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RESUMO 

O concreto é um dos insumos mais utilizados no mundo sendo então foco de variadas pesquisas 

que buscam torná-lo cada vez mais resistente, tanto a cargas como a agentes deletérios. Uma 

das vertentes que tem tomado cada vez mais a atenção dos pesquisadores é a necessidade de 

aumento da capacidade portante de elementos estruturais de concreto. Novas técnicas são 

desenvolvidas e implementadas a cada dia. A tecnologia de materiais para utilização em 

concretos é outro ponto que tem atraído a comunidade construtora. Novos materiais são 

desenvolvidos e propõe-se a utilização de resíduos como substituições na composição 

mundialmente conhecida de concretos. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar a utilização de um microconcreto autoadensável com a utilização de resíduos de pedreira 

do tipo fíler oriundo da britagem de granito na cidade de Goiânia, para a realização de reforços 

estruturais, servindo como o material de ligação entre concreto novo e concreto velho. Foram 

avaliadas, a partir de um traço de referência utilizando apenas areia natural como agregado, a 

substituição parcial da mesma por fíler granito em proporções de 5,10 e 15%. A proporção 

aglomerante:agregados totais secos (aglom:agreg) será de 1:2,0. O aglomerante utilizado teve 

como composição cimento (85%) e sílica ativa (15%). A relação agua/aglomerante (a/aglom) e 

proporção unitária foram obtidas de forma experimental, maximizando-se a utilização do 

aditivo superplastificante e obtendo-se condições aceitáveis de autoadensabilidade das 

misturas. Os materiais inertes utilizados foram areia natural de rio e fíler de origem granítica, 

oriundo do processo de britagem. Foram avaliadas as propriedades dos microconcretos no 

estado fresco e no estado endurecido, bem como as propriedades de aderência proporcionada 

pelo mesmo em substratos de concreto. Obteve-se boas características de autoadensabilidade 

do microconcreto e com um considerável ganho nas propriedades físicas deste quando feita a 

substituição do agregado por fíler. Além disto, obtiveram-se bons resultados de aderência em 

substrato de concreto, demonstrado pela ruptura coesiva observada no ensaio de aderência.  

Palavras-Chave: Microconcreto, Resíduos, reforço estrutural. 
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INTRODUÇÃO 

1.1. TEMA E CONTEXTO 

Uma das grandes revoluções ocorridas na construção civil ao longo da história foi o 

desenvolvimento e aplicação de estruturas de concreto armado, que hoje, é o material 

construtivo mais utilizado no Brasil e no mundo. Devido a sua capacidade e versatilidade, foi 

possível criar estruturas mais seguras, com alta resistência, custos reduzidos e de fácil aplicação 

e modelagem,  tornando-se essencial na sociedade. 

Pesquisadores de todo o mundo buscam aprimorar e desenvolver novas características para este 

material, visando cada vez mais ampliar sua aplicação, tanto em estruturas novas, quanto em 

reparo e reforço de estruturas já existentes. Fatores como a aplicação de diferentes tipos de 

agregados, aditivos e adições na produção do concreto afetam diretamente as propriedades do 

material, como resistência, durabilidade, fluidez, tempo de cura, entre outras, se tornando 

constante objeto de estudo e pesquisa. 

É  cada vez mais recorrente a necessidade de ampliação e de mudança de uso de espaços, 

fazendo-se necessária a readequação dos elementos estruturais aos novos esforços aos quais 

estarão submetidos. Assim, o incremento da seção transversal de vigas e pilares de concreto 

armado torna-se indispensável, muitas vezes. Tal ação é executada para aumentar a capacidade 

portante de vigas submetidas à flexão, incrementando a seção com um novo concreto devendo-

se com isso, tomar os devidos cuidados de maneira a garantir a monoliticidade da nova peça 

incrementada. Para tal, realizar uma camada de ligação entre os dois concretos pode ser uma 

boa alternativa (ANDO, 2012). Neste sentido, deve-se desenvolver novas técnicas e materiais 

que possam servir aos reforços necessários e que garantam uma perfeita harmonia com a 

estrutura já existente. 

Com o intuito de contribuir com a aproximação da engenharia civil à sustentabilidade, analisa-

se no presente trabalho a viabilidade técnica da introdução de resíduo de pedreira, o pó de 

britagem a ser utilizado como fíler, na composição de um microconcreto para reforços 

estruturais. 
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1.2. JUSTIFICATIVA 

Em reforços estruturais, para se garantir o trabalho conjunto do concreto velho com o concreto 

novo de reforço, deve-se utilizar um material que penetre toda a superfície de interface, que 

possua boa aderência química e mecânica e que seja durável. Além destes aspectos, é 

importante a utilização de um material de custo compatível com o concreto novo, de reforço. 

Com relação aos materiais empregados nos reforços estruturais em concretos, o emprego de 

materiais residuais tem dois benefícios: minimiza a extração de matéria prima natural, no caso 

a areia de rio, e dá uma destinação adequada aos produtos que permanecem estocados nos pátios 

de muitas empresas, como as pedreiras que fornecem britas para o mercado da construção civil. 

Logo, o presente trabalho se justifica tanto face à necessidade de materiais cimentícios com 

boas propriedades físicas, mecânicas, de durabilidade e de baixo custo, como em face da 

proposta de contribuição com a sustentabilidade e a preservação ambiental pela incorporação 

de resíduos no material proposto. 

1.3. PROBLEMA 

O problema da pesquisa consiste em:  

 Dosar um microconcreto com características autoadensáveis com substituição de areia 

natural por fíler de granito. 

 Como melhorar a aderência da interface do concreto velho com o concreto novo em um 

reparo ou reforço estrutural. 

1.4. OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente trabalho é desenvolver um microconcreto autoadensável com 

propriedades adequadas para o preparo de superfícies que virão a receber algum tipo de reparo 

ou reforço estrutural, servindo de camada de ligação entre o concreto velho a ser reparado ou 

reforçado e o novo concreto. 

Como objetivos específicos, destacam-se: 
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 Analisar as proporções entre os materiais de forma a se obter as propriedades de 

autoadensabilidade desejadas; 

 Estudar os efeitos da substituição da areia natural por fíler de granito nas propriedades 

físicas, mecânicas e de durabilidade do material; 

 Dar uma destinação técnica e ambientalmente correta aos resíduos de pedreira. 

1.5. HIPÓTESES 

Serão alcançadas características requeridas para reforço estrutural citados no presente trabalho 

através do correto proporcionamento entre aglomerantes, agregados (areia natural, fíler 

granito), aditivo superplastificante e relação água/aglomerante a serem empregados no 

microconcreto.  

Com a introdução do fíler de granito em substituição à areia natural, irá se obter um composto 

mais denso devido ao efeito fíler e ao efeito de nucleação promovido pelas adições minerais 

inertes, levando a um microconcreto com melhores características físicas e mecânicas e, por 

isto, mais durável. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CONCRETO ARMADO 

A utilização da mistura composta por aglomerante, agregados e água tornou-se otmizada 

quando incorporou-se aço em seu interior. Com o concreto resistindo bem aos esforços de 

compressão, gerando uma proteção alcalina contra agentes agressivos ao aço e o aço atuando 

contra uma das maiores fraquezas do concreto, os esforços de tração. O bom entrosamento entre 

concreto e aço fez com que o material ganhasse o mercado e se posicionasse, em poucos anos, 

como um dos materiais contrutivos mais utilizados no mundo todo. 

“O concreto armado nasceu da necessidade de unir a durabilidade da pedra com a 

resistência do aço, proporcionando o benefício de o material assumir formas variadas, 

com agilidade e prontidão, garantindo maior durabilidade para as estruturas de 

concreto armado, pelo fato de o aço ser coberto de concreto evitando oxidação e 

corrosão. O concreto armado nada mais é do que a junção do concreto, com o aço, em 

proporções adequadas, que tem como objetivo aproveitar, de modo mais eficaz, 

ambos os materiais (SANTOS et al, 2013, p. 66-67).” 

Desta forma, pôde-se alcançar características necessárias à construção de estruturas cada vez 

mais arrojadas ao longo da história recente. 

Novos materiais foram incorporados ao longo do tempo a fim de melhorar suas características. 

Utilizando aditivos químicos, adições minerais, pozolanas, fílleres, pôde-se alcançar concretos 

com reduzida relação água cimento e com elevada densidade resultando em um material com 

elevadas resistências à compressão. Aumentando ainda mais sua aplicabilidade (FONSECA, 

2005). 

2.2.  REFORÇO ESTRUTURAL 

Um fato cada vez mais recorrente é a necessidade de aumento da capacidade portante de um 

elemento estrutural, seja pela alteração do tipo de uso anteriormente previsto para a edificação 

ou ambiente ao qual aquele elemento pertence, ou pela necessidade de correção de problemas 
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executivos. Demonstrada tal necessidade, deve-se buscar a alternativa técnica que mais se 

adapte à utilização e à arquitetura da edificação à qual o elemento está inserido. Uma das 

técnicas mais utilizadas em reforços de vigas à flexão, é o incremento da seção transversal da 

viga de concreto (ANDO, 2012). 

A técnica de aumento da capacidade portante por incremento da seção transversal de elementos 

estruturais conhecida como encamisamento e é uma das mais utilizadas no Brasil. Nela, o 

elemento estrutural recebe um aumento das dimensões de sua seção transversal, podendo ser 

realizada com ou sem a adição de aço (DE PÁDUA et al, 2012). 

De Pádua et al (2012) afirma ainda, que esta é uma das técnicas de reforço estrutural mais 

utilizadas no Brasil devido à sua competitividade de custos, tendo em vista que os materiais 

utilizados são semelhantes aos utilizados na confecção inicial da peça estrutural. Porém, para 

se alcançar sucesso no encamisamento, busca-se não apenas a garantia de resistência do novo 

material que será incorporado à viga mas, também, deve-se alcançar uma boa união entre o 

concreto reforçado e o concreto novo que irá constituir o reforço, de modo a atingir a 

monoliticidade esperada e não fazendo, da interface, um ponto frágil do elemento reforçado. A 

característica física que quantifica esta união entre os materiais é a aderência, sendo formada 

por 3 (três) parcelas: 

 Adesão: Ligação entre concreto novo e concreto velho devido ao enlace físico ocorrido 

durante a hidratação do cimento no concreto ainda fresco, gerando um enlace entre o 

concreto novo e as irregularidades do concreto velho; 

 Atrito: Sendo a primeira a agir quando a adesão é rompida, é influenciado pela 

rugosidade dos concretos, tamanhos dos grãos e resistências; 

 Ação mecânica: Quando as tensões cisalhantes são transferidas devido ao engrenamento 

mecânico dos agregados (DE PÁDUA et al, 2012). 

2.3. MICROCONCRETO E A UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS 

A utilização de agregados com granulometria especificada faz-se necessária de acordo com o 

uso ao qual o concreto será destinado. No caso de concretos auto-adensáveis por exemplo,  a 

não utilização de agregados com grandes diâmetros (acima de 19mm) é essencial para garantir 
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sua auto-compactação e evitar que haja segregação. Segundo Bacarji et al (2016) o  

microconcreto pode ser definido como um tipo de concreto capaz de atingir valores elevados 

de resistência à compressão cuja mistura é composta por materiais mais finos, com diâmetros 

máximos até 9,5mm, podendo  ter a incorporação de materiais provenientes de outros processos 

de produção. 

A incorporação de aditivos superplastificantes ao microconcreto, advém da necessidade de 

trabalhar com reduzida quantidade de água acrescentada. Tal fato gera uma redução na relação 

a/aglom, afetando diretamente a relação conhecida como Lei de Abrams, fornecendo assim um 

material com maior resistência à compressão (MEHTA, 2008). 

Uma vertente atual, é a incorporação de resíduos provenientes de outros processos, como 

material de enchimento inerte na massa de microconcreto a ser fabricada. Em estudos utilizando 

pó de brita (granito) como adição na massa cimentícia com areia de até 4,75 mm, Bacarji et al 

(2016), observaram que utilizando-se de 5% e 10% de pó de brita, obteve-se uma redução na 

segregação e manutenção da fluidez no estado fresco. Os traços utilizados foram baseados em 

uma relação de 1:2 (aglom:agreg), a fim de se alcançar elevados resultados de resistência à 

compressão. De fato, alcançaram-se valores superiores a 90 MPa aos 90 dias. 

Fonseca (2005), partindo de um traço de concreto compatível com a NBR-11.173 – Projeto e 

execução de argamassa armada, adicionando aditivo superplastificante e sílica ativa, chegou a 

um traço para microconcreto representado no quadro 1, necessitando de um menor valor de 

água e, assim, alcançando valores de resitência à compressão de até 75 MPa, consideravalmente 

maior que os obtidos sem aditivo, que ficaram por volta de 40 MPa. 

Quadro 1 - Traço em massa para microconcreto de alta resistência (FONSECA, 2005) 

Cimento Areia Superplastificante Sílica ativa Fator a/ag 

Traço rico 1,5 2% 0,1 0,235 

Traço médio 2,5 2% 0,1 0,33 

Traço pobre 3,5 2% 0,1 0,57 
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Num estudo preliminar sobre microconcreto, graduandos em engenharia civil da Universidade 

Federal de Goiás na disciplina de Tópicos Especiais em construção Civil, trabalharam na 

dosagem de um microconcreto auto adensável utilizando areia com diâmetro máximo de 0,3 

mm. Utilizou-se o traço de 1:3 (aglom:agreg). Os resultados de absorção de água não foram 

bons, entre 15% e 18%, um indicativo de material com baixa durabilidade (BACARJI, 2017). 

Piovezam et al (2008) em estudos que avaliaram as influências das adições de fíleres, basalto e 

calcário, no comportamento reológico de pastas de cimento, chegaram a uma proporção de 

materiais demonstrada no quadro 2. 

Quadro 2 - Traço em massa com adição de fíler calcário (PIOVEZAM et al, 2008) 

Cimento Sílica Fíler - Calcário Superplastificante 

1 0,1 0,4 1,2 % 

Cimento Sílica Fíler - Basalto Superplastificante 

1 0,1 0,3 1,6 % 

De forma que, para as pastas com adição de calcário e de basalto, obteve-se, no ensaio de 

espalhamento, um diâmetro final de 185 e 178 mm respectivamente. Já em relação ao tempo de 

espalhamento T115, encontrou-se 1,36 e 2,06 segundos para cada pasta. Isto demonstra que a 

pasta com adição de fíler calcário possui maior fluidez quando comparada à com fíler basalto 

(PIOVEZAM et al, 2008). 

Mebrouki et al (2010) avaliando o efeito da modificação das proporções de materiais no 

fenômeno da segregação e em sua viscosidade/fluidez, partiram de um traço demonstrado pelo 

quadro 3. 

Quadro 3 - Pasta autoadensável (traço em massa) (MEBROUKI et al, 2010) 

Cimento Água/ Finos Pó de pedra Superplastificante 

0,6 0,4 0,4 3% 

Agulló et al (1999), avaliando os efeitos da quantidade de cimento substituido por sílica ativa, 

da sequência de mistura e da relação água cimento na fluidez da pasta de cimento, utilizaram 
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como ponto de partida uma relação de 10% de sílica em relação ao cimento, e relação 

água/cimento de 0,4. O teor de superplastificante utilizado no estudo foi de 1,5%. 

Antunes (2001), buscando avaliar os efeitos da adição de polímeros na microestrutura da pasta 

de cimento portland, utilizou uma relação água/cimento de 0,4 e substituiu de 10 a 20% da 

massa de cimento por EVA (Acetato de Vinila Etileno). 

A necessidade de agregados graúdos para o concreto, de difícil obtenção no estado natural com 

as características e dimensões requisitadas, gera a necessidade de britagem de rochas. Tal 

processo se resume em utilizar britadores mecânicos para fracionar blocos maciços de materiais 

rochosos aos tamanhos desejados. Alguns metros cúbicos de rocha sã, se convertem em 

agregados de diâmetros variados, chegando a poucos milímetros. Além da grande quantidade 

de energia empregada no processo, e da geração de ruídos que abalam toda a vizinhança, gera-

se um resíduo fino sem valor comercial. A quantidade de finos gerada durante a britagem pode 

chegar a até 15% do volume de brita (GALETAKIS et al, 2016). Este material, chamado de pó 

de pedreira, pó de britagem, ou ainda, pó de pedra tende a ser estocado nos pátios das empresas, 

ocupando grandes espaços, não tendo, portanto, um correto descarte. O uso destes em concretos, 

como adições minerais inertes, além de promover melhorias em características no estado 

endurecido, traz um ganho no quesito preservação ambiental uma vez que reduz a quantidade 

de finos estocados ou descartados na natureza. 

A escassez de agregados miúdos no estado natural para serem aproveitados no preparo de 

concretos, também é um fator de grande relevância nos estudos atuais. Busca-se encontrar 

novas formas de obtenção deste material de vital importância no mix de compostos utilizados 

na fabricação do concreto. Uma alternativa é a utilização de areia artificial, obtida através do 

mesmo processo que as britas, porém extendendo o processo até atingir a granulometria 

desejada. Esta areia proveniente de britagem tende a possuir  uma faixa granulométrica 

descontínua, ao contrário da areia de rio. Outro ponto que difere ambas, é a maior angulosidade 

e rugosidade superficial da areia advinda da britagem de rochas, enquanto a areia natural 

costuma apresentar forma cilíndrica e lisa (KLEIN, 2008).  

Estes pontos apresentados anteriormente, conferem ao concreto, ou argamassa, produzidos com 

areia artificial, uma maior consistência, representando uma menor fluidez. Outro aspecto 

afetado é a resistência à compressão e à tração, que apresenta um valor maior quando se dá a 
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substituição da areia de rio pela de pedreira. O módulo de elasticidade do concreto também 

apresenta um pequeno acréscimo (KLEIN, 2008). 

Ainda segundo Klein (2008) a descontinuidade granulométrica da areia que passa por britadores 

pode levar à uma maior exsudação e segregação do agregado graúdo. A incorporação de areia 

artificial em substituição à areia natural também gera diminuição da fuidez da argamassa de 

cimento. Isto se deve à textura com maior rugosidade da areia de britagem quando comparada 

à natural. 

2.4. FLUIDEZ 

Quando se pensa no microconcreto como camada de ligação em reforços e reparos estruturais, 

é de grande importância avaliar sua fluidez pois evita a formação de vazios, conhecidos como 

macroporos, entre o novo concreto a ser lançado e o concreto que recebe reparo, garantindo o 

máximo de contato e, assim, uma maior aderência entre os dois materiais tornando a peça 

reparada monolítica. 

Fatores adversos afetam a fluidez da pasta no estado fresco, sendo o principal deles, a 

incorporação de água à mistura. Porém, como já é sabido, o acréscimo de água gera um concreto 

de menor resistência. Desta forma, novas técnicas e materiais tem surgido a fim de garantir a 

fluidez requerida, sem a necessidade de incorporação de maior quantidade de água. 

Adições minerais causam efeito negativo na fluidez, aumentando a viscosidade da massa 

cimentícea devido à maior finura dos agregados e demandando maior quantidade de água para 

se obter uma mesma capacidade de fluir. Constata-se que o fato de tornar a massa mais 

consistente, gera uma redução na exsudação do concreto (BRIGOLINI, 2005). Considerando a 

necessidade de garantir um microconcreto com um maior nível de fluidez no presente trabalho, 

o uso de adições minerais como o fíler pó de pedreira e a sílica ativa pode reduzir a capacidade 

de fluir, a qual é vital para o sucesso do projeto. Porém pode reduzir a ocorrência de exsudação, 

que levaria à uma fragilização do microconcreto. Desta forma, faz-se necessária a correta 

dosagem dos materiais, de forma a se obter um microconcreto que apresente boa coesão e uma 

boa capacidade de fluir. 

Uma eficiente opção para se reduzir a água do concreto, visando obter boa trababilidade ao 

produto no estado fresco e com ganho nas propriedades mecânicas como resistência à 
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compressão no estado endurecido, é o uso de aditivos superplastificantes, que tem ganhado cada 

vez mais o mercado. Assim,  para a confecção de microconcretos, faz-se necessária a 

incorporação de aditivos especiais devido à baixa relação a/aglom, plasticidade e fluidez 

pretendida. 

O aditivo superplastificante possui função semelhante ao aditivo plastificante, diferindo quanto 

a intensidade da ação devido a suas composições químicas distintas. Enquanto os aditivos 

plastificantes, à base de lignossulfatos, promovem uma redução de 10% a 15% da quantidade 

de água de amassamento necessária, estes valores podem atingir 30% com o uso de 

superplastificantes (polímeros sintéticos de cadeias lineares) (COLLEPARDI, 1998). Contudo, 

a dosagem de superplastificante deve ser controlada e limitada. Além de não promover mais 

efeito a partir de uma certa quantidade, não afetando a viscosidade com seu acréscimo, a 

superdosagem do aditivo gera efeitos negativos como atraso na pega e segregação da pasta 

(AÏTCIN et al. 1994; RONCERO  e GETTU, 1998). 

2.5. EFEITO FÍLER 

Fíleres são adições minerais inertes que podem gerar efeitos positivos nas propriedades do 

concreto melhorando sua trabalhabilidade, sua densidade, reduzindo a ocorrência de 

segregação, tendência à exsudação e sua permeabilidade. Tais efeitos podem ser creditados ao 

melhor empacotamento com as partículas de cimento promovidas pelo fíler, preenchendo poros 

da pasta e reduzindo a conectividade entre poros. Este empacotamento também reduz a 

porosidade na zona de transição entre pasta e agregado (BRIGOLINI, 2005). 

Brigolini (2005), avaliando a utilização de resíduos de polimento de porcelanato, diz que a 

granulometria apresentada por uma adição para promover o efeito fíler deve estar enquadrada 

em valores que permitam o preenchimento de vazios entre os grãos de cimento. 

Outra importante ação das adições minerais inertes na massa cimentícea é o fato de provocarem 

o surgimento de locais de nucleação, onde ocorre a precipitação dos produtos de hidratação do 

cimento, gerando uma pasta mais densa e homogênea devido à redução do diâmetro dos poros 

e da melhor distribuição dos mesmos (MORAES, 2001). Este autor afirma ainda que tal efeito 

de nucleação gera um ganho de resistência nas primeiras idades do concreto, pois segmenta os 

poros maiores internos ao concreto servindo como local e precipitação dos produtos de 

hidratação. 
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A redução na porosidade da pasta de cimento gera uma maior proteção da peça contra agentes 

agressíveis ao elemento estrutural, dentre eles o CO2 e os íons cloreto (BRIGOLINI, 2005). 

Desta forma, além de promover elementos mais densos e, portanto, mais resistentes, a 

incorporação de finos inertes como material de enchimento, promove também uma menor 

porosidade, sendo vital para que se construa elementos cada vez mais duráveis. 
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METODOLOGIA 

No capítulo 3 será apresentada a metodologia aplicada, descrevendo materiais utilizados e os 

métodos aplicados. 

3.1. MATERIAIS 

Os materiais utilizados no estudo de traço e posterior moldagem dos traços foram: 

Cimento Portland CP V-ARI, cimento de alta resistência inicial, foi utilizado por possibilitar 

um ganho de resistência num menor tempo e por viabilizar a retirada de escoramentos e 

utilização do espaço no menor prazo possível. 

Os agregados foram divididos entre areia proveniente de rio (areia natural também conhecida 

como areia lavada) com 100% passante na peneira de 1,19 mm, e fíler do tipo pó de britagem 

de rocha de granito, obtido de uma concreteira da cidade de Goiânia. Utilizou-se como adição 

mineral pozolânica, a sílica ativa. Os traços também contaram com o acréscimo de aditivo 

superplastificante. 

3.1.1. Caracterização dos Materiais 

Caracterizar com precisão os materiais a serem utilizados faz-se necessário para possibilitar a 

correta interpretação  dos resultados bem como possibilitar a reprodução e a evolução da 

pesquisa. 

O cimento utilizado foi o CP-V-ARI com as principais características definidas pelo fabricante 

e disponibilizada através da ficha técnica como sendo: finura Blaine de 515,7 m²/kg, densidade 

de 3110 kg/m³, resistência média à compressão de 24,49; 32,15; 36,75 e 43,64 MPa aos 1, 3, 7 

e 28 dias, respectivamente, para uma relação água/aglomerante igual a 0,48. A sílica ativa, 

também caracterizada pelo fabricante apresentou densidade de 2.280kg/m3. O fíler de granito, 

subproduto da britagem, apresentou  densidade de 2.735 kg/m³. A microscopia dos grãos que 

compõem o fíler é dada na figura 1, obtida por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura 
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(MEV) com detecção por elétrons secundários, realizada no laboratório de microscopia da 

COPPE-UFRJ.  

Figura 1 - Fíler de Granito: MEV 

 

Na tabela 1 são apresentados os diâmetros d10, d50, d90, que são os diâmetros abaixo dos quais 

se encontram 10%, 50% e 90% dos volumes analisados. A distribuição granulométrica dos 

finos, obtida por meio de granulômetro à laser se encontra representada na figura 2. 

Tabela 1 – Diâmetros d10, d50, d90 dos aglomerantes e finos. 

 

 

 

 

 

 

Diâmetros 
Diâmetros (µm) 

S. Ativa Cimento Fíler Granito 

d (10) 0,28 1,92 13,06 

d (50) 0,42 11,66 80,92 

d (90) 3,15 38,04 291,09 



Microconcreto autoadensável com utilização de resíduos de pedreira para reforços estruturais.       29  

 

L. C. BRAZ,, T. C. NEVES

 

 

Figura 2 - Distribuição granulométrica dos finos 

 

Realizou-se a análise granulométrica da areia natural utilizada, obtendo-se um diâmetro 

máximo de 0,600 mm, módulo de finura de 1,11, massa específica de 2,62 Kg/dm³ e massa 

unitária de 1,46Kg/dm³. Além disto, obteve-se que o material passante na peneira nº 200, ou 

seja, com diâmetro inferior a 75 μm, foi de 0,70%. A distribuição granulométrica da areia se 

encontra na figura 3. 

Figura 3 - Granulometria da areia de rio 
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Os finos presentes na areia natural (passantes na peneira 200), obtidos através do MEV, podem 

ser vistos na figura 4. Este ensaio foi realizado no CRTi-UFG com detecção por elétrons 

secundários. Observa-se a forma cúbica/cilíndrica dos grãos finos presentes da areia natural. 

Figura 4 - MEV:  Areia natural 

 

3.2. MÉTODOS 

Neste item, serão apresentados os métodos aplicados para a obtenção dos parâmetros a serem 

utilizados nas análises posteriores. 

3.2.1. Adequação de granulometria 

A fim de garantir que o microconcreto a ser desenvolvido fosse capaz de penetrar nos 

macroporos, ou ranhuras criadas propositalmente para a execução de reforço, de um concreto a 

ser reforçado, decidiu-se por limitar a granulometria da areia natural em 1,19mm.  
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Desta forma, procedeu-se com o peneiramento da areia natural. Após o peneiramento, realizou-

se o quarteamento do insumo, com vistas a garantir porções com granulometria homogênea, 

como pode ser visto na figura 5. 

Figura 5 - Quarteamento de Areia natural 

 

3.2.2. Ajustes dos Traços 

Baseado na revisão feita e sendo este um estudo que é uma continuidade de um estudo anterior 

dentro da disciplina de Tópicos especiais em construção civil da EECA/UFG, para o qual foi 

estabelecido o traço 1:3,0 (aglom:agreg), propôs-se, no presente trabalho, o  traço de 1:2,0. 

Como aglomerantes, a fim de melhorar a resistência à compressão, reduzir a absorção de água 

e proporcionar uma boa aderência do microconcreto com um suposto concreto velho, foram 

utilizados 0,85 de cimento e 0,15 de sílica ativa, relativos ao traço unitário. Foram produzidas 

quatro misturas de microconcreto, com substituições parciais de 0% (referência), 5%, 10% e 

15% da areia pelo fíler. Estas misturas foram denominadas de MC1, MC2, MC3 e MC4, 

respectivamente, onde MC refere-se a MicroConcreto. 

Os traços obtidos são mostrados no quadro 4, todos com a relação a/aglom iguais 0,55. 
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Quadro 4 – Traços unitários dos MCs produzidos na argamassadeira (em massa). 

Traço Cimento Sílica á/aglom Areia Natural Fíler Granito SP (%) 

MC1 0,85 0,15 0,55 2,0 - 0,6 

MC2 0,85 0,15 0,55 1,9 0,1 0,7 

MC3 0,85 0,15 0,55 1,8 0,2 0,8 

MC4 0,85 0,15 0,55 1,7 0,3 0,85 

Para fixação da relação a/aglom, constante para todos os MCs, partiu-se  do MC4, com maior 

quantidade de materiais finos, demandando, portanto, maior quantidade de superplastificante. 

Adotou-se a relação a/aglom = 0,55 e foram acrescentados pequenos incrementos de 

superplastificante, até a obtenção de boas condições de autoadensabilidade. Ajustados o teor de 

água e de superplastificante para este MC, proseguiu-se com o MC3, e assim sucessivamente, 

até que todos os MCs tivessem semelhantes condições de autoadensabilidade, variando-se 

apenas os teores de SPP. Os materiais foram inseridos numa argamassadeira com capacidade 

de 2 litros, na seguinte ordem: areia, fíler, cimento e sílica. Misturou-se o material seco por 

cerca de 30 segundos, adicionando-se a água e misturando-se por mais um minuto. A seguir foi 

adicionado o SPP e misturando-se por mais 12 minutos a fim de que o SPP pudesse fazer todo 

o seu efeito.  A seguir, realizou-se o teste de espalhamento do mini-slump, representado na 

figura 6. 

Figura 6 - Mini-Slump 

 

Após isto, foram produzidos os MCs numa betoneira com capacidade de 80 litros, para 

realização dos ensaios no estado fresco e moldagem dos corpos de prova. Como a energia 

imposta nas misturas foi diferente, em relação a argamassadeira, teve-se que reajustar os teores 
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de SPP. Os traços finais obtidos são mostrados no quadro 5, todos com a relação a/aglom iguais 

0,55. 

Quadro 5 - Traços unitários dos MCs produzidos em betoneira de 80 litros (em massa). 

Traço Cimento Sílica á/aglom Areia Natural Fíler Granito SP (%) 

MC1 0,85 0,15 0,55 2,0 - 0,5 

MC2 0,85 0,15 0,55 1,9 0,1 0,6 

MC3 0,85 0,15 0,55 1,8 0,2 0,7 

MC4 0,85 0,15 0,55 1,7 0,3 0,7 

3.2.3. Ensaios no estado fresco 

Após 12 minutos da adição do SPP às misturas na betoneira, foram determinadas as massas 

específicas e teor de ar aprisionado do material a partir dos procedimentos descritos na NBR 

NM 47 (2002) para cada MC. O recipiente utilizado para tais ensaios, é apresentado na figura 

7, possui volume de 7,6 dm³. 

Figura 7 – Medidor de teor de ar incorporado 

 

Ainda no estado fresco, com base na NBR 15823 (2017),  avaliou-se a viscosidade das pastas 

por meio do ensaio do funil V, a partir da obtenção do tempo de fluxo do MC no funil até atingir 

o escoamento completo. Como o escoamento se deu de forma rápida devido à ausência de 

agregados graúdos, realizou-se o registro do escoamento através de câmera de vídeo, para que 

se pudesse ter uma maior precisão nos dados obtidos (figura 8). 
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Figura 8 - Ensaio Funil V 

 

Realizou-se ainda, a moldagem dos corpos de prova para os ensaios do estado endurecido. 

Todos os ensaios descritos foram realizados no laboratório de materiais de construção da UFG. 

3.2.4. Ensaios no estado endurecido 

As propriedades analizadas para cada traço produzido foram as seguintes: resistência a 

compressão aos três, sete e 28 dias de cura, com corpos de prova cilíndricos de dimensões de 5 

cm de diâmetro e 10 cm de altura (NBR 7215, 1996); resistência a tração por compressão 

diametral com 28 dias de cura, em corpos de prova cilíndricos de 5 cm de diâmetro e 10 cm de 

altura (NBR 7222, 2011); módulo de elasticidade após 28 dias de cura, em corpos de prova 

cilíndricos com dimensões de 10 cm de diâmetro 20 cm de altura (NBR 8522, 2017); e absorção 

e índice de vazios após 28 dias de cura, em corpos de prova cilíndricos com dimensões de 5 cm 

de diâmetro 10 cm de altura (NBR 9778, 2005).  

Para cada um dos ensaios, foram moldados 3 corpos de prova com as respectivas dimensões 

citadas, totalizando 15 corpos de prova cilíndricos de 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura, 3 

corpos de prova cilíndricos de 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura e 3 corpos de prova 
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prismáticos com dimensões de 4x4x16 cm, para cada um dos 4 traços realizados. Todos estes 

ensaios foram realizados no laboratório de materiais de construção da UFG. 

Com base na NBR 13528 (2010), foram realizados a colagem e posterior arrancamento de 

pastilhas metálicas em três substratos de concreto com diferentes rugosidades superficiais 

(rugosa, rugosa com brita e lisa, como mostra a figura 9) com o intuito de simular a variação 

da aderência dos traços produzidos em diferentes situações de rugosidade superficial do 

concreto que receberá o revestimento em um reforço estrutural. A rugosidade lisa foi obtida 

desempenando o concreto de 30MPa, já o substrato rugoso foi obtido apenas lançando o 

concreto na forma. O substrato com brita foi obtido espalhando brita no concreto após o mesmo 

ser lançado na brita. 

Figura 9 - Rugosidades em substratos de concreto 

 

Cada substrato foi dividido em quatro partes, cada uma sendo preenchida por uma camada de 

2 cm de um dos traços produzidos (MC1, MC2, MC3 e MC4), de acordo com a figura 10. 

Foram realizados três arrancamentos em cada quadrante. 

Para cada substrato, confeccionaram-se quatro coberturas de 2,0 cm de altura de MC, sendo 

uma de cada traço em estudo. O ensaio se deu conforme ilustrado pela figura 11, realizando três 

arrancamentos para cada traço em cada substrato. Após isto, realizou-se a comparação dos 

resultados de aderência obtidos por cada traço e cada um dos substratos. 
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Figura 10 - Local de aplicação dos traços 

 

 

Figura 11 - Ensaio de resistência de aderência - adaptado de: ABNT NBR 13528(2010) 

 

Os resultados deste ensaio foram analisados não só a partir dos valores de tração de 

arrancamento da pastilha, mas também avaliando o tipo de ruptura ocorrida, conforme a figura 

12. 

 

 

 

 

Microconcreto 

Concreto velho 
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Figura 12 - Tipos de arrancamento (CARASEK, 2017). 

 

Quando a ruptura ocorre na iterface dos materias como no exemplo A da imagem, os valores 

de tensão obtidos no arrancamento devem ser elevados, caso contrário, a aderência dos 

materiais é tida como fraca, podendo causar patologias ou não atender a proposta do 

revestimento. Nos exemplos B e C, a ruptura ocorre na argamassa e no substrato, 

respectivamente, o que mostra que a aderência na interface do material de revestimento 

estudado com o substrato que recebe o revestimento foi superior a resistência a tração axial dos 

materiais isolados, sendo estes, portanto, resultados satisfatórios. A ruptura do tipo D, indica 

que a camada superficial da argamassa de revestimento é a porção mais fraca, e se os valores 

obtidos forem baixos, conclui-se que não houve uma boa resistência superficial, provocado pela 

pulverulência da superfície. Os arrancamento com ruptura do tipo E devem ser desprezados 

devido a defeitos de colagem (CARASEK, 2017). 

Foram observados diferentes tipos de ruptura nos arrancamentos realizados. Na figura 13, são 

apresentadas imagens dos tipos de ruptura observados, sendo eles definidos como: 

 A – ruptura na interface microconcreto/substrato; 

 B – ruptura no microconcreto; 

 C – ruptura no substrato; 
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 D – ruptura na interface cola/microconcreto 

Sendo os tipos B e C rupturas coesivas, que demonstram que a interface entre os materiais 

apresenta maior resistência que ao arrancamento que os materiais de forma isolada. Já as 

rupturas do tipo A e D, rupturas adesivas, demonstram que a interface age como um ponto frágil 

do conjunto. 

Figura 13 - Tipos de rupturas de aderência 
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RESULTADOS 

Neste capítulo apresenta-se os resultados obtidos no estado fresco e no estado endurecido, 

buscando analisar e explicar possíveis tendências apresentadas. 

4.1. ESTADO FRESCO 

A seguir são apresentados os resultados obtidos no estado fresco, buscando avaliar a 

aplicabilidade do microconcreto no uso proposto. 

4.1.1. Aspecto visual 

Na figura 14 são mostrados os aspectos visuais de cada MC. 

Figura 14 - Aspectos visuais dos MCs 

 

 



 40      Microconcreto autoadensável com utilização de resíduos de pedreira para...                                

L. C. BRAZ,, T. C. NEVES  
 

Os valores dos espalhamentos de cada MC, dados pela média entre dois diâmetros 

perpendiculares, são apresentados no quadro 6: 

Quadro 6 - Espalhamento no Mini-Slump 

Traço Fíler Espalhamento (cm) 
MC1 0% 24 
MC2 5% 24 
MC3 10% 28 
MC4 15% 31 

Observa-se um maior diâmetro de espalhamento à medida que o teor de fíler incorporado à 

mistura aumentou. Tal fato pode estar relacionado com a redução do atrito entre os grãos de 

areia à medida em que se aumenta o teor de finos e com o maior teor de aditivo 

superplastificante adicionado. 

4.1.2. Massa específica e teor de ar incorporado 

As figuras 15, 16, 17 e 18 demonstram os valores obtidos: 

Figura 15 - Teor de ar incorporado 
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Figura 16 – Linha de tendência: Teor de ar incorporado 

 

 

Figura 17 - Massa específica 
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Figura 18 – Linha de tendência: Massa específica 

 

Os valores observados para os traços seguiram o esperado para as diferentes proporções de fíler 

como agregado. Como este é um material mais fino que a areia, com o aumento de sua 

proporção no traço, os vazios tendem a ser preenchidos, diminuindo o teor de ar aprisionado e 

aumentando a massa específica. Observa-se que o MC4 obteve o menor teor da ar aprisionado, 

8,7%. Valor ainda alto, considerando-se os teores tidos como satisfatórios para os concretos, 

geralmente abaixo de 3,0%. 

4.1.3. Funil V 

Realizados os ensaios, foram obtidos os valores de tempo de escoamento completo da 

argamassa pelo Funil V dados pelo quadro 7 e apresentados em forma de gráfico nas figuras 19 

e 20. 

Quadro 7 - Tempo de escoamento Funil V 

Traço T (s) 
MC1 1,80 
MC2 2,00 
MC3 1,90 
MC4 1,70 
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Figura 19 - Tempo de escoamento Funil V 

 

 

Figura 20 - Linha de tendência: Tempo de escoamento Funil V 
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varia de 1,5s a 17s, sendo que os quatro valores obtidos se aproximaram do limite mínimo do 

intervalo de tempo proposto. 

4.2. ESTADO ENDURECIDO  

Nos itens a seguir são apresentados os resultados obtidos em ensaios já no estado endurecido. 

buscando-se avaliar a influência da substituição nas propriedades do microconcreto. 

4.2.1. Resistência à compressão 

Os valores médios das resistências  à compressão aos 3, 7 e 28 dias e a indicação dos desvios 

padrões são apresentados na figura 21 e a linha de tendência dos resultados aos 28 dias na figura 

22. 

Figura 21 - Resistência à compressão aos 3, 7 e 28 dias. 
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Figura 22 - Linha de tendência: Resistência à compressão aos 28 dias. 
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as resistências. Já aos 7 e 28 dias, as diferenças entre os MCs aumenta, o que sugere a ocorrência 

predominante do efeito de nucleação. Discussões mais precisas demandariam um estudo da 

microestrutura destes materiais, o que não foi objetivo do trabalho.  

4.2.2. Resistência a tração por compressão diametral 

Os resultados de resistência à tração por compressão diametral foram obtidos aos 28 dias. Os 

valores médios são apresentados a seguir na figura 23 e a linha de tendência na figura 24. Os 

resultados individuais se encontram no quadro A.2 do apêndice: 

Figura 23 – Tração por compressão diametral 
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Figura 24 - Linha de tendência: Tração por compressão diametral 
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Figura 25 - Módulo de Elasticidade 

 

 

Figura 26 - Linha de tendência: Módulo de Elasticidade 
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4.2.4. Absorção de água e Índice de vazios 

Os resultados destas propriedades são apresentados nas figuras 27, 28, 29 e 30. Os resultados 

individuais se encontram no quadro A.4 do apêndice. 

Figura 27 - Absorção de água aos 28 dias 

 

 

Figura 28 - Linha de tendência: Absorção de água aos 28 dias 
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Figura 29 - Índice de vazios aos 28 dias 

 

Figura 30 - Linha de tendência: Índice de vazios aos 28 dias 
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4.2.5. Aderência 

No quadro 8, demonstram-se os resultados de tensão de arrancamento obtidos em todos os 

substratos estudados, anotando-se todos os tipos de ruptura observadas no ensaio de aderência. 

Observaram-se: 5% de rupturas adesivas, ou seja, na interface entre microconcreto e concreto 

velho. 20% de rupturas na cola, demonstrando problemas de colagem ou na execução do ensaio 

de arrancamento. 75% de rupturas coesivas, ocorrendo tanto no microconcreto como no 

substrato em concreto. 

 

Quadro 8 - Ensaio de aderência 

ENSAIO DE ADERÊNCIA 

SU
BS

TR
AT

O
 L

IS
O

 

TRAÇO Tensão de arrancamento 
(N/mm²) TIPO DE RUPTURA 

MC1 
1 2,14 C SUBSTRATO 
2 1,84 B MICROCONCRETO 
3 1,8 C SUBSTRATO 

MC2 
1 2,07 C SUBSTRATO 
2 2,48 B MICRONCONCRETO 
3 2,23 C SUBSTRATO 

MC3 
1 2,29 C SUBSTRATO 
2 2,06 B MICROCONCRETO 
3 2,02 C SUBSTRATO 

MC4 
1 2,07 A INTERFACE SUBSTRATO/MICROCONCRETO 
2 2,69 C SUBSTRATO 
3 2,36 B MICROCONCRETO 

SU
BS

TR
AT

O
 R

U
G

O
SO

 

TRAÇO Tensão de arrancamento 
(N/mm²) TIPO DE ARRANCAMENTO 

MC1 
1 1,06 D MICROCONCRETO PRÓXIMO A COLA 
2 2,05 B MICROCONCRETO 
3 0,4 - DESCARTADO 

MC2 
1 2,2 C SUBSTRATO 
2 2,46 C SUBSTRATO 
3 2,6 C SUBSTRATO 

MC3 
1 1,79 C SUBSTRATO 
2 2,01 C SUBSTRATO 
3 1,88 D MICROCONCRETO PRÓXIMO A COLA 

MC4 
1 1,7 - DESCARTADO 
2 2,71 D MICROCONCRETO PRÓXIMO A COLA 
3 1,77 D MICROCONCRETO PRÓXIMO A COLA 
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SU
BS

TR
AT

O
 R

U
G

O
SO

 C
O

M
 B

RI
TA

 

TRAÇO Tensão de arrancamento 
(N/mm²) TIPO DE ARRANCAMENTO 

MC1 
1 1 D MICROCONCRETO PRÓXIMO A COLA 
2 1,28 B MICROCONCRETO 
3 1,62 B MICROCONCRETO 

MC2 
1 2,67 D MICROCONCRETO PRÓXIMO A COLA 
2 2,43 C SUBSTRATO 
3 1,73 C SUBSTRATO 

MC3 
1 1,34 A INTERFACE SUBSTRATO/MICROCONCRETO 
2 1,52 A INTERFACE SUBSTRATO/MICROCONCRETO 
3 1,2 A INTERFACE SUBSTRATO/MICROCONCRETO 

MC4 
1 1,93 C SUBSTRATO 
2 0,84 C SUBSTRATO 
3 1,89 D MICROCONCRETO PRÓXIMO A COLA 

 

É importante ressaltar que 75% dos resultados de ruptura adesiva, ou seja, na interface 

microconcreto/substrato se deram no substrato com brita aparente. Tal resultado pode estar 

ligado à falta de aderência do microconcreto ao agregado aparente. Vale ressaltar também, que 

tal concepção de estrutura com agregados graúdos aparentes não é usual porém, em uma 

operação de reforço estrutural com escareamento da superfície pode-se deixar agregados 

aparentes de forma que serão ponto de contato com o material de reforço. 

Na figura 23 apresenta-se um exemplo de ruptura no substrato. A ocorrência se deu no traço 2 

no substrato rugoso. Percebe-se a protuberância de agregados graúdos utilizados na confecção 

do concreto do substrato na zona de ruptura. 
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Figura 31 - MC2:1 Exemplo de ruptura no substrato de concreto 

 

Como se pode observar, dos 36 arrancamentos realizados no total, apenas 4 delas provocaram 

a ruptura na interface microconcreto/substrato. Este dado representa que apenas 5% dos 

arrancamentos do microconcreto ocorreram por ruptura adesiva. O restante dos arrancamentos 

se deu por ruptura coesiva. Pode-se observar que a interface não se mostrou como um ponto de 

fragilidade no conjunto microconcreto/concreto velho, sendo este um resultado positivo para 

operações de reparo estrutural. 

Por este motivo, não foi possível realizar um levantamento quantitativo das tensões de aderência 

de cada traço de microconcreto e seus comportamentos nos substratos com diferentes 

rugosidades superficiais. Porém, estes resultados mostram que a aderência do microconcreto no 

substrato possui valores de tensão maiores ou tão altos quanto a resistência a tração axial do 

material de ruptura dos corpos de prova arrancados, como observado nos arrancamentos do tipo 

B e C. 
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CONCLUSÕES 

O presente estudo avaliou o efeito da substituição parcial da areia natural pelo fíler de granito, 

subproduto de britagem, em microconcreto autoadensável. À medida em que se aumentou o 

teor do fíler as principais conclusões observadas foram: 

5.1. QUANTO AO ESTADO FRESCO: 

Todos os traços apresentaram propriedades satisfatórias de autoadensabilidade, sem indícios de 

segregação e/ou exsudação que comprometessem a homogeneidade dos microconcretos. 

Houve redução no teor de ar aprisionado e aumento na massa específica dos MCs; quanto ao 

tempo de escoamento, houve um decréscimo à medida que se aumentava o teor de fíler. Todos 

os traços apresentaram tempos adequados de escoamento. 

5.2. QUANTO AO ESTADO ENDURECIDO: 

A absorção de água e o índice de vazios se mostraram altos, indicando uma baixa durabilidade 

do microconcreto se exposto a ambientes agressivos; porém, para o uso proposto, como estaria 

envolvido pelo concreto de reforço, este não seria um ponto a prejudicar o uso do mesmo. 

Observaram-se ganhos nas resistências à compressão, tração por compressão diametral e no 

módulo de elasticidade, sendo que a propriedade na qual houve maiores ganhos foi na 

resistência à tração. 

A aderência promovida pelo MC em substrato de concreto foi considerada satisfatória, tendo 

em vista que, além de valores altos de tensão de arrancamento, as rupturas vieram a ocorrer de 

forma coesiva, sendo em sua maioria, ora no substrato, ora no microconcreto. 
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5.3. CONCLUSÕES GERAIS 

O microconcreto com maior teor de fíler, 15%, foi o que apresentou maior potencial para 

utilização como material de interface de reforço por promover um enchimento dos vazios na 

superfície do concreto velho gerando uma maior área de contato, possuindo uma boa resistência 

à compressão, compatível com os concretos estruturais utilizados cotidianamente com 

resistências próximas aos 40 MPa aos 28 dias. 

Observa-se também que a utilização do fíler coopera com meio ambiente por dar uma 

destinação adequada ao resíduo e por possibilitar a redução da extração da areia natural de rio.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Sugerem-se para pesquisas futuras: 

 Avaliar outros teores de substituição, como por exemplo: 20, 25 e 30%; 

  Utilizar o resíduo de pedreira do tipo areia artificial, avaliando-se as mesmas 

propriedades aqui estudadas, de modo a verificar quais os impactos provocados pela 

forma dos grãos, distribuição granulométrica e teor de finos nas propriedades do 

microconcreto; 

 Estudar a microestrutura do MC a fim de elucidar os efeitos da substituição parcial da 

areia pelo fíler; 

 Simular um reforço estrutural, avaliando-se o comportamento de uma viga em concreto 

armado para ser testada à flexão com o incremento de seção realizado em um concreto 

novo e com a interface preparada pelo microconcreto dosado nesta pesquisa, 

verificando-se a resposta do elemento e a forma de ruptura ocorrida; 

 Avaliar a utilização do MC como material de reforço, não apenas como interface, mas 

também como material de reforço no aumento da seção transversal resistente, incluindo 

o estudo de retração por secagem, fluência e outras propriedades de durabilidade. 

  

 



 58      Microconcreto autoadensável com utilização de resíduos de pedreira para...                                

L. C. BRAZ,, T. C. NEVES  
 

 

  



Microconcreto autoadensável com utilização de resíduos de pedreira para reforços estruturais.       59  

 

L. C. BRAZ,, T. C. NEVES

REFERÊNCIAS 

AGULLÓ, L.; TORALES-CARBONARI, B. ; GETTU, R.; AGUADO, A.; Fluidity of 

cement pastes with mineral admixtures and superplasticizer- A study based on the Marsh cone 

test; Materials and Structures; v. 32, p. 479-485, 1999. 

AÏTCIN, P. C., JOLICOEUR, C., MACGREGOR, J. G. Superplasticizers: how they work 

and why they occasionally don´t. Concrete International, Maio, 1994. pp. 45-52. 

ALMEIDA JUNIOR, Waldomiro. Utilização de Sistemas de Injeção para a Recomposição 

Estrutural e Tratamento de Infiltrações das Estruturas de Concreto de Usinas Hidrelétricas. 

MC-BAUCHEMIE BRASIL. 2003. 

ANDO, Eunice; LOPES, Armando; CLAYTON, Reis. Reforço à flexão de vigas em concreto 

armado pelo acréscimo de altura na região comprimida, utilizando-se concreto de alta 

resistência. 2012. 

ANTUNES, D.; Efeito dos polímeros HEC e EVA na microestrutura de pastas de 

cimento portland; 2001, 283 f. Tese de Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais; 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto e execução de 

obras de concreto armado e protendido. Rio de Janeiro, 2014. 238 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7215: Cimento Portland - 

Determinação da resistência a compressão, 1996. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7222 – Concreto e argamassa 

– Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. 

Rio de Janeiro, 2011. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8522: Concreto – 

Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão. Rio de Janeiro, 2017. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9778: Argamassa e concreto 

endurecidos - Determinação da absorção de água por imersão, índice de vazios e massa 

específica. Rio de Janeiro, 2005. 

 



 60      Microconcreto autoadensável com utilização de resíduos de pedreira para...                                

L. C. BRAZ,, T. C. NEVES  
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11173: Projeto e execução 

de argamassa armada, 1990. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13279: Argamassa para 

assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinação da resistência à tração na flexão 

e à compressão. Rio de Janeiro, 2005. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: NBR 13528: Revestimento de 

paredes e tetos com argamassa inorgânica: determinação da resistência de aderência à tração. 

Rio de Janeiro, 2010. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575: Norma Desempenho. 

Rio de Janeiro, Parte 1 – Requisitos Gerais; 2014. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15823-5: Concreto 

autoadensável Parte 5: Determinação da viscosidade – Método do funil V, 2017. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 47: Concreto - 

Determinação do teor de ar em concreto fresco - Método pressométrico, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 68: Concreto - 

Determinação da consistência pelo espalhamento na mesa de Graff. Rio de Janeiro, 1998. 

BACARJI, E.; CAMPOS NETO, T.F.; PEREZ, E. W. R.; LIMA, M. A.; MATINS, M.V.; 

Efeitos da Adição de Diferentes Teores de Pó de Granito Nas Propriedades Mecânicas do 

Microconcreto. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 2016, Belo Horizonte.  

BACARJI, E.; Disciplina Tópicos Especiais em Construção Civil; 1º Semestre, 2017. 

BRIGOLINI, G. J. S.; Estudo do Comportamento do Concreto de Cimento Portland 

produzido com a Adição do Resíduo de Polimento do Porcelanato; 2005; 107 f. 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Minas; Universidade Federal de 

Minas Gerais; 2005. 

CARASEK, H. Argamassas. In: Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e 

Engenharia de Materiais ed. G. C. Isaia. 3ºed. São Paulo, IBRACON, 2017. Volume2. 



Microconcreto autoadensável com utilização de resíduos de pedreira para reforços estruturais.       61  

 

L. C. BRAZ,, T. C. NEVES

COLLEPARDI, M. Admixtures used to enhance placing characteristics of concrete. 

Cement and Concrete Composites, V. 20. 1998. pp. 103-112. 

DE PÁDUA, R. C; LISERRE. A. P. A. R; DA SILVA, A. F; AGUIAR, D. A; 

Pilares de concreto armado reforçados por meio de encamisamento; REEC - Revista 

Eletrônica de Engenharia Civil. v. 5, n. 1, p. 75-86, 2012. 

DOMONE, P. Mortar tests for self-consolidating concrete. Concrete International. Abril, 

2006b. pp. 39-45. 

FONSECA, P. E.; Microconcreto de Alto Desempenho: Uma Contribuição para o 

Desenvolvimento da Pré-fabricação Leve; In: 1º Encontro Nacional de Pesquisa-Projeto-

Produção em Concreto Pré-Moldado; 2005; São Carlos-SP;  

GALETAKIS, Michael; Experimental Investigation of the Utilization of Quarry Dust for the 

Production of Microcement-Based Building Elements by Self-flowing Molding Casting; 

Construction and Building Materials; Chania, Grécia; 107; p. 247–254; 2016. 

KLEIN, N. S.; Influência da Substituição da Areia Natural pela Areia de Britagem no 

Comportamento do Concreto Auto-Adensável; 2008; 180 f.; Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Civil) – Universidade Estadual de Londrina; Londrina; 2008. 

MEBROUKI, A.; BELAS, N.; VIÑA, J.; ARGÜELLES, A.; ZENASNI, R.; Aplicación del 

diseño estadístico de mezclas para la formulación de pasta autocompactante; Materiales de 

Construcción; v. 60, n. 298, p. 17-31, 2010. 

MEHTA, P.K; MONTEIRO, P.J.M. Concreto: estrutura, propriedades e materiais. 

3ª edição. São Paulo, Ed. IBRACON, 2008. 674p. 

MORAES, R. C; Efeitos físico e pozolânico das adições minerais sobre a resistência 

mecânica do concreto. 2001. 178f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil).  Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Civil – Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria. 

2001. 

PIOVEZAM, I. A. G.; PARRAS, L. M.; MORIO, M. I.; Influência da adição no 

comportamento reológico da pasta autoadensável de alto desempenho; Acta Sci. Technol; 

Maringá, v. 30, n. 2, p. 155-159, 2008. 



 62      Microconcreto autoadensável com utilização de resíduos de pedreira para...                                

L. C. BRAZ,, T. C. NEVES  
 

RONCERO, J. GETTU, R. Aditivos superfluidificantes para hormigones de altas 

prestaciones. In: IV Simposio ANFAH – Especialidades Químicas para la Construcción. 

Madrid. 1998. 

SANTOS, P. E.G; OLIVEIRA, I. S; SOUSA, O; Reforço e Reparos em Estruturas de 

Concreto Armado; Revista Multidisciplinar das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes 

Claros; nº18 – Suplemento da Engenharia Civil; 2013.  



Microconcreto autoadensável com utilização de resíduos de pedreira para reforços estruturais.       63  

 

L. C. BRAZ,, T. C. NEVES



 64      Microconcreto autoadensável com utilização de resíduos de pedreira para...                                

L. C. BRAZ,, T. C. NEVES  
 

  



Microconcreto autoadensável com utilização de resíduos de pedreira para reforços estruturais.       65  

 

L. C. BRAZ,, T. C. NEVES

APÊNDICES 

Quadro A.1 – Valores de resistência à compressão. 

RESISTENCIA AOS 3 DIAS 
CPS Carga Resistencia  Desvio. P. 

MC 1 

1 4000 kgf 20.37 MPa   
2 4500 kgf 22.92 MPa   
3 4900 kgf 24.96 MPa   

Media = 22.75 MPa 2.30 

MC 2 

1 3800 kgf 19.35 MPa   
2 4700 kgf 23.94 MPa   
3 4800 kgf 24.45 MPa   

Media = 22.58 MPa 2.80 

MC 3 

1 4700 kgf 23.94 MPa   
2 4750 kgf 24.19 MPa   
3 4300 kgf 21.90 MPa   

Media = 23.34 MPa 1.26 

MC 4 

1 4100 kgf 20.88 MPa   
2 5500 kgf 28.01 MPa   
3 4500 kgf 22.92 MPa   

Media = 23.94 MPa 3.67 
RESISTENCIA AOS 7 DIAS 

CPS Carga Resistencia  Desvio. P. 

MC 1 

1 4700 kgf 23.94 MPa   
2 5000 kgf 25.46 MPa   
3 5300 kgf 26.99 MPa   

Media = 25.46 MPa 1.53 

MC 2 

1 4900 kgf 24.96 MPa   
2 4500 kgf 22.92 MPa   
3 4900 kgf 24.96 MPa   

Media = 24.28 MPa 1.18 

MC 3 

1 5200 kgf 26.48 MPa   
2 5200 kgf 26.48 MPa   
3 4000 kgf 20.37 MPa   

Media = 24.45 MPa 3.53 

MC 4 

1 6400 kgf 32.59 MPa   
2 6000 kgf 30.56 MPa   
3 5000 kgf 25.46 MPa   

Media = 31.58 MPa 1.44 
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RESISTENCIA AOS 28 DIAS 
CPS Carga Resistencia  Desvio. P. 

MC 1 

1 5600 kgf 28.52 MPa   
2 5750 kgf 29.28 MPa   
3 6000 kgf 30.56 MPa   

Media = 29.45 MPa 1.03 

MC 2 

1 6150 kgf 31.32 MPa   
2 6100 kgf 31.07 MPa   
3 6100 kgf 31.07 MPa   

Media = 31.15 MPa 0.15 

MC 3 

1 6800 kgf 34.63 MPa   
2 7800 kgf 39.73 MPa   
3 7800 kgf 39.73 MPa   

Media = 38.03 MPa 2.94 

MC 4 

1 7900 kgf 40.23 MPa   
2 7600 kgf 38.71 MPa   
3 8200 kgf 41.76 MPa   

Media = 40.23 MPa 1.53 
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Quadro A.2 – Valores individuais de resistência à tração por compressão diametral. 

MC 1  

CP Carga (kgf) 
Resistencia a 

Tração 
1 2500 3.2 MPa 
2 2350 3.0 MPa 
3 2400 3.1 MPa 

Media = 3.08 MPa 
Desvio Padrão = 0.1 

MC 2  

CP Carga (kgf) 
Resistencia a 

Tração 
1 3300 4.2 MPa 
2 2700 3.4 MPa 
3 2900 3.7 MPa 

Media = 3.78 MPa 
Desvio Padrão = 0.4 

MC 3 

CP Carga (kgf) 
Resistencia a 

Tração 
1 3400 4.3 MPa 
2 3000 3.8 MPa 
3 3200 4.1 MPa 

Media = 4.07 MPa 
Desvio Padrão = 0.3 

MC 4 

CP Carga (kgf) 
Resistencia a 

Tração 
1 3500 4.5 MPa 
2 3400 4.3 MPa 
3 3900 5.0 MPa 

Media = 4.58 MPa 
Desvio Padrão = 0.3 
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Quadro A.3 – Valores individuais de módulo de elasticidade 

MC 1 
Módulo de 

Elasticidade C.P. 01 C.P. 02 C.P. 03 
(GPa) 19.9 21.7 19.9 

 Módulo de Elasticidade Médio (GPa): 20.5 

   D.P = 1.04 

MC 2 
Módulo de 

Elasticidade C.P. 01 C.P. 02 C.P. 03 
(GPa) 23.4 20.2 22.0 

 Módulo de Elasticidade Médio (GPa): 21.9 

   D.P = 1.62 

MC 3 
Módulo de 

Elasticidade C.P. 01 C.P. 02 C.P. 03 
(GPa) 24.1 23.5 24.3 

 Módulo de Elasticidade Médio (GPa): 24.0 

   D.P = 0.40 

MC 4 
Módulo de 

Elasticidade C.P. 01 C.P. 02 C.P. 03 
(GPa) 24.4 24.1 24.1 

Módulo de Elasticidade Médio (GPa): 24.2  
  D.P = 0.15  
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Quadro A.4 – Valores individuais de absorção de água 

nº corpo de prova 
Massa Seca 

(Ms) 
Massa saturada 

(Msat) Absorção 

MC 1 

5 345.0 g 391.4 g 13.45 % 
4 353.3 g 400.1 g 13.25 % 
9 345.2 g 391.5 g 13.41 % 

Media = 13.37 % 

MC 2 

7 343.2 g 388.7 g 13.26 % 
9 348.0 g 394.3 g 13.30 % 
13 369.7 g 417.9 g 13.04 % 

Media = 13.20 % 

MC 3 

9 356.6 g 402.6 g 12.90 % 
11 359.1 g 405.1 g 12.81 % 
12 348.5 g 392.8 g 12.71 % 

Media = 12.81 % 

MC 4 

2 366.9 g 411.0 g 12.02 % 
4 366.6 g 411.6 g 12.27 % 
6 365.2 g 409.9 g 12.24 % 

Media = 12.18 % 
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alores individuais de índice de vazios, absorção e m

assa específica 


