
 AE-1506 a/c c/m 

Traço Unitário (em volume) 1,00 0,62 1,06 0,27 0,78 0,51 

Traço Unitário (em massa) 1,00 0,83 1,00 0,25 0,40 0,48 

AE – Argila expandida 

a/c – Fator água cimento 

c/m – relação cimento/Materiais secos 

 

Após definidas as proporções e materiais a serem utilizados no traço de referencia, 

iniciou-se o estudo da influencia da adição de fibras artificiais à massa de concreto, para isso 

foram utilizadas fibras de aço e de polipropileno. 

As fibras de polipropileno foram escolhidas por sua reconhecida influência, dentre 

outras aplicações, na redução de fissuração por retração de peças de concretos um dos fatores 

limitantes do seu uso é que, quando adicionada em demasia, causa redução brusca na 

trabalhabilidade do compósito, devido a sua capacidade de absorção de água. 

As fibras de aço, por sua vez, foram escolhidas, uma vez que, ao serem adicionadas 

ao concreto, fazem com que este apresente incremento em seus valores de módulo elástico, 

conforme indica Gonçalves (2003) em seus estudos. 

 

                                                 
5
 De acordo com o manual técnico da Cinexpan, as argilas expandidas com nomenclaturas AE-0500 e AE-1506, 

correspondem a granulometrias abaixo de 06 mm e entre 06 e 15 mm, respectivamente. 



Capítulo 3 – Metodologia Experimental                                                       36 

 

Considerando a aplicabilidade do compósito na fabricação de anéis pré-moldados 

para construção de silos, deve-se sempre analisar que tipos de comportamentos estes devem 

apresentar quando solicitados. 

Silos para armazenamento de grãos, via de regra, devem apresentar estabilidade 

dimensional, capacidade de resistir a desgaste mecânico e de atuar como barreira física à 

entrada de agentes deletérios, como a umidade do ar e a própria troca de calor com o 

ambiente. 

Para esta etapa do estudo, definiu-se um padrão de comparação utilizando os mesmos 

quantitativos presentes no traço de referencia, com incremento de teores de fibras. Dos traços 

estudados, 3 deles (CEL-RF-1000, CEL-RF2500 e CEL-RF4000) consideraram apenas a 

incorporação de fibras de polipropileno e os demais (CEL-RF1090, CEL-RF2575 e CEL-

RF4060) o conjunto destas fibras com teores de fibras de aço. 

A Tabela 3.2 apresenta a composição dos traços com incremento de reforço com 

fibras. 

O teor máximo de fibras foi estabelecido através de análises dos estudos 

apresentados por Mendonça Filho & Silva Junior (2012) onde, segundo eles, os melhores 

resultados encontrados correspondiam à adição somada de 1,0% das respectivas fibras. O 

mesmo autor concluiu que a adição de teores de 0,1% de fibras de polipropileno não acarreta 

grande queda na consistência do concreto no estado fresco. A partir disto, estabeleceu-se 

0,1% de adição de fibras de polipropileno como valor mínimo para este tipo de reforço. 

O limite superior foi fixado em 0,4 %, uma vez que, após estudos de dosagem 

realizados, foi constatado que para valores a partir de 0,4 % de adição das fibras de 

polipropileno, o concreto apresentava consistência seca, o que tornava a trabalhabilidade do 

compósito bastante reduzida. 

O teor intermediário de adição foi estabelecido em 0,25%. Em seguida, houve a 

formulação das últimas três composições, onde se adicionou a cada uma delas teores de fibras 

de aço que fizessem os teores máximos das duas fibras somarem 1% em cada caso, a Tabela 

3.2 apresenta os teores de cada fibra adicionados em cada traço estudado. 
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Tabela 3.2 Teores de fibras incorporados aos traços de comparação (em relação à massa do cimento). 

Traço FP FA 

CEL-RF1000 0,10% 0,00% 

CEL-RF2500 0,25% 0,00% 

CEL-RF4000 0,40% 0,00% 

CEL-RF1090 0,10% 0,90% 

CEL-RF2575 0,25% 0,75% 

CEL-RF4060 0,40% 0,60% 

 

Os teores de fibras de polipropileno de 0,1%, 0,25% e 0,4%, correspondem a 0,5 

Kg/m³, 1,3 Kg/m³ e 2Kg/m³, respectivamente. Importante ressaltar que o valor mínimo para 

esta dosagem indicado pela fabricante é de 0,6Kg/m³, porém o valor utilizado se refere a 

valores encontrados na literatura e já discutidos neste trabalho. 

 

3.2 QUANTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Após definido o traço e definidos os ensaios realizados e a quantidade de corpos de 

prova pode então ser definida. 

Ao todo foram utilizados 19 corpos de prova para cada traço analisado, sendo: 

o 6 corpos de prova para determinação da resistência à compressão axial (sendo 3 para a 

análise aos 7 dias e 3 para 28 dias de idade); 

o 6 para a determinação da resistência a tração por compressão diametral (sendo 3 para a 

idade de 7 dias e 3 para 28 dias); 

o 3 para a determinação da porosidade total, o índice de vazios, a absorção de água por 

imersão e as massas específicas seca, saturada e real. 

o 4 Corpos de prova para eventual supstituição. 

Considerando corpos de prova com dimensões (10x20) cm, que apresentam volume 

aproximado de 1,6 L cada, tem-se um volume total de concreto, para os 19 corpos de prova, 

de 30,4 L. 

Para que o volume de materiais necessários para cada betonada fosse rapidamente 

determinado, foi feito o cálculo do fator de multiplicação de traço, que corresponde à 

quantidade de vezes que o traço unitário deverá ser repetido para que o volume de betonada 

seja então alcançado. 

Para tanto, os índices apresentados pelo traço unitário em volume, Tabela 3.1, foram 

somados resultando o volume de concreto produzido de 1,91 litros, por traço unitário. 
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Em seguida, a quantidade de volume total foi dividida pelo volume do traço unitário 

para que fosse obtida uma relação de proporcionalidade entre os quantitativos, já mencionada 

como fator de multiplicação de traço. 

Para os valores em estudo, obteve-se o fator de multiplicação de traço 15,91. Os 

quantitativos necessários, em massa, são resultado do produto do fator de multiplicação pelos 

índices individuais constantes no traço unitário em massa, Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 Quantitativos de materiais utilizados por traço. 

Material CIMENTO AREIA AE-0500 AE-1506 Água 

Massa (Kg/traço) 15,89 13,19 13,90 5,96 6,35 

 

É importante observar que os teores são apenas para o traço de referencia, sem 

considerar a adição dos materiais de reforço nem do aditivo utilizado. Como a quantidade de 

cada um destes materiais é pequena quando comparado com os demais, optou-se por manter 

os mesmos padrões de referencia, pois os volumes de fibras não acarretaria em acréscimo 

significativo de volume do concreto. 

 

3.3 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

3.3.1 Cimento 

 

Nesta pesquisa o cimento utilizado foi o CP II – Z 32 RS. Para a sua caracterização 

foram feitos ensaios específicos e normatizados por normas brasileiras da ABNT. Os ensaios 

de caracterização foram realizados para atestar a viabilidade do uso deste cimento. 

Durante a armazenagem do cimento, tomou-se o cuidado de mantê-lo afastado das 

paredes e do chão do local de armazenamento, além de isolá-lo também da umidade presente 

no ar. 

Para a caracterização do cimento, foram feitos os ensaios de tempo de pega de Vicat, 

finura do cimento, Expansibilidade de Le Chatelier e Massa Específica real. 

O tempo de início de pega foi determinado conforme procedimentos descritos na 

norma brasileira NBR NM 65/2003. A referida norma define o tempo de início de pega, como 

sendo o intervalo transcorrido desde a adição de água ao cimento, até o momento em que a 

agulha de Vicat penetra na pasta até a distância de 4±1mm da placa da base. O resultado deste 

ensaio é expresso em horas e minutos, com aproximação de 5 minutos. 
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A finura do cimento é determinada pelo percentual de material retido na peneira 75  

μm (nº 200 da ABNT) em porcentagem de massa, os parâmetros para realização do ensaio são 

estabelecidos pela norma brasileira NBR 11579/2013. 

O ensaio de expansibilidade tem seus procedimentos regidos pela NBR 11582/2012 e 

consiste em preencher três agulhas de Le Chatelier com uma pasta de cimento. Essas a 

agulhas são isoladas de ambos os lados com uma placa de vidro lubrificada com desmoldante. 

Em seguida, as agulhas são submetidas à cura úmida em recipiente com água à temperatura 

aproximada de 23 ± 2 ºC. A abertura da agulha é medida antes e depois dos 7 dias de cura e o 

resultado do ensaio é expresso em milímetros, pela diferença das duas medidas. 

A massa específica real foi realizada com uso da norma NBR NM 23/2000. 

Para o cimento, foram realizados os ensaios de finura, expansibilidade, massa 

específica e tempo de pega, os resultados estão na Tabela 3.4. Todos os ensaios listados foram 

realizados no laboratório de materiais de construção do departamento de Engenharia Civil da 

UFRN. 

 

Tabela 3.4 Propriedades físicas do cimento Portland CP II Z 32. RS. 

Propriedades físicas Valores Obtidos 
Valores 

Aceitáveis 
Unidades Norma 

Finura 1,8 ≤ 12 % NBR 11579 (2012) 

Expansibilidade 0,2 ≤ 5 mm NBR 11582 (2012) 

Massa Específica 3,01 - g/cm³ NBR NM 23 (2000) 

Tempo de Pega 
Início da Pega: 1:31 ≥ 1,0 H 

NBR NM 65 (2013) 
Fim da Pega: 1:40 ≤ 10,0 H 

 

Os resultados dos ensaios de caracterização, apresentados na Tabela 3.4, mostraram 

que o cimento Portland utilizado, apresentou propriedades mínimas de aceitação, de acordo 

com as respectivas normas. 

 

3.3.2 Agregado miúdo 

 

Como agregado miúdo utilizou-se areia natural, coletada nas proximidades do 

município de Natal/RN. Os agregados foram caracterizados por dos ensaios de determinação 

da distribuição granulométrica, massa específica real e massa unitária, regidos pela norma 

brasileira NBR 7211/2009. 

A Tabela 3.5, apresenta os limites de distribuição granulométrica constantes na 

norma NBR 7211/2009. Apesar destes limites estarem bem definidos, a referida norma deixa 
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claro que agregados que se apresentem em outras faixas granulométricas também podem ser 

utilizados, desde que sua aplicabilidade seja atestada através de estudos de dosagem. 

 

Tabela 3.5 Limites de distribuição granulométrica do agregado miúdo (NBR 7211, 2009). 

Peneira com abertura de 

malha (ABNT NBR NM 

ISSO 3310-1) 

Porcentagem, em massa, retida acumulada 

Limites inferiores Limites superiores 

Zona utilizável Zona ótima Zona ótima Zona utilizável 

9,5 mm 0 0 0 0 

6,3 mm 0 0 0 7 

4,75 mm 0 0 5 10 

2,36 mm 0 10 20 25 

1,18 mm 5 20 30 50 

600 µm 15 35 55 70 

300 µm 50 65 85 95 

150 µm 85 90 95 100 

Notas: 

- O módulo de finura da zona ótima varia de 2,20 a 2,90; 

- O módulo de finura da zona utilizável inferior varia de 1,55 a 2,20; 

- O módulo de finura da zona utilizável superior varia de 2,90 a 3,50. 

 

A Tabela 3.6 e a Figura 3.2, apresentam os dados obtidos através de análises de 

granulometria para a areia. 

Tabela 3.6 Análise granulométrica do agregado miúdo. 

Abertura da Peneira 

(mm) 

Material retido 

(g) 

% Retido 

Acumulado 

Zona Utilizável 

(NBR 7211. 2005) 6,3 0 0,00% 0,00% 7,00% 

4,75 3,65 1,22% 1,22% 10,00% 

2,36 15,57 5,20% 6,42% 25,00% 

1,18 38,21 12,76% 19,17% 50,00% 

0,6 52,4 17,50% 36,67% 70,00% 

0,3 106,95 35,71% 72,38% 95,00% 

0,15 63,38 21,16% 93,54% 100,00% 

0 19,35 6,46% -- -- 

Dimensão Máxima característica: 4,8 mm 

Módulo de finura: 2,31 



Capítulo 3 – Metodologia Experimental                                                       41 

 

 
Figura 3.2 Curva resultante e zona utilizável para agregados miúdo. 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 3.6 e na Figura 3.2, é possível 

classificar o agregado miúdo como sendo areia de granulometria média, além do que sua faixa 

granulométrica encontra-se dentro da zona utilizável indicada pela norma NBR 7211/2009. 

Por fim, os valores encontrados para a massa específica real e massa unitária da areia 

estão presentes na Tabela 3.7. 

 
Tabela 3.7 Resultados obtidos pelos ensaios de massa específica real e massa unitária da areia. 

Parâmetro avaliado Resultado obtido 

Massa Específica Real (Kg/dm³) 2,63 

Massa Unitária (Kg/dm³) 1,39 

 

3.3.3 Agregado graúdo – Argila expandida 

 

Para a caracterização da argila expandida, foram realizados ensaios de granulometria, 

massa específica real e massa unitária. Visando a maior proximidade com a prática de 

canteiro e maior controle do teor de água incorporado na mistura, optou-se por não realizar 

tratamento algum nas argilas. 

A argila expandida foi utilizada como substituição total dos agregados graúdos 

(britas) em duas graduações distintas (0500 e 1506) ambas da fabricante Cinexpan, das quais 

80% eram da Argila expandida 0500 (AE-0500), Figura 3.3, e 20% da argila expandida 1506 

(AE-1506), Figura 3.4. A maior proporção da argila Expandida AE-0500 se deve ao fato desta 

possuir menor granulometria típica, o que resultou em acréscimo no teor de finos no concreto, 
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fazendo com que houvesse aumento considerável na trabalhabilidade do compósito ainda no 

estado fresco. 

 

 
Figura 3.3 Argila Expandida 0500 (AE0511) 

(Fonte: Borja (2011)) 

 

 
Figura 3.4  Argila expandida 1506 (AE1506). 

(Fonte: Borja (2011)) 

 

Conforme manual técnico da Cinexpan, os diâmetros das partículas se compreendem, 

abaixo de 6 mm para a AE-0500 e entre 6 e 15 mm para a AE-1506. 

Ambas as argilas expandidas passaram por ensaios para determinação da sua 

granulometria, seguindo o estabelecido na norma brasileira NBR NM 248/2001, que 

especifica os limites de composição granulométrica, conforme Tabela 3.8. 
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Tabela 3.8 Limite da composição granulométrica do agregado graúdo (NBR NM 248, 2001). 

Peneira com abertura 

de malha (ABNT NBR 

NM ISSO 3310-1) 

Percentagem, em massa, retida acumulada. 

Zona granulométrica d/D(1) 

4,75/12,5 9,5/25 19/31,5 25/50 37,5/75 

75 mm -- -- -- -- 0 – 5 

63 mm -- -- -- -- 5 – 30 

50 mm -- -- -- 0 - 5 75 – 100 

37,5 mm -- -- -- 5 - 30 90 – 100 

31,5 mm -- -- 0 - 5 75 - 100 95 – 100 

25 mm -- 0 – 5 5 - 25(2) 87 - 100 -- 

19 mm -- 2 - 15(2) 65(2) – 95 95 - 100 -- 

12,5 mm 0 – 5 40(2) - 65(2) 95 - 100 -- -- 

9,5 mm 2 - 15(2) 80 (2) - 100 80(2) – 100 -- -- 

6,3 mm 40(2) - 65(2) 92 - 100 95 - 100 -- -- 

4,75 mm 80(2) – 100 95 - 100 -- -- -- 

2,36 mm 95 – 100 -- -- -- -- 

Zona granulométrica correspondente à menor (d) e à maior (D) dimensões do agregado graúdo. 

Em cada zona granulométrica deve ser aceita uma variação de no máximo cinco unidades percentuais em 

apenas um dos limites marcados com 2). Essa variação pode também estar distribuída em vários desses 

limites. 

 

As composições granulométricas das argilas expandidas (AE-0500 e AE-1506) 

foram determinadas através de procedimentos estabelecidos pela NBR NM 248/2003. Os 

resultados estão presentes na Tabela 3.9 e na Figura 3.5. 

 

Tabela 3.9 Composições granulométricas dos agregados graúdos AE-0500 e AE-1506. 

Abertura da peneira 
AE 0500 AE 1506 

% Retido acumulado % Retido acumulado 

19 mm 0,0 0,0 

12,5 mm 0,0 18,3 

9,5 mm 0,0 59,3 

6,3 mm 0,1 86,9 

4,75 mm 12,1 97,9 

2,36 mm 77,3 97,9 

1,18 mm 95,9 97,9 

0,6 mm 99,5 97,9 

0,3 mm 99,9 97,9 

0,15 mm 100,0 97,9 

Resíduo 100,0 100,0 

Diâmetro máximo 6,3 19 

Módulo de Finura 4,85 8,52 
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Figura 3.5  Curvas granulométricas das argilas expandidas AE-0500 e AE-1506. 

 

A Figura 3.5, mostra a distribuição granulométrica das argilas AE-0500 e AE-1506, 

nela pode-se observar que a argila expandida AE-0500 apresenta partículas com 

granulometria menor, caracterizando um material mais fino, já a argila expandida AE-1506, 

apresentou, como se esperava, dimensões maiores. 

Outras características importantes dos agregados, valores das massas específicas e 

unitárias, podem ser visualizados na Tabela 3.10. 

 

 
Tabela 3.10 Massa específica e massa unitária das argilas expandidas 

Propriedades AE-0500 AE-1506 

Massa Unitária (kg/dm³) 0,90 0,63 

Massa Específica (kg/dm³) 1,24 0,92 

 

3.3.4 Aditivo 

 

Com o objetivo de obter um concreto fluido o suficiente que fosse capaz de 

compensar as propriedades de adesão hidráulica das fibras de polipropileno, após uma série 

de testes em laboratório com o aditivo plastificante Glenium
®
 51 e os superplastificantes 

Glenium
®

 160 SSC e MasterGlenium
® 

Sky 150, todos da fabricante Basf, optou-se pelo uso 

do aditivo superplastificante MasterGlenium
® 

Sky 150. 

O aditivo foi utilizado no preparo dos traços com teor fixado em 1,0% de adição em 

relação à massa do cimento, importante ressaltar que a faixa de operação recomendada para 

este aditivo vai de 0,2 a 1,2 %. 

Na Tabela 3.11, é possível verificar as principais características do aditivo utilizado. 
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Tabela 3.11  Características técnicas do aditivo MasterGlenium® SKY 150 

Aditivo MasterGlenium® SKY 150 

Base química Éter Policarboxílico 

Aspecto Líquido Branco Turvo 

PH 7,5 a 9,5 

Densidade (g/cm³) 1,055 a 1,085 

Sólidos 28 a 31 (%) 

(Fonte: Manual técnico da BASF). 

 

3.3.5 Fibras de aço e polipropileno 

 

Como reforços no concreto, foram utilizadas dois tipos distintos de fibras sintéticas, 

a fibra de Polipropileno com especificação FibroMac
®
 12 (Figura 3.6)  e a fibra de Aço 

Wirand
®
 FF3 (Figura 3.7). 

As características das fibras de polipropileno e de aço foram obtidas através da 

fabricante das mesmas e são apresentadas nas Tabela 3.12 e Tabela 3.13, respectivamente. 

 

 
Figura 3.6  Fibras de polipropileno FibroMac® 12. 

(Fonte: Arquivo pessoal) 

 

 
Figura 3.7 Fibras de aço Wirand® FF3. 

(Fonte: Arquivo pessoal) 

Tabela 3.12 Características técnicas da fibra de polipropileno FibroMac® 12 
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Propriedades Físicas 

Diâmetro µm 18 

Seção 
 

Circular 

Comprimento mm 12 

Alongamento % 80 

Matéria-prima 
 

Polipropileno 

Peso Específico g/cm³ 0,91 

Propriedades Mecânicas 

Temperatura de fusão ºC 160 

Temperatura de ignição ºC 365 

Resistência à tração MPa 

(N/mm²) 
300 

Módulo de Young MPa 3.000 

Aplicação 

Campos de aplicação indicados Concreto projetado, pré-fabricados, 

pavimentos, pisos, revestimentos. Quantidade de fibras por quilo 
 

360.000.000 

Área superficial específica m²/kg 244 

Dosagem (recomendação mínima) g/m³ 600 

(Fonte: (MACCAFERRI, 2008)) 

 
Tabela 3.13Características técnicas da fibra de aço Wirand® FF3 

Propriedades Físicas 

Relação L/d (Comprimento/diâmetro) - 67 

Tolerância do valor individual da relação L/d % 15 

Tolerância do valor médio da relação L/d % 7,5 

Diâmetro mm 0,75 

Tolerância do valor individual do diâmetro % 10 

Tolerância do valor médio do diâmetro % 5 

Comprimento mm 50 

Tolerância do valor individual do comprimento % 5 

Tolerância do valor médio do comprimento % 5 

Propriedades Mecânicas 

Resistência à tração do aço MPa >1100 

Deformação na ruptura % <4 

Módulo elástico MPa 210000 

Aplicação 

Campos de aplicação indicados Pavimentos e pré-fabricados 

Número de fibras por quilo - 5767 

(Fonte: (MACCAFERRI, 2008)) 

 

3.4 PRODUÇÃO DO CONCRETO 

 

Após a separação dos materiais de cada traço, os mesmos foram acrescentados na 

betoneira na seguinte ordem: 

Lançamento dos agregados graúdos (argilas expandidas) para que fosse feita a 

mistura dos materiais e em seguida 1/3 da água total; 
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Adição do cimento seguida de homogeneização dos materiais; 

Adição da areia e das fibras, no caso dos traços com as duas fibras foram lançadas 

juntas. As fibras foram lançadas aos poucos para evitar o aparecimento de ouriços ou 

distribuição deficiente dos reforços. 

Adição do resto da água, onde o aditivo foi previamente diluído, e o conjunto foi 

misturado até apresentar completa homogeneização, o que durou em média 3 minutos. 

As fôrmas utilizadas na moldagem tiveram seu interior revestido previamente com 

óleo desmoldante para facilitar o processo de desforma. 

A moldagem seguiu o que recomenda a norma brasileira NBR 5738/2015 que 

estabelece a aplicação do concreto no molde em duas camadas e para cada uma delas devem 

ser dados 12 golpes com haste apropriada. 

Todos os corpos de prova, após moldados, foram acondicionados em local protegido 

e desenformados após 24 horas, logo em seguida foram acondicionados submersos em água, a 

temperatura ambiente. 

 

3.5 ENSAIOS REALIZADOS NO CONCRETO 

 

3.5.1 Abatimento de tronco de cone (Slump test) 

 

O ensaio de abatimento de tronco de cone, também conhecido como Slump test, tem 

como finalidade avaliar a consistência do concreto produzido, que por sua vez é um dos 

fatores que influencia na trabalhabilidade do concreto em estado fresco. 

 A consistência está relacionada à características próprias do próprio concreto e está 

mais relacionada com a mobilidade da massa e a coesão entre seus componentes. 

Conforme o grau de umidade do concreto é modificado, alteram-se também suas 

características de plasticidade e permite-se uma maior ou menor deformação do concreto 

diante de esforços. 

Os procedimentos necessários à realização do Slump test estão descritos na norma 

brasileira NBR NM 67/1998. 

 

 

3.5.2 Resistência à compressão axial 

 

Os ensaios de resistência à compressão axial foram realizados com corpos de prova 

com 7 e 28 dias, sendo 3 para cada idade e para cada traço, e seguiu os procedimentos 
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descritos da norma NBR 5739/2007. No ensaio foi utilizada a Máquina Universal de Ensaios 

Mecânicos da marca AMSLER, nº 699/474, com capacidade de carga de 100 tf, os ensaios 

foram realizados no Laboratório de materiais de construção, Departamento de Engenharia 

Civil do Núcleo de Tecnologia da UFRN. 

Na data do ensaio, os corpos-de-prova foram retirados da água, expostos ao sol para 

que o excesso de umidade em sua superfície secasse e em seguida passaram pelo processo de 

regularização superficial (capeamento) com enxofre. O capeamento tem o objetivo de 

regularizar a superfície e garantir que o carregamento seja aplicado uniformemente em toda a 

superfície do corpo de prova gerando assim maior confiabilidade nos resultados obtidos. 

 

3.5.3 Resistência à tração por compressão diametral 

 

O ensaio de resistência à tração por compressão diametral foi realizado aos 7 e 28 

dias e seguiu os procedimentos descritos da norma NBR 7222/2010. No ensaio foi utilizada a 

mesma máquina utilizada nos ensaios de determinação da resistência á compressão axial, 

diferindo apenas na forma de aplicação da carga ao corpo-de-prova e na leitura dos resultados 

obtidos. 

A resistência à tração por compressão diametral é calculada através da equação (3.9). 

     
  

   
 

(

3.9) 

 

Onde,  

    é a resistência à tração por compressão diametral, expressa em MPa; 

F é a carga máxima obtida no ensaio, em kN; 

d corresponde ao diâmetro do corpo-de-prova, em mm; 

L é a altura do corpo-de-prova, em mm. 

 

3.5.4 Módulo de elasticidade estático 

 

O módulo de elasticidade em materiais é definido como a razão entre a tensão e a 

deformação na direção da carga aplicada, sendo a máxima tensão que o material suporta sem 

sofrer deformação permanente. 

Para a determinação do módulo de elasticidade em corpos de prova é necessário que 

se aplique uma carga compressiva ao mesmo e se meça simultaneamente a deformação que 

ele sofre, a medição cessa no momento em que o corpo de prova entra em colapso. 
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A aplicação da carga pode ser de forma estática ou dinâmica. Para esta pesquisa 

realizou-se a determinação do módulo elástico de corpos de prova pela aplicação de carga 

dinâmica. 

Os corpos-de-prova utilizados seguiram os mesmos padrões dos corpos de prova 

utilizados nos ensaios de resistência a tração diametral e de compressão axial. 

 

3.5.5 Absorção por imersão, índice de vazios, porosidade total, massa específica seca, 

saturada e real. 

 

Para estes ensaios foram utilizados 3 (três) dos corpos-de-prova que, após moldados, 

foram subemtidos aos procedimentos experimentais constantes na norma NBR 9778/2009. 

As amostras foram imersas em água a temperatura de 20°C, até que as determinações 

sucessivas de massas realizadas a intervalos de 24 horas mostrassem um aumento inferior a 

0,5%. As massas dos corpos de prova imersos (Mi) foram medidas numa balança hidrostática;  

Os corpos de prova foram então retirados da água e envolvidas com pano úmido para 

que a umidade superficial fosse removida. Logo em seguida, foram pesados para a 

determinação das massas saturadas (Msat), em seguida foram colocados em estufa a 105° C 

até que a determinação sucessiva de massas em intervalo de 24 horas apresentasse redução de 

massa inferior a 0,5%. Em seguida, foram resfriados à temperatura ambiente para posterior 

determinação da massa seca em estufa (Ms). 

Com as massas acima citadas estabelecidas, calcula-se então a absorção por imersão 

(Abimersão), o índice de vazios (Iv), a massa específica real (MEreal) e a porosidade total (Ptotal) 

através das equações (3.5), (3.6), (3.7) e (3.8), respectivamente. 
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Sendo Ms a massa seca, Mi a massa imersa da amostra, Msat, a massa saturada e VT o 

volume do corpo de prova (1570 cm³) 

 

3.5.6 MEV 

 

A obtenção das micrografias para análise microestrutural do concreto foi realizada 

com o uso de equipamento da fabricante Hitachi, modelo: “Hitachi Table top Microscope 

TM-3000”, voltagem de aceleração de 5kV a 15kV. Não houve uso de detecção EDS. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 CONCRETO ESTRUTURAL LEVE (CEL) 

 

4.1.1 Consistência 

 

A consistência dos traços produzidos foi avaliada através do ensaio de abatimento de 

tronco de cone. Os valores obtidos para o abatimento, em cada caso, estão presentes na Tabela 

4.1. 

 
Tabela 4.1 Valores obtidos pelo ensaio de abatimento de tronco de cone para cada traço analisado. 

TRAÇO 
ABATIMENTO 

(mm) 

CEL 257,0 

CEL-RF1000 120,0 

CEL-RF2500 0,0 

CEL-RF4000 0,0 

CEL-RF1090 70,0 

CEL-RF2575 62,0 

CEL-RF4060 45,0 

 

A absorção de água pela fibra de polipropileno faz com que parte da água da mistura 

fique adsorvida em sua superfície, acarretando em redução substancial da água de 

amassamento, que pode ser verificado claramente na Figura 4.1. 

 

  
Figura 4.1 Teste de abatimento de tronco de cone para o concreto executado com o traço de referencia (CEL), à 

esquerda e a direita com o traço CEL-RF4000 (0,4 % PP). 

 

A Figura 4.1 mostra que houve acentuada diminuição do abatimento à medida que se 

adicionou fibras poliméricas ao concreto. Já quando se considera os mesmos concretos com 

adição de teores de fibras de aço, é possível notar um leve aumento na consistência do 

compósito para os concretos CEL-RF2575 e CEL-RF4060. 
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Apesar do acréscimo de fibras de aço representar aumento na quantidade de 

materiais sólidos, o que causaria aumento da consistência do concreto, não foi o que se 

observou. Ao adicionar as fibras de aço, a consistência do concreto em relação ao concreto 

com o mesmo teor de fibras de polipropileno, sofreu um ligeiro aumento, demonstrando que 

as fibras de aço apresentaram certa relação de sinergia com a matriz e as fibras de 

polipropileno, comportamento parecido foi observado por Mendonça Filho & Silva Junior 

(2012).  

Na Figura 4.1, pode-se ver os resultados do teste de abatimento de tronco de cone 

para os concretos CEL e CEL-RF4000, respectivamente, onde é possível verificar a influência 

direta do acréscimo de fibras de polipropileno na reologia do concreto produzido. 

 

4.1.2 Resistência à compressão axial 

 

O ensaio de resistência à compressão axial foi realizado com corpos de prova dos 

traços analisados, aos 07 e aos 28 dias, os resultados dos ensaios encontram-se nas Figura 4.2 

e Figura 4.3, respectivamente. 

 
 

 
Figura 4.2 Resistência à compressão aos 7 dias para os corpos de prova dos traços analisados. 

 

 

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

R
e

si
st

e
n

ci
a 

à 
co

m
p

re
ss

ão
 a

xi
al

 a
o

s 
7

 d
ia

s 
(M

P
a)

 

Traço 

CEL CEL-RF1000 CEL-RF2500 CEL-RF4000 CEL-RF1090 CEL-RF2575 CEL-RF4060



Capítulo 4 – Resultados e Discussões                                                       52 

 

 
Figura 4.3 Resistência à compressão aos 28 dias para os corpos de prova dos traços analisados. 

 

 

Os resultados das análises de resistência à compressão axial nos concretos 

produzidos, mostra que os teores de reforços causaram alterações mais significativas na idade 

de 7 dias e se mantiveram mais unifornes aos 28 dias. A adição de fibras poliméricas 

acarretou no aumento na retenção de água dentro do concreto, inibindo a hidratação do 

cimento em curto intervalo de tempo, o que explica o fato da resistência á compressão axial 

nos concretos CEL-RF1000, CEL-RF2500 e CEL-RF4000 terem terem sido menores na 

primeira idade analisada, de 7 dias. 

As Figura 4.2 e Figura 4.3, mostram ainda que as fibras de aço tiveram pouca ou 

nenhuma influencia na intensidade desta propriedade. 

A influência de teores baixos de fibras sobre as propriedades de resistência à 

compressão e a tração do compósito é pouco citada ou mesmo inexistente (Tanesi, 1999). O 

pequeno aumento de resistência que pode ocorrer se deve à redução da relação a/c efetiva da 

matriz, decorrente da adsorção de parte da água da mistura na superfície das fibras. Além do 

que, as fibras adicionadas em baixos teores dificilmente comprometem a compactação do 

material. 

 

4.1.3 Resistência à tração na compressão 

 

Os ensaios de resistência à tração na compressão, assim como os ensaios de 

compressão axial, foram realizados com corpos de prova cilíndricos dos traços analisados, aos 
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7 e aos 28 dias, os resultados dos ensaios encontram-se nas Figura 4.4 e Figura 4.5, 

respectivamente. 

 

 
Figura 4.4 Resistência à tração na compressão aos 7 dias para os corpos de prova dos traços analisados. 

 

 

 
Figura 4.5 Resistência à tração na compressão aos 28 dias para os corpos de prova dos traços analisados. 

 

Os concretos com adição das duas fibras apresentaram maiores resistências neste 
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apresentarem módulo elástico elevado, causam um incremento importante na capacidade do 

compósito resistir à esforços de tração. 

A adição das fibras poliméricas no concreto é realizada através da adição de 

inúmeros filamentos, eles em conjunto se comportam como verdadeiras barreiras, impedindo 

que ocorra a exsudação da água, conforme já mencionado. Sendo assim, por um período de 

tempo maior, a água permanece no concreto, gerando melhores condições de hidratação do 

compósito e reduzindo as patologias geradas pela elevada exsudação, como a fissuração ou 

desagregação superficial. 

 

4.1.4 Módulo de elasticidade 

 

Os ensaios de determinação de módulo elástico estático forneceram os resultados 

presentes na Figura 4.6.  

 
 

 
Figura 4.6 Comparativo dos resultados obtidos para o módulo elástico. 

 
 

Para o ensaio de determinação do módulo de elasticidade do concreto, esperava-se 

que concretos produzidos com teores maiores, de fibras de aço, resultassem em concretos com 

módulos de elasticidade maiores. Como já foi discutido anteriormente, fibras de alto módulo, 

de aço, neste caso, atuam como reforço primário efetivo. O contrário ocorre com os concretos, 

apenas com adição das fibras poliméricas, de baixo módulo, que apresentaram redução de 

seus valores de módulo elástico. 
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O que se observa é que os concretos analisados, se comportaram conforme o 

esperado, ou seja, os concretos com maiores teores de fibras de aço, apresentaram maior 

resistência à deformação elástica, resistência esta que se reduziu, conforme o teor de fibras de 

aço era diminuída. 

 

4.1.5 Absorção por imersão, índice de vazios, porosidade total. 

 

Os resultados nos ensaios de absorção por imersão, índice de vazios e porosidade 

total podem ser verificados na Tabela 4.2 e a Figura 4.7. 

 

Tabela 4.2Valores encontrados para a porosidade total, o índice de vazios e a absorção por imersão de cada traço 

analisado. 

TRAÇO 
Porosidade Total 

(%) 

Índice de Vazios 

(%) 

Absorção por Imersão 

(%) 

CEL 8,36 8,79 5,46 

CEL-RF1000 8,44 8,95 5,60 

CEL-RF2500 8,50 8,55 5,75 

CEL-RF4000 8,95 9,02 5,83 

CEL-RF1090 9,06 8,91 6,07 

CEL-RF2575 6,46 6,47 4,33 

CEL-RF4060 5,91 5,89 3,73 

 

 

 
 

Figura 4.7 Valores encontrados para a porosidade total, o índice de vazios e a absorção por imersão dos traços 

analisados. 

 

Os valores presentes na Tabela 4.1, mostram que quando combinadas, as fibras de 

aço e de polipropileno causam redução na porosidade do comcreto e conseqüentemente 

redução da absorção de água. Os traços com adição apenas de fibras de polipropileno, 
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apresentaram pouca alteração em relação ao traço de referência, o que pode ser explicado pela 

queda brusca da trabalhabilidade do concreto no estado fresco que causou deficiencias na 

moldagem dos corpos de prova, fazendo com que os memos apresentassem defeitos oriundos 

da acomodação falha do concreto nos moldes. Importante ressaltar, que todas as condições de 

moldagem foram repetidas para os 7 traços analisados, o que faz com que traços com menor 

trabalhabilidade apresentem maior dificuldade de moldagem. 

Já nos traços com adição combinada das duas fibras, houve uma maior fluidez 

(Tabela 4.1) facilitando o processo de moldagem e aumentando a acomodação do concreto 

nos moldes, quando em estado fresco. A redução da permeabilidade, está relacionada à 

redução da microfissuração ocasionada pela diminuição da exsudação causada pela adição das 

fibras de polipropileno, uma vez que, que estas fibras atuam como barreira física à saída de 

água do concreto. 

 

4.1.6 Massa específica saturada, seca e real. 

 

Os mesmos procedimentos (item 3.5.5) e corpos-de-prova utilizados para 

determinação da porosidade total, do índice de vazios e absorção por imersão foram utilizados 

para a determinação das massas específicas saturada, seca e real.Os resultados das análises 

podem ser verificados na Tabela 4.3. 

 
 

Tabela 4.3Massas específicas saturada, seca e real de cada traço analisado. 

TRAÇO 

Massa Específica 

Saturada 

(g/cm³) 

Massa Específica 

Seca 

(g/cm³) 

Massa Específica 

Real 

(g/cm³) 

CEL 1,71 1,62 1,77 

CEL-RF1000 1,69 1,60 1,75 

CEL-RF2500 1,57 1,49 1,63 

CEL-RF4000 1,64 1,55 1,70 

CEL-RF1090 1,56 1,47 1,61 

CEL-RF2575 1,56 1,49 1,60 

CEL-RF4060 1,64 1,58 1,68 

 

Conforme já discutido na seção 2.5 (CONCRETO LEVE), os concretos com massa 

específica menor que 2000 kg/m³ (ou 2 g/cm³) são classificados, como leves. Desta forma, 

todos os concretos estudados podem ser classificados como concretos leves. 
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4.1.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A análise da microestrutura do concreto em microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) foi realizada em concretos com idades superiores a 28 dias, e permitiu observar como 

acontece a interação entre a matriz e os reforços, sejam eles as fibras ou com os agregados. 

O principal objetivo desta análise foi verificar a existência de zonas intermediárias 

entre os constituintes e da maneira como a ancoragem das fibras acontece ao longo da matriz. 

As Figura 4.8 e Figura 4.9 demonstram a interação entre a matriz cimentícia e as 

fibras de polipropileno. Em ambas as micrografias, as fibras se apresentam de forma intacta 

após o rompimento do corpo de prova, demonstrando quesua ancoragem não se deu de forma 

efetiva na matriz, reforçando sua incapacidade de atuar como reforço primário no compósito. 

 

 

Figura 4.8Micrografia do concreto CEL-RF4060, mostrando a ancoragem de fibra de polipropileno na matriz 

cimentícia. 

 

 
Figura 4.9Micrografia do concreto CEL-RF4000, mostrando a ancoragem de  fibra de polipropileno na matriz 

cimentícia. 
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A Figura 4.10, apresenta a micrografia da zona interfacial da matriz com a argila 

expandida no traço CEL-RF4000. Nota-se que a zona de transição não se apresenta de forma 

bem definida, demonstrando haver uma interação mais efetiva entre o agregado e a matriz 

onde a pasta de cimento penetrou nos poros superficiais da argila expandida fazendo a 

ancoragem da matriz nos reforços, aumentando assim sua estabilidade estrutural. 

 

 
Figura 4.10Micrografia do concreto CEL-RF4000, mostrando a zona de transição entre a argila expandida e a 

matriz. 

A-Zona de transição 

 

A Tabela 4.4 faz uma síntese dos concretos CEL, CEL-RF1090 e CEL-RF4060. Os 

dois últimos apresentaram melhores resultados de resistência e porosidade, respectivamente, 

comparativamente aos demais. 

 

Tabela 4.4Síntese dos resultados obtidos para os concretos CEL, CEL-RF1090 e CEL-RF4060 

TRAÇO CEL CEL-RF1090 CEL-RF4060 

Abatimento (mm) 257 70 45 

Resistência à compressão axial (MPa) 30 ±2 30 ±1 32 ±1 

Resistência à tração na compressão (MPa) 2,1 ±0,2 2,6 ±0,5 2,1 ±0,5 

Módulo de Elasticidade (GPa) 16,1 ±0,7  17,8 ±0,1 16,5 ±0,4 

Porosidade Total (%) 8,36 9,06 5,91 

Índice de Vazios (%) 8,79 8,91 5,89 

Absorção por Imersão (%) 5,46 6,07 3,73 

Massa Específica Saturada (g/cm³) 1,71 1,56 1,64 

Massa Específica Seca (g/cm³) 1,62 1,47 1,58 

Massa Específica Real (g/cm³) 1,77 1,61 1,68 

 

Segundo os aspectos e resultados apresentados nesta pesquisa, é possível definir, 

para a aplicação em silos pré-moldados, dois cenários distintos. 

O primeiro deles considera como característica mais importante do compósito, a sua 

capacidade de absorver energia sem entrar em colapso.Assim o concreto CEL-RF1090, 
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apresenta-se como melhor opção, pelo fato de apresentar maior valor médio de módulo de 

elasticidade. O módulo de elasticidade do material deve ser considerado, uma vez que os pré-

moldados fabricados deverão resistir de forma satisfatória ao seu transporte do local de 

produção ao local onde será instalado. 

O segundo cenário considera que a propriedade mais importante para os pré-

moldados seja a sua impermeabilidade, de maior relevância frente a aplicação na construção 

de silos pré fabricados. 

Em linhas gerais, materiais com permeabilidade reduzidaapresentam maior 

dificuldade de penetração e subsequente difusão de agentes deletérios através da pasta de 

cimento, protegendo assim tanto as armaduras,quanto os itens armazenados no interior da 

estrutura de influências externas. Neste contexto, o concreto CEL-RF4060, apresenta 

melhores resultados, uma vez que, de acordo com a Tabela 4.4, apresentou valores de 

porosidade, índice de vazios e absorção significativamente menores que os demais concretos e 

também que não houve variação significativa dos valores de resistência mecânica 

(compressão axial e diametral) e do módulo elástico. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos na presente pesquisa, foi possível chegar as 

seguintes conclusões: 

As fibras de polipropileno não apresentam ancoragem e resistência mecânica 

adequadas para que seu uso como reforço primário seja considerado, salvo em grandes 

volumes; 

A incorporação de fibras de polipropileno no concreto, mesmo que em pequenos 

percentuais, causa redução brusca da trabalhabilidade do compósito no estado fresco; 

A adição das fibras de aço, inibem o efeito das fibras de polipropileno sobre a 

consistência, fazendo com que haja melhora nesta propriedade; 

A quantidade de fibras de polipropileno adicionadas, influencia diretamente o ganho 

de resistência do concreto ao longo da sua cura, mas ao passar dos 28 dias, as resistências se 

tornam praticamente constantes; 

As fibras de polipropileno sozinhas, atuam de forma negativa no que diz respeito à 

resistência à tração indireta, mas ao adicionar fibras de aço, os valores sofrem aumento 

considerável, proporcional à quantidade de fibras de aço adicionadas; 

Não há variação significativa do valor de resistência a tração indireta por compressão 

diametral ao longo do período de cura, para os traços; 

Da mesma forma como ocorre com a resistência, a tração indireta por compressão 

diametral, o módulo de elasticidade sofre redução com a adição somente das fibras de 

polipropileno e aumentam conforme se adiciona, conjuntamente, as fibras de aço; 

O concreto CEL-RF4060, apresentou valores bem abaixo dos demais concretos para 

a porosidade, índices de vazios e absorção, indicando maior resistência a passagem de agentes 

deletérios; 

Todos os concretos produzidos se enquadram na classificação de concreto estrutural 

leve. 

 



Referencias                                                                                                    61 

 

REFERÊNCIAS 

 

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. Guide for structural light weight aggregate 

concrete.ACI 213R-87.USA, 1999. 

 

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. Standard Practice for Selecting Proportions for 

Structural Lightweight Concrete.ACI 211.2-98. USA, 1998.  

 

ARAÚJO, R. C. L.; RODRIGUES, L.H.V.; FREITAS, E.G.A. Materiais de construção. Rio 

de Janeiro, 2000. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Guia básico de utilização do 

cimento Portland. Boletim Técnico. Associação Brasileira de cimento Portland. São Paulo. 

Dezembro de 2002. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Agregados - Determinação da 

composição granulométrica. NBR NM 248: Informação e Documentação – Referências –

Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2001. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Agregados leves para concreto 

estrutural – Especificação. NBR NM 35: Informação e Documentação – Referências - 

Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Agregados para concreto - 

Especificação. NBR 7211: Informação e Documentação – Referências –Elaboração. Rio de 

Janeiro: ABNT, 2009. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Argamassa e concreto 

endurecidos - Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. 

NBR 9778: Informação e Documentação – Referências –Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 

2009. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Cimento Portland — 

Determinação da expansibilidade Le Chatelier. NBR 11582: Informação e Documentação 

– Referências –Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Cimento Portland — 

Determinação do índice de finura por meio da peneira 75 μm (nº 200). NBR 11579: 

Informação e Documentação – Referências –Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2013. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Cimento Portland - 

Determinação do tempo de pega. NBR NM 65: Informação e Documentação – Referências 

–Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2003. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Cimento portland - 

Determinação e massa específica. NBR NM 23: Informação e Documentação – Referências 

- Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2000. 

 



Referencias                                                                                                    62 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Concreto - Ensaios de 

compressão de corpos-de-prova cilíndricos. NBR 5739: Informação e Documentação – 

Referências - Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2007. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Concreto - Ensaios de 

compressão de corpos-de-prova cilíndricos. NBR 5739: Informação e Documentação – 

Referências - Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2007. 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Concreto - Procedimento para 

moldagem e cura de corpos de prova. NBR 5738: Informação e Documentação – Referências –

Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2015. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Concreto e argamassa — 

Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova 

cilíndricos. NBR 7222: Informação e Documentação – Referências - Elaboração. Rio de 

Janeiro: ABNT, 2010. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto de estruturas de 

concreto - Procedimento. NBR 6118: Informação e Documentação – Referências –

Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2014. 

 

AVELINO, V. K. G. R. Estudo do comportamento no estado fresco e endurecido do 

concreto com incorporação de resíduo de corte de botão. Dissertação. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. 2011. 

 

BANTHIA, N.; GUPTA, R. Hybrid fiber reinforced concrete (HyFRC) fiber synergy in 

high strength matrices. In Matériauxet Constructions, v.37, p. 707-716, dez. 2004. 

 

BENTUR, A.; MINDESS, S. FibreReinforcedCementitiousComposites. 

ElselvierAppliedSciente. London an d New York. 1990. 

 

BEZERRA JUNIOR, C. A..Fabricação de Compósitos da Liga de Aluminio AA2124 com 

Reforço de Nitreto de Silicio Através de Técnicas de Metalurgia do pó. Dissertação. 

Universidade Federal de Pernambuco. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica. 

2013. 

 

BORJA, E. V. Efeito da adição de argila expandida e edições minerais na formulação de 

concretos estruturais leves autoadensáveis. Tese. Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica. 2011. 

 

CALLISTER JR, W. D.; Ciência e Engenharia de Materiais. Ed. 5 Ed., New York, Editora: 

LTC. 2005. 

 

GONÇALVES, C. M. M. Influência da Adição de Fibras Curtas de Aço e de Nylon no 

Comportamento e na Resistência ao Esforço Cortante em Vigas de Concreto Armado. 

Dissertação. Universidade Federal de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Estruturas. 2013. 

 

CHEUNG, A.B.; Modelo estocástico de pressões de produtos armazenados para a 

estimativa da confiabilidade estrutural de silos esbeltos. Tese. Escola de Engenharia de 

São Carlos. Doutorado em Engenharia Civil. São Carlos. 2007. 



Referencias                                                                                                    63 

 

 

CONAB. Acompanhamento da Safra Brasileira: Safra 2014/2015. Relatório Técnico. 

Companhia Nacional de Abastecimento. Outubro de 2014. 

FIGUEIREDO, A. D. Concreto com fibras de aço. Boletim Técnico. Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Construção Civil. Código: 

BT/PCC/260 2000. 

 

D’ARCE, M. A. B. R. Pós colheita e armazenamento de grãos. Universidade de São Paulo. 

Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição. 2009. 

 

FIGUEIREDO, A. D. Concreto reforçado com fibras. Tese de livre docência. Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Construção Civil. 

2011. 

 

MACCAFERRI. FibroMac® 12: Fibras para reforço do concreto. Manual Técnico. 

Novembro de 2008. 

 

MACCAFERRI. Wirand® 12: Fibras para reforço do concreto. Manual Técnico. Novembro 

de 2011. 

 

MEDINA, E. A. Pozolanicidade do metacaulim em sistemas binários com cimento 

Portland e hidróxido de cálcio. Dissertação. Escola politécnica da Universidade de São 

Paulo. Departamento de Engenharia Civil. 2011. 

 

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: Estrutura, propriedades e materiais. 

Editora PINI. São Paulo. 1994. 

 

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: Estrutura, propriedades e materiais. 

IBRACON. São Paulo, 2008. 

 

MENDONÇA FILHO, F. F..; SILVA JUNIOR, J. Z. R. Influencia da combinação de fibras 

de aço e polipropileno nos concretos produzidos com materiais de Belém. In Traços, Vol. 

14, p. 36-52, 2012. 

 

MEYER, K. F.; KAHN, L. F. Lightweight concrete reduces weight an dincreases span 

length of pretensioned concrete bridge gilders.  In: PCI journal, vol. 47, nº. 1, p 68-75. 

Janeiro, 2002. 

 

MORAVIA, W. G. OLIVEIRA, C. A. S. GUMIERI, A. G. VASCONCELOS, W. L. 

Caracterização microestrutural da argila expandida para aplicação como agregado em 

concreto estrutural leve. In RevistaCerâmica.Vol 52. P. 193 – 199. ISSN 0366-6913. 2006. 

 

MORAVIA, W. G.; GUMIERI, A. G.; VASCONCELOS, W. L. Efficiency Factor and 

Modulus of lasticity of Lightweight Concrete with Expanded Clay Aggregate.In 

IbraconStructuresandMaterialsJournal, Vol3, n 2, pp 195 - 204. Jone. 2010. 

 

MUR, D. C. C. Otimização da localização de unidades armazenadoras no estado de 

Goiás. Dissertação. Universidade de Brasília. Faculdade de Agronomia e Medicina 

Veterinária. Programa de Pós-graduação em Agronegócios. 2014. 

 



Referencias                                                                                                    64 

 

NEVILLE, A. M. Propriedades do Concreto. Ed. Pini, 1a Edição, São Paulo, 1982. 

 

NEVILLE, A. M. Propriedades do concreto. Ed. Pini. São Paulo, 1997. 

 

OWENS, P. L. Lightweightaggregates for structural concrete.  In: 

Structurallightweightaggregate concrete. Editedby J. L. Clarke. 2005. 

 

PEREZ-MANGLANO SOTO, J. (46003 – Valencia/ES); DOMINGUEZ TORAN (28033 – 

Madrid/ES). Improvements to prefabricated modular silos for pulverulentand/or 

granular materials.EuropeanPatent Office. EP 0 831 191 A1. 25.03.1998 Bulletin 1998/13. 

 

PETRUCCI, Eládio G. R. Materiais de Construção. 2ª ed. Porto Alegre: Editora Globo, 

1976. 

 

REIS, F. de F. S.; ZULLI, G.. Risco ocupacional aos trabalhadores da construção civil no 

contato com o cimento Portland: Estudo de caso da cidade de Curitiba-PR. Trabalho de 

conclusão de curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Departamento Acadêmico 

de Construção Civil. Coordenação do Curso de Tecnologia do Concreto. 2012. 

 

ROSSIGNOLO, J. A. Concreto leve estrutural: Influencia da argila expandida na 

microestrutura da zona de transição pasta/agregado. In Ambiente Construído. Vol9. Nº 

4. P. 119 – 127.  2009. ISSN 1678-8621. 2003. 

 

SÁ, M. das V. V. A. Influência da substituição de areia natural por pó de pedra no 

comportamento mecânico, microestrutural e eletroquímico de concretos. Tese. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Exatas e da Terra. 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. 2006. 

 

SACHT, H. M.; ROSSIGNOLO, J. A.; SANTOS, W. N. Avaliação da condutividade 

térmica de concretos leves com argila expandida. In Revista Matéria.  Vol 15. P. 031 – 

039. ISSN 15177076. 2010. 

 

SAMPAIO, Z. L. M. Análise do comportamento mecânico de concretos produzidos com 

incorporação de cinza de bagaço da cana-de-açúcar de variedades SP911049, RB92579 e 

SP816949. Dissertação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Programa de Pós-

graduação em Engenharia Civil. 2013. 

 

SNIC. História do Cimento no Brasil; Perfil da Indústria do Cimento no Brasil; 

Relatórios Anuais (PDF). Sindicato Nacional da Indústria do Cimento. 2012. Disponível em: 

http://www.snic.org.br/. Acesso em: março 2015. 

 

TANESI, J.  Controle da fissuração por retração dos concretos reforçados com fibras de 

polipropileno. Dissertação. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 1999. 

 

WASSERMAN R; BENTUR A. Interfacial Interactions in Lightweight Aggregate 

Concrete  and Their Influence on the Concrete Strength, In Cement and Concrete 

Composites.Vol 18; p. 67-76. 1996. 

 

WITTMANN, F. H. On the Action of Capillary Pressure in Tresh Concrete. In Cement 

and Concrete Research, Vol6, n 1, pp 49-56. January. 1976. 



Referencias                                                                                                    65 

 

 

YOSHIMURA, H. N.; MOLISANI, A. L.; SIQUEIRA, G. R.; CAMARGO, A. C.; NARITA, 

N. E.; CESAR, P. F.; GOLDENSTEIN, H..  Efeito da porosidade nas propriedades 

mecânicas de uma alumina de elevada pureza. In: Cerâmica. Ed. 51. P 239-251. 2005. 

 

ZHANG, M.; CHIA, K. S. Water permeability and chloride penetrability of high-strength 

light weight aggregate concrete. In Cementand Concrete Research.Nº 32. p. 639-645. 2001 
 

 


