
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA 

E ENGENHARIA DE MATERIAIS 
 
 
 

 
 
 

TESE DE DOUTORADO 
 
 
 
 
 
 

Estudo do comportamento plástico, mecânico, 
microestrutural e térmico do concreto produzido com 

resíduo de porcelanato 
 
 
 
 
 
 

PAULO ALYSSON BRILHANTE FAHEINA DE SOUZA 
 
 
 
 
 

Orientadora: Profa. Dra. Dulce Maria de Araújo Melo 
Co-orientador: Prof. Dr. Marcus Antônio de F. Melo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal 
2007 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E 
ENGENHARIA DE MATERIAIS – PPGCEM 

 
 
 
 
 

Estudo do comportamento plástico, 
mecânico, microestrutural e térmico do 

concreto produzido com resíduo de 
porcelanato 

 
 
 
 
 

Eng. Civil PAULO ALYSSON BRILHANTE FAHEINA DE SOUZA, MSc 
 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de 

Pós Graduação em Ciência e Engenharia de 

Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte como requisito para obtenção do título em 

DOUTOR EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE 

MATERIAIS. 

 

Orientadores: 

Profa. Dra. Dulce Maria de Araújo Melo 

Prof. Dr. Marcus Antônio de F. Melo 

 
 
 
 
 

Natal 
2007 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Deus, sobre tudo. 

À minha esposa Micheline. 

 À minha mãe Maria Diva.  

Ao meu filho João Victor. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, meu permanente protetor – a quem agradeço infinitamente - , 

por ter me iluminado em todos os momentos, me proporcionando a 

oportunidade de concluir este projeto tão importante na minha vida. 

À minha esposa Micheline, agradeço o amor, a paciência e por ter me 

incentivado ao longo destes anos. 

Ao meu filho João Victor, que me trouxe alegria e estímulo para a 

conclusão deste trabalho. Seu sorriso foi o combustível final desta Tese. 

À minha mãe, Maria Diva, que sempre esteve presente nas minhas 

conquistas, do Colégio das Neves ao Doutorado na UFRN, meu profundo e 

inesgotável agradecimento. 

Aos meus padrinhos, Socorro Aragão e Afrânio Aragão – exemplos de 

competência e amor à carreira acadêmica - agradeço as orientações informais.  

À minha família como um todo, pelas orações e pelo incentivo ao longo 

desta caminhada.  

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instituição que me 

proporcionou toda infra-estrutura necessária à realização deste trabalho. Minha 

grande dedicação como docente é a minha gratidão. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências de Engenharia de 

Materiais que, embora jovem, é reconhecidamente um dos melhores do país. 

À professora Dulce Maria de Araújo Melo, orientadora deste trabalho – 

pessoa humilde e muito competente – sou grato pelas oportunas interferências 

e orientações ao longo do Doutorado. 

Ao professor Marcus Antônio de F. Melo, co-orientador desse trabalho, 

pela importante participação e a quem agradeço a oportunidade de ter 

pesquisado um tema tão relevante. 

Ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências de 

Engenharia de Materiais, Prof. Wilson Acchar, pelo apoio e presteza durante as 

pesquisas. 

 



Ao ex-coordenador do mesmo Programa, Prof. Clodomiro Alves, pelo 

apoio na fase inicial dos experimentos. 

Ao Departamento de Engenharia Civil, em especial ao Prof. Leonardo 

Flamarion Marques Chaves que, além de Chefe, é um grande amigo e 

incentivador. 

Aos colegas professores do Departamento de Engenharia Civil, pela 

troca de conhecimentos e experiências. 

Ao professor João Bosco, pelo fornecimento do resíduo de porcelanato. 

Sem a sua colaboração não teria sido possível a realização desta pesquisa. 

Ao Sr. Francisco de Assis Braz, pela incansável ajuda no Laboratório de 

Materiais de Construção. 

Aos professores Marcos Lacerda e Roberto Medeiros, meus grandes 

amigos e companheiros de UFRN. 

Aos professores Maurício Borges e Maria das Vitórias, pelos valorosos 

conselhos acadêmicos. 

A Júlio e Anízio, do Laboratório de Química, pela colaboração durante a 

fase experimental. 

Aos bolsistas do Laboratório de Concreto, André Ricardo e Abraão 

Vieira, pela colaboração na fase de conclusão desta Tese. 

À Gabriela (secretária do PPGCEM), pela presteza e simpatia ao longo 

do Doutorado. 

À Cerâmica Elisabeth, na pessoa do Sr. Mauro Palma, pelo fornecimento 

do resíduo de porcelanato e incentivo a presente pesquisa. 

E a todos aqueles que não foram citados, mas que contribuíram de 

alguma forma para a conclusão desta pesquisa.  

 

 



RESUMO 
 

 

O crescimento populacional nos grandes centros, aliado a necessidade 

de geração de infra-estrutura à sociedade, está obrigando a indústria da 

construção civil a intensificar suas atividade, principalmente no que se refere à 

demanda habitacional, resultando no aumento do consumo de materiais de 

construção e, consequentemente, dos recursos naturais. Decorrente desse 

processo, o concreto destaca-se como um dos materiais mais produzidos na 

construção civil, pela grande diversidade de aplicação, facilidade de execução 

e adequado desempenho mecânico, além de apresentar baixo custo de 

produção. Seguindo a mesma tendência de desenvolvimento da construção, a 

indústria cerâmica tem intensificado a produção de pisos cerâmicos do tipo 

porcelanato, que consistem em elementos de acabamento fino e, por isso, 

recebem polimento ao final do processo de fabricação. Este trabalho pesquisou 

o emprego do resíduo do polimento de porcelanato para a produção de 

concreto por motivos econômicos e ambientais. O objetivo consiste em gerar 

um destino adequado para o resíduo, por motivos ambientais, incorporando-o 

ao concreto, e, ainda, propiciar uma economia no consumo dos materiais 

constituintes do concreto. Para tanto, foram investigadas as principais 

características do concreto a partir da inclusão de diferentes concentrações do 

resíduo de porcelanato como elemento adicional no traço. Os teores de resíduo 

incorporados ao traço variaram de 10% a 50% em relação à massa de cimento, 

em traços com aditivo plastificante e sem aditivo plastificante. O acréscimo do 

resíduo de porcelanato alterou significativamente a consistência do concreto 

fresco. O resíduo apresenta uma granulometria muito fina e, por isso, absorveu 

consideravelmente a água de amassamento do concreto, influenciando, assim, 

na trabalhabilidade do mesmo. Portanto, o valor do abatimento diminui com o 

aumento da concentração do resíduo no traço. A incorporação máxima de 

resíduo foi de 50% , em massa, para o mesmo fator água/cimento inicial. A 

utilização do resíduo no concreto resultou em um aumento de até 40% na 

resistência à compressão, sendo proporcional a concentração do resíduo de 

porcelanato no traço. A microestrutura também foi favorecida, à medida que a 

 



porosidade e a absorção do concreto diminuíram com a utilização do resíduo. 

Esses parâmetros atestam a qualidade e a durabilidade do concreto produzido 

com resíduo. A utilização do resíduo de porcelanato na composição do 

concreto não gerou mudanças significativas no comportamento térmico. A 

condutividade térmica, a capacidade calorífica e a difusividade térmica se 

mantiveram basicamente constantes.  

 

Palavras-chaves: Concreto; resíduo; plasticidade, microestrutura, 

propriedades mecânicas, propriedades térmicas. 

 
 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

Population growth experienced in major cities, allied to society’s need of 

infra-structure, especially ones related to habitational demands, increases the 

consumption of construction materials. As a consequence, consumption of 

natural resources itself. Thus, due to this process, concrete is one of the most 

produced materials in civil construction. This is also due to the great diversity of 

its application, easiness in its execution and adequate mechanical performance, 

as well as low production costs. Following the same tendencies in construction 

development, the ceramic industry has intensified the production of porcelain 

ceramic tiles and floors. These are achieved by a fine finishing and receive 

polishing at the end of the fabrication process. This work researched the use of 

porcelain residues in polishing for the production of concrete. All of which; due 

to economical and environmental issues. This process aims to prove adequate 

destiny for this type of residue, due to environmental issues, incorporating it to 

the concrete itself; all of which provides economy in consumption of the 

materials that constitute concrete. Thus, the main characteristics of concrete 

were investigated through the inclusion of different concentration of the 

porcelain residue as additional trait element. The residue rates incorporated to 

the trait varied from 10% to 50% in relation to the cement mass, in the traits with 

plastic additives and without plastic additives. It is observed that the inclusion of 

porcelain residue produced a meaningful alteration in the consistency of fresh 

concrete. This residue has a fine granulometry and it considerably absorbed the 

water used in the concrete spreading, influencing the way this material is dealt 

with. Thus, the value of cement striking decreases with the increase of residues 

present in trait. The maximal incorporation of the residue was of 50%, 

massively, for the same factor water/initial cement. The use of residues in 

concrete results in an 40% increase in the compression resistance. It is also 

proportional to residue concentration of porcelain in the trait. The microstructure 

was also favored once porosity and concrete absorption decreases with the use 

of this residue. The parameters demonstrate the quality and durability of the 

concrete produced with this residue. The use of porcelain residue in concrete 

 



composition has not produced meaningful thermal behavior changes. Thermal 

conductivity, heat capacity and thermal diffusivity have been maintained 

basically constant. 

 

Key-Words: Concrete. Residues. Plasticity. Microstructure. Mechanical 

Proprieties. Thermal Proprieties.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria da construção civil, cada vez mais presente nas grandes 

cidades, tem a incumbência de oferecer infra-estrutura à sociedade, ou seja, a 

partir da construção civil são edificadas escolas, hospitais, rodovias e, 

principalmente, unidades habitacionais. A indústria da construção civil é 

responsável, também, pela execução de obras pesadas, como barragens, 

pontes, hidroelétricas, obras de saneamento, metrôs, dentre outras, 

possibilitando, assim, desenvolvimento a qualquer cidade, estado ou país. 

A construção civil é uma atividade executada com a finalidade de 

atender às demandas básicas de moradia e prover instalações para o 

desenvolvimento de atividades produtivas (SOUZA, 2000).  

Dentre vários tipos de obra, a execução de unidades habitacionais 

consiste numa importante área de atuação da construção civil. Considerando 

que há um déficit habitacional no Brasil, a solução proposta pelo setor da 

construção e pelo governo é intensificar o número de construções para essa 

finalidade. Com o crescimento acelerado da população, o número e o vulto das 

obras estão aumentando e esse processo resulta numa interferência drástica 

sobre o meio ambiente. 

O mercado da construção civil tem aumentado significativamente nos 

últimos anos, e como conseqüência tem-se o aumento da extração de recursos 

naturais e a geração de resíduos (SÁ, 2006). 

O alto consumo de agregados se justifica devido a popularidade do 

concreto como material estrutural. Praticamente, o concreto pode ser 

empregado em todos os tipos de obra, e é facilmente produzido. O concreto é 

constituído, basicamente, por cimento, areia, pedra e água, e resulta num 

material muito resistente e de fácil execução, além de apresentar custo 

reduzido, se comparado a outras soluções estruturais. O concreto de cimento 

Portland é hoje o material mais utilizado na construção civil. Apresenta como 

vantagens a facilidade de execução e possibilidade de moldagem nas mais 
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variadas formas, aliadas a um custo relativamente baixo e um desempenho 

mecânico bastante satisfatório (SÁ, 2006). 

Por isso, o grande consumo de materiais de construção tornou-se uma 

realidade em muitas cidades brasileiras, em que são comercializadas milhares 

de toneladas de areia e brita para a produção de concreto. Decorrente desse 

grande consumo, já há escassez de agregados naturais nas proximidades dos 

centros urbanos, obrigando os construtores a adquirirem esses materiais em 

locais afastados do perímetro urbano, influenciando, assim, no custo final da 

obra. 

O concreto é um dos materiais mais produzidos no mundo, devido ao 

seu grande potencial e permanente evolução científica. Para a produção de 

concreto, estima-se que o consumo de agregado varia, em média, de 1 a 8 

toneladas por habitante por ano (SOUZA, 2000). 

Uma alternativa para economizar os agregados naturais está na 

utilização de resíduos industriais como agregados para concreto, podendo ser 

utilizado em substituição ao agregado natural, ou acrescentado à massa total 

do concreto com o objetivo de aumentar o volume final do traço. A utilização do 

resíduo industrial poderá ser uma importante alternativa para essa escassez de 

agregados naturais para a produção de concreto, gerando benefícios 

ambientais mediante a utilização do material descartado pela indústria. 

Segundo John e Ângulo (2004), a construção civil chega a consumir de 

15% a 50% dos recursos naturais do planeta. Assim, é fundamental que a 

construção passe a consumir, cada vez mais, resíduo ao invés de matérias-

primas naturais. 

Resíduos provenientes de obras demolidas e de processos metalúrgicos 

estão entre os mais pesquisados e estão começando a serem utilizados na 

prática. Muitas indústrias estão se adequando a esta realidade, motivadas por 

uma tendência mundial de proteção ao meio ambiente. A indústria cerâmica 

produz uma grande quantidade de resíduo final decorrente do próprio processo 

de fabricação. Seguindo essa tendência ambiental, que envolve, em muitos 

casos, processo de certificação ambiental, a indústria cerâmica demonstra 
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interesse em aperfeiçoar o processo de fabricação no que se refere ao destino 

final do resíduo. 

De acordo com Swamy (1986) a revolução tecnológica e o crescimento 

populacional têm resultado em um grande consumo de recursos energéticos e 

de materiais não renováveis, e como conseqüência, a produção de grandes 

quantidades de resíduos industriais. 

Dentre os resíduos industriais está o resíduo de porcelanato produzido 

pela indústria cerâmica, resultante da fabricação do porcelanato, que consiste 

em um piso de cerâmica, polido e com alto padrão de acabamento.  

O resíduo de porcelanato é produzido no final do processo de fabricação 

da cerâmica, decorrente da etapa de polimento, e se apresenta como um pó 

muito fino e umedecido. Até o presente momento, não há relatos de utilização 

desse produto como material reaproveitado.  

A indústria tem doado o resíduo de porcelanato como material para 

aterro, tendo em vista que não há pesquisa sobre a aplicação desse material, 

gerando, assim, o desinteresse do empresário do setor ou de outros setores 

pelo material. 

O processo de fabricação da cerâmica produz, em média 32 toneladas 

de resíduo de porcelanato por dia. Esse material é estocado no pátio da 

indústria durante um período indeterminado, sendo utilizado para aterro nos 

meses de estiagem. 

Para que um produto seja aceito no mercado, sem restrições, é 

necessário conhecer muito bem o seu comportamento físico, químico e 

potencial de utilização. No caso de resíduos é preciso avaliar também a 

possibilidade de impactos que possam ser causados por ocasião do seu 

beneficiamento (PERA, 1996). 

O concreto é um material composto que pode ser empregado com 

muitas finalidades, podendo ser utilizado para fins estruturais e até para fins 

secundários, em que, nesses casos, não se exige muita qualidade final. Por 

isso, o concreto representa uma mistura que pode absorver a introdução de 

novos materiais, sejam eles para melhorar as características do próprio 
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concreto, ou simplesmente para dar um destino final ao material rejeitado pela 

indústria. 

O concreto apresenta um grande potencial para absorver materiais 

alternativos provenientes de rejeitos industriais e resíduos de construção 

(SWAMY, 1986). 

A pesquisa deverá abordar as características finais do concreto 

produzido com resíduo de porcelanato, ou seja, as possíveis alterações no que 

se refere às características mecânicas, microestruturais e térmicas do material, 

além da influência do resíduo sobre as características do concreto no estado 

fresco.  

O estudo da resistência à compressão do concreto produzido com 

resíduo de porcelanato consiste em um importante parâmetro para a aplicação 

do concreto como material estrutural. Concretos cuja resistência à compressão 

atinjam 30 MPa deverão ser utilizados, na prática, para fins estruturais; 

enquanto que concretos com resistências inferiores poderão ter aplicações 

outras. 

A resistência à compressão axial do concreto é, sem dúvida, a 

propriedade mais valorizada pelos engenheiros projetistas (SÁ, 2006). 

Outra característica importante é a durabilidade, que consiste numa 

propriedade profundamente influenciada pela porosidade do material. O estudo 

da microestrutura do concreto produzido com resíduo de porcelanato 

representa um dos objetivos desse trabalho, porque permite realizar a 

caracterização das fases existentes no concreto e de seus materiais 

constituintes, possibilitando, ainda, fazer correlações entre a durabilidade e a 

resistência alcançada. 

O concreto tem uma estrutura altamente heterogênea e complexa, 

fazendo com que as relações estrutura-propriedade, úteis para o entendimento 

e controle das propriedades dos materiais, não possam ser facilmente 

aplicáveis ao concreto. Devido a sua estrutura, os métodos analíticos da 

ciência dos materiais e da mecânica dos sólidos, que funcionam muito bem em 
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outros materiais, não se mostram muito efetivos no estudo do comportamento 

do concreto (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

O estudo das propriedades térmicas do concreto produzido com resíduo 

de porcelanato será realizado com o objetivo de complementar a pesquisa, 

investigando se há alteração significativa nas características de condutividade 

térmica do material. 

Devido a indústria de porcelanato está instalada no Estado da Paraíba, a 

produção de resíduo pode ser facilmente consumida no próprio Estado da 

Paraíba e em Estados vizinhos, como o Rio Grande do Norte e Pernambuco. 

Para tanto, se faz necessário comprovar a viabilidade de utilização do material 

para a produção de concreto, por motivos ambientais e por motivos técnicos. 

Com isso, seriam economizados recursos naturais no que se refere ao 

consumo de materiais de construção, além de propiciar um destino adequado 

ao rejeito industrial gerado. 

O setor da construção civil, constituído de empresas construtoras e 

centrais de concreto, pode e tem condição de absorver esse novo tipo de 

concreto, mediante um estudo técnico que demonstre o comportamento das 

principais propriedades do concreto produzido com resíduo de porcelanato. 

Em 2006, estima-se que foram produzidos 50 milhões de m3 de concreto 

no Brasil, sendo 5 milhões  de m3 só na cidade de São Paulo (NASCIMENTO, 

2007). 

Este trabalho justifica-se pela pesquisa do emprego do resíduo de 

porcelanato para a produção de concreto, com o objetivo de propiciar um 

destino final adequado ao resíduo industrial, sob o aspecto ambiental, e, ainda, 

aumentar o volume final do concreto produzido, viabilizando, assim, economia 

no consumo dos materiais constituintes. Para tanto, se faz necessário 

investigar as características do concreto produzido com resíduo de 

porcelanato, a fim de detectar se a qualidade final do produto oferece 

condições de uso na construção civil. 
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O presente trabalho tem como objetivo investigar o comportamento do 

concreto produzido com o rejeito de porcelanato, ou seja, analisar a influência 

desse material nas principais propriedades do concreto fresco e endurecido. 

A pesquisa abrangeu os seguintes objetivos específicos: 

• Investigar as principais características do concreto a partir da 

inclusão de diferentes concentrações do resíduo de porcelanato 

como elemento adicional no traço. 

• Observar a influência da incorporação do resíduo na consistência do 

concreto. 

• Medir a resistência à compressão axial do concreto para as 

diferentes concentrações de resíduo e nas diversas idades. 

• Analisar a influência do resíduo de porcelanato na microestrutura do 

concreto, bem como medir a porosidade e a absorção do concreto 

preparado com diferentes concentrações do resíduo. 

• Pesquisar o comportamento térmico do concreto produzido com o 

resíduo de porcelanato. 

• Realizar ensaios físico-químicos para caracterização dos materiais. 

• Estimular a utilização do resíduo do polimento do porcelanato no 

concreto por motivos técnicos e econômicos. 

• Contribuir para que o resíduo de porcelanato tenha um destino 

nobre, colaborando para o desenvolvimento sustentável da região e, 

ainda, agregue valor à produção de um concreto ambientalmente 

correto. 

Portanto, a proposta deste trabalho consiste em investigar um resíduo 

da indústria cerâmica que é produzido durante a fabricação de porcelanatos. 

Trata-se de um pó muito fino e que dispensa qualquer tipo de beneficiamento 

para ser utilizado em composições de concreto. Espera-se, portanto, que esta 

pesquisa propicie a utilização deste resíduo por motivos técnicos e ambientais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Concreto 

 

A cronologia da história do concreto não é uma tarefa simples, pois a 

evolução do material se confunde com a própria evolução do homem ao longo 

da história. 

Escavações arqueológicas revelaram vestígios de uma construção de 

aproximadamente 4.000 a.C. executada parcialmente em concreto 

(KAEFER,1998). 

O concreto atualmente utilizado no mundo inteiro é conseqüência de um 

processo de evolução complexo e controverso. Para alguns autores, os 

primeiros cimentos e concretos datam de milhões de anos, a partir da formação 

natural de rochas sedimentares. 

A história do concreto armado não começa no século passado ou 

retrasado, mas com a própria civilização humana, pois a partir do momento que 

o homem existe sobre a terra, ele tem necessidade de morar e morar melhor a 

cada dia, desenvolvendo novas tecnologias para isto (KAEFER,1998).  

A pedra foi o primeiro material utilizado pelo homem para fins estruturais. 

Consistia num material robusto, muito resistente, mas repleto de limitações, 

como: 

• dificuldade de corte 

• dificuldade de locomoção 

• dificuldade de assentamento 

• baixa resistência à tração 

Segundo Vasconcelos (1985), somente no final do período neolítico e 

início da idade do bronze que surgem as primeiras construções de pedra, 

principalmente entre os povos do Mediterrâneo e os da costa atlântica, com a 
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função de templo ou câmaras mortuárias. Pelo peso das pedras, acredita-se 

que não poderiam ter sido transportadas sem o conhecimento da alavanca. 

As construções para fins habitacionais utilizavam materiais auxiliares, 

como fibras vegetais e pele de animais, para execução da cobertura. O 

emprego da pedra nesse tipo de construção era enfatizado como peça de 

sustentação da cobertura, ou seja, trabalhando como coluna, 

predominantemente à compressão. As tentativas de utilização da pedra como 

vigas ou lajes eram difíceis, porque, além da dificuldade em suspender e 

assentar grandes blocos de pedra, quando finalmente estavam no lugar 

adequado, trincavam por não resistirem aos esforços de flexão e tração. Por 

isso, os gregos tentaram reduzir vãos utilizando colunatas. A adoção dos arcos 

foi um recurso muito utilizado pelos romanos. O cimento dos romanos (cinza 

vulcânica + cal) permitia a moldagem e soldagem de peças formando blocos 

maiores de pedra. Posteriormente, tentou-se armar a pedra nas regiões 

submetidas à tração, mas isso exigia furos caros e difíceis de serem 

executados (GIAMMUSSO, 1992). 

Finalmente, com o surgimento do cimento Portland, se tornou possível o 

concreto, um material pétreo moldável e que permite a inclusão de barras de 

aço para absorver esforços de tração. A primeira publicação sobre Cimento 

Armado foi do francês Joseph Louis Lambot. Em 1850, Lambot efetuou as 

primeiras experiências práticas do efeito da introdução de ferragens numa 

massa de concreto (KAEFER,1998). 

A partir da segunda década do século 20, foi possível utilizar o concreto 

em grandes estruturas com segurança e economia. Hoje, o concreto é um 

material muito pesquisado, com propriedades conhecidas, e que pode ser 

utilizado em praticamente todos os tipos de obra da construção civil. O 

concreto é constituído por uma mistura de água, cimento e agregados inertes, 

em partículas de diversos tamanhos. A água e o cimento, quando recém 

misturados, formam a pasta que com o tempo endurece adquirindo resistência 

mecânica e aderindo às partículas de agregado (GIAMMUSSO, 1992). 

Na composição do concreto, utiliza-se tradicionalmente areia e pedra 

britada, como agregado miúdo e agregado graúdo, respectivamente. O 
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agregado miúdo atua na composição do cimento favorecendo a coesão, 

enquanto que a principal função do agregado graúdo é contribuir para a 

resistência mecânica. Um quarto componente pode integrar a composição 

típica do concreto: o aditivo, que consiste numa substância química 

incorporada à massa em pequenos teores, cujo objetivo é melhorar as 

propriedades do concreto fresco e/ou endurecido. 

 

2.1.1 Aplicação do concreto na construção civil 

 

O concreto armado popularizou-se em todo o mundo por seu um 

material estrutural de baixo custo/benefício, resistente, durável e versátil. 

Praticamente em todos os tipos de obra pode-se utilizar concreto, desde obras 

típicas da construção civil, como edifícios, pontes, estradas, até obras comuns 

a construção pesada, como túneis, metrôs ou usinas hidrelétricas. A Figura 1 

apresenta uma obra de grande consumo de concreto localizada em Natal/RN. 

 

 

Figura 1 – Ponte de concreto protendido sobre o Rio Potengi/RN (Fotografia do autor) 
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O concreto evoluiu muito nas últimas décadas. A engenharia usa 

concreto atualmente em campos muito diversos, em muitos casos sob 

ambientes extremamente agressivos. Para se adaptar aos novos e 

desafiadores usos, o homem criou uma infinidade de tipos de concretos, 

utilizando uma enorme gama de cimentos, agregados, aditivos, adições e 

formas de aplicação. 

Segundo Kaefer (1998), atualmente o grande desafio da tecnologia do 

concreto parece ser aumentar a durabilidade das estruturas, recuperar 

estruturas danificadas e entender o complexo mecanismo químico e mecânico 

dos cimentos e concretos. Para isto, uma nova geração de concretos está 

sendo desenvolvida, métodos tradicionais de execução e cálculo estão sendo 

revistos, teorias não-lineares e da mecânica do fraturamento estão sendo 

desenvolvidas. 

A descoberta e a utilização de concretos especiais, como o concreto de 

alto desempenho, concreto projetado, concreto protendido, concreto com 

adições de fibras, concreto leve, concreto pesado, dentre outros, representa 

uma evolução expressiva nas técnicas de execução do concreto ou na própria 

composição, a partir da inserção de um novo material.  

Indiscutivelmente, a incorporação de resíduos à massa do concreto, 

atrelada ao apelo mundial de preservação ambiental, tem estimulado pesquisas 

inovadoras neste âmbito. A incorporação de um material rejeito pode gerar 

benefícios ao concreto e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento 

sustentável tão necessário a sociedade moderna. 

 

2.1.2 Composição química do concreto 

 

O progresso no campo dos materiais resultou principalmente do 

reconhecimento do princípio de que as propriedades de um material têm 

origem na sua estrutura interna, ou seja, as propriedades podem ser 

modificadas por mudanças adequadas na estrutura do material. Embora o 
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concreto seja o material estrutural mais amplamente empregado na construção, 

a sua estrutura é heterogênea e altamente complexa. 

Em nível macroscópico, o concreto pode ser considerado como um 

material unifásico com estrutura heterogênea, consistindo de partículas de 

agregado dispersas em uma matriz de cimento. Em nível microscópico 

começam a aparecer as complexidades da estrutura do concreto. Muitos 

aspectos do comportamento do concreto sob tensão podem ser explicados 

somente quando a interface pasta-agregado, que é chamada de zona de 

transição, é pesquisada separadamente (MEHTA; MONTEIRO,1994). A Figura 

2 mostra uma seção transversal de um corpo-de-prova de concreto produzido 

neste trabalho. 

 

 

Figura 2 – Seção de um corpo-de-prova de concreto (Fotografia do autor) 

 

A zona de transição consiste numa camada delgada, tipicamente de 10 

a 50 µm de espessura ao redor do agregado graúdo, geralmente mais fraca do 
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que os outros dois componentes principais do concreto, exercendo, assim, uma 

influência muito maior sobre o comportamento mecânico do concreto. 

A natureza altamente heterogênea e dinâmica do concreto é a principal 

razão porque os modelos teóricos de relação estrutura–propriedades, 

comumente importante no estudo de muitos materiais, sejam de pouco uso no 

estudo do concreto. 

A fase agregado é predominantemente responsável pela massa unitária, 

módulo de elasticidade, e estabilidade dimensional do concreto. Estas 

propriedades do concreto dependem muito da densidade e resistência do 

agregado, que, por sua vez, são determinadas mais por características físicas 

do que por características químicas da estrutura do agregado. 

A fase da pasta endurecida pode ser entendida a partir do estudo 

químico do cimento Portland, mediante o processo de hidratação. Quando o 

cimento é disperso em água, o sulfato de cálcio e os compostos de cálcio 

formados a alta-temperatura tendem a entrar em solução, e a fase líquida 

torna-se rapidamente saturada em várias espécies iônicas. Como resultado das 

combinações entre cálcio, sulfato, aluminato e íons hidroxila, após alguns 

minutos de hidratação do cimento Portland, aparecem os primeiros cristais 

aciculares de um sulfoaluminato de cálcio hidratados chamado etringita (Figura 

3); algumas horas mais tarde, cristais prismáticos grandes de hidróxido de 

cálcio e pequenos cristais fibrilares de silicatos de cálcio hidratado começam a 

preencher o espaço vazio ocupado inicialmente pela água e as partículas de 

cimento em dissolução. Após alguns dias, a etringita pode torna-se instável e 

decompor-se para formar o monossufato hidratado, que tem a forma de placas 

hexagonais (MEHTA; MONTEIRO,1994).  
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Figura 3 – Micrografia eletrônica de varredura mostrando cristais de etringita (MEHTA; 

MONTEIRO,1994) 

 

Na pasta de cimento hidratado pode-se observar quatro fases sólidas 

principais (MEHTA; MONTEIRO,1994): 

• Silicato de cálcio hidratado (C-S-H): constitui de 50 a 60% do volume 

de sólidos de uma pasta de cimento Portland completamente 

hidratado e é, conseqüentemente, a mais importante na 

determinação das propriedades da pasta. A morfologia do C-S-H, 

que também é conhecido como C-S-H gel, varia de fibras pouco 

cristalinas a um reticulado cristalino, só podendo ser visualizado em 

microscópio eletrônico. 

• Hidróxido de cálcio: constitui de 20 a 25% do volume de sólidos na 

pasta hidratada. O Ca(OH)2 tem uma estequiometria bem definida e 

tende a formar cristais grandes, sob forma de prismas hexagonais 

distintos. 

• Sulfoaluminatos de cálcio: ocupam de 15 a 20% do volume de 

sólidos na pasta endurecida e, conseqüentemente, desempenham 

um papel menor nas relações estrutura-propriedade. A relação iônica 

sulfato/alumina favorece a formação da etringita, o qual forma cristais 

prismáticos aciculares. 
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• Grãos de clínquer não hidratados: dependendo da distribuição do 

tamanho das partículas de cimento anidro e do grau de hidratação, 

alguns grãos de clínquer não hidratados podem ser encontrados na 

microestrutura de pastas de cimento hidratado. 

Além dos sólidos descritos anteriormente, a pasta apresenta diferentes 

tipos de vazios, os quais têm uma influência importante em suas propriedades.  

A massa específica dos produtos de hidratação do cimento é tal que o 

volume ocupado é maior do que o volume absoluto do cimento não hidratado, 

porém menor que a soma dos volumes do cimento seco e da água não-

evaporável. Se a relação água/cimento efetiva da mistura for menor que, 

aproximadamente, 0,38, em massa, não é possível a hidratação completa, pois 

o volume disponível é insuficiente para acomodar todos os produtos de 

hidratação. Por outro lado, se a relação água/cimento for maior do que, 

aproximadamente, 0,38, todo o cimento pode se hidratar, mas também estarão 

presentes poros capilares (NEVILLE, 1997). A Figura 4 mostra os volumes 

relativos de cimento não-hidratados, produtos de hidratação, e capilares para 

misturas com diferentes relações água/cimento. 

 

 

Figura 4 – Volume da pasta hidratada em função da relação água cimento (NEVILLE, 1997) 
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Os vazios capilares representam o espaço não preenchido pelos 

componentes sólidos da pasta. O volume total de uma mistura cimento-água 

permanece essencialmente inalterado durante o processo de hidratação. A 

densidade média dos produtos de hidratação é consideravelmente menor do 

que a densidade do cimento Portland anidro; estima-se que 1 cm3 de cimento, 

após hidratação completa, requer 2 cm3 de espaço para acomodar os produtos 

de hidratação. O espaço não ocupado pelo cimento ou pelos produtos de 

hidratação consiste de vazios capilares, sendo o volume e o tamanho dos 

capilares determinados pela distância inicial entre as partículas de cimento 

anidro. A relação água/cimento e o grau de hidratação são os principais fatores 

determinantes da porosidade capilar. 

Os poros capilares não podem ser observados diretamente, mas seu 

tamanho foi estimado através de medições de pressão de vapor e determinado 

como sendo da ordem de 1,3 μm. Esses poros variam em tamanho e formam 

um sistema interconectado, distribuído aleatoriamente pela pasta de cimento. 

Esses poros interconectados são os principais responsáveis pela 

permeabilidade da pasta de cimento (NEVILLE, 1997). A porcentagem real é 

característica para cada tipo de cimento, mas, em grande parte, é 

independente da relação água/cimento da mistura e do estágio de hidratação. 

Como o volume total de gel aumenta com o prosseguimento da hidratação, o 

volume total de poros do gel também aumenta. Por outro lado, o volume de 

poros capilares decresce com o progresso da hidratação (NEVILLE, 1997). 

Além dos poros capilares, comuns à todos os tipos de concreto em menor ou 

em maior escala, existem outros tipos de poros na estrutura da pasta: os poros 

de gel. O espaço interlamelar no C-S-H, também conhecido como poros de gel, 

é responsável por 28% do volume total do gel, considerando-se como sólido o 

material remanescente após secagem na forma padronizada. Os poros de gel 

são muito menores que os poros capilares: entre 1,5 e 2,0 nm de diâmetro. 

Isso representa uma ordem de grandeza maior do que o tamanho das 

moléculas de água. Os vazios são muito pequenos para ter um efeito 

desfavorável sobre a resistência e a permeabilidade da pasta (MEHTA; 

MONTEIRO,1994). A Figura 5 mostra os tamanhos característicos das fases 

sólidas e dos vazios na pasta. 
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Figura 5 – Intervalo dimensional de sólidos e poros em uma pasta endurecida (MEHTA; 

MONTEIRO,1994). 
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2.1.3 Propriedades do concreto fresco 

 

São propriedades do concreto fresco a trabalhabilidade, a consistência, 

a coesão e a exsudação. Para muitos autores, a trabalhabilidade é uma 

propriedade que reúne as demais propriedades, não sendo tratada, portanto, 

separadamente. 

Este trabalho abordará individualmente todas as propriedades por 

entender que, embora constituam a essência da trabalhabilidade, a 

consistência, a coesão e exsudação representam características importantes 

do concreto fresco. 

 

2.1.3.1 Trabalhabilidade 

 

A trabalhabilidade do concreto é definida pela ASTM – American Society 

for testing and Materials – como a propriedade que determina o esforço 

necessário para manipular uma quantidade de concreto fresco com uma perda 

mínima de homogeneidade (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

A trabalhabilidade de um concreto pode ser entendida como sendo a 

facilidade com a qual o concreto pode ser misturado, transportado, lançado, 

adensado com a menor perda de homogeneidade (ANDRIOLO,1984). 

A característica fundamental para que um concreto seja bem adensado 

é a trabalhabilidade, isto, é, a adequação da sua consistência ao processo 

utilizado para o lançamento e adensamento (GIAMMUSSO, 1992). A 

trabalhabilidade não é uma propriedade intrínseca do concreto, pois deve ser 

relacionada ao tipo de construção e aos métodos de produção que serão 

empregados na obra.  

Para Petrucci (1978), trabalhabilidade é a propriedade do concreto 

fresco que identifica sua maior ou menor aptidão para ser empregado com 

determinada finalidade, sem perda de sua homogeneidade. 

Os principais fatores que afetam a trabalhabilidade são: 
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a) Fatores internos: 

• Consistência 

• Traço do concreto 

• Granulometria do concreto 

• Forma do grão dos agregados 

• Aditivos 

b) Fatores externos 

• Tipo de mistura 

• Tipo de transporte 

• Tipo de lançamento 

• Tipo de adensamento 

• Dimensões e armadura da peça a executar 

A partir do processo de mistura, transporte, lançamento e adensamento 

adotados na obra, é necessário que a trabalhabilidade do concreto fique dentro 

de determinados limites, para que não haja segregação e possa ser realizada 

uma conveniente compactação. Uma mistura manual ou mecanizada 

(betoneira), um transporte em carro-de-mão ou bomba, um lançamento com 

pás ou calhas, um adensamento manual ou vibratório exigem trabalhabilidades 

diferentes. A influencia desses fatores não ocorre sempre no mesmo sentido, e 

isso assume particular importância quando se considera o conjunto de todos 

eles (BAUER, 2003). 

Ainda de acordo com Petrucci (1978), a trabalhabilidade compreende 

três propriedades fundamentais: a consistência, a compacidade e o 

travamento. A consistência é função da quantidade de água; a compacidade 

varia com os vazios de cada um dos tamanhos de grãos dos agregados e com 

a existência de grãos menores para preenchê-los; e o travamento é função da 

quantidade de finos e da continuidade dos diâmetros de grãos. 

Segundo Bauer (2003), a noção de trabalhabilidade é muito mais 

subjetiva que física. Para ele, o comportamento físico mais importante da 
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trabalhabilidade é a consistência, termo que, aplicado ao concreto, traduz 

propriedades intrínsecas da mistura fresca relacionada com a mobilidade da 

massa e a coesão entre os elementos componentes, tendo e, vista a 

uniformidade e a compacidade do concreto e o bom rendimento da execução. 

A trabalhabilidade, como se vê, não é apenas característica inerente ao 

próprio concreto, como a consistência; envolve também as considerações 

relativas à natureza da obra e aos métodos de execução adotados. Assim, um 

concreto pode atender a uma determinada situação, e a outra, não. 

A trabalhabilidade do concreto é fundamental para se conseguir 

compactação que assegure a máxima densidade possível, com aplicação de 

uma quantidade de trabalho compatível com o processo de adensamento a ser 

empregado. A necessidade de compactação pode ser evidenciada através de 

um estudo da relação entre o grau de compactação e a resistência resultante 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Relação entre os índices de resistência e de pesos unitários (NEVILLE, 1997) 

 

A trabalhabilidade influencia diretamente para uma maior ou menor 

facilidade de utilização do concreto, pois permite que o operário realize mais 

facilmente todas as tarefas necessárias ao manuseio do material.  

Quando a trabalhabilidade é adequada, o concreto fresco preenche 

totalmente o volume da forma, ou seja, com a trabalhabilidade correta, o 

operário realiza mais eficientemente a operação de adensamento do concreto. 
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Do contrário, mesmo com adensamento, uma trabalhabilidade inadequada 

contribui para que fiquem vazios no material, comprometendo seriamente a 

resistência. Segundo Giammusso (1992), concretos bem adensados têm, 

normalmente, entre 1% e 2% de ar, mas um adensamento mal executado pode 

deixar teores maiores. A Tabela 1 apresenta uma estimativa da influência 

porosidade sobre a resistência do concreto: 

 

Tabela 1 – Redução da resistência em função do teor de vazios (GIAMMUSSO, 1992) 

Teor de vazios 1% 2% 3% 4% 5% 10% 

Redução da resistência 8% 17% 24% 31% 37% 60% 

 

Os vazios do concreto são, de fato, bolhas de ar presas ou espaços 

deixados após a remoção do excesso de água. 

Mesmo tendo sido adotada corretamente, a trabalhabilidade do concreto 

pode se modificar dentro de um razoável espaço de tempo, o que compromete 

a utilização do material. 

A trabalhabilidade poderá ser reduzida de forma significativa devido à 

insolação e ao aumento da temperatura (ANDRIOLO, 1984). Esta característica 

da trabalhabilidade é conseqüência direta de um fenômeno que interfere sobre 

a consistência: a perda de abatimento. 

O concreto recém-misturado enrijece com o tempo, não devendo ser 

confundido com a pega do cimento. Simplesmente, uma parcela da água da 

mistura é absorvida pelo agregado, outra é perdida por evaporação (devido a 

exposição ao sol e ao vento), e uma terceira parcela é removida pelas reações 

químicas iniciais (NEVILLE, 1997). 

A trabalhabilidade do concreto fresco é uma propriedade muito 

influenciada por outras propriedades, como será tratado adiante. Não há ensaio 

para medir a trabalhabilidade. A consistência é uma propriedade que confere 

característica de plasticidade ao concreto que, conseqüentemente, atribui 

características próprias à trabalhabilidade, ou seja, o material fica mais ou 
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menos fácil de ser empregado para uma determinada finalidade. O ensaio que 

mede a consistência, chamado de Abatimento do Tronco de Cone ou Slump 

Test, é a principal referência para estimação da trabalhabilidade. 

 

2.1.3.2 Consistência 

 

A consistência é uma propriedade que representa o grau de umidade do 

concreto, intimamente relacionado com o grau de plasticidade da massa. A 

consistência é um dos principais fatores que influencia a trabalhabilidade. A 

consistência depende principalmente da quantidade de água da mistura. 

Aumentando a quantidade de água, a mistura fresca se torna mais mole, mais 

plástica, mais trabalhável (GIAMMUSSO, 1992).  

A NBR 6118 diz que a consistência do concreto deve estar de acordo, a 

critério da fiscalização, com as dimensões da peça a concretar, com a 

distribuição das armaduras no seu interior e com os processos de lançamento 

e de adensamento a serem usados (TARTUCE, 1990). 

A Tabela 2 fornece indicações úteis sobre os limites dos índices de 

consistência, em função dos diferentes tipos de obras e processos de 

adensamento. Em obras, são admitidos concretos com grande valor de 

abatimento desde que sejam produzidos com aditivos plastificantes. 
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Tabela 2 – Abatimento indicado por tipo de obra e condições de adensamento (TARTUCE, 

1990). 

Consistência Abatimento 

(mm) 

Tipos de obra e condições de adensamento 

Extremamente 

seca 

0 Pré-fabricação. Condições especiais de adensamento 

Muito seca 0 Grandes massas; pavimentação. Vibração muito enérgica 

Seca 0 a 20 Estruturas de concreto armado ou protendido. Vibração 

enérgica 

Rija 20 a 50 Estruturas correntes. Vibração normal 

Plástica 50 a 120 Estruturas correntes. Adensamento manual 

Úmida 120 a 200 Estruturas correntes sem grandes responsabilidades. 

Adensamento manual. 

Fluida (líquida) 200 a 250 Concreto inadequado para qualquer uso. 

 

A consistência pode ser medida por diversos métodos, mas o mais 

utilizado é o do “abatimento do tronco de cone” - Slump Test. O ensaio consiste 

em se moldar um tronco de cone com o concreto a ser ensaiado e verificar o 

abatimento causado na massa de concreto pelo seu próprio peso. 

O aparelho consiste em uma forma trocônica de diâmetro de 10 cm a 20 

cm e altura de 30 cm. Dentro da qual é colocada uma massa de concreto em 3 

camadas iguais, adensadas, cada uma com 25 golpes, com uma barra de 16 

mm de diâmetro. Logo após, retira-se lentamente o molde, levantando-o 

verticalmente, e determina-se a diferença entre a altura do molde e a massa de 

concreto, depois de assentada. O ensaio de abatimento do tronco do cone 

expressa a medida da trabalhabilidade do concreto (PETRUCCI, 1978). 

A Figura 7 mostra o procedimento detalhado para execução do Slump 

Test (MEHTA; MONTEIRO, 1994): 
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Figura 7 – Procedimento de ensaio de abatimento do tronco de cone (MEHTA; MONTEIRO, 

1994) 

 

Para reduzir a influência da variação de atrito superficial sobre o 

abatimento, o interior do molde e sua base devem ser umedecidos no começo 

de cad ensaio e, antes de erguer o molde, a área imediatamente em volta da 

base do cone deve ser limpa do concreto que aí tenha caído acidentalmente. 

Se em vez de se abater uniformemente em toda a periferia da amostra, 

que é o caso do abatimento verdadeiro, metade do cone escorrega segundo 

um plano inclinado, diz-se que ocorreu um abatimento por cisalhamento, e o 

ensaio deve ser repetido (Figura 8). Se persistir o abatimento por cisalhamento, 

o que pode ocorrer com misturas ásperas, isso é uma indicação de falta de 

coesão. 

 

 

Figura 8 – Abatimento verdadeiro, com cisalhamento e com desagregação (NEVILLE, 1997) 
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Misturas de consistência rija têm abatimento zero, de forma que, na faixa 

das misturas muito secas, não pode ser detectada nenhuma variação entre 

misturas de trabalhabilidades diferentes. Numa mistura magra, com tendência 

à aspereza, um abatimento verdadeiro pode transformar-se em abatimento por 

cisalhamento ou de desagregação (NEVILLE, 1997). 

Existem muitos outros métodos de medida de consistência, mas o 

ensaio pelo abatimento do tronco de cone (Slump Test) é o mais difundido para 

concretos plásticos, devido a simplicidade do equipamento e a facilidade de 

execução nos canteiros de obra.  

As misturas fluidas de concreto tendem a segregar e exsudar, afetando 

desfavoravelmente o acabamento e a resistência. Mistura com consistência 

seca podem ser difíceis de lançar e de adensar, e o agregado graúdo poderá 

segregar no lançamento (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

A diminuição do abatimento é um fenômeno normal em todos os 

concretos porque resulta do enrijecimento gradual e pega da pasta de cimento 

Portland hidratada, que está associada à formação dos produtos de hidratação 

como etringita e silicato de cálcio hidratado. Esse fenômeno é conhecido como 

perda de abatimento e representa a perda da fluidez do concreto com o passar 

do tempo. As causas básicas dos problemas de perda de abatimento em 

concreto são: 

• Emprego de um cimento de pega anormal; 

• Tempo muito longo para mistura, transporte, lançamento e 

adensamento; 

• Alta temperatura do concreto devido ao calor de hidratação excessivo 

e/ou uso de materiais estocados a uma temperatura elevada. 

Em geral, a o valor da perda de abatimento é proporcional ao abatimento 

inicial; quanto mais alto o abatimento inicial, mais alta a perda de abatimento. 

Uma perda precoce de abatimento tende a ser diretamente proporcional à 

temperatura do concreto (MEHTA; MONTEIRO, 1994). 
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2.1.3.3 Coesão 

 

A coesão é a propriedade pela qual o concreto se mantém misturado, 

isto é, seus componentes não se separam (GIAMMUSSO, 1992). A falta de 

coesão resulta em um problema de segregação que pode ser definida como a 

separação dos componentes de uma mistura heterogênea, de modo que sua 

distribuição não seja mais uniforme. No caso do concreto são as diferenças de 

tamanho das partículas e da massa específica dos componentes da misturam 

que constituem a causa primária da segregação, mas esta pode ser controlada 

pela escolha de granulometria adequada e pelo cuidado no manuseio 

(NEVILLE, 1997). 

Essa propriedade ainda não é mensurável em ensaios correntes. Na 

prática, avalia-se a coesão do concreto pelo aspecto da mistura (Figura 9), de 

acordo com as seguintes características: 

• Os agregados não tendem a se mostrar limpos ou lavados; 

• As bordas da mistura se mostram convexas, como gotas de líquidos 

que não se espalham sobre uma superfície; 

• Não há evidência de separação de água ou pasta, principalmente nas 

bordas da mistura. 

 

 

Figura 9 – Representação esquemática de coesão e falta de coesão (GIAMMUSSO, 1992) 

 

A ocorrência de segregação do concreto depende do processo ao qual 

será submetido na obra.  O transporte inadequado do concreto, lançamento de 

grandes alturas para as formas, e principalmente a execução de adensamento 
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mecânico prolongado, caracterizam procedimentos que comumente geram 

segregação. Quando a vibração é muito prolongada, pode haver deslocamento 

de agregado graúdo para o fundo, e da pasta para cima. Este procedimento 

pode caracterizar também, o fenômeno da exsudação, que será tratado a 

seguir. Para muitos autores, a exsudação indica a segregação de misturas 

muito fluidas. 

  

2.1.3.4 Exsudação 

 

A exsudação é definida como um fenômeno cuja manifestação externa é 

o aparecimento de água na superfície após o concreto ter sido lançado e 

adensado, porém antes de ocorrer a sua pega (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

Esse fenômeno ocorre pela maior ou menor impossibilidade que 

apresentam os materiais constituintes de manter a água de amassamento 

dispersa em massa. 

A água é o componente mais leve da mistura de concreto; 

conseqüentemente, a exsudação é uma forma de segregação, porque os 

sólidos em suspensão tendem a se sedimentar sob a ação da força da 

gravidade. A exsudação resulta da inabilidade dos materiais componentes em 

reterem toda a água da mistura em estado disperso, enquanto os sólidos mais 

pesados estiverem assentando (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

Segundo Andriolo (1984), a quantidade e a velocidade da exsudação 

dependem da dosagem do concreto, teor de água, temperatura, finura do 

cimento, granulometria do agregado e da ação de certos aditivos. 

Parte da água de exsudação sobe a superfície e outra fica retida 

embaixo dos agregados maiores e nas barras horizontais da armadura. O 

primeiro caso representa a manifestação externa da exsudação, causada pela 

tendência da água percolar nos capilares internos do concreto, carregando 

partículas mais finas de cimento depositando-as sob forma de lama na 

superfície do concreto. A camada de nata superficial contém uma elevada 

relação água/cimento, sendo, portanto, porosa, mole e fraca. No segundo caso, 
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a água, na ascensão através do concreto, abre uma grande quantidade de 

canalículos e, encontrando partículas maiores de agregado e barras da 

armadura, forma bolsas na parte inferior, prejudicando a aderência e a 

resistência do concreto (GIAMMUSSO, 1992). 

 

2.1.4 Propriedades do concreto endurecido 

 

O fim da pega é o momento que caracteriza o enrijecimento do material, 

ou seja, a partir deste instante, todas as propriedades relacionadas ao concreto 

fresco não incidem mais sobre o material, mas influenciam o comportamento 

do concreto endurecido. O estudo do concreto endurecido é compreende as 

seguintes propriedades: resistência, módulo de elasticidade, retração, fluência, 

permeabilidade, durabilidade, carbonatação e colmatação. 

Depois de endurecido, o concreto pode apresentar uma massa 

específica entre 2.300 Kg/m3 e 2.500 Kg/m3, incluindo os vazios do material. 

 

2.1.4.1 Resistência à compressão axial 

 

Resistência é a medida da tensão exigida para romper o material. No 

projeto de estruturas, tipicamente utilizado da construção civil, considera-se o 

concreto o material mais adequado para resistir a carga de compressão; e é 

por isso que a resistência a compressão é geralmente especificada. Sendo a 

resistência do concreto função do processo de hidratação do cimento, o qual é 

relativamente lento, tradicionalmente as especificações e ensaios de 

resistência do concreto são baseados em corpos-de-prova curados em 

condições específicas de temperatura e umidade por um período de 28 dias 

(MEHTA; MONTEIRO,1994). 

Os principais fatores que afetam a resistência são: 

• Tipo de cimento 
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• Relação água/cimento 

• Idade 

• Temperatura (maturidade) 

• Relação agregado/cimento 

• Tamanho máximo do agregado 

A influência do tipo de cimento já foi comentada neste trabalho, porém 

convém ressaltar que, a resistência do concreto depende da resistência da 

pasta e conseqüentemente da resistência do cimento. Ao adotar uma 

determinada classe do cimento na prática, o engenheiro deve saber que há 

uma influência direta sobre a resistência do concreto. Esta influência se 

manifesta tanto no valor da resistência, quanto na evolução da resistência com 

o tempo. 

Quanto maior o fator água/cimento em massa maior será a porosidade 

da pasta formada e, portanto, menor será a sua resistência. A Figura 10 

apresenta a influência do fator água/cimento sobre a resistência à compressão: 

 

 

Figura 10 – Influência do fator água cimento na resistência à compressão (RIPPER, 1998) 
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A relação entre a resistência o fator água/cimento pode ser representada 

pela seguinte expressão (GIAMMUSSO, 1992): 

 

 
Equação 2.1 

 

Sendo A e B duas constantes que dependem do cimento e do grau de 

hidratação. 

A idade do concreto influi na resistência através da evolução da 

hidratação do cimento. À medida que o cimento é hidratado, os espaços 

ocupados pelo gel (cimento + água), vão sendo substituídos por pasta 

hidratada (material sólido). Os vazios remanescentes dependem do fator 

água/cimento inicial. Portanto, com a evolução da idade, a resistência tende a 

aumentar, mas depende diretamente do fator água/cimento adotado. 

Giammusso (1992) sugere na Tabela 3, os valores relativos, 

aproximados, típicos de resistência a diversas idades: 

 

Tabela 3 – Resistências relativas em função da idade do concreto (GIAMMUSSO, 1992) 

Idade (dias) 3 7 21 28 

Resistência (%) 50% 70% 92% 100% 

 

A temperatura tem influência sobre a resistência pelo efeito sobre a 

velocidade das reações de hidratação. Maturidade é o produto do tempo, 

contado a partir do início da mistura da água com o cimento, pela temperatura, 

em °C. O uso da maturidade é muito prático para determinação de prazos de 

cura, de desforma e de carregamento de concreto. 

Como a resistência do agregado é, em geral, maior do que a da pasta, 

quanto maior a proporção de agregado, maior será a resistência do concreto. 

Concretos com agregado maior tendem a ter resistências menores mantendo-
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se constante os demais fatores. A influência do tamanho do agregado aumenta 

com a redução da relação água-cimento (GIAMMUSSO, 1992). 

Os principais ensaios destrutivos utilizados para determinação da 

resistência do concreto são: 

• Ruptura por compressão axial de corpos-de-prova cilíndricos 

• Ruptura por compressão diametral para determinação da resistência a 

tração. 

• Ruptura por tração na flexão. 

Existem, ainda, ensaios que podem ser realizados na própria estrutura, 

como: 

• Esclerometria 

• Ultra-som 

• Arrancamento de pinos 

• Cravação de pinos 

Merece destaque o ensaio para determinação da resistência à 

compressão axial, que consiste no preenchimento de moldes cilíndricos, com 

diâmetro de 150 mm e altura de 300 mm, em quatro camadas iguais e 

sucessivas, adensadas com 30 golpes cada uma, utilizando uma barra de 16 

mm de diâmetro. Transcorridas 24 horas, os corpos-de-prova são desmoldados 

e permanecem em câmara úmida até a data do rompimento para determinação 

da resistência à compressão. 

As resistências do concreto à compressão, à tração, à flexão e ao 

cisalhamento podem ser relacionadas e, normalmente, a magnitude de uma é 

refletida pelas demais. Pode-se mencionar que as resistências à tração e à 

flexão típicas do concreto são da ordem de 10 a 15%, respectivamente, da 

resistência à compressão. A razão dessa grande diferença entre à tração e à 

compressão é atribuída à estrutura heterogênea e complexa do concreto 

(MEHTA; MONTEIRO,1994). 
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Tensões de compressão são as que mais atuam sobre o concreto, 

ficando o aço encarregado de resistir à tensões de tração e flexão, 

principalmente. Por isso, a construção civil requer do concreto, de uma maneira 

geral, um bom comportamento mecânico no que se refere à resistência à 

compressão axial. 

No Brasil e, principalmente em Natal, tradicionalmente são utilizados 

concretos com resistência à compressão de 30 MPa, e em alguns casos, 40 

MPa. São valores de resistência que atendem as exigências estruturais locais 

para suporte de carga, além de oferecerem maior durabilidade às estruturas de 

concreto, com custo baixo.  

 

2.1.4.2 Módulo de deformação 

 

O módulo de deformação (E) é a relação entre o incremento de tensão e 

o incremento de deformação, ou seja, é a medida da deformabilidade do 

concreto, definida pela relação entre tensão e deformação relativa. Também 

está relacionada com a medida da rigidez ou da resistência à deformação do 

material. O módulo de deformação é obtido carregando-se o corpo de prova e 

observando-se a deformação correspondente a cada incremento de carga 

(ANDRIOLO, 1984). 

O módulo de elasticidade à compressão do concreto, varia de 14x103 a 

40x103 MPa. O limite de elasticidade em projeto estrutural indica a deformação 

máxima permitida antes do material adquirir deformação permanente. Por isso, 

trata-se de um parâmetro muito importante no cálculo estrutural. Deformação 

específica é definida como a mudança de comprimento por unidade de 

comprimento. A carga, dada em tensão, é definida como força por unidade de 

área. 

A quantidade de deformação permanente que pode ocorrer antes do 

rompimento é uma medida da dutilidade do material. A energia necessária para 

romper o material, produto da força pela distância, indica a tenacidade do 

material. A diferença entre tenacidade e a resistência deve ser observada; a 
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primeira é a medida da energia, enquanto que a última é a medida da tensão 

necessária para fraturar o material. Em geral, quando a resistência de um 

material cresce, a dutilidade e a tenacidade diminuem, ou seja, materiais com 

altas resistências normalmente rompem de maneira brusca (MEHTA; 

MONTEIRO,1994). 

Na Norma 6118 consta uma expressão que relaciona o módulo de 

deformação com a resistência. Nessa expressão, tanto os valores de 

resistência quanto os valores de módulo de deformação são dados em MPa: 

 

Equação 2.2 

 

O concreto não é verdadeiramente um material elástico e o gráfico, 

tensão deformação, tem geralmente a forma de uma linha suavemente curva. 

A pasta de cimento e o agregado, quando submetidos isoladamente a 

tensões, mostram as relações entre a tensão e a deformação sensivelmente 

lineares. A razão da curvatura no gráfico do material composto, o concreto, 

reside na existência de interfaces entre a pasta de cimento e o agregado e no 

fato de aparecerem microfissuras nessas interfaces (NEVILLE, 1997). 

A Figura 11 propõe uma comparação entre a resistência à compressão 

do concreto e de seus materiais constituintes: 
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Figura 11 – Curvas tensão-deformação da pasta de cimento, agregado e concreto 

(NEVILLE,1997) 

 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), sob carga de compressão, tanto o 

agregado como a pasta, testados separadamente, romperiam elasticamente, 

enquanto que o concreto mostra um comportamento inelástico antes da fratura. 

A resistência do concreto, porém, é, em geral, mais baixa do que as 

resistências individuais dos dois componentes. Estas anomalias se justificam 

pela zona de transição entre o agregado graúdo e a pasta. 

Os mesmos fatores que causam variações nas resistências também 

provocam variações no módulo de deformação não havendo, porém, uma 

proporcionalidade direta entre as duas propriedades, seguindo, apenas, um 

mesmo sentido de variação.  

A relação entre deformação lateral e deformação longitudinal, dentro dos 

limites elásticos, para cargas axiais, é denominada de Coeficiente de Poisson, 

que, juntamente com o módulo de deformação, indicam o comportamento 

elástico dos materiais. Esses dois parâmetros são importantes para elaboração 

de projetos estruturais. 

O controle do módulo de deformação do concreto é bastante útil para a 

fixação das idades de descimbramento e desmoldagens, bem como para o 
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acompanhamento das operações necessárias em concreto protendido 

(ANDRIOLO, 1984). 

 

2.1.4.3 Retração 

 

A retração é uma propriedade do concreto endurecido que representa a 

capacidade de redução das dimensões do concreto. O fenômeno da retração 

não deve ser confundido com as fissuras decorrentes da própria retração. As 

fissuras representam, apenas, uma indicação de que houve da retração.  Essas 

fissuras que, muitas vezes são chamadas de trincas, podem aparecer durante 

a fase de endurecimento, se houver uma secagem rápida, decorrente da 

evaporação precoce da água de amassamento do concreto. 

Segundo Giammusso (1992), os dois principais tipos de retração são: 

• Retração hidráulica – ocorre devido à perda de água capilar por 

secagem 

• Retração autógena – ocorre devido à redução de volume dos produtos 

de hidratação. 

 A retração autógena independe da quantidade de água, mas a sua 

incidência é muito pequena se comparada à retração hidráulica.  

A retração é um fenômeno que ocorre na pasta de cimento. A pasta 

sofre mais retração do que a argamassa e esta mais do que o concreto. O 

agregado não sofre retração e tende a conter a retração da pasta. 

A retração hidráulica é afetada primeiramente pelo teor de água usado 

no concreto. São características que interferem no aparecimento da retração: a 

quantidade e a qualidade da pasta, a dosagem e as condições de cura 

(ANDRIOLO, 1984). 

As principais causas que podem intensificar a evaporação da água e, 

que também agravam a retração são: 

• Baixa umidade relativa do ar 



 

 

35

• Temperatura elevada 

• Vento 

A redução de dimensões provocada pela retração dá origem a tensões 

de tração que podem causar a fissuração do concreto, que é mais intensa nas 

primeiras idades, quando ainda é pequena a resistência do concreto. Por essa 

razão deve-se evitar a perda de água no concreto com recurso de cura. 

A falta de cura tem efeito nocivo sobre a resistência, porque a retração 

provoca uma fissuração generalizada. Essas fissuras constituem um caminho 

para a umidade e outros agentes agressivos que podem atacar a armadura ou 

o próprio concreto. 

 

2.1.4.4 Fluência 

 

Se um corpo de prova de concreto é submetido durante um longo 

período a uma tensão constante, ele apresentará uma deformação plástica. O 

fenômeno do aumento gradual de deformação com o tempo, sob tensão 

constante, é chamado fluência (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

Para Giammusso (1992), fluência é uma deformação lenta apresentada 

pelo concreto quando submetido a um carregamento permanente. 

Como a retração, a fluência é um fenômeno que ocorre na pasta, e, por 

isso, aumenta com o acréscimo de pasta no concreto. Os fatores que influem 

na fluência são: 

• Quantidade de pasta no concreto 

• Idade no carregamento 

• Relação tensão/resistência 

• Perda de umidade do concreto 

Para Andriolo (1984), a fluência cresce com o aumento da relação 

água/cimento, e diminui com o aumento do tamanho máximo do agregado. 

Quanto maior a relação entre a tensão aplicada e a resistência do concreto, 
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maior a deformação por fluência. Para valores da relação tensão/resistência 

até cerca de 0,5, a deformação tende a se estabilizar; quando essa relação 

toma valores maiores, a deformação tende a aumentar com o tempo até a 

ruptura. 

Às pequenas idades a deformação por fluência é maior, em parte devido 

ao fato de ser menor a resistência do concreto. A velocidade de deformação 

por fluência é semelhante à resultante da retração, isto é, decrescente com o 

transcorrer do tempo. A fluência diferentemente da retração que normalmente é 

indesejável, pode ter resultados benéficos, pois uma peça estrutural sujeita a 

esforços excessivos pode se deformar aliviando-se tensões. Com deformações 

lentas, a acomodação pode ocorrer sem aparecimento de fissuras. Esse 

fenômeno é denominado relaxação de tensões (GIAMMUSSO, 1992). 

 

2.1.4.5 Permeabilidade e absorção 

 

O concreto é um material que, por sua própria constituição, é 

necessariamente poroso, pois não é possível preencher a totalidade dos vazios 

do agregado com uma pasta de cimento. Segundo Petrucci (1978), as razões 

que justificam essa porosidade são: 

a) Quantidade de água superior à que se precisa para hidratar o cimento, 

e essa água, ao evaporar, deixa vazios; 

b) Com a combinação química, diminuem os volumes absolutos de 

cimento e água que entram em reação; 

c) Inevitavelmente, durante a mistura do concreto, incorpora-se ar à 

massa. 

A interconexão desses vazios de água ou ar torna o concreto permeável. 

A permeabilidade do concreto esta relacionada com a porosidade da pasta. 

Quanto menos porosa, menos permeável será a pasta e, portanto o concreto. 

O concreto contém vazios causados por adensamento incompleto ou por 

exsudação. Estes vazios ocupam 1% a 10% do volume do concreto, ocorrendo 
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este último valor no caso de concretos com muitas falhas (ninhos) (NEVILLE, 

1997). A distribuição da porosidade, em função da dimensão dos poros, 

influencia diretamente o fluxo do transporte. Os poros da pasta de cimento são 

de vários tamanhos, como mostra a Figura 12, podendo ser classificados em 

macroporos, poros capilares ou microporos, sendo os dois primeiros 

particularmente importantes para a durabilidade (RIPPER, 1998). 

 

 

Figura 12 – Distribuição dimensional dos poros no concreto (RIPPER, 1998) 

 

A água poderá penetrar no concreto, na forma líquida ou vapor, através 

de capilaridade, por filtração sob pressão, e por difusão através dos condutos 

capilares. 

 Permeabilidade, por sua vez, é a propriedade do concreto que permite a 

passagem de um fluido através do seu interior. Todo concreto absorve certa 

quantidade de água e é permeável dentro de certa escala. A absorção refere-

se ao processo pelo qual o concreto retém água nos poros e condutos 

capilares (ANDRIOLO, 1984). 

A absorção é medida secando-se uma amostra até a constância de 

massa, imergindo-a, em seguida, em água e determinando-se o acréscimo de 

massa expressa em porcentagem da massa seca. Usam-se diversos métodos 
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e os resultados obtidos variam bastante. A absorção não deve ser usada como 

medida da qualidade de um concreto, mas grande parte dos concretos de boa 

qualidade tem absorção bem abaixo de 10% (NEVILLE, 1997). 

A interação entre os agentes agressivos e a estrutura porosa do 

concreto é variável, em função do meio de transporte: 

• Pelo ar, o mecanismo de transporte de gases, de água e de agentes 

agressivos diluídos é por difusão; 

• Pela água da chuva ou das marés, a penetração é por capilaridade; e 

• Em condições de imersão, a penetração é sob pressão. 

A deterioração do concreto pela atuação dos agentes agressivos será 

tão menor quanto menores forem seus índices de permeabilidade e 

porosidade. Para tanto, duas condições principais devem ser satisfeitas: 

• Reduzido fator água/cimento (Figura 13). 

• Utilização de recurso de cura, para evitar fissuras de retração. 

 

 

Figura 13 – Influência do fator água/cimento no coeficiente de permeabilidade do concreto 

(RIPPER, 1998) 
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Segundo Neville (1997), a permeabilidade do concreto não é uma função 

simples da porosidade, mas depende também das dimensões, distribuição e 

continuidade dos poros. Embora a porosidade do gel de cimento seja de 28%, 

a sua permeabilidade é de apenas cerca de 7 x 10-16 m/s. Isto é devido à 

textura extremamente fina da pasta de cimento endurecida: os poros e as 

partículas sólidas são muito pequenos e numerosos, ao passo que nos 

minerais os poros, embora em pequena quantidade, são muito maiores e 

resultam em permeabilidade elevada. Pela mesma razão, a água pode fluir 

mais facilmente através dos poros capilares do que dos poros, bem menores, 

do gel de cimento: a pasta de cimento, como um todo, é de 20 a 100 vezes 

mais permeável do que o gel propriamente dito. Por isso que a permeabilidade 

da pasta de cimento é controlada pela sua porosidade capilar. 

A água adicionada é responsável pela permeabilidade da pasta 

endurecida de cimento porque o seu teor determina primeiramente o espaço 

total e, após, o espaço vazio, depois que a água for consumida pelas reações 

de hidratação do cimento ou evaporação para o ambiente (MEHTA; 

MONTEIRO,1994). 

Como os produtos de hidratação ocupam um volume maior do que o 

cimento, a porosidade diminui à medida que a hidratação evolui. A 

permeabilidade do concreto diminui com a redução da relação água/cimento e 

com a evolução da hidratação, ou seja, com a idade do concreto. 

São mostradas na Tabela 4, as idades a partir das quais concretos com 

diferentes relações água/cimento se tornam impermeáveis: 

 

Tabela 4 – Relação entre o fator água/cimento e idade para a impermeabilidade do concreto 

(GIAMMUSSO, 1992) 

Relação a/c 0,4 0,5 0,6 0,7 

Idade em dias 3 7 28 360 
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A permeabilidade do concreto está relacionada com a durabilidade. 

Busca-se, na prática, um concreto pouco permeável para que seja impedido o 

acesso de agentes agressivos que possam deteriorar à armadura ou o próprio 

concreto. 

 

2.1.4.6 Durabilidade 

 

De acordo com o comitê 201 do ACI – Americam Concrete Institute, 

durabilidade do concreto de cimento Portland é definida como a sua 

capacidade de resistir à ação das intempéries, ataques químicos, abrasão ou 

qualquer outro processo de deterioração (MEHTA; MONTEIRO,1994). A 

durabilidade do concreto é afetada pelos seguintes fatores: 

• Características dos materiais componentes do concreto 

• Propriedades físicas do concreto endurecido 

• Condições de exposição 

• Cargas impostas à estrutura 

• Práticas usadas durante a construção 

• Projeto estrutural 

A durabilidade está inversamente relacionada com a relação 

água/cimento, sendo pequena a durabilidade quando esta relação é elevada. A 

quantidade de água influencia a permeabilidade, e conseqüentemente, a 

durabilidade do concreto. 

Para Giammusso (1992), a durabilidade é assegurada pela 

permeabilidade baixa, pois os agentes agressivos não penetram na massa do 

concreto e nem atingem a armadura. 

Para ser durável, o concreto precisa ser bem adensado, impermeável, 

de absorção baixa, retração baixa e não ter trincas. A durabilidade requer, 

ainda, materiais adequados, mão-de-obra qualificada, além de um bom projeto 

estrutural e de fundação (ANDRIOLO, 1984).  
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Certas substâncias poderão atacar o concreto, de modo a diminuir a sua 

durabilidade. Nesses casos, o engenheiro deve adotar recursos adicionais para 

proteger o concreto.  

Segundo Mehta e Monteiro (1994), nenhum material é infinitamente 

durável. Em decorrência de interações ambientais, a microestrutura e as 

propriedades dos materiais mudam com o passar do tempo. Admite-se que um 

material atingiu o fim da sua vida útil quando as suas propriedades sob dadas 

condições de uso deterioram a tal ponto que a continuação do uso deste 

material é considerada, como insegura ou antieconômica. 

 

2.1.4.7 Carbonatação 

 

O hidróxido de cálcio, formado na hidratação do cimento, combina com o 

CO2 do ar, formando carbonato de cálcio. O meio se torna menos alcalino, 

oferecendo menor proteção à armadura (GIAMMUSSO, 1992). 

A ação do CO2 ocorre mesmo em concentrações baixas, como no caso 

do meio rural, onde o teor de CO2 é, aproximadamente, 0,03% em volume; em 

grandes cidades, em média, o teor de CO2 varia entre 0,3% e 1%. A velocidade 

de carbonatação cresce com a concentração de CO2, principalmente com 

valores altos de relação água/cimento. A carbonatação é um fenômeno lento, 

que evolui aparentemente em proporção com a raiz quadrada do tempo 

(NEVILLE, 1997). 

A profundidade de carbonatação pode ser facilmente determinada 

tratando-se com fenolftoleína uma superfície recém-exposta por ruptura. O 

Ca(OH)2 adquire uma coloração rosada ao passo que a região carbonatada 

permanece incolor (NEVILLE, 1997). 

A Tabela 5 mostra a influência do fator a/c sobre a profundidade de 

carbonatação do concreto: 
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Tabela 5 – Influência do fator água/cimento na profundidade de carbonatação (GIAMMUSSO, 

1992) 

Relação a/c 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 

Tempo para 10 mm (anos) 75 25 12 7 6 5 

Tempo para 20 mm (anos) 330 100 50 30 25 20 

 

Se a carbonatação ficasse restrita a uma espessura inferior à da camada 

de recobrimento das armaduras, seria até benéfica para o concreto, pois 

aumentaria as suas resistências químicas e mecânicas. Porém, em função da 

concentração de CO2 na atmosfera, da porosidade e nível de fissuração do 

concreto, a carbonatação pode atingir a armadura, corroendo-a (RIPPER, 

1998). 

A busca por uma permeabilidade baixa, com a redução do fator 

água/cimento, e a adoção de um recobrimento mínimo de 30 mm, são 

procedimentos que reduzem os efeitos da carbonatação sobre o concreto, 

representando, assim, uma proteção à estrutura. 

 

2.1.4.8 Colmatação 

 

Podem surgir no concreto microfissuras devido a início de ruptura, 

retração ou qualquer outra causa. Se essas microfissuras se mantiverem 

fechadas, pode haver uma hidratação de partículas de cimento ainda não 

completamente hidratadas, resultando um fechamento dessas aberturas como 

se fosse cicatrização de uma ferida (GIAMMUSSO, 1992).  

Esse fenômeno, denominado colmatação, é mais intenso nos concretos 

novos, em que há bastante cimento não hidratado; mas já se observaram 

casos de colmatação mesmo em concretos com até três anos de idade. 

Segundo Neville (1997), as fissuras finas em concreto, se mantidas 

fechadas, sem deslocamento tangencial e submetidas a uma pressão normal 

se fecham completamente em condições úmidas. 
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2.1.5 Propriedades térmicas do concreto 

 

2.1.5.1 Condutividade Térmica 

 

A condução térmica é o fenômeno segundo o qual o calor é transmitido 

das regiões de alta temperatura para as regiões de baixa temperatura em uma 

substância. A propriedade que caracteriza essa habilidade de um material em 

transferir calor é a condutividade térmica, que pode ser definida pela equação 

(CALLISTER, 2006): 

 

 
Equação 2.3 

 

Onde q representa o fluxo de calor por unidade de tempo por unidade de 

área, k é a condutividade térmica, e o termo dT/dx é o gradiente de 

temperatura através do meio de condução. As unidades para q e k são W/m2 e 

W/m-K. 

A condutividade térmica foi medida neste trabalho em um aparelho 

denominado Medidor de Condutividade Térmica, cujo procedimento de ensaio 

está descrito no item 3.3.4. 

 

2.1.5.2 Capacidade Calorífica 

 

A capacidade calorífica é uma propriedade que serve como um 

indicativo da habilidade de um material em absorver calor da sua vizinhança 

externa. Esse parâmetro indica a quantidade de energia necessária para 

produzir um incremento unitário na temperatura. Segundo CALLISTER (2006), 

a capacidade calorífica é indicada pela seguinte expressão: 
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Equação 2.4 

 

Onde Cp indica a capacidade calorífica, dQ representa a energia exigida 

para produzir uma variação de temperatura equivalente a dT. 

A capacidade calorífica medida foi representada por Cp, onde a pressão 

externa é mantida constante. A unidade para Cp é J/m3.K. 

 

2.1.5.3 Difusividade térmica 

 

A difusividade térmica indica a velocidade de propagação do calor, 

podendo ser indicada pela seguinte relação: 

 

 
Equação 2.5 

 

Onde DT indica a difusividade térmica; k, condutividade térmica; ρ, a 

densidade mássica, e Cp a capacidade calorífica à pressão constante 

(CALLISTER, 2006). 

A unidade de difusividade térmica é m2/s. 

 

2.2 Cimento 

 

A palavra cimento é originada do latim, “Caementum”, fazendo 

referência a um material aglomerante descoberto pelos romanos, composto por 

cinza vulcânica e cal. Em 1756, John Smeaton desenvolveu um aglomerante, 

composto por calcário calcinado e argila, que endurecia na presença de água. 

O Esse material foi aperfeiçoado e patenteado por um construtor inglês, Joseph 

Aspdin, em 1824, que devido a cor e dureza do aglomerante se assemelhar a 
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uma pedra muito utilizada na região de Portland, Inglaterra, passou a chamá-lo 

de cimento Portland (NÓBREGA, 2006). 

O cimento Portland é um material pulverulento, constituído de silicatos e 

aluminatos de cálcio que, ao ser misturado com água, endurece e adquire 

elevada resistência mecânica (TARTUCE, 1990). 

A Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP (2002) define 

cimento portland como um pó muito fino com propriedades aglomerantes, 

aglutinantes ou ligantes, que endurece sob a ação da água. 

O cimento Portland é um material amplamente utilizado na construção 

civil como aglomerante para a produção de argamassa e principalmente para a 

produção de concreto, tendo em vista que outros aglomerantes podem ser 

utilizados para a produção de argamassa, mas não de concreto. 

Com a evolução dos conhecimentos técnicos sobre o assunto, foram 

sendo fabricados novos tipos de cimento, com características e propriedades 

que os tornam mais adequados para determinados usos, permitindo que se 

obtenha um concreto ou uma argamassa com a resistência e durabilidade 

desejadas, de forma bem econômica (ABCP, 2002). 

 

2.2.1 Fabricação do cimento Portland 

 

O cimento é obtido a partir das operações de moagem e mistura de 

calcário e argila em proporções adequadas. Essa mistura é colocada em um 

forno onde é aquecida até praticamente o início da fusão (1.400 °C), 

produzindo, após o resfriamento rápido, um material denominado clínquer. O 

clínquer é resfriado e moído juntamente com uma pequena quantidade de 

gesso (2% a 3%), resultando no cimento portland, como se encontra no 

mercado, na forma de um pó muito fino, cinzento levemente esverdeado 

(GIAMMUSSO, 1992). 

Inicialmente a principal matéria-prima, o calcário, é extraída das jazidas 

a partir de técnicas específicas de exploração de pedreiras. Em seguida, o 
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calcário é submetido ao processo de britagem para que apresente um diâmetro 

máximo de 25 mm e possa ser misturado com a argila. A argila é retirada da 

natureza em escavações ou em dragagens, em casos mais específicos. 

Para facilitar a formação dos compostos desejados no clínquer, é 

necessário que a mistura de matérias-primas esteja bem homogeneizada antes 

do tratamento térmico. Por isso, os materiais extraídos têm que ser submetidos 

a uma série de operações de britagem, moagem e mistura. A partir da análise 

química dos materiais estocados, as suas proporções individuais são 

determinadas pela composição desejada no produto final. As matérias-primas 

proporcionadas são geralmente moídas em moinho de bolas ou de rolo até 

formarem partículas menores que 75µm (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

O Calcário e a argila são queimados juntos nas proporções de 75% a 

80% de calcário e 20% a 25% de argila, desde que ambos contenham os 

mesmos componentes químicos. O produto final desse processo consiste em 

uma farinha pré-aquecida e parcialmente calcinada (NÓBREGA, 2006). 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), a farinha pré-aquecida e 

parcialmente calcinada entra pela extremidade superior de um forno rotativo, 

que consiste em um cilindro metálico inclinado revestido com tijolos refratários, 

que, ao girar, transporta o material para a extremidade inferior a uma taxa 

controlada pela inclinação e pela velocidade de rotação do forno. Esta 

operação é chamada de clinquerização, e representa uma das etapas mais 

importantes no processo de produção do cimento. Nesta zona de calcinação, a 

partir da injeção de carvão pulverizado, óleo ou gás combustível, são atingidas 

temperaturas da ordem de 1.450°C a 1.550 °C e as reações químicas 

envolvendo a formação dos compostos do cimento Portland são completadas. 

As reações químicas que ocorrem no sistema de fornos de cimento 

podem ser representadas como as seguintes: 
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       3CaO . SiO2 

Pedra calcária → CaO + CO2       

            →  2CaO . SiO2 

Argila → SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 + H2O   3CaO . Al2O3 

       3CaO . Al2O3 . Fe2O3 

 

Quando o calcário é aquecido a temperaturas acima de 700-800°C, ele 

se decompõe em dióxido de carbono CO2 e óxido de cálcio CaO (cal 

queimada) pela equação: 

 

CaCO3 + Calor → CaO + CO2 

 

A farinha pré-aquecidada de calcário e argila percorre o forno rotativo de 

uma extremidade a outra em cerca de 3 horas e meia a 4 horas e, ao sair, 

recebe a denominação de clínquer. O clínquer é resfriado e depois é conduzido 

a depósitos apropriados, onde aguarda o processamento de moagem, que 

consiste no processamento do clínquer em moinhos de bola, com a adição de 

gipsita ou sulfato de cálcio, com a finalidade de controlar as reações iniciais de 

pega e endurecimento do cimento (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

O clínquer pulverizado é conduzido pneumaticamente para os 

separadores de ar, que reconduz ao moinho os grãos de tamanho grande e 

dirige os de menor tamanho, o cimento propriamente dito, para os silos de 

estocagem. 

 

2.2.2 Composição química do cimento Portland 

 

O cimento Portland é formado de clínquer e adições minerais. O clínquer 

utiliza como matéria-prima o calcário e a argila, como explicado no item 

anterior. As adições são misturadas ao clínquer na fase de moagem, 
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permitindo a fabricação dos diversos tipos de cimento portland disponíveis no 

mercado. Gesso, escórias de alto-forno, materiais pozolânicos e materiais 

carbonáticos são as adições comumente incorporadas ao cimento. 

O gesso tem como função básica controlar o tempo de pega, evitando, 

assim, o endurecimento instantâneo do cimento, o que inviabilizaria a sua 

utilização nas obras. A de gesso adicionada é de 3% de gesso para 97% de 

clínquer, em massa. 

As escórias de alto-forno são obtidas durante a produção de ferro-gusa 

nas indústrias siderúrgicas. Além de apresentarem propriedades ligantes, as 

escórias melhoram a durabilidade e a resistência do concreto (ABCP, 2002). 

Os materiais pozolânicos são rochas vulcânicas ou matérias orgânicas 

constituídos na sua maior parte por sílica não cristalizada que reage com o 

hidróxido de cálcio (cal) liberada pela hidratação do clínquer, tornando a pasta 

muito mais compacta e resistente a agentes agressivos, ou seja, confere maior 

impermeabilidade aos concretos e às argamassas. 

Os materiais carbonáticos são rochas moídas, que apresentam 

carbonato de cálcio em sua constituição, como o próprio calcário que, quando 

adicionado ao cimento em teores de no máximo 10%, resulta em melhores 

características do concreto fresco e resistências maiores às primeiras idades. 

Os componentes principais do cimento Portland, cuja determinação é 

feita a partir de análise química são: a cal (CaO), a sílica (SiO2), a alumina 

(Al2O3), o óxido de ferro (Fe2O3), magnésia (MgO), álcalis (Na2O e K2O) e 

sulfatos (SO3).  

A Cal, sílica, alumina e óxido de ferro são os componentes essenciais do 

cimento Portland e constituem, geralmente, 95% a 96% do total na análise de 

óxidos (PETRUCCI, 1978). Os componentes resultantes dos óxidos principais 

são mostrados na Tabela 6: 
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Tabela 6 – Principais compostos do cimento (TARTUCE, 1990) 

Compostos Notações Químicas dos 

Cimentos 

Notações Químicas 

Condensadas. 

Silicato Tricálcico 3CaO.SiO2 C3S 

Silicato Bicálcico 2CaO.SiO2 C2S 

Aluminato Tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A 

Ferro-Aluminato Tetracálcico 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 

 

A composição potencial do cimento é obtida a partir da determinação 

das quantidades relativas dos silicatos e dos aluminatos que se formaram 

durante a produção do clínquer, sendo as suas proporções o fator determinante 

de várias das propriedades do cimento, como a resistência à compressão, calor 

de hidratação, permeabilidade, porosidade, dentre outras (RIPPER, 1998). 

Os óxidos principais, após o processo de calcinação, originam 

componentes que influenciam diretamente nas propriedades do cimento e, 

conseqüentemente, nas propriedades do concreto. Cada um dos quatro 

compostos principais mencionados contribui de maneira diferente nas 

propriedades do aglomerante. As propriedades dos compostos do cimento 

Portland estão resumidas na Tabela 7: 

 

Tabela 7 – Propriedades dos compostos de cimento Portland (TARTUCE, 1990) 

Propriedades C3S C2S C3A C4AF 

Resistência à compressão nas primeiras idades Boa Fraca Boa Fraca 

Resistência à compressão nas idades posteriores Boa Boa Fraca Fraca 

Velocidade de reação de hidratação Média Lenta Rápida Rápida

Quantidade de calor de hidratação Média Pequena Grande Média 

Resistência a águas agressivas Média Boa Fraca Fraca 

 

O cálculo dos compostos, a partir da análise química em óxidos, é 

usualmente feito pelo método Bogue, que admite encontrar-se em equilíbrio o 
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sistema na temperatura de clinquerização, assim persistindo durante o 

resfriamento (PETRUCCI, 1978). 

O escopo do presente trabalho não justifica uma abordagem detalhada 

da composição química do cimento Portland a partir do Nomograma de Bogue, 

por não se tratar da fabricação de um novo tipo de cimento. Este trabalho 

pretende desenvolver traços de concreto a partir da utilização de um tipo de 

cimento conhecido e comercialmente difundido na construção civil. 

A composição final dos cimentos brasileiros está indicada na Tabela 8: 

 

Tabela 8 – Composição relativa do cimento Portland (PETRUCCI, 1978) 

Componente % 

C3S 42 - 60 

C2S 14 - 35 

C3A 6 – 13 

C4AF 5 - 10 

 

2.2.3 Processo de hidratação do cimento Portland 

 

 O cimento Portland anidro não aglomera areia e agregado graúdo; 

ele só adquire a propriedade adesiva quando misturado à água. Isto acontece 

porque a reação química do cimento com a água, comumente chamada de 

hidratação do cimento, gera produtos que possuem características de pega e 

endurecimento. 

 Como o cimento Portland é constituído de uma mistura 

heterogênea de vários compostos, o processo de hidratação consiste na 

ocorrência de reações simultâneas dos compostos anidros com a água. 

Entretanto, todos os compostos não hidratam à mesma velocidade. Os 

aluminatos hidratam mais rapidamente do que os silicatos. Na verdade, o 

enrijecimento (perda de consistência) e a pega (solidificação) características da 
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pasta do cimento Portland, são amplamente determinados por reações de 

hidratação envolvendo aluminatos. 

 Os silicatos, que compõem aproximadamente 75% do cimento 

Portland comum, têm um importante papel na determinação das características 

de endurecimento (taxa de desenvolvimento da resistência) (MEHTA; 

MONTEIRO,1994). 

 A hidratação do cimento é geralmente apresentada de forma 

simplificada pela equação: 

 

Cimento + H2O → C-S-H + CH + calor 

 

Onde, C-S-H representa os silicatos de cálcio hidratados e CH, o 

hidróxido de cálcio (NÓBREGA, 2006). 

O fenômeno da hidratação por ser explicado por duas teorias clássicas: 

a de Le Chatelier e a de Michaelis. 

A teoria de Le Chatelier justifica o endurecimento pelo engavetamento 

de cristais que se formam pela cristalização de uma solução supersaturada de 

compostos hidratados menos solúveis que os anidros. A partir da teoria de 

Michaelis, a hidratação do cimento dá origem a uma solução supersaturada e 

formam-se cristais em agulhas e palhetas hexagonais. Há formação de um 

silicato monocálcico hidratado, pouco solúvel, que dá origem a um gel coloidal 

na massa geleificada, que aprisiona os cristais; o gel continua a tomar água, a 

massa endurece e impermeabiliza-se (PETRUCCI, 1978). 

 

2.2.4 Tipos e classes do cimento Portland 

 

Os vários tipos de cimento normalizados são designados pela sigla e 

pela classe de resistência. As siglas correspondem ao prefixo CP (Cimento 

Portland) acrescido dos algarismos romanos de I a V, conforme o tipo do 

cimento, sendo as classes indicadas pelos números 25, 32 e 40. 
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As designações das classes de cimento 25, 32 e 40 são as resistências, 

respectivamente, 25 MPa, 32 MPa e 40 MPa determinadas aos 28 dias, 

segundo Norma da ABNT (GIAMMUSSO, 1992). 

As resistências mínimas especificadas são mostradas na Tabela 9: 

 

Tabela 9 – Resistências do cimento nas diversas idades (GIAMMUSSO, 1992) 

Classe Idade 

25 32 40 (ARI) 

1 dia - - - 14 

3 dias 8 10 15 24 

7 dias 15 20 25 34 

28 dias 25 32 40 - 

91 dias 32 40 48 - 

 

Segundo a ABCP (2002), existem no Brasil vários tipos de cimento 

Portland, diferentes entre si, principalmente em função de sua composição. Os 

principais tipos oferecidos no mercado, ou seja, os mais empregados nas 

diversas obras de construção civil são: 

• Cimento portland comum 

• Cimento portland composto 

• Cimento portland de alto forno 

• Cimento portland pozolânico 

Em menor escala, são consumidos os seguintes tipos de cimento: 

• Cimento portland de alta resistência inicial 

• Cimento portland resistente aos sulfatos 

• Cimento portland branco 

• Cimento portland de baixo calor de hidratação 
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• Cimento para poços petrolíferos. 

Pelas características especiais e por não ter uma aplicação direta na 

construção civil, estes últimos tipos de cimento citados serão desconsiderados 

neste trabalho. 

O primeiro cimento portland lançado no mercado brasileiro foi o Cimento 

Portland Comum – CP I, que é produzido sem qualquer adição mineral, além 

do gesso, que é tradicionalmente utilizado como retardador de pega. O CP I-S 

utiliza calcário até um máximo de 5%. 

O alto consumo de energia durante o processo de fabricação de cimento 

motivou o setor produtivo a tomar medidas para diminuição do consumo 

energético. Uma das alternativas foi o uso de escórias granuladas de alto-forno 

e materiais pozolânicos. A adição desses materiais modifica a microestrutura 

do concreto, diminuindo a permeabilidade, a difusão iônica e a porosidade 

capilar, aumentando a estabilidade e a durabilidade do concreto.  A utilização 

de escória e material pozolânico justificou, portanto, a criação do Cimento 

Portland de Alto-forno – CP III e do Cimento Portland Pozolânico – CP IV, 

respectivamente. 

O Cimento Portland de Alta Resistência inicial – CP V-ARI – é produzido 

a partir de uma dosagem diferente de calcário e argila na produção do clínquer, 

além da moagem mais fina do cimento, de modo que, ao reagir com a água, 

ele adquire elevadas resistências, com maior velocidade. 

O Cimento Portland Composto – CP II surgiu no mercado brasileiro em 

1991 com uma composição intermediária entre os cimentos Portland comuns e 

os cimentos Portland com adições (escória e material pozolânico), estes 

últimos já disponíveis há algumas décadas. Dependendo da adição 

incorporada, o cimento portland composto subdivide-se em CP II-E (com 

adição escória e calcário), CP II-Z (com adição de pozolana e calcário) e CP II-

F (com adição de calcário). Os teores estão indicados na Tabela 10: 
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Tabela 10 – Teores dos componentes de cimento Portland (RIPPER, 1998) 

Componentes (% em massa)  

Siglas Clínquer + 

sulfato de 

cálcio 

Escória de 

alto-forno 

Material 

pozolânico 

Material 

carbônico 

CP I 100 - - - 

CP I-S 99-95 1-5 1-5 1-5 

CP II-E 94-56 6-34 - 0-10 

CP II-Z 94-76 - 6-14 0-10 

CP II-F 94-90 - - 0-10 

CP III 65-25 35-70 - 0-5 

CP IV 85-45 - 15-50 0-5 

CP V-ARI 100-95 - - 0-5 

 

Todos os tipos de cimento mencionados anteriormente podem oferecer 

resistência aos meios agressivos sulfatados (redes de esgotos de águas 

servidas ou água do mar). Para RIPPER (2004), podem ser considerados 

resistentes a sulfatos os cimentos onde: 

• o teor de aluminato tricálcico (C3A) do clínquer seja igual ou inferior a  

8%, e cujo teor de adições carbonáticas seja igual ou inferior a 5% da 

massa do aglomerante total; 

• o teor de escória granulada de alto forno (CP III) esteja entre 60% e 

70%; 

• o teor de materiais pozolânicos (CP IV) este entre 25% e 40%; 

• tenham antecedentes com base em resultados de ensaios de longa 

duração, ou referências de obras que comprovadamente indiquem 

resistência a sulfatos. 

As condições acima podem ocorrer isoladamente ou agrupadas. 
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A Tabela 11 apresenta resumo relacionando os diversos tipos de 

cimento brasileiros e suas respectivas classes e Normas (ABCP, 2002): 

 

Tabela 11 – Nomenclatura dos cimentos Portland (ABCP, 2002) 

Nome técnico Sigla Classe Identificação do tipo e 
classe 

Cimento 
Portland comum 

CP I 25 
32 
40 

CP I-25 
CP I-32 
CP I-40 

Cimento 

Portland comum 

(NBR 5732) 
Cimento 
Portland comum 
com adição 

CP I-S 25 
32 
40 

CP I-S-25 
CP I-S-32 
CP I-S-40 

Cimento 
Portland 
composto com 
escória 

CP II-E 25 
32 
40 

CP II-E-25 
CP II-E-32 
CP II-E-40 

Cimento 
Portland 
composto com 
pozolana 

CP II-Z 25 
32 
40 

CP II-Z-25 
CP II-Z-32 
CP II-Z-40 

 

Cimento 

Portland 

composto 

(NBR 11578) Cimento 
Portland 
composto com 
calcário 

CP II-F 25 
32 
40 

CP II-F-25 
CP II-F-32 
CP II-F-40 

Cimento Portland de alto-forno 
(NBR 5735) 

CP III 25 
32 
40 

CP III-25 
CP III-32 
CP III-40 

Cimento Portland pozolânico 
(NBR 5736) 

CP IV 25 
32 

CP IV-25 
CP IV-32 

Cimento Portland de alta 
resistência inicial (NBR 5733) 

CP V- 
ARI 

- CP V-ARI 

 
Cimento Portland resistente aos 
sulfatos (NBR 5737) 

 
 
- 

25 
32 
40 

Sigla e classe dos tipos 
originais acrescidas do 

sufixo RS. 
 
Cimento Portland de baixo calor de 
hidratação (NBR 13116) 

 
 
- 

25 
32 
40 

Sigla e classe dos tipos 
originais acrescidas do 

sufixo BC. 
Cimento 
Portland branco 
estrutural 
 

CPB 25 
32 
40 

CPB-25 
CPB-32 
CPB-40 

Cimento 

Portland branco 

(NBR 12989) Cimento 
Portland branco 
não estrutural 

CPB  
- 

 
CPB 

Cimento para poços petrolíferos 
(NBR 9831) 

CPP G CPP – classe G 

 

A Tabela 12 apresenta as principais características para diferentes 

classes de cimento brasileiro, segundo normas da ABNT: 
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Tabela 12 – Características Especificadas pela ABNT para Cimentos Brasileiros (BAUER, 

2003) 
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2.2.5 Propriedades físicas do cimento Portland 

 

2.2.5.1 Densidade 

 

A massa específica do cimento Portland é usualmente considerada 

como 3,15 Kg/L, embora possa variar para valores ligeiramente inferiores. A 

utilidade do conhecimento deste valor se encontra nos cálculos de consumo do 

produto nas misturas geralmente feitas com base nos volumes específicos dos 

constituintes. Para a massa específica aparente o valor considerado é 1,5 Kg/L. 

Na pasta do cimento, a massa específica é um valor variável com o tempo, 

aumentando a medida que progride o processo de hidratação (BAUER, 2003). 

 

2.2.5.2 Finura 

 

A finura do cimento está relacionada com o tamanho dos grãos do 

cimento, podendo ser definida por peneiramento ou pelo valor da superfície 

específica (BAUER, 2003). A determinação da finura por peneiramento 

consiste em determinar a porcentagem retida de uma amostra de cimento em 

uma peneira n°200 de malha 0,075 mm de abertura. Para o cimento Portland 

comum, o resíduo deixado nessa peneira não deve exceder 15% em peso. 

Para o cimento e alta resistência inicial, o limite é 6% (GIAMMUSSO, 1992). 

Nos laboratórios de centrais de concreto e de obras normais utiliza-se, 

normalmente, o método do peneiramento, por ser de fácil execução. 

Segundo Tartuce (1990), para executar o ensaio pesam-se 50 g de 

cimento e utilizando a peneira n° 200, provida de fundo e tampa, peneira-se 

durante 10 a 15 minutos, até que não passe mais material. Pesa-se, então, o 

cimento retido na peneira calculando o índice de finura do material em 

porcentagem: 
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Equação 2.6 

 

A superfície específica do cimento consiste na soma das superfícies dos 

grãos contidos em um grama de cimento, sendo determinada pelo turbidímetro 

de Wagner. As especificações brasileiras NBR 5732 e NBR 5733 limitam o 

valor para essa superfície em 1.900 cm2/g. 

O processo de Blaine é outro ensaio importante para determinação da 

finura. Mede-se em um permeâmetro o tempo de percolação de determinado 

volume de ar através dos vazios intergranulares de uma amostra de cimento 

com características definidas.  

A finura é o fator que governa a velocidade da reação de hidratação, 

além de ser um indício da qualidade geral do cimento. Cimentos muito finos 

têm uma atividade maior, melhoram a resistência, diminuem a exsudação, 

aumentam a impermeabilidade, a trabalhabilidade e a coesão dos concretos 

(BAUER, 2003). Esses fatores acontecem devido o aumento da área superficial 

em função do tamanho da partícula do cimento. 

 

2.2.5.3 Pega e endurecimento 

 

A perda gradual de água livre do sistema devido às reações iniciais de 

hidratação, adsorção física na superfície dos produtos de hidratação de baixa 

cristalinidade e a evaporação causam a perda de consistência da pasta plástica 

de cimento, ou seja, o enrijecimento da pasta. A pega e o endurecimento são 

aspectos físicos posteriores. 

Mehta e Monteiro (1994) definem pega como a solidificação da pasta 

plástica de cimento. O começo da solidificação chamado de início de pega 

marca o ponto do tempo em que a pasta se torna não trabalhável, ou seja, é o 

marco em que não se recomenda realizar mais qualquer operação envolvendo 

o concreto. A pasta não se solidifica rapidamente; necessita de um tempo 
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considerável para tornar-se totalmente rígida. O tempo necessário para 

solidificar completamente marca o tempo de fim de pega. O tempo de pega do 

cimento é determinado por ensaio do aparelho de Vicat (Figura 14): 

 

 

Figura 14 – Aparelho de Vicat (TARTUCE, 1990) 

 

A pasta é misturada em proporção que conduz a uma consistência 

denominada normal. Essa consistência normal é verificada no mesmo aparelho 

de Vicat, utilizando-se a sonda de Tetmajer, que consiste num corpo cilíndrico, 

metálico, liso, de 10mm de diâmetro. A sonda é posta a penetrar verticalmente 

em pasta fresca por ação de um peso total (incluindo a sonda) de 300 g. 

No ensaio de consistência da pasta, a sonda penetra e estaciona a uma 

certa distância do fundo do aparelho. Essa distância, medida em milímetro, é 

denominada índice de consistência. A pasta utilizada para ensaios de tempo de 

pega deve ter uma consistência de 6 mm. 

Essa amostra de consistência normal é ensaiada nesse mesmo aparelho 

à penetração, com a utilização de uma agulha de seção circular igual a 1,0 

mm2. A amostra é ensaiada periodicamente à penetração pela agulha de Vicat, 

determinando-se o tempo de início da pega quando esta deixa de penetrar até 

o fundo da pasta, ou seja, ao ficar distanciada do fundo 1 mm. Os ensaios são 

prosseguidos até a determinação do tempo de fim de pega, quando a agulha 

não penetra nada mais na amostra, deixando apenas uma imperceptível marca 

superficial (BAUER, 2003). 
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A Figura 15 mostra uma representação do momento que marca o início 

e o fim de pega: 

 

 

Figura 15 – Representação do início e fim de pega (TARTUCE, 1990) 

 

Uma pasta de cimento Portland fresca tem pouca ou nenhuma 

resistência porque ela representa apenas o início da hidratação do C3S, o 

principal composto presente. Tendo iniciado a hidratação do C3S, a reação 

continua rapidamente por muitas semanas. O processo de preenchimento 

progressivo dos espaços vazios na pasta, com os produtos de reação, resulta 

no decréscimo da porosidade e da permeabilidade, e em um acréscimo na 

resistência. Em tecnologia do concreto o fenômeno de ganho de resistência 

com o tempo é chamado de endurecimento. 

As Figuras 16 e 17 mostram uma representação gráfica da relação entre 

a química do processo de hidratação de uma pasta normal de cimento Portland 

e o fenômeno físico de enrijecimento gradual, pega e endurecimento, com um 

correspondente decréscimo na porosidade e na permeabilidade. 
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Figura 16 – Curva de velocidades típicas de formação de produtos de hidratados (MEHTA; 

MONTEIRO, 1994) 

 

 

Figura 17 – Influência da formação de produtos hidratados no tempo de pega, porosidade, 

permeabilidade e resistência da pasta de cimento (MEHTA; MONTEIRO, 1994) 

 

Para Petrucci (1978), o cimento pode ser classificado de acordo com o 

tempo de início de pega. 

• Pega rápida, menor que 30 minutos; 

• Pega semi-rápida, entre 30 e 60 minutos; 
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• Pega normal, maior que 60 minutos. 

O fim de pega se dá entre 5 e 10 horas nos casos de cimentos normais. 

Esta característica do cimento está relacionada com o tempo de que se 

dispões para trabalhar com o concreto fresco (GIAMMUSSO, 1992). 

Quanto mais fino o grão de cimento, mais rápido é o início de pega e 

mais demorado o seu fim. O aumento da temperatura acelera as reações. 

Baixas temperaturas retardam as mesmas, sendo que temperaturas abaixo de 

0 °C as paralisam (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

  

2.2.5.4 Resistência 

  

A determinação da resistência à compressão deve ser feita por um 

método de ensaio normalizado pela ABNT, a NBR 7215 – Cimento Portland – 

Determinação da Resistência à Compressão. O método consiste em preparar, 

sob condições padronizadas de laboratório, uma argamassa com a proporção 

de uma parte de cimento para três partes em massa de areia padrão e relação 

água/cimento igual a 0,48. São moldados para cada idade de cura (1, 3 e 7 

dias para o cimento Portland de alta resistência inicial e 3,7 e 28 dias para os 

demais tipos de cimento) quatro corpos-de-prova cilíndricos de 5 cm de 

diâmetro por 10 cm de altura, que são ensaiados após o tempo de cura em 

uma máquina de compressão (prensa). O valor da resistência é expresso em 

megapascal - MPa (ABCP, 2002). 

O procedimento de ensaio consiste em fazer a mistura manual ou 

mecânica (argamassadeira) da argamassa de cimento, a partir do traço 1:3, de 

cimento e areia, adotando relação água/cimento de 0,48. Depois de feita a 

mistura serão moldados 18 corpos-de-prova cilíndricos, cujas fôrmas devem 

ser untadas internamente com uma leve camada de óleo. A colocação da 

argamassa nas fôrmas é feita com auxílio da espátula, em quatro camadas de 

alturas aproximadamente iguais, recebendo cada uma 30 golpes moderados 

com soquete padrão. Após a compactação da última camada procede-se à 

rasadura dos topos dos corpos-de-prova. Decorridas 24 horas da moldagem, 
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os corpos-de-prova serão desmoldados e colocados num tanque de água 

potável, a uma temperatura de 21 °C, onde deverão permanecer até o 

momento de ruptura. Os corpos-de-prova serão divididos em séries de seis, 

para as idades de 3, 7 e 28 dias, quando serão submetidos ao ensaio de 

resistência à compressão. Para as respectivas idades de ruptura os corpos-de-

prova serão retirados do tanque de cura, e seus topos arrematados com pasta 

de enxofre quente, a fim de serem regularizados para que os esforços 

aplicados durante o ensaio de ruptura na prensa sejam uniformemente 

distribuídos. Os corpos-de-prova serão centrados no prato da prensa, e a carga 

aplicada com velocidade constante. A resistência individual à compressão em 

MPa é obtida pela divisão da carga de ruptura (C em Kg), pela área da seção 

transversal (S em cm2) do corpo de prova (TARTUCE, 1990). 

O ensaio da pasta pura não é representativo porque a pasta tem leis de 

variação da resistência com o tempo, diferentes da do cimento adicionado a um 

agregado. A quantidade de água de amassamento necessária à pasta é muito 

diferente da necessária para argamassas e concretos (PETRUCCI, 1978). 

Na prática, verifica-se que as resistências efetivamente alcançadas em 

todas as idades superam os limites mínimos estabelecidos pelas Normas 

técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, que 

especificam os valores necessários às aplicações mais usuais. A Figura 18 

ilustra a evolução média de resistência dos principais tipos de cimento, com 

base nos valores experimentais obtidos no laboratório da ABCP – Associação 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP, 2002): 
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Figura 18 – Evolução média de resistência à compressão dos diferentes tipos de cimento 

Portland (ABCP, 2002) 

 

2.2.6 Propriedades químicas do cimento Portland 

 

2.2.6.1 Estabilidade 

 

A estabilidade do cimento é uma característica ligada à ocorrência 

eventual de expansões volumétricas indesejáveis posteriores ao 

endurecimento do concreto, e resulta da hidratação de cal e magnésia livre 

nele presentes. Quando o cimento contém apreciáveis proporções de cal livre 

(CaO), esse óxido, ao se hidratar posteriormente ao endurecimento, aumenta 

de volume, criando tensões internas que conduzem à microfissuração, e pode 

culminar com a desagregação completa do material (BAUER, 2003). 

Pode-se determinar a estabilidade volumétrica do cimento pelo ensaio 

da autoclave ou pelas agulhas de Le Chatelier, segundo a NBR 7215, da 

ABNT.  
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2.2.6.2 Calor de hidratação 

 

Quando um cimento é hidratado, os compostos reagem com a água para 

atingir estados estáveis de baixa energia, e o processo é acompanhado pela 

liberação de energia na forma de calor, ou seja, as reações de pega e 

endurecimento dos concretos são exotérmicas. Durante o processo de 

endurecimento do cimento, considerável quantidade de calor se desenvolve 

nas reações de hidratação. Essa energia térmica produzida é de grande 

interesse para o engenheiro, principalmente pela elevação de temperatura no 

interior do concreto. 

Calor de hidratação é a quantidade de calor, em calorias por grama de 

cimento anidro, desenvolvida depois da completa hidratação, a uma dada 

temperatura. A quantidade de calor liberado é função da composição do 

clínquer e é expressa em calorias por grama. Os cimentos Portland mais 

comuns geralmente produzem de 80 a 90 cal/g aos 7 dias, e de 90 a 100 cal/g 

aos 28 dias (PETRUCCI, 1978). 

A quantidade de calor liberado aos 3 dias de idade é de 

aproximadamente 50% do calor de hidratação total. Aos 28 dias, atinge-se 

90%. 

O método mais comum para determinação do calor de hidratação do 

cimento é do calor de dissolução. Amostras secas de cimento em pó e de 

cimento parcialmente hidratado e subseqüentemente pulverizado são 

dissolvidas em mistura de ácidos nítrico e clorídrico numa garrafa térmica 

(calorímetro de Langavant). A elevação da temperatura devidamente corrigida 

pela eliminação dos fatores estranhos ao fenômeno determina as medidas do 

calor de dissolução das amostras. Por diferença, o calor de hidratação do 

cimento é calculado (BAUER, 2003). 

A Figura 19 mostra a taxa de evolução de calor das pastas de cimento 

durante a pega e o período inicial de endurecimento: 

 



 

 

66

 

Figura 19 – Taxa de liberação de calor de uma pasta de cimento Portland durante pega e o 

período inicial de endurecimento (MEHTA; MONTEIRO, 1994) 

 

Mehta e Monteiro (1994) afirmam que na mistura do cimento com a 

água, ocorre uma rápida evolução do calor durante poucos minutos (pico A 

ascendente), indicando o calor de dissolução de aluminatos e sulfatos. Esta 

evolução de calor inicial termina rapidamente (pico A descendente) quando a 

solubilidade dos aluminatos é reduzida na presença de sulfatos em solução. O 

ciclo seguinte de evolução de calor, culminando no segundo pico depois de 

aproximadamente quatro ou oito horas de hidratação para a maioria dos 

cimentos Portland, representa o calor de formação da etringita (pico B 

ascendente). A pasta reterá muito de sua plasticidade antes do começo deste 

ciclo de calor e vai enrijecer e mostrar o início de pega antes de atingir o ápice 

em B, o qual corresponde ao fim da pega. 

Segundo Tartuce (1990), o calor desprendido pode produzir, no 

concreto, aumentos de temperatura que vão até 30-40°C acima da temperatura 

ambiente. 

Em tecnologia de concreto, os efeitos do calor de hidratação são 

negativos quando se trata principalmente de concreto-massa; sendo positivos 

em caso de concretagem em clima frio, fornecendo energia de ativação para as 

reações de hidratação. 
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2.2.7 Recebimento e controle do cimento Portland 

 

O cimento Portland por se tratar de um produto industrializado, 

quimicamente vulnerável à presença de água e/ou umidade, requer cuidado no 

recebimento e durante estocagem para sua utilização em obras. 

Segundo Giammusso (1992), o fornecedor é responsável pelas 

informações sobre o produto, mas o comprador é quem deve verificar 

criteriosamente essas informações no recebimento, como tipo, classe, marca e 

quantidade de cimento; estado geral do produto, ou seja, se não há 

empedramento ou contaminação; estado da embalagem; verificação quanto ao 

aspecto, odores anormais etc. 

O cimento é embalado em sacos de papel Kraft de múltiplas folhas. 

Trata-se de uma embalagem usada no mundo inteiro, para proteger o cimento 

da umidade e do manuseio no transporte, ao menor preço para o consumidor. 

Mas, os sacos de papel não garantem a impermeabilização necessária, razão 

pela qual não se deve armazenar cimento por muito tempo. Se o cimento entrar 

em contato com a água na estocagem (chuva, cano furado, sob forma de 

umidade, no ar, na terra, no chão e nas paredes), ele vai empedrar ou 

endurecer antes do tempo.  Quando se inicia a hidratação, o que se reconhece 

pela existência de nódulos que não se desmancham com a pressão dos dedos, 

o cimento torna-se impróprio para uso, podendo ser utilizado somente para fins 

secundários (BAUER, 2003). 

Por isso, o cimento deve ser estocado em local seco, coberto e fechado, 

de modo a protegê-lo da chuva, bem como afastado do chão, do piso e das 

paredes externas ou úmidas.  

Recomenda-se iniciar a pilha de cimento sobre um tablado de madeira, 

montado a pelo menos 30 cm do chão e não formar pilhas maiores do que 10 

sacos. A pilha recomendada de 10 sacos facilita a contagem, na hora da 

entrega e no controle de estoques (ABCP, 2002).  
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2.3 Agregados 

 

O agregado é um componente inerte que desempenha a função de 

material de enchimento e de material resistente, constituído por partículas que 

devem ser cimentadas entre si pela pasta. Areias, cascalhos e pedras britadas 

são os principais tipos de agregados utilizados na produção de concreto. Os 

agregados ocupam entre 60% e 80% do volume total do concreto, 

proporcionando, assim, grande redução de custo, além de favorecer muitas 

propriedades do concreto no estado fresco e endurecido. 

Agregados são relativamente baratos e não entram em reações 

químicas complexas com a água e, por isso, têm sido usualmente tratado como 

um material de enchimento inerte no concreto (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

Nos últimos anos, o desenvolvimento de inúmeras pesquisas acerca da 

influência dos agregados no concreto concluiu que a função desse componente 

não se restringe à material de enchimento, pelo contrário, pode contribuir muito 

em várias propriedades do concreto fresco e do concreto endurecido, 

dependendo das características desses agregados. 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), as características dos agregados que 

são importantes para a tecnologia do concreto incluem porosidade, composição 

granulométrica, absorção de água, forma e textura superficial das partículas, 

resistência à compressão, módulo de elasticidade e os tipos de substâncias 

deletérias presentes. 

O aumento da proporção de material inerte resulta um aumento da 

resistência do concreto, além de melhorar outras propriedades, como redução 

da retração e fluência. Quando constituído por minerais de boa qualidade e 

resistência maior do que a da pasta de cimento, contribui significativamente 

para a resistência do concreto (GIAMMUSSO, 1992). 

Segundo Andriolo (1984), devido o agregado ter menor custo que o 

cimento, é importante que se procure aumentar a sua quantidade na massa de 

concreto. 
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2.3.1 Classificação e obtenção dos agregados 

 

Os agregados podem ser classificados segundo a origem, podendo ser 

minerais ao natural, minerais beneficiados ou artificiais. São considerados 

agregados naturais basicamente areias e seixo rolado. Os beneficiados são 

obtidos a partir de processos que transformam rochas de grandes dimensões 

em agregados com tamanho de partícula controlado, como a pedra britada. A 

utilização de agregados artificiais, como fragmentos de madeira, isopor, dentre 

outros, ainda não é muito difundida na indústria da construção. 

Os agregados naturais constituem a classe mais importante de 

agregados para a produção de concreto de cimento Portland. Suas 

características derivam da composição mineralógica da rocha matriz, das 

condições de exposição às quais a rocha foi submetida antes de gerar o 

agregado, e dos tipos de operação e equipamento usados para a produção do 

agregado (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

No Brasil, a areia de sílica natural é muito utilizada como agregado 

miúdo, enquanto que a pedra britada é mais comumente utilizada como 

agregado graúdo. 

Porém, novos materiais ou materiais reciclados estão começando a 

serem utilizados para a produção de concreto. Resíduos industriais ou de 

construção civil estão sendo pesquisados e os primeiros resultados mostram 

que há uma forte perspectiva de desses materiais serem empregados como 

agregado. 

A classificação mais importante, em virtude do comportamento bastante 

diferenciado de ambos os tipos quando aplicados nos concretos, é a que divide 

os agregados, segundo o tamanho, em agregados miúdos e agregados 

graúdos. 

Para Petrucci (1978), agregado miúdo é àquele material que passa na 

peneira nº 4, de abertura de malha quadrada de 4,8 mm de lado, podendo ficar 

até 15% de grãos retidos na peneira especificada. O material que fica retido na 

peneira n°4 é considerado agregado graúdo. A composição do concreto requer 
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a presença de agregados miúdos e agregados graúdos por contribuírem 

diferentemente para as propriedades do concreto. 

Outra classificação é de acordo com a massa específica, podendo o 

agregado ser leve, médio ou pesado. Esta classificação é importante para a 

produção de concretos especiais, como concretos leves, utilizados para 

produção de blocos para isolamento térmico, ou concreto pesado, cuja principal 

aplicação está na indústria da energia atômica. Habitualmente se utiliza 

agregados com massa específica média por serem os mais abundantemente 

encontrados na natureza. 

Para Mehta e Monteiro (1994), a maioria dos agregados naturais, como 

areia e pedregulho, tem massa unitária entre 1520 e 1680 Kg/m3 e produzem 

concretos convencionais com aproximadamente 2400 K/m3 de massa 

específica. 

 

2.3.2 Granulometria 

 

A análise granulométrica é o nome dado a uma operação simples de 

dividir a amostra do agregado em frações de partículas de mesma dimensão, 

que são definidas por aberturas de peneiras padronizadas. O objetivo 

primordial da análise granulométrica é o de avaliar a constância das dimensões 

das partículas. A distribuição dos tamanhos de partículas dos agregados é uma 

característica importante, da qual dependem a compacidade, a estabilidade, e 

a trabalhabilidade do concreto no estado fresco (GIAMMUSSO, 1992). 

A determinação dos tamanhos de partículas e sua distribuição são feitas 

por peneiramento. As peneiras utilizadas têm aberturas padronizadas pela NBR 

5734 e estão divididas em quatro séries de peneiras de aberturas crescentes 

geometricamente, com razão 2 (BAUER, 2003). 

 A série normal é constituída pelas seguintes peneiras, de malha 

quadrada, designadas pela abertura de malha em mm: 152 – 76 – 38 – 19 – 

9,5 – 4,8 – 2,4 – 1,2 – 0,6 – 0,3 – 0,15. As peneiras da série intermediária 

determinada por Norma são: 100 – 50 – 25 – 12,5 – 63 – 32 – 16 – 8. 



 

 

71

A partir do ensaio de peneiramento traça-se a curva granulométrica do 

agregado. A Figura 20 é um exemplo de curva granulométrica: 

 

 

Figura 20 – Curvas granulométricas (BAUER, 2003) 

 

A partir do ensaio de peneiramento são obtidos os valores acumulados 

retidos ou passantes em cada peneira. A partir desses valores constrói-se a 

curva granulométrica do agregado, em que as ordenadas correspondem as 

porcentagens retidas ou acumuladas, e as abscissas correspondem ao 

logaritmo das aberturas das peneiras. 

Ao se especificar um agregado são encontrados os limites de cada 

peneira, ou seja, os valores máximos e mínimos, e são traçadas as curvas 

correspondentes a esses limites, à qual se denomina faixa granulométrica, 

como mostra a Figura 21: 
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Figura 21 – Faixa granulométrica (BAUER, 2003) 

 

A NBR 7211, que trata de agregado para concreto, classifica as areias 

em quatro faixas, denominadas muito finas, fina, média e grossa. 

 

2.3.3 Módulo de Finura 

 

A determinação do módulo de finura do agregado é uma das principais 

referências para a utilização do agregado para uma determinada finalidade. O 

módulo de finura é definido pela somatória das porcentagens retidas 

acumuladas nas peneiras da série normal, dividida por cem.  

 

 
Equação 2.7 

 

TARTUCE (1990) classifica as areias de acordo com o módulo de finura: 

a) Areia fina – MF < 2,4 

b) Areia média – 2,4 < MF < 3,9 

c) Areia grossa – MF > 3,9 
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Quanto mais fino o agregado miúdo menor o módulo de finura. E isso 

influi na definição da quantidade de água e, portanto, na quantidade de 

cimento. Quanto menor o módulo de finura, maior será a quantidade de água 

requerida e também de cimento para manter o fator água/cimento 

preestabelecido (BAUER, 2003). 

 

2.3.4 Propriedade dos agregados 

 

A caracterização dos agregados, no que se refere a porosidade, massa 

específica, granulometria, a forma e textura superficial, determinam as 

propriedades do concreto no estado fresco e no estado endurecido. 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), além da porosidade, a composição 

mineralógica do agregado afeta a sua resistência à compressão, dureza, 

módulo de deformação e elasticidade, que por sua vez influenciam várias 

propriedades do concreto endurecido contendo o agregado. A Figura 22 mostra 

um diagrama que sugere a influência do agregado sobre o concreto: 

 

 

Figura 22 – Diagrama ilustrativo que mostra a influência das características do agregado sobre 

o traço e as propriedades do concreto fresco e endurecido (MEHTA; MONTEIRO, 1994) 
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O diagrama mostra que as principais características dos agregados, 

importantes para a tecnologia do concreto, são decorrentes da microestrutura 

do material, das condições prévias de exposição e do processo de fabricação 

(MEHTA; MONTEIRO,1994). 

  

2.3.4.1 Resistência à compressão 

 

 A resistência à compressão do agregado não costuma ser 

pesquisada com freqüência. As rochas habitualmente extraídas na natureza 

para a produção de concreto apresentam, na grande maioria das vezes, 

valores muito altos de resistência, em MPa, superando, inclusive, a própria 

resistência final do concreto (Tabela 13). 

A resistência do agregado, em geral, é bem maior do que a resistência 

do concreto (GIAMMUSSO, 1992). 

 

Tabela 13 – Resistência à compressão de minerais usados como agregados no concreto 

(NEVILLE, 1997) 

Resistência à compressão Mineral Número de 
amostras Média MPa Max MPa Mín MPa 

Granito 278 181 257 114 

Felsito 12 324 526 120 

Diábase 59 283 377 201 

Calcário 241 159 241 93 

Arenito 79 131 240 44 

Mármore 34 117 244 51 

Quartzito 26 252 423 124 

Gnaisse 36 147 235 94 

Xisto 31 170 297 91 
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A determinação da resistência à compressão do agregado propriamente 

dito, além de outras informações devem ser obtidas, normalmente, através de 

ensaios indiretos: ensaios à compressão de amostras de rochas preparadas, 

resistência à compressão do próprio agregado solto e desempenho do 

agregado no concreto (NEVILLE, 1997). 

A resistência à compressão do agregado varia de acordo com o sentido 

de aplicação do esforço em relação ao veio da pedra. 

Segundo Bauer (2003), o granito apresenta resistência entre 120 MPa e 

150 MPa e, por isso, constitui-se um tipo de rocha indicada para a produção de 

concreto. 

 

2.3.4.2 Resistência à abrasão 

 

Abrasão é uma propriedade do concreto que está relacionada ao 

desgaste superficial do material. A resistência à abrasão mede, portanto, a 

capacidade que o agregado tem de não se alterar ao ser manuseado durante 

carregamento, transporte e estocagem. 

O principal ensaio para se medir a resistência à abrasão é o Los 

Angeles, que consiste num cilindro oco, de eixo horizontal, dentro do qual a 

amostra de agregado é colocada juntamente com bolas de ferro fundido. 

A NBR 6465 trata do ensaio de abrasão, dando as características da 

máquina e das cargas de agregado e bolas de ferro. O cilindro é girado durante 

um tempo determinado, expondo o agregado a atrição, além do choque 

causado pelas esferas de ferro. Ao final, a amostra é retirada do cilindro e é 

peneirada na peneira de 1,7 mm. O peso do material que passa, expresso em 

porcentagem do peso inicial, é a Abrasão Los Angeles (BAUER, 2003).  

 

 

 

 



 

 

76

2.3.4.3 Sanidade 

 

Sanidade é a propriedade que caracteriza a capacidade do agregado em 

resistir a excessivas alterações volumétricas causadas por agentes físicos e 

químicos. 

Considera-se que o agregado é instável quando mudanças no seu 

volume, induzidas pelo intemperismo, como ciclos alternados de umedecimento 

e secagem, resultam na deterioração do concreto (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

O material pode ser alterado por ação de intempéries, apresentando 

coloração diferente e desintegrar-se com as mãos. Segundo Andriolo (1984), 

agregados possuindo minerais argilosos-expansivos poderão se desintegrar 

devido à grande expansão causada pela ação da molhagem e secagem. O 

comportamento desse tipo de agregado dentro de uma massa de concreto 

requer estudos cuidadosos. 

 

2.3.4.4 Massa específica real e massa específica aparente 

 

A massa específica real dos grãos é a massa da unidade de volume, 

excluindo deste os poros permeáveis, impermeáveis e os vazios entre os 

grãos. Neville (1997) define como a relação entre a massa de material sólido, 

excluindo-se todos os poros, e o volume desse material a uma temperatura 

estabelecida. 

Para a medição da massa específica real, o procedimento deve 

desconsiderar os poros permeáveis e os espaços entre os grãos do agregado 

imergindo-o em água. Enquanto que para eliminar o efeito dos poros 

impermeáveis, o material deverá ser moído e pulverizado antes da imersão em 

água. Esse procedimento é dispensável para o estudo do agregado no 

concreto. 

Para Mehta e Monteiro (1994), não é necessário determinar a massa 

específica real de um agregado para fins de dosagem. Portanto, é suficiente a 
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determinação da massa específica, que é definida como a massa do material 

por unidade de volume, incluindo os poros internos das partículas. 

Sua determinação é feita comumente pelo método do frasco de 

Chapman, que permite medir o volume total ocupado pelos grãos da amostra 

de agregado, cuja massa é previamente medida em estado fresco. 

Excluindo os agregados miúdos leves, a massa específica se apresenta 

em torno de 2,65 Kg/L (PETRUCCI, 1978). 

A massa específica aparente ou massa unitária é a massa da unidade 

de volume do agregado, incluindo todos os vazios. 

O fenômeno da massa unitária surge porque não é possível empacotar 

as partículas dos agregados juntas, de tal forma que não haja espaços vazios. 

O termo massa unitária se refere ao volume ocupado por ambos: agregados e 

vazios (MEHTA; MONTEIRO,1994). A Figura 23 apresenta o volume ocupado 

pelas partículas: 

  

 

Figura 23 – Empacotamento das partículas de agregados (MEHTA; MONTEIRO, 1994) 

 

Para medir a massa unitária são determinadas por pesagem as massas 

do recipiente vazio e cheio de agregado. O valor da diferença de massas (Kg), 

dividido pelo volume do recipiente (m3), corresponde a massa específica 

aparente do agregado (BAUER, 2003). 
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A massa unitária é normalmente utilizada para transformações de 

dosagens de concreto, em massa para volume. A massa unitária, geralmente, 

apresenta 55% do valor da massa específica. A massa unitária é um parâmetro 

importante para transformação de volumes de material solto em massa, nos 

casos de dosagem de agregados em volume, e para controle de estoques de 

agregados (GIAMMUSSO, 1992). 

Para muitas rochas comumente utilizadas, a massa específica varia 

entre 2600 e 2700 Kg/m3. Os valores típicos para granito, arenito, e calcário 

são, respectivamente, 2690 Kg/m3, 2650 Kg/m3 e 2600 Kg/m3 (MEHTA; 

MONTEIRO,1994). 

 

2.3.4.5 Porosidade e absorção 

 

Os agregados são compostos por grãos que apresentam na sua 

composição mineral uma estrutura porosa, ou seja, possuem vazios internos 

que podem resultar numa absorção de água pelas partículas do agregado. 

Os poros dos agregados variam muito em tamanho, sendo que os 

maiores podem ser vistos ao microscópico ou mesmo a olho nu, mas mesmo 

os poros menores são, em geral, maiores do que os poros de gel da pasta de 

cimento. A pasta de cimento não consegue penetrar até uma profundidade 

grande, senão nos poros maiores. No entanto, a quantidade e a extensão da 

penetração da água dependem das dimensões, continuidade e volume total 

dos poros (NEVILLE, 1997). 

A Tabela 14 apresenta a porosidade típica de minerais constituintes de 

agregados: 
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Tabela 14 – Porosidade de minerais típicos (NEVILLE, 1997) 

Grupo Porosidade % 

Arenito 0,0 – 48,0 

Quartzito 1,9 – 15,1 

Calcário 0,0 – 37,6 

Granito 0,4 – 3,8 

 

A presença de poros internos nas partículas dos agregados tem grande 

influência nas propriedades dos agregados e dos concretos. Se o agregado 

estiver completamente seco, ao ser misturado para a produção de concreto, 

como possui poros, irá absorver água da mistura, e isto acarretará, dentre 

outras coisas, a perda da trabalhabilidade do concreto. Por isso, é comum na 

tecnologia do concreto, adotar a massa específica na condição saturada seca. 

A Figura 24 ilustra as condições de absorção de acordo com a umidade do 

agregado: 

 

 

Figura 24 – Representação esquemática da umidade dos agregados (NEVILLE, 1997) 

 

Para Mehta e Monteiro (1994), quando todos os poros permeáveis do 

agregado estiverem preenchidos e não há um filme de água na superfície, diz-

se que está na condição de saturada superfície seca (SSS).  

Se o agregado permanecer exposto ao ar, a água superficial poderá 

evaporar e o agregado passará para a situação de seco ao ar. Ao ser colocado 

na estufa, o agregado ficará completamente seco (NEVILLE, 1997). Se o 

agregado na condição saturada superfície seca for imerso em água, ao ser 
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retirado, conterá água em excesso na superfície, caracterizando, assim, a 

umidade livre presente no agregado. Portanto, a quantidade de água para 

preencher todos os poros e colocar o agregado na condição saturada 

superfície seca é definida como absorção e é expressa em porcentagem. 

Capacidade de absorção é definida como a quantidade total de água 

requerida para trazer um agregado da condição seca em estufa 

(completamente seco) para a condição saturada superfície seca. Enquanto que 

a absorção é definida como a quantidade de água requerida para trazer o 

agregado da condição seca ao ar para a condição SSS (MEHTA; 

MONTEIRO,1994). 

Absorção corresponde ao teor de umidade do agregado no estado 

saturado superfície seca (PETRUCCI, 1978). 

A porosidade do agregado graúdo pode influenciar consideravelmente 

na dosagem do concreto. Agregados permeáveis podem roubar a água 

necessária á hidratação do cimento, além de comprometer a trabalhabilidade 

do concreto fresco. 

 

2.3.4.6 Umidade dos agregados 

 

Umidade do agregado é a água aderente à superfície das partículas. A 

água presente no interior dos poros do material não é considerada. 

Quantitativamente, a umidade é definida pela relação entre a massa de água 

contida no agregado e a massa do agregado no estado saturado superfície 

seca. 

MEHTA e MONTEIRO (1994) definem umidade como a quantidade de 

água em excesso além da requerida para a condição SSS. O estudo da 

umidade em agregados está intimamente ligado à porosidade e absorção das 

partículas. 

Segundo Giammusso (1992), a água contida no agregado além da 

absorvida pode se incorporar à água de mistura alterando as proporções do 
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traço do concreto. Por outro lado, se não houver água absorvida, o agregado 

retirará água da mistura para se saturar. 

É muito importante o conhecimento do teor de umidade especialmente 

no agregado miúdo. Como esses agregados são entregues úmidos nas obras, 

é necessária a determinação periódica de seu teor de umidade, para descontar 

a quantidade de água carregada pelo agregado. O teor de umidade é medido a 

partir da diferença dos pesos da amostra, antes e depois de secada na estufa, 

expressa em porcentagem do peso da amostra seca (BAUER, 2003). 

A umidade do agregado miúdo produz o fenômeno do inchamento, que 

consiste no afastamento dos grãos devido a água aderente às partículas. A 

areia seca absorve água, que passa a formar uma película em torno dos grãos. 

Como os vazios da areia chegam a ser tão delgados quanto a espessura da 

película de água, esta afasta os grãos uns dos outros, produzindo o fenômeno 

conhecido como inchamento. Nos agregados graúdos, os tamanhos dos vazios 

são muito maiores que a espessura da película de água e por isso não ocorre 

inchamento (BAUER, 2003). 

Para cada teor de umidade é calculado o coeficiente de inchamento, que 

consiste na relação entre o volume úmido do agregado e o volume do mesmo 

agregado quando seco, como mostra a Figura 25: 

 

 

Figura 25 – Coeficiente de inchamento em função da umidade (NEVILLE, 1997) 

 

O coeficiente de inchamento depende da composição granulométrica e 

do grau de umidade, sendo maior para as areias finas que apresentam maior 

superfície específica. 
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Segundo Giammusso (1992), o coeficiente de inchamento máximo 

ocorre para teores de umidade de 4% a 6%. 

Para a produção de concreto é necessário que o agregado miúdo tenha 

a umidade medida para que o teor de água, utilizado no traço do concreto, seja 

compensado na dosagem. Essa preocupação não se aplica aos agregados 

graúdos. 

 

2.3.5 Textura, arredondamento e forma dos agregados 

 

A textura superficial das partículas, o arredondamento e a forma 

geométrica dessas partículas são características importantes para a produção 

de concreto. As partículas de agregado podem apresentar textura lisa ou 

áspera. A classificação de textura superficial, que é definida pelo grau de 

quanto a superfície do agregado é lisa ou áspera, é baseada em uma avaliação 

visual. A textura superficial do agregado depende da dureza, granulação e 

porosidade da rocha matriz e da sua subseqüente exposição à ação de atrito 

(MEHTA; MONTEIRO,1994). 

Para Giammusso (1992), partículas lisas exigem menos pasta para 

envolvimento, mas a resistência obtida é menor. As asperezas aumentam a 

aderência entre pasta e agregado. 

As formas dos agregados estão relacionadas às características 

geométricas: arredondadas, angulosas, alongadas ou achatadas. Segundo 

Mehta e Monteiro (1994), partículas formadas por atrito tendem a ser 

arredondadas, pela perda de vértices e arestas. Agregados de rochas britadas 

possuem vértices e arestas bem definidos e são chamados de angulosos. As 

partículas cuja espessura é pequena em relação a outras duas dimensões são 

chamadas de lamelares ou achatadas. Quando o comprimento é 

consideravelmente maior do que as outras duas dimensões, as partículas são 

classificadas como alongadas. 

Portanto, a forma das partículas depende de suas dimensões. Dessas 

dimensões depende o índice de forma, que corresponde a relação entre o 
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comprimento do agregado e a espessura, ambas determinadas por meio de 

paquímetro. Para tanto, considera-se o comprimento (c), a maior dimensão do 

agregado; a espessura (e), que corresponde a menor dimensão do agregado; e 

a largura (l), a dimensão intermediária. A forma de agregados graúdos também 

pode ser determinada pela área específica volumétrica, que é definida como a 

relação entre a área superficial e o volume. Partículas arredondadas têm baixo 

valor de área específica, mas partículas alongadas e achatadas possuem valor 

elevado de área específica (MEHTA; MONTEIRO,1994).  

A forma dos grãos é uma das característica do agregado que mais afeta 

a trabalhabilidade do concreto, se mantida inalteradas outra variáveis do traço. 

Partículas lamelares tornam o concreto áspero e difícil de rolar, exigindo, por 

essa razão, um teor maior de argamassa (GIAMMUSSO, 1992). 

Portanto, as características geométricas do agregado graúdo influenciam 

na coesão do concreto, ou seja, na compacidade e no travamento entre as 

partículas e, por conseqüência, na resistência à compressão.  

 

2.3.6 Substâncias deletérias 

 

São materiais trazidos pelo agregado que podem prejudicar o concreto 

quanto à resistência. Matéria orgânica, galhos, folhas, torrões ou materiais 

pulverulentos são exemplos típicos de substâncias deletérias. Os agregados 

poderão possuir impurezas que podem prejudicar o processo de hidratação do 

cimento, alterar a aderência das partículas com a pasta, enfraquecer as 

propriedades do concreto, e até causar defeitos estéticos (ANDRIOLO, 1984). 

Na maioria das vezes, é necessário, apenas, que o engenheiro faça uma 

inspeção visual do agregado. Se o agregado apresentar uma quantidade visível 

de substâncias deletérias, esse agregado poderá ser rejeitado para a produção 

de concreto. 
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2.3.7 Recebimento e controle dos agregados 

 

Como um dos componentes do concreto, é indispensável que o 

agregado atenda algumas exigências para que não comprometa a qualidade 

do próprio concreto. 

Os cuidados com os agregados dependem do grau de responsabilidade 

e do tamanho da obra, podendo abranger desde ensaios típicos, como de 

granulometria, até ensaios que não são comuns, como o de reatividade 

química dos agregados. 

Ao contrário do cimento, que é um material de característica controla 

pela indústria, os agregados têm características mais variáveis devido à 

diversidade de procedências, heterogeneidade do mineral de origem, dentre 

outros fatores. 

Os ensaios típicos de controle dos agregados são o de granulometria, 

substâncias deletérias e umidade. Outros ensaios, como o de massa específica 

real, o de massa aparente e o de reatividade do agregado devem ser feitos 

uma vez, no início da obra. Segundo Giammusso (1992), são ensaios feitos 

geralmente uma vez para conhecimento do material, sendo necessárias outras 

verificações somente em casos de dúvidas ou indícios de variação. 

 

2.3.8 Agregados reciclados 

 

A produção de entulho na construção civil tornou-se uma prática antiga e 

corriqueira em muitas obras. Estima-se que 1/6 dos recursos naturais 

consumidos na construção civil são desperdiçados. Milhões de toneladas de 

agregados são consumidos todos os anos por esse setor e a principal 

conseqüência desse processo é a escassez do material, o que torna a 

aquisição de agregado mais difícil e onerosa. Nos grandes centros urbanos, é 

necessário viajar dezenas de quilômetros para se obter uma única carrada de 
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agregado miúdo ou graúdo. Por isso, novos materiais vêm sendo pesquisados 

para reduzir os efeitos do consumo acelerado de agregado natural. 

Entulho de construções de concreto demolidas fornece fragmentos nos 

quais o agregado está contaminado por pasta endurecida de cimento, gipsita e 

outras substâncias em menor quantidade. A fração que corresponde ao 

agregado miúdo contém pasta e gipsita e é inadequada para a produção de 

concreto. Por outro lado, a parte que contém agregado graúdo, embora coberta 

pela pasta de cimento, tem sido usada com sucesso em vários estudos. 

A maior dificuldade no uso do entulho de construção como agregado 

para a produção de concreto é o custo do processo de beneficiamento. 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), o custo de britagem, graduação, controle de 

pó e separação dos constituintes indesejáveis é o principal obstáculo para que 

o entulho da construção civil seja utilizado como agregado no concreto. A 

Tabela 15 apresenta uma comparação entre um concreto produzido com 

agregado reciclado e outro concreto produzido com agregados naturais: 

 

Tabela 15 – Comparação das propriedades de concreto de agregado reciclado não 

contaminado e de concreto de agregado natural de composição similar (MEHTA; MONTEIRO, 

1994) 

Resistência de Aderência  

Agregado-argamassa 

Comparável à de controle 

(exceto agregados provenientes de 

argamassas de concretos velhos) 

Resistência à compressão 55% daquela de controle 

Módulo de elasticidade à compressão 64 – 100% daquela de controle 

Resistência à flexão 80 – 100% daquela de controle 

Coeficiente linear de expansão térmica Comparável à de controle 

Variações de comprimento Comparável à de controle 

Abatimento pelo tronco de cone Comparável à de controle 
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A utilização de resíduos provenientes da construção civil deve ser muito 

pesquisada. Resíduos de vidro, madeira, isopor, dentre outros, não são 

indicados para a produção de concreto com fins estruturais. 

A presença de vidro triturado no agregado tende a produzir misturas de 

concreto pouco trabalháveis e, devido ao alto teor de álcalis, afeta a sua 

resistência e durabilidade a longo prazo. Papel e rejeitos orgânicos, com ou 

sem incineração, causam problemas de pega e endurecimento no concreto de 

cimento Portland. Em geral, portanto, rejeitos urbanos não são adequados para 

produzir agregados para uso em concreto estrutural (MEHTA; 

MONTEIRO,1994). 

 

2.4 Aditivos 

 

Aditivos são produtos químicos usados em pequenos teores para 

melhorar propriedades do concreto fresco e do concreto endurecido. A Norma 

EB 1763 define os aditivos como produtos que adicionados em pequenas 

quantidades a concretos de cimento Portland modificam algumas de suas 

propriedades, no sentido de melhor adequá-las a determinadas condições. (EB 

1763 - Aditivos para concreto de cimento Portland, 2007).  

Para muitos engenheiros, o aditivo é considerado o quarto elemento 

integrante da composição do concreto, por se tratar de um produto químico 

muito utilizado em obras da construção civil. A eficiência do aditivo para a 

produção de concreto depende de alguns fatores, como: 

- escolher o aditivo correto para a finalidade a que se pretende; 

- realizar dosagem do concreto; 

- utilizar o teor correto de aditivo; 

- utilizar o aditivo da maneira correta. 

Segundo Giammusso (1992), aditivos não são indicados para corrigir 

defeitos no concreto. 
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2.4.1 Aplicação 

 

Os aditivos são empregados na produção de concreto ou argamassa 

para modificar ou proporcionar certas propriedades, tornando-os mais 

apropriados para serem manuseados, para incrementar suas características 

mecânicas, resistências às solicitações físicas ou químicas ou ainda torna-los 

mais econômicos e duráveis. 

O uso de aditivos no preparo do concreto resulta em muitos benefícios: 

• aumento da compacidade do concreto endurecido; 

• melhora a coesão do concreto fresco; 

• aumento da resistência aos esforços mecânicos; 

• melhoria da trabalhabilidade; 

• redução da permeabilidade; 

• diminuição da retração; 

• aumento da durabilidade; 

• possibilita a retirada dos cimbres e fôrmas em tempo reduzido; 

• diminuição do calor de hidratação; 

• retardam ou aceleram a pega, dependendo do tempo de trabalho 

requerido; 

• propicia a obtenção de concretos auto-adensantes. 

 

2.4.2 Classificação dos aditivos 

 

Os aditivos são classificados pela forma de atuação sobre o concreto. 

São muitos os tipos de aditivos produzidos pela indústria, mas podem ser 

considerados como principais os aditivos plastificantes, aceleradores e 
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retardadores. A Norma (EB 1763 - Aditivos para concreto de cimento Portland, 

2007) classifica os aditivos da seguinte forma: 

• Tipo P – plastificantes 

• Tipo R – retardador 

• Tipo A – acelerador 

• Tipo PR – plastificante retardador 

• Tipo PA – plastificante acelerador 

• Tipo IAR – incorporador de ar 

• Tipo SP – superplastificante 

• Tipo SPR – superplastificante retardador 

• Tipo SPA – superplastificante acelerador 

Os aditivos variam amplamente quanto à composição química e quanto 

ao papel a que se destinam, por isso, é difícil classifica-los de acordo com as 

suas funções. 

Para Mehta e Monteiro (1994), as substâncias empregadas como 

aditivos podem ser divididas em dois tipos: algumas substâncias começam a 

agir instantaneamente sobre o sistema água-cimento, por modificação da 

tensão superficial da água e por adsorção à superfície das partículas de 

cimento; outras se dissociam em seus íons constituintes e afetam as reações 

químicas entre os compostos do cimento e a água, de alguns minutos até 

algumas horas após a adição. 

 

2.4.2.1 Aditivos plastificantes 

 

O efeito destes aditivos consiste em melhorar a plasticidade da mistura 

possibilitando a redução da quantidade de água. Segundo a Norma, o aditivo 

plastificante consiste num produto que aumenta o índice de consistência do 

concreto mantida a quantidade de água de amassamento, ou que possibilita a 
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redução de, no mínimo, 6% da quantidade de água de amassamento para 

produzir um concreto com determinada consistência (EB 1763). 

Com o uso de aditivos plastificantes é possível aumentar a fluidez sem 

aumentar o teor de água, ou reduzir o teor de água mantendo uma mesma 

consistência do concreto fresco. Por essa razão, os plastificantes são também 

chamados de redutores de água ou dispersores (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

Substâncias com moléculas longas e polares (cujas extremidades têm 

cargas elétricas diferentes) se fixam com a extremidade negativa sobre a 

superfície das partículas de cimento, enquanto que as extremidades opostas, 

carregadas positivamente, fazem com que haja repulsão entre as partículas, 

impedindo-as de se aglutinar. Embora as partículas fiquem bem próximas, elas 

não chegam a se tocar e mantêm as camadas de água de pequena espessura 

que as separa. 

 

Tabela 16 – Benefícios obtidos com a utilização de aditivos plastificantes 

(METHA;MONTEIRO, 1994) 

Resistência à 
compressão (MPa) 

 

Séries de Consumo 

Consumo 
de Cimento 

(Kg/m3) 

Relação 
água/cimento 

Abatimento 
(mm) 

7 dias 28 dias 

(A) Concreto de 
referência (sem 
aditivo) 

 

300 

 

0,62 

 

50 

 

25 

 

37 

Objetivo de uma dada 
dosagem de aditivo 

 

(B) Aumento da 
fluidez 

300 0,62 100 26 38 

(C) Aumento da 
resistência  

300 0,56 50 34 46 

(D) Redução do 
consumo de cimento 

270 0,62 50 25,5 37,5 

 

Os aditivos plastificantes ganharam muita importância na indústria da 

produção de concreto. A utilização deste produto químico se justifica por vários 

aspectos, como mostra a Tabela 16. As centrais de concreto necessitam 

produzir concretos com características fluidas para que seja possível bombeá-
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lo até o destino final, e, por isso, a utilização de algum tipo de plastificante 

torna-se imprescindível. 

A Tabela 16 propõe uma comparação entre um concreto que não 

contém aditivo e um concreto com aditivo plastificante. 

O concreto de referência, sem qualquer aditivo (Série A) tem um 

consumo de cimento de 300 Kg/m3 e uma relação água-cimento igual a 0,63; o 

concreto fresco apresentou um abatimento de 50 mm, e o concreto endurecido, 

resistências à compressão de 25 e 37 MPa, aos 7 e 28 dias, respectivamente. 

Com a série de ensaios B, o objetivo foi aumentar a fluidez do concreto 

de referência, sem adição de mais cimento ou água. Este procedimento é útil 

quando o concreto deve ser lançado através de seções densamente armadas 

ou por bombeamento. 

Com a série C de ensaios, o objetivo foi atingir resistências à 

compressão mais elevadas sem aumentar o teor de cimento ou reduzir a 

consistência da mistura do concreto de referência. A incorporação da mesma 

dosagem do aditivo redutor, como na série B, tornou possível reduzir o teor de 

água em 10 % aproximadamente (de 186 para 168 Kg/m3) mantendo o 

abatimento em 50 mm. Como resultado da redução na relação água/cimento, a 

resistência à compressão aumentou de 25 para 34 MPa, aos 7 dias, e de 37 

para 46 MPa, aos 28 dias. Este procedimento pode ser necessário quando as 

especificações de trabalho limitam a relação água/cimento máxima, mas 

exigem uma resistência inicial elevada. 

A Série D de ensaios demonstra como o aditivo plastificante torna 

possível conseguir uma redução de cimento de 10% sem comprometer a 

consistência ou a resistência da mistura do concreto referência. Além da 

economia de custo, esta redução de cimento pode ser importante quando o 

principal objetivo em concreto massa for a redução na elevação da temperatura 

(MEHTA; MONTEIRO,1994). 

Segundo Giammusso (1992), aditivos plastificantes são amplamente 

utilizados para as finalidades abaixo: 

• Execução de peças esbeltas de concreto; 
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• Execução de peças de concreto com armadura densa; 

• Situações que necessitam de alta plasticidade sem comprometimento 

da resistência mecânica; 

• Para redução do consumo de cimento, propiciando economia; 

• Em casos de concreto bombeado. 

Compostos a base de ligno-sulfonatos atuam como plastificantes. 

Os teores utilizados situam-se entre 0,2% e 0,5%, em relação ao teor de 

cimento, em massa. 

 

2.4.2.2 Aditivos aceleradores 

 

O aditivo acelerador é um produto que diminui os tempos de início e fim 

de pega do concreto, bem como acelera o desenvolvimento das suas 

resistências iniciais (EB 1763). 

O cloreto de cálcio é o aditivo acelerador mais eficiente, mas, no 

entanto, outros materiais como carbonatos, silicatos, fluossilicatos e compostos 

orgânicos como a trietanolamina atuam também como aceleradores (BAUER, 

2003). Para Giammusso (1992), o melhor acelerador de endurecimento é o 

cloreto de cálcio (CaCl2), mas há limitações no emprego desse produto devido 

a alta probabilidade de provocar a corrosão da armadura do concreto. 

Por isso, a dosagem de aditivo acelerador deve ser bastante cuidadosa, 

tendo em vista a capacidade que esse tipo de aditivo possui para alterar 

algumas propriedades do concreto. 

O cloreto de cálcio tem a capacidade de alterar consideravelmente o 

tempo de pega do concreto, como mostra a Figura 26: 
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Figura 26 – Efeito da adição de cloreto de cálcio sobre o tempo de pega do cimento Portland 

(MEHTA; MONTEIRO, 1994) 

 

Os tempos de início e fim de pega são diminuídos, o calor de hidratação 

é liberado mais rapidamente, e a resistência do concreto poderá aumentar às 

primeiras idades, mas, a idades superiores, poderá ter um decréscimo sensível 

(ANDRIOLO, 1984). A influência do cloreto de cálcio nas propriedades do 

concreto estão resumidas na Tabela 17: 
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Tabela 17 – Propriedades influenciadas pelo emprego de cloreto de cálcio (MEHTA; 

MONTEIRO, 1994) 

PROPRIEDADE EFEITO GERAL 

Pega Reduz o tempo de pega inicial e final. 

Resistência à compressão Aumenta significativamente a resistência à compressão nos 

primeiros 3 dias de cura. 

Resistência à tração Pequena diminuição aos 28 dias. 

Resistência à flexão Redução de cerca de 10% aos 7 dias. 

Calor de hidratação Aumento de cerca de 30% em 24 h. 

Resistência ao ataque por 

sulfato 

A resistência é diminuída. 

Reação álcali-agregado A reação é intensificada. 

Corrosão Não causa problema para o concreto armado convencional 

quando tomadas precauções adequadas. 

Retração e fluência É aumentada. 

Variação de volume Há citação de aumento de 0-15%. 

Permeabilidade Diminui nas primeiras idades. 

Módulo de elasticidade Aumenta nas primeiras idades. 

Exsudação É diminuída. 

 

Podem ser obtidos aumentos de resistência de até 50% ou mais em 24 

ou 36 horas com a utilização de aditivos aceleradores. Aconselha-se a 

utilização de aditivos acelerados nas seguintes situações (GIAMMUSSO, 

1992): 

• Desforma rápida; 

• Produção de peças pré-moldadas de concreto; 

• Reparos que necessitam de liberação rápida. 

Os teores para a utilização desses produtos em concreto situam-se entre 

0,5% e 2%. 
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2.4.2.3 Aditivos retardadores  

 

São aditivos cuja principal finalidade é adiar o processo de pega para 

que seja possível realizar operações de trabalho com o concreto. O aditivo 

retardador aumenta os tempos de início e fim de pega do concreto (EB 1763). 

Os retardadores são, em geral, à base de açúcares (glicose e seus 

compostos, gluconatos e sacarose). Estas substâncias reagem com os 

compostos de cálcio, formando produtos instáveis que após algum tempo se 

decompõem, passando a hidratação a ter um curso normal (GIAMMUSSO, 

1992). 

O retardamento da pega pode alcançar de 2 horas até 3 horas além do 

tempo de pega normal. Segundo Giammusso (1992), aditivos retardadores 

costumam ser utilizado nas seguintes situações: 

• Transporte demorado (distância grande ou trânsito demorado); 

• Necessidade de tempo mais prolongado para lançamento e 

adensamento do concreto; 

• Para se evitar a formação de juntas entre duas camadas adjacentes 

de concretagem; 

• Temperatura muito elevadas; 

• Cimento de pega muito rápida; 

• Retardamento da liberação de calor (concreto massa). 

Os teores de aditivos retardadores variam de 0,2% a 0,3%.  

 

2.4.2.4 Aditivos Superplastificantes 

 

Segundo a Norma, o aditivo superplastificante aumenta o índice de 

consistência do concreto mantida a quantidade de água de amassamento, ou 

que possibilita a redução de, no mínimo, 12% da quantidade de água de 
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amassamento, para produzir um concreto com determinada consistência (EB 

1763). 

Os aditivos superplastificantes têm um comportamento análogo ao dos 

plastificantes, porém de efeito muito mais intenso. A redução da quantidade de 

água pode chegar a 20% ou mais, dependendo do teor de aditivo utilizado. 

Os superplastificantes consistem de tensoativos aniônicos de cadeia 

longa, massa molecular elevada com grande número de grupos polares na 

cadeia do hidrocarboneto. Quando adsorvido pelas partículas de cimento, o 

tensoativo confere uma forte carga negativa, a qual auxilia a reduzir 

consideravelmente a tensão superficial da água circundante e aumentar 

acentuadamente a fluidez do sistema (MEHTA; MONTEIRO,1994). 

Portanto, a utilização de aditivos superplastificantes possibilita a 

produção de concretos muito fluidos ou auto-adensáveis, que dispensam, 

muitas vezes, a utilização de vibradores de imersão para adensamento. Porém, 

é necessário aumentar o teor de material fino para que não ocorra segregação 

da mistura, ou seja, os materiais componentes do concreto não se separem. 

Comparados aos aditivos plastificantes, quantidades relativamente 

grandes de superplastificantes de até 1% em massa de cimento, podem ser 

incorporadas às misturas de concreto sem causar exsudação excessiva e 

retardamento do tempo de pega, apesar da consistência ser da ordem de 200 a 

250 mm de abatimento. Enquanto a redução do teor de água é de 5% a 10%, 

utilizando-se aditivos plastificantes; com aditivos suplesplastificantes a redução 

de água de 20% a 25% pode ser obtida sem redução da consistência. O 

aumento nas propriedades mecânicas é geralmente proporcional à diminuição 

da relação água/cimento. Com consumos de cimento maiores e relações 

água/cimento menores do que 0,45, é possível atingir taxas ainda maiores de 

desenvolvimento da resistência (MEHTA; MONTEIRO,1994). A Tabela 18 

mostra a evolução da resistência com o uso de superplastificantes: 
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Tabela 18 – Evolução da resistência a partir do emprego de superplastificantes (MEHTA; 

MONTEIRO, 1994) 

Resistência à 
compressão (MPa) 

 

Séries de Consumo 

Consumo 
de Cimento 

(Kg/m3) 

Relação 
água/cimento 

Abatim. 

(mm) 
1 

dia 

3 
dias 

7 
dias 

28 
dias 

(A) Concreto de 
referência (sem 
aditivo) 

 

360 

 

0,60 

 

225 

 

10 

 

21 

 

32 

 

45 

(B) Concreto com a 
mesma consistência 
de (A), com menos 
água e com aditivo 
superplastificante 

 

 

360 

 

 

0,45 

 

 

225 

 

 

20 

 

 

35 

 

 

43 

 

 

55 

(C) Concreto com a 
mesma relação 
água/cimento de (B), 
sem aditivo e menor 
abatimento 

 

 

360 

 

 

0,45 

 

 

30 

 

 

16 

 

 

28 

 

 

37 

 

 

52 

 

Segundo Giammusso (1992), aditivos superplastificantes são 

empregados para as seguintes finalidades: 

• Obtenção de concreto superfluido e auto-adensáveis; 

• Redução significativa da água de amassamento; 

• Redução do teor de cimento (mediante redução de água e mantendo-

se constante a relação água/cimento); 

• Maior facilidade de bombeamento do concreto. 

Os superplastificantes são produzidos à base de melaninas, naftalenos 

ou ligno-sulfonatos. Os teores sugeridos variam entre 0,6% a 1,2%.  

 

2.4.2.5 Outros aditivos 

 

Existem diversos outros tipos de aditivos e também aditivos combinados 

que desempenham mais de uma função. A indústria da construção civil utiliza 

frequentemente aditivos impermeabilizantes, aditivos com pigmentos, além de 

aditivo plastificante-retardador. Os demais aditivos não são amplamente 
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utilizados, mas, em casos muito específicos, podem ser uma opção para o 

engenheiro responsável pelo controle tecnológico do concreto. 

 

2.4.2.5.1 Aditivos expansores: são produtos que produzem a expansão 

do concreto a partir da produção de gases. Esse aditivo, que à 

base de pó de alumínio, é utilizado em locais de difícil 

adensamento e para preencher cavidades. 

2.4.2.5.2 Compensadores de retração: são produtos (sulfatos) que 

combatem a retração da pasta de cimento. Esses aditivos 

resultam num concreto com expansão, neutralizando, 

portanto, a retração. 

2.4.2.5.3 Aditivos Impermeabilizantes: consistem essencialmente em 

sabões de sódio que, por troca de íons, se transformam em 

sabões de cálcio que vão obstruir os poros capilares da pasta. 

Aconselha-se a utilização de aditivos impermeabilizantes em 

concretos expostos à umidade. 

2.4.2.5.4 Aditivos com pigmentos: são utilizados para dar cor ao 

concreto. Vários óxidos metálicos podem ser empregados 

dependendo da cor desejada. 

2.4.2.5.5 Aditivos Incorporadores de ar: estes aditivos atuam formando 

bolhas no concreto que tendem a escapar da pasta. Os 

incorporadores de ar melhoram a coesão e aumentam a 

resistência do concreto ao congelamento. 

2.4.2.5.6 Aditivos Bactericidas: evitam a formação de fungos no 

concreto. O sulfato de cobre é um exemplo desse tipo de 

aditivo que pode ser empregado na execução pisos de 

concreto de depósitos de alimentos. 
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2.4.3 Recomendações gerais 

 

Como aditivos são produtos químicos utilizados para melhorar as 

propriedades do concreto, são necessários alguns cuidados para que o produto 

não comprometa a qualidade do concreto fresco ou endurecido. Para 

Giammusso (1992), as principais recomendações são: 

• Procurar produtos conhecidos de fabricantes idôneos; 

• Observar prazos de validade do produto em embalagem fechada e 

depois de aberta; 

• Seguir as orientações do fabricante quanto à estocagem e utilização; 

• Proteger o produto de intempéries; 

• Não misturar aditivos de fabricantes diferentes; 

• Solicitar orientação do fabricante; 

• Respeitar os teores indicados pelo fabricante; 

• Realizar experiência prévia para melhor conhecimento do aditivo. 

A composição química de qualquer aditivo industrializado é sigilosa e 

não costuma ser divulgada pelo fabricante. Essas formulações são segredos 

industriais, resultado de muitas pesquisas e experiências, geralmente 

demoradas e dispendiosas que resultam na obtenção contínua de produtos 

novos e melhores. Além disso, todas as matérias-primas devem ser 

rigorosamente controladas, pois pequenas variações de qualidade ou 

pequenos teores de impurezas podem alterar completamente o desempenho 

do produto final (GIAMMUSSO, 1992).  

 

2.5 Resíduo de Porcelanato 

 

Os materiais cerâmicos possuem como matéria-prima principal a argila 

que, após ser submetida a um processo industrial, resulta em produtos para 
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aplicação na indústria em geral. Segundo a Associação Brasileira de Cerâmica, 

os materiais cerâmicos compreendem todos os materiais inorgânicos, não 

metálicos, de emprego em engenharia ou produtos químicos inorgânicos que 

são utilizáveis geralmente após tratamento em temperaturas elevadas 

(ACCHAR, 2000). 

Dentre os principais tipos de cerâmica destacam-se os porcelanatos, 

que consistem em uma cerâmica de revestimento, de porosidade reduzida, 

sendo empregada em obras da construção civil de excelente padrão de 

acabamento. O porcelanato é um produto cerâmico declarado pela Norma ISO 

13006/NBR13818 com especificação BIa, significando material prensado com 

absorção de água menor ou igual a 0,5% (ROSSO; CUNHA; ROJAS-

RAMIREZ, 2005). 

Segundo Marquez e col. (2007), o porcelanato apresenta uma 

microestrutura densa, constituída por fases cristalinas, mulita e quartzo, em 

quantidade minoritária, imersa em uma fase vítrea majoritária. No mercado 

atual pode ser classificado como esmaltado (polido) ou técnico (rústico). O 

porcelanato é uma cerâmica muito resistente ao risco e ao ataque químico, 

podendo ser ou não decorado superficialmente, dependendo do modelo. Essas 

qualidades resultaram em um importante crescimento no consumo de 

porcelanatos pela indústria da construção. 

Em 1996, apenas uma empresa produzia porcelanatos no Brasil. 

Atualmente, várias empresas produzem essa cerâmica, chegando a uma 

produção de 33 milhões de m2, em 2006 (MARQUEZ e col., 2007). 

 

2.5.1 Tipo e classificação dos porcelanatos 

 

Uma das principais características dos porcelanatos é a baixa 

porosidade do material. A Tabela 19 apresenta os tipos de revestimento de 

acordo com a absorção de água: 
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Tabela 19 – Tipos de revestimentos em função da absorção de água segundo a ISO 

13006/NBR13818/1997 (ROSSO; CUNHA; ROJAS-RAMIREZ, 2005) 

Tipologia de Produto Absorção (%) 

Porcelanato Até 0,5 

Grês 0,5 a 3,0 

Semi-grês 3,0 a 6,0 

Semi-porosa 6,0 a 10,0 

Poroso Acima de 10,0 

 

Rosso, Cunha e Rojas-Ramirez (2005) apresentam os tipos de 

porcelanatos de acordo com as características de produção das peças: 

• Monocolores: que são obtidos a partir da coloração da barbotina ou do 

pó atomizado; 

• Granitados: são obtidos a partir da mistura de pós atomizados de 

diferentes cores, utilizando-se processo automático de dosagem; 

• Macrogranitados: são obtidos através da mistura de pós atomizados 

com grânulos de grandes dimensões coloridos; 

• Duplo carregamento: são obtidos através da mistura de pós 

micronizados de diferentes cores que, através de oportunos 

carregamentos nas prensas, são distribuídos casualmente, originando 

nuances superficiais; e 

• Sais solúveis: consiste na decoração superficial do produto com sais 

que desenvolvem cor. Este tipo de decoração só é visível após o 

polimento. 

Os fabricantes de porcelanato oferecem ao mercado consumidor uma 

grande variedade de produtos, seja no tamanho das peças ou nas cores e 

estilos apresentados. Porém, o porcelanato polido, independente do estilo 

escolhido pelo consumidor, é o mais consumido na construção, fazendo com 

que a produção desses tipos de porcelanato resulte num impacto significativo 

na geração de resíduos decorrentes do polimento. 
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2.5.2 Produção do porcelanato 

 

O porcelanato consiste em uma cerâmica de baixa porosidade cuja 

produção está dividida nas seguintes etapas: dosagem, moagem, atomização, 

prensagem, secagem, queima e polimento. 

 

2.5.2.1 Dosagem 

 

O processo de fabricação do porcelanato se inicia com o recebimento 

dos materiais extraídos em jazidas e subseqüente seleção. De acordo com o 

modelo de porcelanato desejado para fabricação, os materiais são colhidos em 

baias e então é alimentada uma balança previamente programada, como 

mostra a Figura 27. Esta etapa consiste na dosagem do porcelanato. 

Uma massa de porcelanato é composta basicamente por uma mistura 

de argilas, feldspatos, areias feldspáticas, caulins e, às vezes, filitos e aditivos, 

quando necessários.  

 

 

Figura 27 – Dosagem do porcelanato (CERÂMICA ELIZABETH, 2007) 

 

O processo de fabricação é iniciado com a dosagem das matérias-

primas, mediante uma formulação pré-determinada. Antes desta etapa do 

processo é necessário um controle rigoroso na pré-liberação das matérias-
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primas e também da umidade de consumo das mesmas, para que a 

formulação tenha peso real conforme determinada (ROSSO; CUNHA; ROJAS-

RAMIREZ, 2005). 

 

2.5.2.2 Moagem 

 

O material selecionado é moído em moinhos cilíndricos de grande 

dimensão o qual proporcionam elevada finura à massa e pequeno valor de 

absorção de água. 

Segundo Rosso, Cunha e Rojas-Ramirez (2005), uma moagem não 

eficiente poderá comprometer a reatividade da massa durante a queima, 

podendo ocasionar arrancamento de partículas durante a etapa de polimento. 

Os equipamentos utilizados durante o processo de moagem são 

mostrados na Figura 28: 

 

 

Figura 28 – Moinhos utilizados na fabricação do porcelanato (CERÂMICA ELIZABETH, 2007) 

 

Os principais controles realizados durante a etapa de moagem são o da 

densidade, viscosidade e resíduo da barbotina. Através do peneiramento, a 

barbotina pode ser descarregada em tanques aéreos, térreos ou subterrâneos. 
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Nessa etapa é que é realizada a coloração da barbotina. Após a adição 

do corante, a mesma deve permanecer em agitação, no mínimo, 24 horas para 

homogeneização da cor (GONZALEZ; FEDERICE, 1999). 

 

2.5.2.3 Atomização 

 

O processo de atomização influencia no formato, na umidade e no 

tamanho dos grânulos, podendo afetar a fluidez do pó e, consequentemente, o 

preenchimento do molde na prensa, que por sua vez pode alterar a resistência 

mecânica a verde das peças, gerar problemas dimensionais e trincas durante a 

queima (ROSSO; CUNHA; ROJAS-RAMIREZ, 2005). A Figura 29 mostra a 

etapa de atomização: 

 

 

Figura 29 – Atomização do pó para fabricação de porcelanato (CERÂMICA ELIZABETH, 2007) 

 

O pó atomizado é conduzido para armazenamento em silos em tempo 

suficiente para homogeneização da umidade. 

 

2.5.2.4 Prensagem 

 

Durante a etapa de prensagem surge a peça de porcelanato 

propriamente dita, no tamanho e modelo desejados. Segundo Beltran e col. 
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(1996), na etapa de prensagem busca-se, além da conformação, reduzir a 

porosidade interna da peça.  

A pressão específica de compactação varia de 400 Kgf/cm2 a 500 

Kgf/cm2. Não deve haver gradiente de densidade no material para evitar 

deformações e desvios de ortogonalidade (ROSSO; CUNHA; ROJAS-

RAMIREZ, 2005).  A Figura 30 mostra a fase da prensagem da cerâmica: 

 

 

Figura 30 – Prensagem do porcelanato (CERÂMICA ELIZABETH, 2007) 

 

2.5.2.5 Secagem 

 

Após a fase de prensagem, as peças cruas de porcelanato seguem para 

a fase de secagem. O objetivo da secagem é deixar um índice mínimo de 

umidade na cerâmica, devendo ser, portanto, muito eficiente para que não 

surjam problemas na etapa de queima do porcelanato. A Etapa de secagem é 

apresentada na Figura 31: 
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Figura 31 – Secagem das peças de porcelanato (CERÂMICA ELIZABETH, 2007) 

 

É nessa fase que as peças recebem as características superficiais, 

antes de entrarem no forno. Esse processo de secagem é contínuo e muito 

importante para a qualidade final do porcelanato. 

Para produtos decorados com sais solúveis, a temperatura de secagem, 

além da temperatura na qual as peças recebem a decoração, devem ser 

rigorosamente controladas para que a penetração do sal na peça seja preciso 

(ROSSO; CUNHA; ROJAS-RAMIREZ, 2005). 

 

2.5.2.6 Queima 

 

A etapa de queima do porcelanato ocorre ao longo de fornos contínuos, 

interligados, chegando a temperatura a alcançar 1.280 °C. A temperatura de 

queima deve propiciar a máxima densificação da massa. 

Segundo Bittner e col. (1994), é na etapa de queima que o processo de 

densificação via fase líquida ocorre reduzindo ao máximo a porosidade das 

peças. O controle da quantidade e viscosidade da fase líquida é fundamental 

para se manter as condições de contração linear e porosidade. Durante o 

processo de queima ocorre a solubilização e re-precipitação de sólidos, 

proporcionando aumento do tamanho do grão e da densificação (KINGERY, 

1996). A Figura 32 mostra o forno utilizado para queima do porcelanato: 
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Figura 32 – Forno para queima do porcelanato (CERÂMICA ELIZABETH, 2007) 

 

2.5.2.7 Polimento 

 

A fase de polimento do porcelanato é opcional dependendo do modelo 

desejado. Se o modelo for rústico, não é necessário o polimento das peças, 

porém, se o modelo for polido, a etapa de polimento integra o ciclo de 

fabricação do porcelanato. 

Como o consumo de porcelanato polido é muito superior ao consumo de 

porcelanato rústico, ou seja, não polido, o piso necessitará de um polimento no 

final do processo de fabricação. Nessa fase, o piso recebe um polimento que é 

realizado com discos diamantados e com tijolos abrasivos.  

A Figura 33 apresenta o equipamento utilizado na etapa de polimento do 

porcelanato: 

 

 

Figura 33 – Equipamento para polimento do porcelanato (CERÂMICA ELIZABETH, 2007) 
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Segundo Bittencourt e Benincá (2002), o processo de polimento consiste 

em um equipamento dotado de várias cabeças polidoras compostas de 

materiais abrasivos que, em contato com as peças em rotação alta, velocidade 

controlada em presença de água, executam o polimento. À Medida em que a 

peça de porcelanato passa pela máquina, os abrasivos usados apresentam 

gradativamente uma granulometria mais fina, até conseguir-se o resultado 

desejado, ou seja, o brilho superficial. 

A primeira parte da polidora é responsável pelo desgaste acentuado da 

peça, ou seja, onde se dá o nivelamento da superfície da peça, com abrasivos 

diamantados e magnesianos de granas grossas (100 mesh a 200 mesh), como 

mostra a Figura 34: 

 

 

Figura 34 – Cabeças abrasivas diamantadas (CERÂMICA ELIZABETH, 2007) 

 

A segunda etapa é responsável em realizar a preparação para o 

polimento. Cada cabeça tem a finalidade de apagar os riscos (ranhuras) 

deixados pelas cabeças anteriores e deixar a peça totalmente uniforme (lisa). 

As granas utilizadas são de 240 mesh a 700 mesh. A terceira etapa é o 

polimento propriamente dito. Na peça não existem mais riscos e a mesma 

começa a receber o brilho. Utiliza-se, normalmente, granas de 800 mesh a 

3000 mesh (ROSSO; CUNHA; ROJAS-RAMIREZ, 2005). 

 A Figura 35 mostra as cabeças com tijolos abrasivos à base de carbeto 

de silício e cimento magnesiano: 
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Figura 35 – Cabeças de polimento com tijolos abrasivos (CERÂMICA ELIZABETH, 2007) 

 

A pureza das matérias-primas utilizadas na fabricação dos abrasivos é 

de fundamental importância para a qualidade do polimento do porcelanato. A 

água constitui-se, também, como um elemento fundamental durante o processo 

de polimento, por isso, a qualidade e a quantidade em abundância são fatores 

imprescindíveis ao processo.  

Como a quantidade de água utilizada em uma unidade de polimento é 

muito elevada (4.000 litros), existe a necessidade de recirculação em circuito 

fechado para reaproveitamento. Com este procedimento, torna-se necessário 

um tratamento químico/físico na água para posterior decantação dos resíduos 

do polimento e filtro-prensagem. A água é distribuída na máquina em cada 

cabeça polidora e tem a função de diminuir o atrito entre os abrasivos e a peça, 

refrigerando o local e retirar os resíduos gerados que poderiam ficar sobre as 

peças, causando riscos e arranhões (ROSSO; CUNHA; ROJAS-RAMIREZ, 

2005). 

 Durante o processo de tratamento físico/químico, a água é reciclada e 

retorna à etapa de polimento. O resíduo de porcelanato é, então, coagulado, 

floculado, filtrado (Figura 36) e seco naturalmente. O resíduo permanece no 

pátio de estocagem, ao ar livre, aguardando um destino final. 

 



 

 

109

 

Figura 36 – Reciclagem da água e obtenção do resíduo de porcelanato (CERÂMICA 

ELIZABETH, 2007) 

 

2.5.3 Produção do Resíduo de porcelanato 

 

Resíduo é todo material descartado produzido durante o processo de 

fabricação de um produto que, na maioria das vezes, não é reutilizado no 

próprio processo ou não possui aplicação em outras indústrias. 

A indústria cerâmica gera uma grande quantidade de resíduos, seja na 

produção de tijolos, telhas ou materiais cerâmicos nobres, como pisos e louças. 

O resíduo de porcelanato surge durante a produção do porcelanato 

polido, durante a etapa de polimento, que consiste numa das etapas finais do 

processo. O porcelanato polido é o mais produzido comercialmente, 

requerendo uma etapa de polimento durante sua produção a fim de nivelar, 

retirar riscos e defeitos e dar brilho a superfície do produto final. No entanto, 

essa etapa do processamento gera grande quantidade de resíduo, 

particularmente com o aumento da produção que vem ocorrendo nos últimos 

anos, trazendo, assim, um novo custo aos produtores do setor, que necessitam 

gerenciar e descartar adequadamente esse resíduo (MARQUEZ e col., 2007). 

Na fase de polimento, o porcelanato é introduzido numa máquina 

contínua, dotada de cabeçotes abrasivos e discos diamantados para realizar o 

polimento da cerâmica. Os tijolos abrasivos são denominados sorel e variam de 

acordo com as granas.  
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O resíduo do polimento é constituído por uma mistura de material 

cerâmico oriundo do polimento do porcelanato e material abrasivo desprendido 

durante o processo. O material abrasivo utilizado durante o polimento é 

geralmente composto por partículas de diamante ou carbeto de silício 

aglomerados por cimentos à base de cloretos magnesianos (MARQUEZ e col., 

2007). 

A composição química do resíduo de porcelanato é, portanto, constituída 

pela massa do próprio porcelanato e pelos resíduos gerados pelos utensílios 

de polimento. Esse material descartado costuma ser estocado pela indústria 

para posterior re-aterro das jazidas exploradas para extração da matéria prima 

do próprio porcelanato. 

A Figura 37 mostra a estocagem do resíduo de porcelanato para 

posterior utilização como material para aterro: 

 

 

Figura 37 – Estocagem do resíduo de porcelanato (CERÂMICA ELIZABETH, 2007) 

 

É importante ressaltar que o porcelanato convencional, ou seja, polido, é 

o mais amplamente comercializado, gerando, assim uma produção permanente 

de resíduo de porcelanato na fase de polimento. Estima-se que são produzidas 

entre 30 e 35 toneladas de resíduo de porcelanato diariamente, segundo o 

gerente da indústria Elizabeth Porcelanatos, o Sr. Mauro Palma. 
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2.5.4 Caracterização do resíduo de porcelanato 

 

O resíduo do polimento do porcelanato é constituído pelo material da 

massa pocelânica e pelo material abrasivo utilizado no processo de polimento, 

resultando em um pó branco, com granulometria fina e de composição química 

variada. Dentre os principais ensaios de caracterização do material, constam 

na literatura recente ensaios de caracterização físico-química e térmica. 

Bernardin e col. (2007) apresenta os resultados da análise química por 

espectrometria de fluorescência de raios X (Philips PW2400, pérola fundida) do 

resíduo de polimento de massa porcelânica e do abrasivos à base de carbeto 

de silício, conforme mostra a Tabela 20: 

 
Tabela 20 – Análise química dos resíduos (BERNARDIN e col., 2007) 

esíduo SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O P.F. 

Polimento 59,50 17,30 0,70 0,30 1,60 5,30 2,80 3,60 5,60 

Abrasivo 10,50 1,60 1,60 0,10 4,10 34,80 0,10 6,30 40,20

 

A análise realizada por Marques (2007), apresentada na Tabela 21, 

mostra a composição química do resíduo do polimento de porcelanato: 

 

Tabela 21 – Composição química (% em massa) do resíduo do polimento de porcelanato 

(MARQUEZ e col., 2007) 

Amostra PRa SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O RIb 

Resíduo 7,53 55,16 18,75 0,80 - 10,00 0,17 0,54 4,90

 

Conforme evidenciado na Tabela 21, o resíduo apresenta elevada 

quantidade de sílica, alumina e óxidos de magnésio, e baixa quantidade de 

óxidos fundentes. A Figura 38 apresenta os resultados da difração de raio X 

(Shimadzu, XRD 6000) do resíduo do polimento de porcelanato. Para Marques 
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(2007), o resíduo apresenta como fases cristalinas, mulita, quartzo, carbeto de 

silício e o periclase. 

 

 

Figura 38 – Padrão de difração de raiox X do resíduo do polimento de porcelanato (MARQUEZ 

e col., 2007). 

 

A mulita e o quartzo são provavelmente oriundos do porcelanato, 

enquanto que a presença do carbeto de silício e do óxido de magnésio no 

resíduo está relacionado ao abrasivo utilizado do processo de polimento. Pode-

se afirmar que a sílica presente na composição do resíduo é oriunda do 

porcelanato e do abrasivo, que a alumina advém do porcelanato, enquanto que 

o óxido de magnésio está associado ao cimento presente no abrasivo. 

A análise de distribuição de tamanho de partículas foi realizada por 

difração a laser (CILAS 1064). 

Segundo Marques (2007), a distribuição do tamanho de partículas é 

apresentada na Figura 39. O resíduo apresenta um diâmetro média de 11,1 μm 

e D10, D50 e D90 de aproximadamente 1, 6 e 30 μm respectivamente. Verifica-se 

que o resíduo apresenta uma larga distribuição de tamanho de partículas, 

entretanto com dimensões máximas semelhantes as dos materiais fundentes 

(feldspato e quartzo) comerciais, geralmente vendidos como “passantes” em 
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peneira ABNT malha 200 (74 μm). Apenas uma quantidade inferior a 0,5% do 

mateiral apresenta dimensões acima de 74 μm (MARQUEZ e col., 2007). 

  

 

 

Figura 39 – Distribuição do tamanho de partículas do resíduo de porcelanato (MARQUEZ e 

col., 2007) 

 

O resultado da análise térmica realizada com o abrasivo, isoladamente, 

está indicado na Figura 40, e mostra picos endotérmicos entre 260 °C e 500 

°C, devido a decomposição dos hidróxidos presentes na amostra. Entre 1.020 

°C e 1.030 °C podem ser observados picos endotérmicos e exotérmicos, talvez 

relacionados à dissociação do carbeto de silício, formando sílica e gás 

carbônico (BERNARDIN e col., 2007). 
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Figura 40 – Análise térmica diferencial do abrasivo de SiC (BERNARDIN e col., 2007) 

 

A análise térmica do resíduo porcelânico (Figura 41) mostra picos 

endotérmicos a 60 e 400 °C aproximadamente, devido à decomposição de 

substância orgânicas presentes no resíduo, que foi obtido de uma estação de 

tratamento. A 1.100°C há um pico endotérmico relacionado ao início da 

transição vítrea do resíduo. 

 

 

Figura 41 – Análise térmica diferencial do resíduo de polimento (BERNARDIN e col., 2007) 

 

 

 



 

 

115

2.5.5 Implicações ambientais do resíduo de porcelanato 

 

A ausência ou ineficiência de políticas específicas para resíduos tem 

criado condições para que os mesmos apresentem efeitos ambientais 

significativos sobre a malha urbana, como surgimento de aterros, entupimento 

de sistemas de drenagem, assoreamento de rios e córregos e contaminação do 

lençol freático, contribuindo para um alto custo social e econômico assumido 

pelas prefeituras e pela população (JOHN e ÂNGULO, 2004). 

O resíduo de porcelanato, como já foi mencionado neste trabalho, é 

produzido durante a fase de polimento da cerâmica, em larga escala, e se 

caracteriza como um pó muito fino, resultante do atrito gerado entre elementos 

abrasivos e a própria peça de porcelanato. O material resultante desse 

processo caracteriza-se como um resíduo que, por apresentar uma 

composição química composta, não pode ser facilmente utilizado pela indústria, 

fazendo, portanto, com que o material seja empregado para fins secundários, 

como para o aterramento de cavas. 

Segundo Bernardin e col. (2006), a deposição de resíduos industriais em 

aterros além dos elevados custos econômicos pode trazer inúmeros problemas 

ambientais, como contaminação do solo e agressão a vegetação presente no 

local. Nesse sentido, a re-utilização e a reciclagem são as soluções mais 

indicadas para o manejo da grande maioria dos resíduos industriais, tal como o 

resíduo do polimento de porcelanato. 

Seguindo uma tendência internacional de preservação ao meio 

ambiente, as indústrias estão se modernizando e aprimorando seus processos 

de gestão. As principais empresas estão se sensibilizando às causas 

ambientais e começaram a agregar valor aos resíduos gerados em seus 

processos, fazendo com que tenham uma aplicação na própria indústria, ou 

sirvam para gerar bens em outros setores industriais.  

O aproveitamento dos rejeitos através de estudos capazes de detectar 

suas potencialidades é encarado hoje como atividade complementar, que pode 

contribuir para diversificar produtos, diminuindo os custos finais, além de 
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resultar em diferentes alternativas para a produção de vários setores industriais 

(MORELLI; COIMBRA; LIBARDI, 2004). 

 

2.5.6 Perspectivas de Utilização do resíduo de porcelanato 

 

O aumento do consumo de porcelanato na construção civil, motivado 

pelo desenvolvimento imobiliário, resulta numa evolução da produção anual, 

ocasionando, consequentemente, um crescimento também na geração de 

resíduos do porcelanato. A produção do resíduo de porcelanato e as tentativas 

da indústria cerâmica para reutilizá-lo no processo de fabricação não são 

recentes.  

A inserção dos resíduos de porcelanato num ciclo produtivo representa 

uma opção de recuperação alternativa desses materiais, que é interessante 

tanto no aspecto ambiental, como no econômico. Nesse sentido, a indústria 

cerâmica vem demonstrando grande potencial para a reutilização de resíduos 

inorgânicos (ANDREOLA e col., 2002). 

Estudos analisaram o potencial de reciclagem do resíduo do polimento 

do porcelanato, observando que podem atuar como agentes promotores de 

expansão em produtos cerâmicos pelo método de formação de bolhas, 

obtendo-se espumas cerâmicas de baixa densidade (BERNARDIN e col., 

2007). 

A própria indústria de porcelanatos tentou incorporar novamente o 

produto para a fabricação de porcelanatos, mas não obteve sucesso. Devido o 

resíduo do polimento do porcelanato ser composto pelo resíduo do polimento 

da própria massa cerâmica e do abrasivo utilizado durante o polimento, esse 

material apresenta componentes químicos que, se utilizados novamente na 

fabricação da porcelanatos, formam uma porosidade intrínseca e indesejada, 

ocasionando, portanto, numa expansão inadequada do material. 

Essa expansão deve-se a presença de partículas de SiC incorporadas 

ao resíduo durante o processo de polimento, sendo que esta característica não 
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permite o uso deste tipo de resíduo em formulações cerâmicas de produtos 

densos, como os porcelanatos (BERNARDIN e col., 2007). 

A fabricação de uma cerâmica com característica porosa tem aplicações 

específicas, como para a produção de isoladores térmicos, devido a 

estabilidade e baixa condutividade térmica. Porém o volume de resíduo 

produzido é muito superior a quantidade consumida para essa finalidade.  

Segundo Marquez e col. (2007), pelo volume de resíduo produzido 

atualmente, os resultados apresentados nessas pesquisas não evidenciam 

nenhuma solução imediata e com potencial de reciclagem de um grande 

volume de resíduo, de modo a minimizar os impactos ambientais e econômicos 

de sua geração. 

A construção civil é forte consumidora de materiais e consiste num setor 

de grande potencial tecnológico e econômico, capaz de absorver novos 

processos e utilizar materiais recém descobertos ou aprimorados, por motivos 

econômicos ou ambientais. A utilização de resíduos gerados pelas indústrias 

para uso como matérias-primas alternativas tem sido efetuada com sucesso 

em vários países. A construção civil é o ramo da atividade tecnológica que 

consome grande volume de recursos naturais, por isso, consiste num 

importante setor para absorver a produção de resíduos (MORELLI; COIMBRA; 

LIBARDI, 2004). 

 Dentre os materiais mais consumidos na construção civil está o 

concreto, que consiste na mistura de cimento, areia, pedra e água, resultando 

num material resistente e de elevado consumo diário. A utilização do concreto 

é predominantemente para fins estruturais, mas pode ser empregado com 

outras finalidades, como para a fabricação de blocos de vedação vertical. 

O consumo de concreto no Brasil segue a tendência de desenvolvimento 

do setor. Em 2006, só no Estado de Minas Gerais, o consumo de concreto foi 

de 4 milhões de m3, o que representa um aumento significativo do volume 

produzido em relação a anos anteriores. Desse total, aproximadamente 10% é 

produzido por concreteiras. (NASCIMENTO, 2007). 



 

 

118

O concreto é um material muito consumido por apresentar inúmeras 

vantagens técnicas, como preparo fácil, facilidade de execução, custo baixo de 

produção, além de oferecer um grande potencial inovador. 

Portanto, o setor da construção civil representa um consumidor em 

potencial do resíduo de porcelanato gerado pela indústria cerâmica, 

especialmente através da utilização do resíduo para a produção de concreto ou 

argamassas.  

O setor cerâmico brasileiro necessita de estímulos à pesquisa e ao 

desenvolvimento de novas técnicas de produção, visando inovações 

tecnológicas dos produtos, bem como otimização do desempenho ambiental 

dos mesmos. O desenvolvimento de uma cultura de exigências ambientais na 

construção civil, que leva à tendência do consumo de produtos ambientalmente 

mais adequados, contribui para estas inovações (SOARES; PEREIRA; 

BREITENBACH, 2005). 



 

 

119

3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais utilizados na pesquisa, a 

metodologia experimental utilizada na produção de concreto, objeto de estudo 

do presente trabalho, além dos procedimentos para verificar o comportamento 

plástico, mecânico, microestrutural e térmico do concreto. 

A caracterização dos materiais constituintes do concreto, dosagem e 

confecção dos corpos-de-prova utilizados na pesquisa foi feita no Laboratório 

de Materiais de Construção do Departamento de Engenharia Civil da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os ensaios de caracterização 

realizados nesse trabalho são tipicamente abordados em estudos de 

engenharia de materiais, mas outros são comuns à pesquisa em engenharia 

civil. Alguns ensaios de caracterização foram feitos nos Laboratórios de 

Engenharia de Materiais, também na UFRN. 

A produção do concreto foi realizada no Laboratório de Concreto do 

Departamento de Engenharia Civil da UFRN, onde também foi realizado o 

estudo do comportamento plástico do concreto, imediatamente após a 

preparação do material. Nessa ocasião, foram confeccionados os corpos-de-

prova que serviram como instrumento de estudo de outras propriedades, como 

porosidade e absorção, resistência mecânica à compressão axial, além de 

propriedades térmicas. 

A observação das amostras no Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV) foi feita no Laboratório de Materiais do Centro de Tecnologia do Gás – 

CT GÁS. 

O estudo das propriedades térmicas do concreto foi realizado no 

Laboratório de Física Experimental da UFRN. 

O procedimento experimental desenvolvido nesse trabalho foi realizado 

seguindo instruções de Normas Técnicas, bem como orientações fornecidas 

pelos professores orientadores desta pesquisa. A Figura 42 apresenta 

esquematicamente todo o procedimento experimental desta Tese: 
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Figura 42 – Esquema do procedimento experimental 
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3.1 Caracterização dos materiais 

 

3.1.1 Cimento 

 

O cimento utilizado neste trabalho foi adquirido em Natal-RN e 

apresentava as seguintes características: 

• Marca: Poty (Grupo Votorantin) 

• Tipo do cimento: Cimento Portland Composto com pozolana (CP II Z-

32) 

• Classe do cimento: 32 (32 MPa de resistência à compressão aos 28 

dias) 

• Data de Fabricação: março de 2007 

• Prazo de Validade: 3 meses 

• Descrição: Trata-se de um tipo de cimento muito utilizado na 

construção civil, por apresentar resistência mecânica e resistência à 

agentes agressivos satisfatórias. 

• Estocagem: Foram comprados 200 Kg de cimento para a realização 

dos experimentos. Os quatro sacos de 50 Kg, cada, foram estocados 

seguindo orientação da ABCP (Associação Brasileira de Cimento 

Portland), ou seja, suspensos do chão, afastados da parede, e 

envoltos com lona plástica.  

 

3.1.1.1 Ensaio de resistência à compressão do cimento 

 

A Norma NBR 7215 – Cimento Portland – Determinação da resistência à 

compressão foi utilizada como referência para a realização do respectivo 

ensaio, que consistiu em confirmar a resistência à compressão indicada na 

embalagem pelo fabricante do cimento. 
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Este ensaio determina a resistência à compressão do cimento através 

da preparação de uma argamassa com traço 1:3 e fator água/cimento 0,48. O 

valor da resistência à compressão é obtido com o rompimento de corpos-de- 

prova cilíndricos de argamassa feitos em moldes com as mesmas dimensões 

do corpo de prova: Ø=5 cm e h=10 cm. O rompimento é feito numa máquina de 

ensaio (prensa) em idades estabelecidas por norma (3, 7, 28 e 91 dias), sendo 

que para cada idade são ensaiados 4 corpos-de-prova. A aparelhagem do 

ensaio é composta por misturador mecânico, espátula, balança com precisão 

de 0,1 g, prensa, enxofre e óleo mineral. 

Primeiramente deve-se preparar a areia normalizada que será usada na 

mistura, essa areia é composta de 4 porções iguais de material retido nas 

peneiras 1,2, 0,6, 0,3 e 0,15 mm. Pesa-se a água de acordo com o fator 

água/cimento. Ficando os pesos dos materiais de acordo com a Tabela 22: 

 

Tabela 22 – Quantidade de materiais para o ensaio de resistência do cimento (NBR 7215, 

2007) 

Material Massa para a mistura (g) 

Cimento portland 624 ± 0,4 

Água  300 ± 0,2 

Areia normal  

Fração grossa (# 1,2 mm) 468 ± 0,3 

Fração média grossa (# 0,6 mm) 468 ± 0,3 

Fração média fina (# 0,3 mm) 468 ± 0,3 

Fração fina (# 0,15 mm) 468 ± 0,3 

Total de areia normal=1872g 

 

Para efetuar a mistura, primeiro se deve colocar toda água (300 g) na 

cuba e ir aos poucos adicionando os 624 g de cimento com o misturador na 

velocidade baixa durante 30 segundos. E, sem parar a operação da mistura, 

coloca-se, com cuidado e gradualmente, 1.872 g de areia normalizada, durante 

30 segundos. Imediatamente após o término da colocação da areia, colocar o 
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misturador em velocidade alta. E deixar misturando os materiais nesta 

velocidade durante 30 segundos. Depois desligar o misturador durante 1 

minuto e 30 segundos e durante os primeiros 15 segundos retirar com a 

espátula, a argamassa que ficou aderida às paredes da cuba. Durante o tempo 

restante (1 min e 15 seg), a argamassa deve ficar em repouso na cuba. 

Imediatamente após esse intervalo, ligar o misturador na velocidade alta, por 

mais 60 segundos. 

O índice de consistência normal da argamasssa é feito no aparelho flow 

table com o preenchimento de um molde troncônico em 3 camadas com 15, 10 

e 5 golpes respectivamente, em seguida inicia-se (girando a manivela) 30 

revoluções de queda em 30 segundos. O índice de consistência é a média (em 

mm) entre duas medidas perpendiculares nas bordas da superfície da 

argamassa após as quedas. 

Aproveitando a mesma argamassa e o resto que sobrou na cuba faz-se 

a moldagem dos corpos-de-prova para determinação da resistência à 

compressão. 

A moldagem é feita colocando a argamassa no molde cilíndrico (com a 

espátula) de forma a preenchê-lo com 4 camadas e em cada camada (com o 

auxílio do soquete) são aplicados 30 golpes sobre a superfície da argamassa, a 

fim de adensá-la no molde eliminando os vazios. Em seguida, a superfície da 

argamassa nos topos dos moldes é tampada com placas de vidro untadas com 

óleo mineral. 

Após a moldagem, os corpos-de-prova vão para a câmara úmida para 

entrar no processo de cura, e, após 24 horas são retirados dos moldes e 

continuam lá até as datas de rompimento. 

A regularização das faces dos corpos-de-prova é feita com uma leve 

camada de enxofre, que no momento do contado com a superfície do corpo-de-

prova deve estar em forma líquida. A regularização das faces tem finalidade de 

garantir que toda a carga aplicada durante o rompimento seja uniformemente 

distribuída sobre a seção. O rompimento é feito na máquina de ensaio, onde se 

determina a carga máxima suportada para cada corpo de prova. 
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Os resultados individuais dos corpos-de-prova são expressos em MPA, 

em seguida obtém-se a média dos 4 corpos-de-prova  para cada idade. O valor 

da resistência à compressão é o quociente entre a carga aplicada e a área da 

superfície de contato da carga no corpo-de-prova. 

 

3.1.1.2 Ensaio de pega do cimento 

 

O objetivo desse ensaio é determinar os tempos de pega do cimento. 

Esses parâmetros estão relacionados ao tempo de manuseio para utilização do 

concreto fresco. A Norma NBRNM65 – Cimento Portland – Determinação dos 

tempos de pega foi utilizada com o objetivo prever o tempo em que o concreto 

pode ser transportado e lançado no local da concretagem até sua posição 

definitiva, esse período é chamado “início de pega” onde começam as reações 

químicas de hidratação do cimento com a água, acompanhado do 

endurecimento da pasta (comportamento físico), esse tempo é contado a partir 

do contato da água de amassamento na pasta. Uma vez iniciada a pega não se 

pode mais trabalhar com a pasta, ficando esta imóvel. O fim da pega é dado 

quando cessam as reações químicas e físicas, ou seja, é quando o concreto 

está totalmente endurecido. Ambos os tempos são medidos a partir do tempo 

“zero”, tempo este em que a água entre em contato com o cimento. 

A aparelhagem do ensaio consiste em balança com capacidade de 

1000g e precisão de 0,1g, misturador mecânico, espátula e Aparelho de Vicat. 

Os tempos de pega são os intervalos em que a agulha de Vicat, 

penetrando na pasta, estaciona em duas posições definidas, esses intervalos 

são contados a partir do contato da água com a pasta. No início da pega a 

agulha deve estacionar a 1 mm da base inferior do tronco de cone 

(devidamente zerada) e o fim da pega será quando esta mesma agulha (horas 

mais tarde) não mais penetrar na pasta deixando apenas uma pequena 

deformação na superfície da mesma. 

Depois de estacionada a agulha nas posições descritas, é marcado os 

tempos em que elas ocorreram, para isso é necessário que o operador faça 
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leituras periódicas até encontrar essas posições e, consequentemente, achar 

os tempos de pega. 

Não se pode utilizar, neste ensaio, a pasta de consistência normal que já 

tenha sido preparada, para isso faz-se novamente a pasta com o mesmo fator 

água/cimento. 

O resultado é expresso em horas, minutos, com aproximação de 5 

minutos para ambos os tempos. 

 

3.1.1.3 Ensaio de expansibilidade do cimento 

 

A Norma NBR 11582 – Cimento Portland – Determinação da 

expansibilidade de Lê Chatelier serviu como referência para a realização do 

ensaio para medir a expansibilidade do cimento utilizado neste trabalho. 

Este ensaio tem por objetivo evidenciar, através do resultado da 

expansão, a presença da cal livre e a da magnésia que são prejudiciais a pasta 

de cimento. Os ensaios consistem em expansibilidade à frio e expansibilidade à 

quente, sendo permitido uma expansão máxima de 5 mm para esta última.  

A aparelhagem do ensaio é composta por 6 agulhas de Le Chatelier, 12 

placas de vidro, óleo mineral, misturador mecânico e espátula. 

A expansibilidade à frio consiste na moldagem de 3 agulhas de Le 

Chtelier com a pasta de consistência normal, o resultado final será obtido em 7 

dias consecutivos após a moldagem. O ensaio à quente dura aproximadamente 

6 horas e também com a moldagem de 3 agulhas. Para ambos os 

procedimentos a leitura (obtida pela medida das extremidades da agulha) é 

feita da mesma forma: diferença entre a leitura final e a leitura inicial, obtida 

após a cura inicial da pasta. 

O fim da cura inicial é 12 horas após a moldagem das agulhas, onde 

nesse período, as agulhas devem ficar com um vidro untado com óleo mineral. 

Na expansibilidade à frio, uma vez terminada a cura, as agulhas são 

postas em água com 21º ±2 e com as extremidades fora d’água, sendo feitas 
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as leituras durante seis dias até que se alcance um valor constante, sendo este 

a leitura final. 

Na expansibilidade à quente, após a cura inicial, as agulhas são postas 

em água inicialmente fria, posta a entrar em ebulição entre 15 e 30 minutos, 

quando as agulhas permanecem por mais 5 horas aproximadamente. Após 

esse período é feita a leitura final. 

A expressão dos resultados será a média dos três valores da 

expansibilidade encontrados nas agulhas. 

 

3.1.1.4 Finura do cimento 

 

O ensaio que mede a finura do cimento foi realizado com base na Norma 

NBR 11579 – Cimento Portland – Determinação da finura por meio da peneira 

75 μm (n° 200). A finura é um valor (em porcentagem) relacionada com o 

tamanho dos grãos do produto sendo estabelecida, dentro das especificações, 

como uma proporção em peso do material retido em peneira com malha 

definida (75µm). Para o cimento Portland comum, o valor da finura não deve 

exceder 15% e para o cimento ARI esse índice cai para 6%. A aparelhagem do 

ensaio é composta por balança de precisão 0,01g, cápsula de porcelana, 

peneira 75µm (Nº 200), pincel e cronômetro. 

Pesa-se 50 ±0,05 g de cimento, em seguida coloca-se sobre a tela da peneira 

N° 200 com fundo e tampa, começando o peneiramento manual que é dado em 

três etapas: 

Eliminação de finos, ± 3 minutos 

Etapa intermediária, ± 15 minutos 

Peneiramento final, dado em 60 segundos. 

A finura do cimento é calculada pela expressão a seguir, em porcentagem: 

 

F = (R/M) x 100 Equação 3.1 
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Sendo: 

F: valor da finura 

R: peso final retido na malha 

M: massa total da amostra (50g) 

 

3.1.2 Agregado miúdo 

 

O agregado miúdo, utilizado para a produção de concreto, foi adquirido 

em uma jazida no município de Macaíba-RN. A partir de uma inspeção visual 

inicial, a areia atendeu aos requisitos básicos exigidos por Norma, como não 

apresentar substâncias deletérias, ter partículas de alta granulometria e não ser 

proveniente de jazidas contaminadas, ou seja, que possam induzir a presença 

de substâncias reativas no agregado. 

Foi coletado 1 m3 de areia grossa, em sacos de aniagem, para a 

execução dos experimentos. Após secagem em estufa, a areia foi 

acondicionada em baia protegida de intempéries. 

 

3.1.2.1 Ensaio de granulometria 

 

O ensaio de granulometria trata-se de uma classificação do agregado, 

de acordo com o tamanho das partículas, cuja seleção é feita por 

peneiramento.  O ensaio foi realizado com base na Norma NBRNM248 – 

Agregados. Determinação da composição granulométrica. 

O procedimento do ensaio consta no item 2.3.2 Granulometria. 
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3.1.2.2 Massa específica e massa unitária 

 

Quando se trabalha com concreto, é necessário conhecer a massa 

específica e a massa unitária do agregado miúdo que será utilizado no traço. O 

agregado miúdo tem como principal função contribuir para a resistência e, 

principalmente, favorecer a coesão da mistura, ou seja, não permitir que os 

materiais constituintes do concreto segreguem durante a utilização do concreto. 

Dessa forma, os ensaios foram realizados no laboratório de concreto da 

UFRN, com base na Norma NBRNM52 – Agregados. Determinação da massa 

específica de agregados miúdos por meio do Frasco de Chapman, e a partir da 

Norma NBRNM45 – Agregados. Determinação da massa unitária e do volume 

de vazios.  

O procedimento do ensaio consta no item 2.3.4 Propriedade dos 

agregados. 

 

3.1.3 Agregado graúdo 

 

O agregado graúdo foi adquirido em uma pedreira localizada, também, 

no município de Macaíba e foi transportado em tambores plásticos. 

A escolha do tamanho do corpo-de-prova de concreto (10 cm x 20 cm) 

limitou o tamanho do agregado graúdo em 19 mm, ou seja, foi utilizada a brita 

n°1 como diâmetro máximo em todos os experimentos. 

O volume de agregado graúdo necessário para a realização dos 

experimentos foi de 1,5 m3. 

 

3.1.3.1 Ensaio de granulometria 

 

O ensaio de granulometria foi realizado com base na Norma NBRNM248 

– Agregados. Determinação da composição granulométrica. A partir do 
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peneiramento de uma amostra de 5 Kg brita, quantidade esta sugerida por 

Norma, foi realizado o ensaio de granulometria do agregado graúdo. O 

procedimento de ensaio consta no item 2.3.2 Granulometria. 

 

3.1.3.2 Massa específica e massa unitária 

 

A determinação da massa específica do agregado graúdo é feita pelo 

método da balança hidrostática, de acordo com a Norma NBRNM53 – 

Agregado graúdo. Determinação da massa específica, massa específica 

unitária e absorção de água, enquanto que a massa unitária foi obtida a partir 

da Norma NBRNM45 – Agregados. Determinação da massa unitária e do 

volume de vazios. O procedimento de ensaio encontra-se no item 2.3.4. 

 

3.1.4 Aditivo Plastificante 

 

O aditivo utilizado neste trabalho foi o Sikament PF 171, do fabricante 

Sika, e consiste em um aditivo líquido, polifuncional de pega normal para 

concreto com uma ampla faixa de dosagem. Trata-se de um produto químico 

que pode ser utilizado em diversos tipos de concreto. O aditivo atende aos 

requisitos da norma EB 1763 (Tipo P ou SP). 

O aditivo plastificante Sikament 171 é utilizado pela construção civil para 

a produção de concreto, sendo comercializado em tambores de 200 litros. Por 

isso, decorrente do pequeno volume de aditivo necessário à realização desse 

trabalho, o produto não foi adquiro em loja de construção. A Construtora 

Montana Ltda. doou 4 litros do aditivo plastificante para a realização dos 

experimentos desta Tese. 
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3.1.4.1 Dosagem do aditivo 

 

O Sikament 171deve ser adicionado junto com a água de amassamento 

ou após a homogeneização dos materiais com a água. 

O fabricante sugere os seguintes teores de aditivos: 

• De 0,3% a 0,5% sobre o peso do cimento para atuar como 

plastificante (300 g à 500 g ou 250 ml a 420 ml para cada 100 Kg de 

cimento Portland). 

• De 0,6% a 1,5% sobre o peso do cimento para atuar como 

superplastificante (0,6 à 1 Kg ou 500 ml a 1.250 ml para cada 100 Kg 

de cimento Portland). 

A dosagem ideal foi determinada através de ensaios experimentais de 

acordo com a Norma EB 1763. 

 

3.1.5 Resíduo de Porcelanato 

 

O resíduo de porcelanato foi fornecido pela Elizabeth Porcelanatos S/A, 

que consiste numa empresa especializada exclusivamente na produção de 

pisos cerâmicos do tipo porcelanato. Possuindo uma área de produção superior 

a 40.000 m2, a fábrica de porcelanatos Elisabeth produz um piso de muita 

qualidade, normatizado, e que segue padrões internacionais, sendo 

comercializado no Brasil e no exterior. 

A indústria fornecedora do resíduo deste trabalho localiza-se no Distrito 

Industrial Conde - Pb, BR 101, km 98, sendo especializada, também, na 

produção de piso de cerâmica convencional e louças de cerâmica, em fábricas 

distintas. 

A indústria doou, inicialmente, 200 Kg de material para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, ou seja, para investigar a viabilidade do 

emprego do resíduo de porcelanto na produção de concreto. O material foi 
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transportado primeiramente para a Universidade Federal da Paraíba, tendo 

sido cedido, posteriormente, para o autor deste trabalho. 

O material foi utilizado nos experimentos no estado bruto, não tendo 

passado por nenhum beneficiamento preliminar. Este procedimento justifica-se 

pelo custo adicional que qualquer tipo de tratamento ou seleção implicaria ao 

processo. 

 

3.1.5.1 Ensaio de granulometria 

 

Para conhecer o tamanho das partículas do resíduo de porcelanato, foi 

realizado o ensaio de granulometria, com base na Norma NBRNM248 – 

Agregados. Determinação da composição granulométrica. O ensaio de 

granulometria já foi descrito neste trabalho. 

 

3.1.5.2 Massa específica e massa unitária 

 

A massa específica real e a massa unitária do resíduo de porcelanato 

foram obtidas a partir de procedimentos experimentais típicos de agregados. 

Foram utilizadas as Normas NBRNM52 – Agregados. Determinação da massa 

específica de agregados miúdos por meio do frasco de chapman, e a Norma 

NBRNM45 – Agregados. Determinação da massa unitária e do volume de 

vazios, para determinar, respectivamente, a massa específica real e a massa 

específica unitária do resíduo.  

 

3.1.5.3 Determinação da análise química do resíduo 

 

A análise química foi realizada por espectometria de fluorescência de 

raios X (Shimadzu EDX-720) para a determinação da composição química do 

resíduo de porcelanato.  
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3.1.5.4 Difração de raios X 

 

A análise de fases por difração de raios X foi realizada no equipamento 

(Shimadzu XRD-7000), localizado no Laboratório de Cimento - UFRN. 

 

3.1.6 Água 

 

A água utilizada nos experimento deste trabalho caracteriza-se como 

água potável convencional. Para a produção de concreto, é necessário que a 

água de amassamento atenda a requisitos mínimos de qualidade para que não 

comprometa a qualidade do próprio concreto. Para isso, é água deverá estar 

livre de contaminação química, ou seja, não deve apresentar substâncias 

reativas ou partículas sólidas em sua constituição, e deverá ser utilizada na 

temperatura ambiente para não aumentar o calor de hidratação do cimento no 

interior do concreto. 

Para o preparo do concreto, foi utilizada água potável do município de 

Natal-RN, sendo coleta nas instalações do laboratório de concreto da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

3.2 Dosagem e produção do concreto 

 

3.2.1 Escolha do traço 

 

Para a realização da pesquisa, que consistiu no estudo do concreto 

produzido com resíduo de porcelanato, foi fixado um traço de concreto a partir 

de várias dosagens experimentais. A composição em massa adotada foi de 

1:2:3 (uma unidade de massa de cimento, para duas unidades de massa de 
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areia, para três unidades de massa de brita), por se tratar de um traço de boa 

resistência mecânica, econômico e de fácil preparo. 

A quantidade de água consistiu em um outro parâmetro importante que, 

após várias dosagens experimentais, foi fixada a partir das observações da 

consistência de cada dosagem. 

Inicialmente o fator água/cimento (quantidade de água em relação à 

quantidade de cimento) foi fixado em 0,5. A utilização da quantidade de água 

sendo a metade da quantidade de cimento propiciou um concreto de baixa 

plasticidade, para o traço previamente adotado, tendo em vista que o volume 

dos outros materiais, principalmente a areia, demanda um consumo de água 

considerável, fazendo com que a consistência obtida resultasse em um 

concreto pouco mole, de baixíssima trabalhabilidade. A utilização da relação 

água/cimento 0,55 propiciou uma sensível melhora, porém, considerando que 

ainda haveria o incremento do resíduo nos traços, esse fator geraria uma 

carência de água em concentrações medianas de resíduo incorporado. 

Foi utilizado um fator água/cimento de 0,70, o que propiciou uma grande 

plasticidade. Porém, o aumento da quantidade de água no concreto resulta no 

decréscimo da resistência, fazendo com que haja um comprometimento da 

qualidade final do material. 

Finalmente, após vários experimentos, chegou-se ao fator água/cimento 

de 0,60, quantidade esta que viabilizou o incremento do resíduo sem perda 

imediata da plasticidade e, ainda, não comprometeu a resistência e a 

durabilidade do concreto. 

Portanto, foi utilizado o traço 1:2:3:0,6, em massa (1Kg de cimento, 2 Kg 

de areia, 3Kg de brita, 0,6 Kg de água), para preparo do concreto de referência, 

faltando variar, posteriormente, ao longo dos teste, as concentrações de 

resíduo de porcelanto. 

 

3.2.2 Planejamento experimental 
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O planejamento experimental deste trabalho foi realizado com 1 ano de 

antecedência, e teve início na disciplina Ciência dos Materiais Experimental do 

Programa de Pós Graduação em Ciência de Engenharia de Materiais - 

PPGCEM. O planejamento experimental requereu uma definição criteriosa do 

escopo da pesquisa. Primeiramente, houve, por parte dos professores 

orientadores conjuntamente com o autor deste trabalho, uma definição do 

elemento de estudo, tendo em vista as suas potencialidades e a necessidade 

de se pesquisar sobre um material que oferecesse grandes perspectivas de 

desenvolvimento tecnológico na área de concreto.  

Posteriormente, houve uma definição dos ensaios relacionados ao 

concreto produzido com este material, bem como os ensaios de caracterização 

de todos os materiais envolvidos na pesquisa. A partir desta definição, as 

Normas foram consultadas para, em seguida, se estabelecer um quantitativo 

das amostras necessárias à realização de todos os ensaios. As Normas que 

tratam de concreto sugerem quantidades variadas de corpos-de-prova, 

dependendo do tipo de ensaio requerido. A Tabela 23 mostra a quantidade de 

corpos-de-prova e suas respectivas aplicações por traço de concreto: 

 

Tabela 23 – Quantidade de corpos-de-prova para ensaios 

Finalidade Quantidade de corpos 

Ensaio de resistência à compressão (7 dias) 3 

Ensaio de resistência à compressão (28 dias) 3 

Ensaio de resistência à compressão (90 dias) 3 

Porosidade e Absorção 2 

Condutividade Térmica 2 

Análise Microscópica 1 

Reserva 1 

Total 15 
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 A realização dos ensaios propostos neste trabalho requereu a produção 

de 15 corpos-de-prova por traço. 

A partir de uma pesquisa experimental preliminar, foram investigadas as 

concentrações de resíduo de porcelanato que deveriam ser adicionadas ao 

traço, referentes à quantidade de cimento. A pesquisa experimental prévia 

revelou que a adição de resíduo de porcelanato em concentrações muito 

pequenas não gera um incremento considerável na resistência à compressão 

do concreto endurecido e também não altera substancialmente a consistência 

do concreto fresco produzido. Para a realização dos ensaios preliminares, 

foram produzidos 6 traços de concreto com concentrações variando de 0% a 

15%, resultando em um acréscimo, médio, de 0,33 MPa para cada unidade 

relativa de massa acrescentada, como mostra a Tabela 24: 

 

Tabela 24 – Resultado dos ensaios preliminares 

RESIST. RESIST. 
TRAÇO EM MASSA ADIT. RESÍD. 

MPa MPa  

cim areia   brita  água % % (7 dias) (28 dias) 

Padrão 1 : 2 : 3 : 0,5 0,4% 0% 21,39 28,65 

T. 1 1 : 2 : 3 : 0,5 0,4% 3% 23,56 30,18 

T. 2 1 : 2 : 3 : 0,5 0,4% 6% 22,60 29,16 

T. 3 1 : 2 : 3 : 0,5 0,4% 9% 23,69 30,56 

T. 4 1 : 2 : 3 : 0,5 0,4% 12% 24,83 32,22 

T. 5 1 : 2 : 3 : 0,5 0,4% 15% 25,21 33,62 

 

Os ensaios preliminares foram realizados segundo os critérios listados a 

seguir: 

• Foram feitos 2 corpos-de-prova de 20 cm de altura e 10 cm de 

diâmetro, para cada traço, sendo rompidos aos 7 dias e aos 28 dias. 

• As concentrações do resíduo de porcelanato variaram de 0% até 15% 

dentro do concreto.  
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• Foi utilizado aditivo plastificante para melhorar a trabalhabilidade, 

considerando que sem o aditivo plastificante o teor de resíduo 

incorporado afetaria rapidamente a plasticidade do concreto.  

• Para produzir 2 corpos-de-prova o traço adotado, em massa, foi 

1,3:2,6:3,9:0,65 ; 5,2g de aditivo ; 0g, 39g, 78g, 117g, 156g e 195g de 

resíduo de porcelanato respectivamente. 

Os ensaios preliminares revelaram que as concentrações de resíduo de 

porcelanto adicionadas por traço poderiam ser maiores, fazendo com que o 

incremento variasse de 0% à 50%, em intervalos de 10%. O valor máximo de 

50% foi obtido a partir da confecção de traços isolados de concreto para 

verificação do limite de resíduo a ser incorporado, e sua respectiva 

plasticidade, mantendo-se constante o fator água/cimento. 

Em seguida, a possibilidade de produção de concreto com aditivo 

plastificante e sem aditivo plastificante foi considerada. Finalmente, a 

quantidade total de corpos-de-prova segundo o planejamento experimental 

está demonstrada na Tabela 25: 

 

Tabela 25 - A quantidade total de corpos-de-prova 

Quantidade de  

corpos-de-prova  

por traço 

 Possibilidades de 

Concentração de 

resíduo 

 Possibilidades de 

utilização do aditivo 

 

TOTAL 

15 x 6 x 2 180 

 

3.2.3 Cálculo da quantidade dos materiais 

 

A realização do presente trabalho requereu o preparo de vários traços 

de concreto, seguindo os critérios já mencionados no item anterior. O volume 

de cada traço produzido deveria atender ao volume requerido pelos 15 corpos-

de-prova (1,57 litro, cada), além do ensaio de abatimento, cujo volume (5,5 

litros) de concreto utilizado deveria ser descartado ao final do ensaio.  
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A Tabela 26 mostra o volume de concreto, por traço, necessário para a 

realização dos experimentos: 

 

Tabela 26 – Volume total do concreto requerido por traço 

Finalidade N° Volume do  

Corpo de prova 

Total 

Corpos de prova 15 1,57 23,55 

Slump 1 5,5 5,50 

Total   29,05 

 

O volume de concreto produzido por traço depende da quantidade de 

cada material, além da massa específica real desses materiais. A partir do 

traço 1:2:3:0,6, adotado inicialmente, utiliza-se um fator multiplicador para 

aumentar as quantidades dos materiais seguindo a mesma proporção. 

Dividindo a massa de cada material pela sua massa específica real, 

respectivamente, tem-se o volume absoluto de cada material e, se somados, 

correspondem ao volume total de concreto produzido por traço, como mostra a 

Tabela 27: 

 

Tabela 27 – Volume total de concreto produzido por traço 

 Traço em massa 

 cimento  areia  brita  Água 

Traço base 1,00 : 2,00 : 3,00 : 0,60 

Fator multiplicador 10  10  10  10 

Traço aumentado 10,00 : 20,00 : 30,00 : 6,00 

Massas Específica real 3,10  2,60  2,63  1,00 

Volume dos materiais 3,23  7,69  11,40  6,00 

Volume produzido com esse traço 28,32 litros  
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O volume do resíduo de porcelanato não foi considerado para 

enchimento dos corpos-de-prova. A contribuição do resíduo no volume total do 

traço será estudada mais adiante, de acordo com a concentração de resíduo 

de porcelanato utilizada em cada traço. 

Considerando as concentrações de resíduo de porcelanato adotadas 

(0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%) e da produção de concreto com e sem aditivo 

plastificante, serão produzidos, ao todo, 12 traços de concreto, seguindo as 

quantidades indicadas na Tabela 42. Para o resíduo foi considerado um 

consumo máximo de 50%, em massa, em relação ao cimento. A dosagem de 

aditivo plastificante foi fixada em 0,5% em relação à massa de cimento. 

As quantidades requeridas de materiais para a realização deste trabalho 

estão indicadas na Tabela 28: 

 

Tabela 28 – Quantidade de materiais para experimentos 

Cimento (Kg) Areia (Kg) Brita (Kg) Resíduo (Kg) Aditivo (Kg) 

150 240 360 60 0,60 

 

As quantidades de materiais adquiridas para a realização deste trabalho 

foram acrescentadas em 20%, em virtude de imprevistos e ensaios de 

caracterização.  

 

3.2.4 Produção dos Corpos-de-prova de concreto 

 

A confecção e moldagem dos corpos-de-prova foram realizadas de 

acordo com a NBR 5738/2003. 

Os materiais constituintes do concreto (cimento, areia, brita, resíduo, 

água e aditivo) foram medidos individualmente, em balança digital com 

capacidade de carga de 15.000g e resolução de 5g, marca FILIZOLA, modelo 

CS 15. O aditivo, por se tratar de um produto químico utilizado em teores 

bastante reduzidos, foi medido em balança digital com capacidade de carga de 
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1.500g e resolução de 0,01g, marca MARTE, modelo AS 5.500. Para a 

medição do aditivo em massa, foi utilizado um  becker de 50 ml. A água 

utilizada na mistura foi medida com o auxílio de proveta de 1.000 ml. Todos os 

materiais eram medidos e separados em baldes plásticos para serem 

utilizados, em seguida, no preparo do concreto. 

As quantidades dos materiais principais (cimento, areia, brita e água) 

mantiveram-se constantes, variando-se, apenas a concentração de resíduo de 

porcelanato nos traços, bem como a utilização ou não de aditivo plastificante. 

Devido aos diferentes traços utilizados neste trabalho, decorrente das 

variações de concentração de resíduo ao longo dos experimentos, foi adotada 

uma nomenclatura para identificação dos traços de concreto, como mostram as 

Figura 43 e 44: 

 

 

Figura 43 – Nomenclatura dos traços 
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Figura 44 – Fotografia ilustrando a identificação dos corpos-de-prova (Fotografia do autor) 

 

Tabela 29 – Planilha para pesagem dos materiais 

IDENTIF. TRAÇO EM 

MASSA 

ADIT. 

(%) 

RESÍD. 

(%) 

SEÇÃO 

(cm2) 

IDADE 

(Dias) 

DATA 

FABRIC. 

DATA 

ROMP. 

CP00sa7i 10:20:30:6,0 0,00% 0,00% 78,53 7 10/4/07 9/7/07 

CP00sa7ii 10:20:30:6,0 0,00% 0,00% 78,53 7 10/4/07 17/4/07 

CP00sa7iii 10:20:30:6,0 0,00% 0,00% 78,53 7 10/4/07 17/4/07 

CP00sa28i 10:20:30:6,0 0,00% 0,00% 78,53 28 10/4/07 8/5/07 

CP00sa28ii 10:20:30:6,0 0,00% 0,00% 78,53 28 10/4/07 8/5/07 

CP00sa28iii 10:20:30:6,0 0,00% 0,00% 78,53 90 10/4/07 8/5/07 

CP00sa90i 10:20:30:6,0 0,00% 0,00% 78,53 90 10/4/07 9/7/07 

CP00sa90ii 10:20:30:6,0 0,00% 0,00% 78,53 90 10/4/07 9/7/07 

CP00sa90iii 10:20:30:6,0 0,00% 0,00% 78,53 90 10/4/07 9/7/07 

 

As Figuras 45 e 46 mostram os materiais dosados em massa para a 

produção de concreto. O aditivo plastificante foi previamente medido em massa 

e incorporado à água. 

 

 

Figura 45 – Água, cimento e resíduo 

medidos em massa (Fotografia do autor) 

 

Figura 46 – Areia e brita 19 mm medidos em 

massa (Fotografia do autor)
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Para a produção do concreto foi utilizada uma betoneira de eixo 

inclinado, com capacidade nominal de 120 litros. Antes de iniciar a mistura, a 

betoneira foi lubrificada com um traço de argamassa 1:3 (uma medida de 

cimento e três de areia), com o objetivo da água de amassamento do 

concreto não ser absorvida pelo equipamento, tendo-se o cuidado de 

remover o material posteriormente. 

A seqüência de introdução dos materiais na betoneira seguiu a 

seguinte ordem: 

a) Inicialmente, com a betoneira ligada, é colocada a metade da água 

de amassamento. Se o traço contiver aditivo, este produto deverá 

estar incorporado à água; 

b) Em seguida, o agregado graúdo é introduzido; 

c) Logo em seguida, adiciona-se o cimento. Para os traços com 

resíduo de porcelanato, este material foi incorporado previamente 

ao cimento; 

d) Coloca-se o agregado miúdo; 

e) Por fim, o restante da água; 

f) Após todos os materiais serem colocados na betoneira, a 

betoneira permaneceu em movimento giratório durante 5 minutos; 

g) A descarga do concreto fresco foi realizada diretamente em 

bandejas metálicas, com superfície limpa, não absorvente e 

estanque; 

h) Com a colher de pedreiro, realizava-se a homogeneização na 

própria bandeja, mediante sinal de falha na mistura; 

i) Transcorrido o período de tempo necessário à mistura, 

determinava-se a consistência do concreto, através do ensaio de 

abatimento do tronco de cone de acordo com as recomendações 

da NBR 7223/1984; 

j) Foram utilizados moldes cilíndricos com 100 mm de diâmetro por 

200 mm de altura por se tratar de um concreto produzido com 
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agregado com diâmetro máximo de 19 mm. Com os moldes 

devidamente montados e lubrificados, o concreto foi colocado 

dentro do molde com auxílio de colher de pedreiro; 

k) O adensamento do concreto foi realizado manualmente, seguindo 

orientação da Norma NBR 7223/1984; 

l) Após a moldagem, o concreto foi deixado em repouso durante 24 

horas, protegido do sol e em ambiente ventilado; 

m) Transcorridas 24 horas, os corpos-de-prova de concreto eram 

retirados dos moldes e submetidos ao processo de cura, por 

imersão, durante 7 ou 28 dias, dependendo do tipo de ensaio. 

Para cada composição de concreto foram moldados 15 corpos-de-

prova, sendo 9 unidades para o rompimento nas idades de 7, 28 e 90 dias. 

O resultado para cada idade foi computado como a média aritmética dos 

valores obtidos. 

 

3.3 Caracterização do concreto 

 

3.3.1 Ensaio de abatimento do tronco de cone – Slump Test 

 

A consistência do concreto fresco foi medida pelo ensaio do 

abatimento do tronco de cone, de acordo com a NBR 7223/1984. 

O abatimento do concreto fresco consiste em um importante 

parâmetro de referência para que o concreto possa, de fato, ser utilizado 

para uma determinada finalidade, ou seja, a consistência é a medida da 

trabalhabilidade do concreto. Esse ensaio se justifica pela possibilidade do 

resíduo de porcelanato alterar a consistência do concreto, reduzindo a 

trabalhabilidade. 

Os equipamentos utilizados para a realização do ensaio de 

abatimento foram: 
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a) Molde de aço em forma de tronco de cone, com 300 mm de altura, 

e ambas as bases abertas, a inferior com 200 mm e a superior 

com 100 mm; 

b) Haste de aço com 600 mm de comprimento e 16 mm de diâmetro; 

c) Régua graduada. 

Os ensaios de abatimento foram realizados imediatamente após a 

mistura do concreto em betoneira. 

A Figura 47 mostra o ensaio de abatimento pelo método do tronco de 

cone: 

 

 

Figura 47 – Ensaio de abatimento (Fotografia do autor) 

 

Buscou-se, com a realização deste ensaio, encontrar a consistência 

de cada traço de concreto produzido. Por orientação da Norma, o concreto 

utilizado para a medição da consistência foi desprezado, não podendo ser 

utilizado para outro ensaio. O valor do abatimento é dado em milímetro. 

O procedimento detalhado para a realização do ensaio de abatimento 

pelo método do tronco de cone consta no item 2.1.3.2 deste trabalho. 

 

3.3.2 Ensaio de resistência à compressão axial 
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A resistência à compressão foi medida de acordo com a NBR 

5739/1994. 

O equipamento utilizado no ensaio para determinação da resistência a 

compressão foi uma Máquina Universal de Ensaios Mecânicos da marca 

AMSLER, suíça, com capacidade de carga de 100t (Figura 48): 

 

 

Figura 48 – Máquina universal de ensaios mecânicos – AMSLER (Fotografia do autor) 

 

Foram utilizados, ainda, moldes retificados para capeamento dos 

corpos-de-prova, bem como material de consumo para capeamento, como 

enxofre e material silicoso. 

A Figura 49 mostra o processo de capeamento dos corpos-de-prova: 

 

 

Figura 49 – Capeamento dos corpos-de-prova (Fotografia do autor) 
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Durante o ensaio de resistência à compressão aos 7, 28 e 90 dias 

obtém-se a carga de ruptura do concreto que, dividida pela área de 

aplicação da carga (topo do corpo de prova), resultará na resistência à 

compressão do concreto. 

 

 
Equação 3.2 

 

A resistência à compressão pode ser dada em Kgf/cm2 ou em MPa. 

A taxa de aplicação da carga sobre os corpos-de-prova executada 

pela Máquina Universal de Ensaios Mecânicos foi de 0,5 MPa/s, seguindo 

determinação da Norma. 

Foram moldados três corpos-de-prova e foram rompidos nas suas 

respectivas idades (7, 28 e 90 dias). 

 

3.3.3 Ensaio de porosidade e absorção 

 

A porosidade e absorção do concreto foi medida segundo a Norma 

NBR 9778/2006. Para tanto, foram moldados dois corpos-de-prova, 

referentes à cada traço, para a determinação da porosidade e da massa 

específica do concreto. 

Após os 28 dias, os corpos-de-prova foram retirados do tanque de 

cura e, após secagem em estufa por 72 horas (105 ± 5) °C, tiveram suas 

massas medidas. Em seguida, os corpos-de-prova ficaram imersos em água 

à temperatura (23 ± 2) °C por 72 horas. Completada a etapa de saturação, 

os corpos-de-prova foram colocados em um recipiente cheio de água, que 

foi aquecido, progressivamente, até alcançar a ebulição. Os corpos-de-prova 

de concreto permaneceram imersos em água fervente por um período de 5 

horas para, finalmente, após resfriamento natural à temperatura ambiente, 

terem suas massas aferidas com o auxílio de balança hidrostática.  
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As equações necessárias para a determinação da absorção, do índice 

de vazios, da massa específica da amostra seca, da massa específica da 

amostra saturada e da massa específica real das amostras de concreto 

produzido com resíduo de porcelanato estão indicadas respectivamente a 

seguir: 

 

Equação 3.3 
 
 
 
 

Equação 3.4 
 
 
 
 

Equação 3.5 
 
 
 

Equação 3.6 
 
 
 

Equação 3.7 

 

Sendo: 

A: absorção do concreto 

Iv: Índice de vazios do concreto 

msat: massa saturada do concreto 

ms: massa seca do concreto 

mi: massa imersa do concreto 

ρs: massa específica seca do concreto 

ρsat: massa específica saturada do concreto 

ρr: massa específica real do concreto 
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A moldagem dos corpos-de-prova para determinação da porosidade e 

absorção seguiu a nomenclatura indicada na Tabela 30: 

 

Tabela 30 – Nomenclatura dos corpos-de-prova para ensaio de porosidade e absorção 

Nomenclatura - Corpo 1 Nomenclatura - Corpo 2 

CP00sa28abs1 CP00sa28abs2 

CP10sa28abs1 CP10sa28abs2 

CP20sa28abs1 CP20sa28abs2 

CP30sa28abs1 CP30sa28abs2 

CP40sa28abs1 CP40sa28abs2 

CP00ca28abs1 CP00ca28abs2 

CP10ca28abs1 CP10ca28abs2 

CP20ca28abs1 CP20ca28abs2 

CP30ca28abs1 CP30ca28abs2 

CP40ca28abs1 CP40ca28abs2 

CP50ca28abs1 CP50ca28abs2 

 

3.3.4 Ensaio para medição de propriedades térmicas 

 

O ensaio para medição da condutividade térmica foi realizado em um 

medidor de propriedades térmicas Quick Line – modelo 30. 

Os ensaios foram executados no Laboratório de Física Experimental 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, durante 12 horas 

ininterruptas. 

Foram selecionadas duas amostras referentes à cada traço de 

concreto, tendo sido identificadas seguindo a mesma nomenclatura utilizada 

nos procedimentos para visualização das amostras. 
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Figura 50 – Amostras de concreto para análise térmica (Fotografia do autor) 

 

Para identificação das duas amostras referentes à cada tipo de 

concreto, foi utilizada a nomenclatura 1 e 2, após a letra do alfabeto 

correspondente àquele corpo de prova (Figura 50). 

Antes de instalar o sensor sobre o corpo de prova, a amostra recebe 

uma fina camada de pasta térmica para melhor fixar o sensor do medidor de 

condutividade térmica, como mostra a Figura 51: 

 

 

Figura 51 – Corpo de prova com pasta térmica (Fotografia do autor) 

 

Antes da realização do ensaio, o equipamento foi programado para 

realizar três leituras de cada amostra e apresentar os resultados na tela 

durante 20 segundos. Após a colocação do sensor sobre o corpo de prova, o 

aparelho inicia a transmissão de calor para a amostra. Após, 

aproximadamente, 30 minutos, os principais parâmetros térmicos são 
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informados pelo aparelho: condutividade térmica, capacidade calorífica e 

difusividade térmica. O medidor forneceu três leituras para todos os 

parâmetros medidos em cada amostra. 

 

 

Figura 52 – Amostra de concreto com sensor térmico (Fotografia do autor) 

 

A Figura 52 mostra o sensor em funcionamento e a Figura 53 

apresenta o equipamento fornecendo a leitura, durante ensaio de 

condutividade térmica. 

 

 

Figura 53 – Medidor de condutividade térmica (Fotografia do autor) 

 

Os resultados fornecidos pelo equipamento correspondem a três 

leituras, sendo necessário, portanto, realizar uma média aritmética simples 

para definição dos valores de cada parâmetro térmico. As unidades 
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consideradas pelo equipamento são W/m2, para condutividade térmica, 

J/m3.K, para capacidade calorífica, e m2/s, para difusividade térmica. 

 

3.3.5 Análise da microestrutura do concreto 

 

3.3.5.1 Preparação das amostras 

 

Para a realização da análise microestrutural foram extraídas amostras 

de cada traço de concreto, de acordo com a concentração de resíduo de 

porcelanato incorporado, a partir de corpos-de-prova moldados 

exclusivamente para visualização. Os corpos-de-prova utilizados nesse 

trabalho possuem forma cilíndrica (20cm de altura e 10cm de diâmetro), 

resultando em um corpo maciço cujo volume não permite que seja 

introduzido no microscópio eletrônico. 

Os corpos-de-prova foram cerrados por um disco diamantado de 

diâmetro nominal de 50 cm, na empresa Mármore, localizada município de 

Natal/RN. A serra utilizada para corte, indicada na Figura 54, consiste em 

um equipamento de precisão à laser, capaz de cerrar materiais de grande 

dureza. 

 

 

Figura 54 – Serra com disco diamantado utilizado em marmoraria (Fotografia do autor) 
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Inicialmente, os corpos-de-prova (20 x 10) foram cerrados 

diametralmente com o objetivo de retirar do centro do corpo de prova uma 

“bolacha”, que consiste numa amostra cilíndrica representativa, não 

contendo, portanto, impurezas ou pasta de cimento em excesso. Antes do 

corte diametral, os corpos-de-prova receberam uma nova nomenclatura para 

identificação após o corte, como mostra a Tabela 31: 

 

Tabela 31 – Identificação dos corpos-de-prova para microscopia 

Identificação na moldagem Identificação para corte 

CP00sa28vis A 

CP10sa28vis B 

CP20sa28vis C 

CP30sa28vis D 

CP40sa28vis E 

CP00ca28vis F 

CP10ca28vis G 

CP20ca28vis H 

CP30ca28vis I 

CP40ca28vis J 

CP50ca28vis K 

 

A Figura 55 mostra a “bolacha” de concreto retirada do centro dos 

corpos-de-prova: 
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Figura 55 – “Bolacha” de concreto retirado dos corpos-de-prova (Fotografia do autor) 

 

Em seguida, foram obtidas barras de 3cm x 3cm x 8cm (Figura 56) a 

partir da execução de cortes transversais nas “bolachas” de concreto. Após 

o corte, as amostras foram identificadas minuciosamente antes de serem 

fraturadas para a redução das dimensões. 

 

 

Figura 56 – Amostras de concreto em barras identificadas (Fotografia do autor) 

 

Após a obtenção das barras, as amostras foram submetidas a 

tratamento de criogenia, utilizando-se nitrogênio líquido. Esse recurso foi 

utilizado para que as amostras tivessem tamanho compatível com o 

microscópio eletrônico de varredura, cuja capacidade do porta-amostra é 

muito pequena e requer amostras de, no máximo, 2cm de altura. As barras 

não foram cortadas em virtude da fragilidade do concreto na zona de 

transição entre o agregado graúdo e a pasta de cimento. Qualquer corte 



 

 

153

para redução das dimensões das barras implicaria em uma desagregação 

do material. 

A Figura 57 mostra as barras de concreto entrando em contato com 

nitrogênio líquido durante 2 minutos. Esse tempo é suficiente para a 

estabilização da temperatura do material em função de seu volume. 

 

 

Figura 57 – Tratamento com nitrogênio para congelamento das amostras (Fotografia do 

autor) 

 

O tratamento com nitrogênio resulta na redução da temperatura do 

material, congelando-o rapidamente, fazendo com que as tensões 

necessárias à fratura do material sejam constantes em todas as direções. 

Com isso, durante a redução das dimensões, reduz-se a chance do material 

romper na zona de transição, entre a pasta e o agregado graúdo. 

Para a visualização na microscopia é necessário que a superfície 

observada não tenha recebido nenhum tipo de atrito ou qualquer incidência 

física que possa alterar as tensões superficiais do material, para não 

modificar, assim, as características intrínsecas do concreto observado. 

Transcorridos 2 minutos de tratamento com nitrogênio, as barras 

foram posicionadas para fratura e, com a ajuda de uma ferramenta cortante, 

por impacto, foram reduzidas em amostras menores de aproximadamente 2 

cm de altura, como mostra a Figura 58: 
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Figura 58 – Fratura das barras após criogenia (Fotografia do autor) 

 

Finalmente, as amostras de concreto em dimensões compatíveis com 

o microscópio eletrônico de varredura foram obtidas (Figura 59): 

 

 

Figura 59 – Amostras reduzidas após fratura (Fotografia do autor) 

 

A face interna das amostras reduzidas, gerada a partir da fratura, foi a 

superfície visualizada por não ter recebido o atrito de nenhum instrumento 

de corte. A uniformidade da superfície atesta que a fratura ocorreu 

uniformemente, ou seja, mesmo o agregado graúdo apresentando uma 

resistência à compressão muito superior aos demais elementos, todos 

fraturaram igualmente por conseqüência do tratamento criogênico. 

A Figura 60 apresenta uma fotografia que evidencia a superfície para 

visualização no MEV: 
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Figura 60 – Superfície para visualização da amostra fraturada (Fotografia do autor) 

 

3.3.5.2 Visualização em Microscópio Eletrônico de Varredura - MEV 

 

As micrografias foram realizadas no Laboratório de Ensaios de 

Materiais do Centro de Tecnologia do Gás – CTGÁS, utilizando-se o 

aparelho da marca Shimadzu SS – 550 SUPERSCAN.  

Antes da realização da análise micrográfica as amostras foram 

colocadas na estufa, a 100 °C, com o objetivo de retirar a umidade 

superficial e atingir o vácuo de metalização. 

 

 

Figuras 61 – Amostra de concreto metalizada para visualização no MEV (Fotografia do 

autor) 

 

As amostras foram metalizadas com ouro para aumentar o contraste 

de visualização (Figura 61). 
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Algumas amostras foram escolhidas para a realização das análises 

micrográficas por serem representativas e apresentarem concentrações bem 

distintas de resíduo de porcelanato. Foram escolhidos os concretos 

indicados na Tabela 32: 

 

Tabela 32 – Amostras escolhidas para análise microscópica 

Identificação para visualização Identificação da amostra 

pequena 

CP00sa28vis A 

CP20sa28vis C 

CP40sa28vis E 

CP10ca28vis G 

CP30ca28vis I 

CP50ca28vis K 

 

As amostras analisadas têm dimensões aproximadas de 3,0 x 3,0 x 

2,0 cm e idades superiores à 28 dias, por ser esta a idade de referência das 

propriedades de resistência mecânica do concreto. Segunto Mehta (1994), 

28 dias é o período necessário para que o processo de hidratação do 

cimento seja realizado, onde a resistência requerida é alcançada. 

Para todas as amostras analisadas utilizou-se o critério descrito a 

seguir: 

a) Inicialmente, com amplitude de 50 vezes, foi realizada uma 

visualização geral das amostras. 

b) Em seguida, com amplitudes variando de 150 a 700 vezes, 

procurou-se identificar as fases agregado e pasta de cimento, bem 

como a presença do resíduo de porcelanato na constituição do 

concreto. 

c) Identificada a zona de transição e o resíduo de porcelanato, com 

amplitudes de 1.000 a 2.000 vezes, foram escolhidos pontos de 
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visualização do interior da zona de transição e da matriz da pasta 

de cimento. 

d) Com amplitudes variando de 4.000 a 10.000 vezes, foram 

observadas fases características das amostras. 

e) Em virtude de manutenção do equipamento (EDS), não foi 

possível realizar o ensaio para identificação química dos 

elementos, ficando este para realização posterior para 

complementação do trabalho. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente, serão apresentados neste capítulo os resultados dos 

ensaios de caracterização dos materiais utilizados para a produção de 

concreto. Posteriormente serão apresentados os resultados obtidos nos 

ensaios de abatimento, resistência, porosidade e absorção, de 

caracterização microscópica e de propriedades térmicas, buscando 

estabelecer uma correlação entre as diferentes variáveis estudadas, com o 

objetivo de conhecer o comportamento do concreto produzido com resíduo 

de porcelanato a partir de concentração variadas.  

 

4.1 Ensaios de caracterização dos materiais 

 

4.1.1 Cimento 

 

4.1.1.1 Ensaio de resistência à compressão do cimento 

 

Os resultados do ensaio de resistência à compressão do cimento 

estão apresentados na Tabela 33. 

 

Tabela 33 – Resistência do cimento Portland aos 3, 7 e 28 dias 

Resistência (MPa) Corpos-de-prova 

3 dias 7 dias 28 dias 

CP 01 17,32 21,91 29,40 

CP 02 17,02 23,44 29,91 

CP 03 17,22 23,93 31,60 

CP 04 17,55 22,32 30,98 

Média 17,27 22,90 30,47 
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Embora a resistência à compressão do cimento aos 28 dias não tenha 

alcançado o valor de 32 MPa, correspondente a classe do cimento, os 

valores obtidos não comprometem a resistência final do concreto.  

 

4.1.1.2 Ensaio de pega do cimento 

 

Os resultados do ensaio de pega do cimento estão apresentados na 

Tabela 34: 

 

Tabela 34 – Ensaio de pega do cimento Portland 

Consistência da Pasta 

Água: 153 

a/c: 0,30 

Pega 

I 9:10 

T 11:42 

P 2:32 

 

A partir de uma amostra de 500 g de cimento e de 153 ml de água 

(água para consistência normal da pasta), a pasta apresentou um tempo de 

início de pega de 2:32 (duas horas e trinta e dois minutos). 

 

4.1.1.3 Ensaio de expansibilidade do cimento 

 

O ensaio de expansibilidade foi realizado a partir da pasta normal e os 

resultados estão indicados na Tabela 35: 

 

 

 



 

 

160

Tabela 35 – Ensaio de expansibilidade do cimento 

Expansibilidade 

 Amostra 1 Amostra 2 

Antes 0 0 

Depois 0,8 0,7 

Dif. 0,8 mm 0,7mm 

 

Os valore obtidos no ensaio estão dentro do limite de expansibilidade 

indicado por Norma para o cimento utilizado neste trabalho (CP II Z -32). 

 

4.1.1.4 Finura do cimento 

 

O resultado do ensaio de finura consta na Tabela 36: 

 

Tabela 36 – Finura do cimento Portland 

Finura 

 Amostra 1 Amostra 2 

I 50 g 50 g 

R 2,33 g 2,30 g 

F 4,66 % 4,60% 

 

A finura apresentada pelo cimento foi, em média, de 4,63%. Este valor 

está abaixo do valor máximo de finura sugerido pela Norma que é de 12%, 

para o cimento da classe 32. 
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4.1.2 Agregado miúdo 

 

4.1.2.1 Ensaio de granulometria 

 

Para tanto, foi utilizada uma amostra de 1Kg do agregado miúdo para 

ensaio nas peneiras da série normal, e os resultados estão descrito na 

Tabela 37: 

 

Tabela 37 – Composição granulométrica da areia 

Porcentagem (%) Diâmetro da 
peneira (mm) 

Material retido (g) 

retida acumulada 

4,8 11,50 1,15 1,15 

2,4 83,00 8,30 9,45 

1,2 180,80 18,08 27,53 

0,6 407,00 40,70 68,23 

0,3 265,50 26,55 94,78 

0,15 46,20 4,62 99,40 

< 0,15 6,00 0,60 100 

Total 1.000,00   

 

A partir do ensaio de granulometria é possível determinar o módulo de 

finura do agregado miúdo pela seguinte equação: 

 

 
Equação 4.1 

 

O Módulo de Finura da areia é de 3,00, caracterizando-a como um 

agregado miúdo de granulometria média-grossa. 
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A disposição granulométrica do agregado miúdo está demonstrada 

através da curva granulométrica, exposta na Figura 62: 
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Figura 62 – Curva granulométrica da areia 

 

4.1.2.2 Massa específica e massa unitária 

 

Os resultados da massa específica e da massa unitária do agregado 

miúdo estão indicados na tabela 38: 

 

Tabela 38 – Massa específica real e aparente da areia 

Amostra Massa específica 

real (Kg/dm3) 

Amostra Massa específica 

aparente (Kg/dm3) 

1 2,604 1 1,503 

2 2,604 2 1,508 

Média 2,604 Média 1,505 
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4.1.3 Agregado graúdo 

 

4.1.3.1 Ensaio de granulometria 

 

A Tabela 39 apresenta a caracterização granulométrica da brita: 

 

Tabela 39 – Composição granulométrica da brita 

Porcentagem (%) Diâmetro da 
peneira (mm) 

Material retido (g) 

retida acumulada 

19 200 4,00 4,00 

9,5 4255 85,10 89,10 

6,3 396 7,92 97,02 

4,8 127 2,54 99,56 

2,4 22 0,44 100,00 

1,2 0 0,00 100,00 

0,6 0 0,00 100,00 

0,3 0 0,00 100,00 

0,15 0 0,00 100,00 

<0,15 0 0,00 100,00 

Total 5.000,00   

 

O Módulo de Finura do agregado graúdo é também a somatória das 

porcentagens acumuladas das peneiras da série normal dividido por cem. 

 

 
Equação 4.2 
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A análise granulométrica revelou um Módulo de Finura para a brita de 

6,45. A Curva Granulométrica do agregado graúdo está indicada na Figura 

63: 
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Figura 63 – Curva Granulométrica do Agregado graúdo 

 

4.1.3.2 Massa específica e massa unitária 

 

Os resultados para determinação das massas específicas estão 

apresentados na Tabela 40: 

 

Tabela 40 – Massa específica real e aparente da pedra britada 

Amostra Massa específica 

real (Kg/dm3) 

Amostra Massa específica 

aparente (Kg/dm3) 

1 2,62 1 1,51 

2 2,64 2 1,45 

Média 2,63 Média 1,48 
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4.1.4 Aditivo plastificante 

 

O aditivo plastificante Sikament PF171 apresenta as seguintes 

características técnicas indicadas pelo fabricante (Tabela 41): 

 

Tabela 41 – Características do aditivo plastificante 

Ação principal: Plastificante ou superplastificante de pega normal 

Ação secundária: Redutor de água 

Composição básica: Sais sulfonados em meio aquoso 

Aspecto: Líquido 

Cor: Castanho escuro 

Densidade à 25°C: 1,22 a 1,26 Kg/L 

PH: 6 - 8 

 

4.1.5 Resíduo de Porcelanato 

 

4.1.5.1 Ensaio de granulometria 

 

O resultado do ensaio de granulometria do resíduo de porcelanato 

está indicado na Tabela 42: 
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Tabela 42 - Granulometria do resíduo do polimento do porcelanato 

Porcentagem (%) Diâmetro da 
peneira (mm) 

Material retido (g) 

retida acumulada 

4,8 22 2,20 2,20 

2,4 41 4,10 6,30 

1,2 136 13,60 19,90 

0,6 284 28,40 48,30 

0,3 131 13,10 61,40 

0,15 181 18,10 79,50 

< 0,15 205 20,50 100,00 

TOTAL 1.000,00   

 

A partir do ensaio de granulometria é possível determinar o módulo de 

finura do resíduo do polimento de porcelanato: 

 

 
Equação 4.3 

 

O Módulo de Finura do resíduo é de 2,17. Este resultado confirma o 

que a aparência do material sugere: uma granulometria muito fina e, 

consequentemente, grande capacidade de absorção de água. 

A curva granulométrica do resíduo de porcelanato está indicada na 

Figura 64: 
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Figura 64 – Curva granulométrica do resíduo de porcelanato 

 

4.1.5.2 Massa específica e massa unitária 

 

As massas específicas do resíduo de porcelanato estão indicadas na 

Tabela 43: 

 

Tabela 43 – Massa específica real e aparente do resíduo de porcelanato 

Amostra Massa específica 

real (Kg/dm3) 

Amostra Massa específica 

aparente (Kg/dm3) 

1 2,30 1 1,017 

2 2,29 2 1,014 

Média 2,30 Média 1,015 

 

4.1.5.3 Determinação da análise química do resíduo 

 

O material revelou a composição química apresentada na Tabela 44: 
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Tabela 44 - Análise química do resíduo do polimento de porcelanato 

Amostra SiO2 Al2O3 MgO K2O SO3 CaO Fe2O3 Outros 

Resíduo 61,86 21,69 8,15 3,84 1,63 1,24 0,73 0,81 

 

O resíduo do polimento de porcelanato mostrou-se rico principalmente 

em silício e alumina, como esperado. A forte presença de Óxido de 

Magnésio na composição deve-se ao abrasivo utilizado no polimento. 

 

4.1.5.4 Difração de raios X 

 

 

Figura 65 – Difratograma do resíduo do polimento de porcelanato 

 

O resíduo de porcelanato (Figura 65) apresenta como fases cristalinas 

a mulita, quartzo, carbeto de silício e o óxido de magnésio. A mulita e o 

quartzo são oriundos da massa porcelânica, enquanto que o carbeto de 

silício e o óxido de magnésio integram a composição do abrasivo utilizado 

durante o processo de polimento do porcelanato. 

 

4.2 Ensaios de caracterização do concreto 

 

4.2.1 Ensaio de Abatimento do tronco de cone – Slump Test 
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A consistência é uma importante característica do concreto no estado 

fresco, e foi medida neste trabalho pelo método do abatimento do tronco de 

cone – slump test, que consiste em um ensaio simples, feito em uma fôrma 

trocônica, para determinar a plasticidade do concreto e, consequentemente, 

identificar, a partir desse parâmetro, a trabalhabilidade do material, ou seja, 

avaliar a possibilidade do concreto ser utilizado em alguma situação prática. 

Foi realizado um ensaio de abatimento para cada traço, com o 

objetivo de extrair a leitura do abatimento sofrido pelo concreto, após a 

retirada da fôrma. Os resultados estão demonstrados na Tabela 45: 

 

Tabela 45 – Valores de abatimento para traços de concreto sem aditivo 

IDENTIFICAÇÃO SLUMP 

(mm) 

CP00sa 50 

CP10sa 50 

CP20sa 35 

CP30sa 25 

CP40sa 5 

 

O gráfico da Figura 66 mostra o decréscimo do abatimento do 

concreto proporcionalmente ao aumento da concentração de resíduo de 

porcelanato na composição do concreto. Os traços indicados abaixo foram 

produzidos sem a utilização de aditivos plastificantes. O objetivo consistiu 

em investigar o comportamento do concreto mediante a inclusão, apenas, do 

resíduo de porcelanato nos traços. 
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Figura 66 – Comportamento do abatimento do concreto produzido com resíduo de 

porcelanato e sem a utilização de aditivo plastificante 

 

O concreto padrão, ou seja, sem a presença de resíduo de 

porcelanato (CP00sa) apresentou um abatimento de 50 mm. O traço 

seguinte foi produzido com 10% de resíduo de porcelanato em massa, 

tomando como referência a massa do cimento, e apresentou, também, um 

valor de abatimento de 50 mm. Para o terceiro traço (CP20sa) foi incluído 20 

% de resíduo e o valor do abatimento do concreto diminuiu para 35 mm, ou 

seja, o concreto ficou menos plástico, mais duro. O quarto traço (CO30sa) foi 

executado com 30% de resíduo em massa e o valor do abatimento 

decresceu ainda mais, chegando a 25 mm. Mesmo com o valor do 

abatimento decrescendo, foi preparado o quinto e último traço (CO40sa) 

sem aditivo, contendo 40% de resíduo de porcelanato. Tendo sido 

incorporado 40% de resíduo na mistura, o concreto fresco apresentou uma 

carência visível de água, característica esta que viria a ser confirmada com o 

valor do abatimento: 5mm. Esse valor de abatimento indica que o concreto 

não apresenta praticamente nenhuma plasticidade, o que o torna difícil de 
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ser utilizado na prática, em função de sua baixa trabalhabilidade, sendo 

indicado, apenas, em obras de fácil concretagem. 

A inclusão de quantidades maiores de resíduo de porcelanato só seria 

possível se a quantidade de água de amassamento utilizada no traço 

aumentasse juntamente com a quantidade de resíduo adicionado. Porém, o 

aumento da quantidade de água altera a relação água/cimento, resultando 

no comprometimento da resistência mecânica pelo aumento da porosidade. 

Por isso, foram produzidos, em seguida, traços de concreto com 

aditivo plastificante, cujo objetivo era aumentar a plasticidade da mistura, 

sem aumentar a quantidade de água, permitindo o aumento da concentração 

do resíduo ao longo dos traços, sem grande comprometimento da 

plasticidade do concreto. 

 

Tabela 46 – Valores de abatimento para traços de concreto com aditivo 

IDENTIFICAÇÃO SLUMP 

(mm) 

CP00ca 150 

CP10ca 85 

CP20ca 80 

CP30ca 50 

CP40ca 30 

CP50ca 5 

 

Com a utilização do aditivo plastificante foram obtidos concretos de 

melhor trabalhabilidade (Tabela 46), embora a adição do resíduo de 

porcelanato em quantidade crescente tenha ocasionado, novamente, a 

diminuição do valor do abatimento ao longo dos traços, como mostra a 

Figura 67. 

O aditivo plastificante foi empregado na confecção dos traços com o 

objetivo de aumentar a plasticidade. Mesmo com a utilização do aditivo, que 
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também atua como redutor de água, a permanência da quantidade de água 

inicial possibilitou o acréscimo de resíduo de porcelanato nos traços sem 

grande comprometimento inicial do abatimento. 
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Figura 67 – Comportamento do abatimento do concreto produzido com resíduo de 

porcelanato e com a utilização de aditivo plastificante 

 

O traço padrão com aditivo (CPOOca) resultou em um grande 

abatimento do concreto: 150 mm. O segundo traço com 10% de resíduo 

(CP10ca), influenciou visivelmente o concreto, reduzindo o valor do 

abatimento para 85 mm. O terceiro traço (CP20ca), com 20% de resíduo 

implicou numa pequena perda de plasticidade, se comparado ao anterior. 

Com 30% de resíduo (CP30ca), o concreto apresentou um abatimento de 50 

mm, valor este tomado como mínimo para que o concreto possa ser 

praticado em obras da construção civil. O quinto traço com resíduo (CP40ca) 

utilizou 40% de resíduo em massa, e resultou em um concreto de baixa 

plasticidade, mas considerado, ainda, trabalhável em obras de fácil 

concretagem. O traço com 50 % de resíduo (CP50ca) resultou em um 

abatimento de 5 mm. Este valor de abatimento sugere que concentrações de 
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resíduo de porcelanto a partir de 50%, para serem incorporadas ao concreto, 

resultam em misturas pouco plásticas, inviabilizando, portanto, a utilização 

desse material nessas condições. 

 

4.2.2 Ensaio de resistência à compressão axial 

 

Com o objetivo de estudar a influência do resíduo de porcelanato na 

resistência do concreto, foram preparados 3 corpos-de-prova para serem 

rompidos aos 7, 28 e 90 dias, totalizando, portanto, 9 corpos-de-prova para 

cada traço de concreto. 

Primeiramente, foram produzidos traços de concreto sem aditivo 

plastificante, variando, apenas as concentrações de resíduo no preparo dos 

traços. 

O resultado da resistência mecânica à compressão aos 7 dias está 

indicado na Tabela 47: 

 

Tabela 47 – Resistência à compressão aos 7 dias – concreto sem aditivo 

RESISTÊNCIA 

7 dias 

 

IDENTIF. 

i ii iii 

 

MÉDIA 

CP00sa 18,46 19,36 18,21 18,68 

CP10sa 21,14 20,37 20,12 20,54 

CP20sa 23,30 21,90 22,92 22,71 

CP30sa 23,81 23,69 24,14 23,88 

CP40sa 27,51 27,00 27,76 27,42 

 

Aos 7 dias, o concreto sem resíduo (CP00sa) apresentou uma 

resistência de 18,68 MPa, em média. A Tabela 47 mostra que os valores 

médios da resistência à compressão foram aumentando à medida que a 
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concentração de resíduo de porcelanato foi aumentando. O traço CP40sa, 

que corresponde a concentração máxima de resíduo (40%), alcançou a 

resistência, aos 7 dias, de 27,42 MPa, muito superior ao traço sem resíduo.  

Aos 28 dias, idade limite sugerida pela Norma NBR 5739, os valores 

médios de resistência à compressão evoluíram para todos os traços, como 

apresentado na Tabela 48. O traço padrão (CP00sa), sem resíduo, 

apresentou uma resistência final de 24,96 MPa. Com o traço contendo 10% 

de resíduo de porcelanato, em massa, (CP10sa), a resistência à 

compressão aos 28 dias foi, em média, de 26,36 MPa. Para o traço CP20sa 

(20% de resíduo no traço), a resistência foi de 31,54%. Com 30% de resíduo 

incorporado (CP30sa), a resistência à compressão do concreto, em média, 

foi de 33,11 MPa. Por fim, com o traço contendo 40% de resíduo em massa 

(CP40sa), a resistência do concreto atingiu 37,44 MPa. A utilização do 

resíduo de porcelanato no concreto resultou no aumento da resistência à 

compressão aos 28 dias. O aumento da concentração de resíduo, ao longo 

dos traços, ocasionou um aumento proporcional da resistência mecânica, ou 

seja, quanto mais resíduo, mais duro é o concreto. A máxima concentração 

de resíduo adicionada ao concreto foi de 40%, em virtude da ausência de 

plasticidade da mistura com concentrações maiores, conforme explicado no 

item anterior. 

 

Tabela 48 – Resistência à compressão aos 28 dias – concreto sem aditivo 

RESISTÊNCIA 

28 dias 

 

IDENTIF. 

i ii iii 

 

MÉDIA 

CP00sa 23,69 25,34 25,85 24,96 

CP10sa 25,98 27,25 25,85 26,36 

CP20sa 32,22 30,31 32,09 31,54 

CP30sa 32,47 34,38 32,47 33,11 

CP40sa 36,16 37,31 38,84 37,44 
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Para efeito de conhecimento do comportamento da resistência à 

compressão do concreto em prazos maiores, foram obtidos os valores 

médios de resistência para cada traço de concreto. Foi adotada a idade de 

90 dias como prazo limite para a obtenção da resistência mecânica por se 

tratar de um tempo prolongado e suficiente para que o concreto alcance sua 

máxima resistência. A idade de 90 dias não é reconhecida por Norma, 

porque considera que não há grande incremento de resistência após o 

período de 28 dias. 

Como a resistência à compressão evolui após os 28 dias, mesmo 

assumindo incrementos discretos, foram obtidas as resistências aos 90 dias 

de idade, como mostra a Tabela 49: 

 

Tabela 49 – Resistência à compressão aos 90 dias – concreto sem aditivo 

RESISTÊNCIA 

90 dias 

 

IDENTIF. 

i ii iii 

 

MÉDIA 

CP00sa 29,80 29,16 23,69 27,55 

CP10sa 33,11 35,91 27,51 32,18 

CP20sa 39,86 35,02 32,22 35,70 

CP30sa 34,13 44,06 31,83 36,67 

CP40sa 38,46 37,44 34,25 36,72 

 

A Figura 68 estabelece uma comparação da resistência à compressão 

para os diferentes traços de concreto, aos 7, 28 e 90 dias: 
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Figura 68 – Comparação da resistência à compressão aos 7, 28 e 90 dias entre traços sem 

aditivo 

 

Surpreendentemente, as resistências aumentaram aos 90 dias, se 

comparadas às resistências à compressão alcançadas aos 28 dias. 

Os valores apresentados no gráfico indicam que a resistência à 

compressão em todas as idades é maior à medida que a quantidade de 

resíduo de porcelanato aumenta no preparo do concreto. Traços mais ricos 

em resíduo resultam em resistências maiores, para todas as idades 

pesquisadas. 
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Figura 69 – Evolução da resistência aos 7, 28 e 90 dias para cada traço 

 

O gráfico da Figura 69 mostra que a evolução da resistência dos 7 

aos 28 dias é maior para traços com maior quantidade de resíduo. A partir 

dos 28 dias há, ainda, um aumento bastante significativo nos valores das 

resistências à compressão, com exceção do traço de máxima concentração 

de resíduo (CP40sa), cujos valores de resistência não evoluíram se 

comparados aos valores obtidos aos 28 dias. 

Como já foi abordado nesse trabalho, foram produzidos traços com 

resíduo de porcelanato e aditivo plastificante, para melhorar a plasticidade, 

proporcionando, assim, um valor de abatimento do concreto fresco mais 

favorável à sua utilização. A resistência à compressão dos concretos 

produzidos com aditivo foi obtida, a partir da moldagem também de três 

corpos-de-prova para as idades pesquisadas (7, 28 e 90 dias). 

Utilizando aditivo, a resistência do concreto sem resíduo (CP00ca), 

aos 7 dias, foi, em média, de 16,34 MPa. Adicionando 10% de resíduo de 

porcelanato ao concreto (CP10ca), a resistência obtida foi de 20,29MPa. 

Aumentando as concentrações de resíduo no concreto 20%, 30%, 40% e 
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50%, correspondendo aos concretos CP20ca, CP30ca, CP40ca e CP50ca, 

respectivamente, as resistências alcançadas aos 7 dias foram de 23,13MPa, 

26,49MPa, 27,04MPa e 28,40MPa, como mostra a Tabela 50: 

 

Tabela 50 – Resistência à compressão aos 7 dias – concreto com aditivo 

RESISTÊNCIA 

7 dias 

 

IDENTIF. 

i ii iii 

 

MÉDIA 

CP00ca 15,41 17,51 16,11 16,34 

CP10ca 20,37 20,76 19,74 20,29 

CP20ca 22,54 24,19 22,67 23,13 

CP30ca 26,36 27,00 26,10 26,49 

CP40ca 26,74 27,12 27,25 27,04 

CP50ca 28,27 28,27 28,65 28,40 

 

A Tabela 51 mostra as resistências à compressão alcançadas aos 28 

dias. A utilização de uma quantidade de resíduo de porcelanato a partir de 

20% em relação a massa de cimento, resultou em resistência superiores à 

30MPa, conferindo, portanto, grande qualidade e durabilidade aos concretos 

produzidos com esse resíduo. 

Para o traço CP50ca (50% de resíduo), a média da resistência à 

compressão aos 28 dias foi superior a 40 MPa. Com essa concentração 

máxima de resíduo de porcelanato, a resistência à compressão duplicou, 

praticamente, se comparada a resistência à compressão, do concreto 

produzido sem o resíduo (CP00ca).  

Resistências à compressão do concreto superiores a 40 MPa, aos 28 

dias, são muito almejadas por conferirem grande capacidade de suporte de 

tensões estruturais, além de proporcionarem à estrutura de concreto longa 

durabilidade.  
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O traço padrão (CP00ca) utilizado nesse trabalho apresenta 

características econômicas e, por isso, resultou numa resistência de 22, 41 

MPa, típicas de obras de pequeno e médio porte. Com o acréscimo do 

resíduo de porcelanato, mantendo-se constante todos os outros 

componentes, os resultados revelam que a adição desse rejeito gerou 

concretos cujas resistências podem ser praticadas em obras de maior 

exigência estrutural. 

 

Tabela 51 – Resistência à compressão aos 28 dias – concreto com aditivo 

RESISTÊNCIA 

28 dias 

 

IDENTIF. 

i ii iii 

 

MÉDIA 

CP00ca 22,03 22,28 22,92 22,41 

CP10ca 27,12 27,89 26,74 27,25 

CP20ca 32,85 32,98 32,34 32,72 

CP30ca 36,04 37,18 37,95 37,06 

CP40ca 38,33 37,31 39,98 38,54 

CP50ca 40,49 41,51 39,48 40,49 

 

Aos 90 dias, como mostra a Tabela 52, a resistência à compressão 

obtida no traço de maior concentração de resíduo de porcelanato (CP50ca) 

foi de 43,38 MPa. Mesmo com a utilização de aditivo plastificante, o traço 

CP50ca não apresenta condições de uso pela ausência de plasticidade na 

mistura. Os traços CP30ca e CP40ca, com 30% e 40% de resíduo 

incorporado, respectivamente, apresentaram resistências superiores a 

40MPa. 
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Tabela 52 – Resistência à compressão aos 90 dias – concreto com aditivo 

RESISTÊNCIA 

90 dias 

 

IDENTIF. 

i ii iii 

 

MÉDIA 

CP00ca 28,52 23,30 22,03 24,62 

CP10ca 37,06 34,00 27,89 32,98 

CP20ca 40,75 35,02 31,20 35,66 

CP30ca 45,08 45,97 37,82 42,96 

CP40ca 38,70 46,48 48,64 44,61 

CP50ca 42,28 41,77 46,10 43,38 
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Figura 70 – Comparação da resistência à compressão aos 7, 28 e 90 dias entre traços com 

aditivos 

 

A Figura 70 apresenta uma comparação entre os traços e mostra que 

traços com concentrações maiores de resíduo de porcelanato alcançaram 

maiores resistências à compressão, em todas as idades. 
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A resistência à compressão do traço padrão (CP00ca), aos 28 dias 

foi, inferior a resistência alcançada pelo traço produzido com 20% de resíduo 

(CP20ca), aos 7 dias. Isso mostra a influência do resíduo de porcelanato no 

valor e na evolução da resistência do concreto. A quantidade incorporada de 

resíduo de porcelanato também influencia no valor e na evolução da 

resistência. A resistência aos 28 dias com concreto CP10ca (com 10% de 

resíduo) é equivalente a resistência alcançada pelo traço CP40ca, aos 7 

dias, como mostra o gráfico da Figura 71. 

Com a concentração máxima de 50% de resíduo, o concreto tem sua 

plasticidade comprometida e, por isso, a resistência à compressão tende a 

decrescer devido a dificuldade no adensamento do concreto. Embora o 

resíduo de porcelanato atue aumentando a resistência à compressão do 

concreto, esse efeito de um limite determinado pela perda da plasticidade da 

mistura. 
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Figura 71 – Evolução da resistência aos 7, 28 e 90 dias para cada traço 
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O gráfico da Figura 71 mostra que traços com quantidades maiores 

de resíduo de porcelanato (a partir de 30%) apresentaram maiores 

evoluções na resistência à compressão, principalmente no prazo 

compreendido entre 7 e 28 dias. 

Embora todos os resultados tenham apontado para a melhoria da 

resistência à compressão decorrente da utilização do resíduo de 

porcelanato, é importante destacar que a dosagem, a produção e controle do 

concreto são fundamentais para a qualidade final do material. 

 

4.2.3 Ensaio de porosidade e absorção 

 

A porosidade é uma característica muito importante do concreto, pois 

interfere diretamente na durabilidade do material. Concretos com baixa 

porosidade são mais duráveis porque dificultam o ingresso de substâncias 

que possam danificar o próprio concreto ou a armadura. A permeabilidade 

do concreto é uma propriedade que depende da porosidade, ou seja, indica 

a maior ou menor capacidade de penetração e absorção de líquidos ou 

gases pelo concreto. 

Foram destinadas duas amostras de cada traço de concreto para a 

investigação da porosidade e absorção. Suas massas foram aferidas nos 

estados seco e saturado. Os traços produzidos variaram na concentração de 

resíduo de porcelanato, desde a ausência total do resíduo (CP00sa), até o 

traço com concentração máxima de resíduo (CP40sa), para traços sem 

aditivo. 

A Tabela 53 mostra o resultado da porosidade e absorção de acordo 

com os traços produzidos com quantidades diferentes de resíduo de 

porcelanato: 

 

 

 



 

 

183

Tabela 53 – Porosidade e Absorção – concreto sem aditivo 

ABSORÇ POROSID. IDENT. 

i ii 

M 

i ii 

M 

CP00sa 5,23 5,69 5,46 11,93 12,84 12,39 

CP10sa 5,23 5,04 5,14 11,89 11,50 11,70 

CP20sa 4,39 4,34 4,37 10,26 10,32 10,29 

CP30sa 4,26 4,14 4,20 10,47 9,87 10,17 

CP40sa 3,62 4,11 3,87 8,30 9,34 8,82 
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Figura 72 – Comparação da Porosidade e Absorção em traços de concreto sem aditivo 

 

A Figura 72 mostra um decréscimo no valor da porosidade e da 

absorção à medida que a quantidade de resíduo de porcelanato aumenta 

nos traços de concreto. 
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A relação água/cimento interfere diretamente na porosidade do 

concreto. Por isso, decorrente do fator água/cimento adotado inicialmente 

neste trabalho (0,60), o concreto padrão (CP00sa), sem resíduo, apresentou 

uma porosidade muito alta (12,39%). 

Com 10% de resíduo de porcelanato (CP10sa), observa-se uma 

diminuição da porosidade para 11,70. Essa tendência se confirma até o 

traço de máxima concentração de resíduo (CP40sa), em que a porosidade 

obtida foi de 8,82%. A absorção variou de 5,46% (CP00sa), para o traço 

padrão, até 3,87% para o traço CP40sa (40% de resíduo). 

A Figura 72 mostra uma tendência quase linear de diminuição da 

porosidade e da absorção com a utilização do resíduo de porcelanato no 

concreto. 

O estudo da porosidade e absorção também foi realizado nos 

concretos produzidos com aditivo plastificante. A utilização do aditivo 

plastificante propiciou o aumento da plasticidade sem, contudo, alterar a 

quantidade de água inicial e, consequentemente, a porosidade do concreto, 

permitindo, assim, uma maior quantidade de resíduo sem perda total da 

trabalhabilidade. 

A Tabela 54 apresenta os resultados da porosidade e absorção para 

todos os concretos produzidos com aditivo: 

 

Tabela 54 – Porosidade e Absorção – concreto com aditivo 

ABSORÇ POROSID. IDENT. 

i ii 

M 

i ii 

M 

CP00ca 5,80 5,87 5,84 13,19 13,27 13,23 

CP10ca 4,66 4,35 4,51 10,64 10,02 10,33 

CP20ca 4,07 4,37 4,22 9,38 9,95 9,67 

CP30ca 3,92 4,12 4,02 8,99 9,34 9,17 

CP40ca 3,96 3,79 3,88 9,04 8,71 8,88 

CP50ca 3,40 3,21 3,31 7,82 7,40 7,61 
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A produção de concretos com aditivo plastificante, só confirmou o 

resultado obtido nos concretos sem aditivos. 

O concreto padrão (CP00ca) apresentou uma porosidade média de 

13,23% e absorção média de 5,84%. Com 20% de resíduo (CP20ca), o 

concreto teve uma porosidade de 9,67% e absorção de 4,22. O CP40ca 

(com 40% de resíduo de porcelanato) a porosidade foi de 8,88%, enquanto 

que a absorção foi de 3,79. Os resultados mostram que o resíduo de 

porcelanato no traço de concreto contribuiu para a compacidade do material, 

preenchendo as lacunas deixadas pelos agregados, tornando o concreto 

menos poroso e mais resistente. Embora o traço contendo 50% de resíduo 

(CP50ca) tenha resultado, também, numa porosidade menor, esse concreto 

não apresenta condições de uso pela baixa plasticidade da mistura. Os 

resultados que comprovam a redução da porosidade pela utilização do 

resíduo de porcelanato no concreto estão apresentados na Figura 73: 
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Figura 73 – Comparação da Porosidade e Absorção em traços de concreto com aditivo 
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Os valores de porosidade e absorção obtidos nos traços que contêm 

resíduo de porcelanato sugerem o grande potencial oferecido por esse 

material para a produção de concreto. Cada vez mais, são necessários 

concretos de baixa permeabilidade para que tenham grande durabilidade, 

especialmente em ambientes agressivos, como é o caso do litoral do Rio 

Grande do Norte. O resíduo de porcelanato propiciou uma diminuição 

significativa na porosidade do concreto, tornando um concreto comum, 

tipicamente poroso, em um concreto de baixa porosidade, apto a ser 

utilizado em regiões de alta agressividade do meio. 

Foram investigadas as massas específicas seca, saturada e real dos 

diferentes traços produzidos com resíduo de porcelanato e os resultados 

estão apresentados nas Tabelas 55 e 56: 

 

Tabela 55 – Massa específica seca, saturada e real – concreto sem aditivo 

Ps Psat Pr IDENT. 

i ii 

M 

i ii 

M 

i ii 

M 

CP00sa 2,28 2,26 2,27 2,40 2,38 2,39 2,59 2,59 2,59 

CP10sa 2,27 2,28 2,28 2,39 2,40 2,40 2,58 2,58 2,58 

CP20sa 2,34 2,38 2,36 2,44 2,48 2,46 2,60 2,65 2,63 

CP30sa 2,45 2,38 2,42 2,56 2,48 2,52 2,74 2,64 2,69 

CP40sa 2,29 2,27 2,28 2,38 2,37 2,38 2,50 2,51 2,51 
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Figura 74 – Massas específicas em traços de concreto sem aditivo 

 

O gráfico da Figura 74 mostra um aumento nas massas específicas 

do concreto até o traço que contém 30% de resíduo (CP30sa). Isso se deve 

ao incremento de massa do resíduo, tendo em vista que esse material não 

foi acrescentado em substituição a nenhum outro componente do concreto, e 

sim como elemento de carga, adicional. 

Para o traço CP40sa (40% de resíduo) as massas específicas foram 

baixas, apesar do incremento de resíduo em massa. 
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Tabela 56 – Massa específica seca, saturada e real – concreto com aditivo 

Ps Psat Pr IDENT. 

i ii 

M 

i ii 

M 

i ii 

M 

CP00ca 2,27 2,26 2,27 2,41 2,39 2,40 2,62 2,61 2,62 

CP10ca 2,28 2,30 2,29 2,39 2,40 2,40 2,55 2,56 2,56 

CP20ca 2,31 2,28 2,30 2,40 2,38 2,39 2,54 2,53 2,54 

CP30ca 2,29 2,27 2,28 2,38 2,36 2,37 2,52 2,50 2,51 

CP40ca 2,28 2,30 2,29 2,37 2,38 2,38 2,51 2,51 2,51 

CP50ca 2,30 2,30 2,30 2,38 2,38 2,38 2,40 2,49 2,45 
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Figura 75 – Massas específicas em traços de concreto com aditivo 

 

Para os traços produzidos com aditivo, o resíduo gerou um 

comportamento surpreendente, apesar do incremento do material, em 

massa. A Figura 75 mostra a diminuição da massa específica real com o 
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aumento do resíduo de porcelanato no concreto. As massas específicas 

saturada e seca dos concretos mantiveram-se, basicamente, constantes. 

 

4.2.4 Ensaio para medição de propriedades térmicas 

 

A partir das análises foram coletadas três leituras para cada uma das 

duas amostras de cada concreto, estando as médias da condutividade 

térmica, da capacidade calorífica e da difusividade térmica indicadas, 

respectivamente, na Tabela 57: 

 

Tabela 57 – Condutividade térmica, Capacidade calorífica e difusividade térmica de 

concretos com resíduo de porcelanato e aditivo plastificante 

 λ Cp a 

CP00sa 2,237 2,205 1,013 

CP10sa 2,178 2,170 1,003 

CP20sa 2,218 2,135 1,038 

CP30sa 2,172 2,110 1,030 

CP40sa 2,095 2,067 1,013 

 

A condutividade térmica é uma propriedade que indica a habilidade de 

um material em transferir calor. Para os traços de concreto produzidos sem o 

aditivo plastificante e com a concentração de resíduo de porcelanato 

variando de 0% (CP00sa), até 40% (CP40sa), não houve uma diferença 

considerável no comportamento da condutividade térmica, como mostra a 

Figura 76: 
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Figura 76 – Comparativo da condutividade térmica entre traços de concretos sem aditivo 

 

O parâmetro que indica a quantidade de energia necessária para 

produzir um incremento unitário na temperatura no material é chamado de 

capacidade calorífica e este não variou consideravelmente para os traços 

com concentrações diferentes de resíduo de porcelanato, como mostra a 

Figura 77: 
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Figura 77 – Comparativo da capacidade calorífica entre traços de concretos sem aditivo 
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Figura 78 – Comparativo da difusividade térmica entre traços de concretos sem aditivo 

 

O estudo da difusividade térmica (Figura 78), que é um parâmetro que 

indica a velocidade de propagação do calor, revelou que não ocorreu uma 

variação significativa nesse parâmetro para os diferentes traços de concreto, 

produzidos com concentrações diferentes de resíduo. 

Para os concretos produzidos com concentrações diferentes de 

resíduo de porcelanato, mas com aditivo plastificante, os resultados 

revelaram comportamentos análogos aos traços sem aditivo. 

Os valores mantiveram-se constantes para a condutividade térmica, 

para a capacidade calorífica e para a difusividade térmica, como mostra a 

Tabela 58. 
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Tabela 58 – Condutividade térmica, Capacidade calorífica e difusividade térmica de 

concretos com resíduo de porcelanato e aditivo plastificante 

  λ Cp a 

CP00ca 2,163 2,120 1,020 

CP10ca 2,177 2,085 1,043 

CP20ca 2,285 2,202 1,040 

CP30ca 2,208 2,198 1,006 

CP40ca 2,162 2,182 0,992 

CP50ca 2,113 2,155 0,982 

 

A Figura 79 propõe uma comparação da condutividade térmica entre 

concretos com aditivos: 
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Figura 79 – Comparativo da condutividade térmica entre traços de concretos com aditivo 

 

Os resultados de capacidade calorífica dos concretos com resíduo de 

porcelanato, mostram que a capacidade do material em absorver calor da 

sua vizinhança externa é praticamente a mesma, para todas as 

concentrações, como mostra a Figura 80: 
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Figura 80 – Comparativo da capacidade calorífica entre traços de concretos com aditivo 

 

A Figura 81 propõe uma comparação da difusividade térmica entre 

concretos produzidos sem resíduo e com concentrações de resíduo variando 

de 10% a 50%, no traço: 
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Figura 81 – Comparativo da difusividade térmica entre traços de concretos com aditivo 

 



 

 

194

A velocidade de propagação de calor no interior do concreto 

produzido com resíduo de porcelanato é, praticamente, a mesma 

independentemente da concentração de resíduo adicionada ao traço. 

 

4.2.5 Análise da microestrutura 

 

A análise da microestrutura do concreto, através de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), permitiu observar a existência de fissuras, a 

interface pasta/agregado, além do resíduo de porcelanato na estrutura do 

concreto. A análise microscópica possibilitou observar a morfologia da 

estrutura do material, a partir de visualizações de 50 a 8.000 vezes.  

A Figura 82 apresenta o concreto de referência CP00sa (sem 

resíduo), aumentado 150 vezes, para a identificação de porosidade na sua 

estrutura. 

 

 

Figura 82 – Micrografia ilustrando porosidade no concreto CP00sa 

 

A Figura 82 apresenta um poro de 156 μm de diâmetro existente na 

estrutura do concreto CP00sa (sem resíduo de porcelanato). O concreto 
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CP00sa apresentou a maior porosidade dentre os concretos estudados 

neste trabalho, característica esta que se confirma na visualização 

microscópica. A visualização da amostra CP00sa ampliada 1000 vezes, 

revelou a interface entre o agregado e a pasta de cimento na estrutura do 

concreto, como mostra a Figura 83: 

 

 

Figura 83 – Micrografia destacando a interface agregado/pasta no concreto CP00sa 

 

 

Figura 84 – Micrografia ilustrando uma fissura em um poro do concreto CP20sa 
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A Figura 84 apresenta uma fissura no interior de um poro capilar na 

amostra CP20sa (20% de resíduo), aumentada 40 vezes. 

A Figura 85 mostra uma fratura na matriz do próprio agregado, 

favorecendo a porosidade do concreto CP40sa: 

 

 

Figura 85 – Micrografia ilustrando uma fissura no agregado do concreto CP40sa 

 

A matriz da pasta de cimento do mesmo concreto está indicada na 

Figura 86, estando aumentada 4.500 vezes: 
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Figura 86 – Micrografia ilustrando a matriz da pasta de cimento do concreto CP40sa 

 

A Figura 87 apresenta uma fissura típica existente na interface 

pasta/agregado. A micrografia foi visualizada com uma profundidade de 

1.000 vezes. A Figura 88 corresponde a mesma região da fissura do 

concreto CP10ca, porém aumentada 10.000 vezes. 

 

 

Figura 87 – Micrografia aprofundando a visualização da fissura no concreto CP10ca 
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Figura 88 – Micrografia ilustrando a fissura no concreto CP10ca aumentada 10.000 vezes 

 

A micrografia apresentada na Figura 89, correspondente ao concreto 

CP30ca (com 30% de resíduo), mostra as principais fases características do 

concreto.  

 

 

Figura 89 – Micrografia ilustrando a porosidade da zona de transição do concreto CP30ca 

 



 

 

199

A partícula do resíduo está indicada na microscopia de 50 vezes do 

concreto CP50ca, como mostra a Figura 90: 

 

 

Figura 90 – Micrografia contendo um grão de resíduo de porcelanato no concreto CP50ca 
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5 CONCLUSÕES 

 

A pesquisa sobre a utilização do resíduo do polimento de porcelanato 

na composição do concreto foi motivada por motivos ambientais, cujo 

objetivo era introduzir o rejeito descartado pela indústria cerâmica na massa 

de concreto e avaliar as características do produto final.  

Os resultados revelaram que a presença de resíduo de porcelanato 

na composição do concreto proporciona muitas mudanças nas 

características do concreto, tanto no estado fresco como no estado 

endurecido. 

A utilização do resíduo do polimento do porcelanato no concreto 

proporciona um grande benefício ambiental e ainda agrega melhorias no que 

se refere a resistência mecânica e durabilidade. 

As principais conclusões relacionadas à influência do resíduo de 

porcelanato nas propriedades do concreto são as seguintes: 

Sobre a plasticidade: 

• Para os traços executados sem aditivo plastificante, o abatimento 

do concreto fresco decresceu rapidamente. Com uma variação de 

10% na concentração do resíduo de porcelanato entre os traços, foi 

constatada uma diminuição média de 30% no valor do abatimento; 

• Em concretos sem aditivo, foi possível adicionar até 40% de 

resíduo em relação à massa de cimento. Com concentrações 

maiores, o concreto não apresentou plasticidade suficiente para 

utilização prática; 

• Em concretos contendo aditivo plastificante, foi possível utilizar até 

50% de resíduo de porcelanato sem comprometimento total da 

plasticidade do concreto; 

• Para concentrações superiores a 50%, é necessário alterar a 

quantidade inicial de água da mistura. Tal iniciativa diminui a 

resistência mecânica e aumenta a porosidade do concreto; 
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Sobre a resistência à compressão: 

• Houve um aumento significativo da resistência mecânica à 

compressão decorrente da utilização do resíduo de porcelanato no 

traço; 

• Aos 7 dias, para os traços produzidos sem aditivo plastificante, os 

resultados mostraram que, para cada 10% de resíduo adicionado 

ao traço, houve um incremento médio de 2 MPa na resistência à 

compressão do concreto; 

• Portanto, a utilização do resíduo gerou um incremento de 

resistência também aos 28 dias; 

• Com a máxima concentração de resíduo (40%) e sem aditivo, a 

resistência alcançada foi de 37,44 MPa. Com isso, conclui-se que é 

possível utilizar o resíduo de porcelanato objetivando o aumento da 

resistência a partir do traço padrão; 

• Aos 90 dias, houve um incremento de resistência à compressão de 

9,37% para os traços sem aditivo plastificante, e 11,92%, para os 

traços produzidos com aditivo plastificante. Conclui-se que a partir 

de 28 dias pode haver um aumento significativo da resistência 

mecânica; 

• Pode-se concluir que a utilização do resíduo de porcelanato em 

traços com aditivo plastificante propiciou, praticamente, um 

aumento de 50% da resistência mecânica à compressão em 

comparação à concretos comuns, sem resíduo; 

Sobre a porosidade e absorção: 

• Houve uma diminuição da porosidade e da absorção no concreto 

com a utilização do resíduo de porcelanato; 

• O aumento da concentração de resíduo de porcelanato no traço 

resultou em uma menor porosidade, favorecendo a durabilidade do 

concreto; 
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• Os concretos com maiores concentrações de resíduo apresentaram 

menor capacidade de absorção; 

• Com o aumento das concentrações de resíduo de porcelanato em 

concretos sem aditivo observou-se uma tendência das massas 

específicas real, saturada e seca em aumentarem na mesma 

direção. Em traços com aditivo plastificante, esses valores 

mantiveram-se basicamente constantes, com uma pequena 

tendência de queda à medida que aumenta a concentração de 

resíduo nos traços; 

Sobre as propriedades térmicas: 

• Não há uma diferença significativa entre os traços de concreto no 

que se refere a condutividade térmica; 

• A capacidade calorífica foi basicamente a mesma para todos os 

traços, independentemente da concentração de resíduo de 

porcelanato utilizada; 

• A difusividade térmica também se manteve constante para todos os 

traços, ou seja, não há diferença na velocidade de propagação de 

calor com a utilização de resíduo de porcelanato em quantidades 

diferentes; 

• A utilização do resíduo de porcelanato no concreto tende a não 

alterar o conforto ambiental e nem as características de dilatação 

do concreto; 

A análise da microestrutura do concreto permitiu: 

• Identificar através de micrografias, as diferentes fases existentes no 

concreto, como a fase agregado, a zona de transição entre o 

agregado e a pasta de cimento, e ainda a matriz da pasta de 

cimento; 

• Observar a existência de poros em todos os traços de concreto, 

medindo-os e localizando-os na estrutura do material; 
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• Constatar uma forte tendência em ocorrer fraturas mediante o 

tratamento dado para redução de amostras para visualização em 

microscópio; 

• Observar a porosidade típica da zona de transição; 

• Identificar o resíduo de porcelanato na matriz do concreto. 

Considerando a abrangência e a relevância do tema, além das 

inúmeras variáveis não consideradas nessa pesquisa, em razão da 

necessidade de delimitação de seu escopo, sugere-se que seja pesquisado: 

• A utilização do resíduo de porcelanato em traços de diferentes 

características; 

• A criação de um método de dosagem para a utilização de resíduo 

de porcelanato para fins de incremento da resistência mecânica; 

• A utilização de resíduo de porcelanato na produção de argamassa 

colante para assentamento de cerâmica convencional; 

• O emprego do resíduo de porcelanato em traços de concreto para 

fins de durabilidade, reduzindo a carbonatação e a incidência de 

corrosão em peças de concreto armado; 

• A produção de concreto de alto desempenho (CAD) a partir da 

utilização do resíduo de porcelanato em concreto. 
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	O resíduo de porcelanato surge durante a produção do porcelanato polido, durante a etapa de polimento, que consiste numa das etapas finais do processo. O porcelanato polido é o mais produzido comercialmente, requerendo uma etapa de polimento durante sua produção a fim de nivelar, retirar riscos e defeitos e dar brilho a superfície do produto final. No entanto, essa etapa do processamento gera grande quantidade de resíduo, particularmente com o aumento da produção que vem ocorrendo nos últimos anos, trazendo, assim, um novo custo aos produtores do setor, que necessitam gerenciar e descartar adequadamente esse resíduo (MARQUEZ e col., 2007). 
	Seguindo uma tendência internacional de preservação ao meio ambiente, as indústrias estão se modernizando e aprimorando seus processos de gestão. As principais empresas estão se sensibilizando às causas ambientais e começaram a agregar valor aos resíduos gerados em seus processos, fazendo com que tenham uma aplicação na própria indústria, ou sirvam para gerar bens em outros setores industriais.  
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