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RESUMO 
 
 

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E MICROESTRUTURA DE 
CONCRETO DE ULTRA ALTO DESEMPENHO COM ADIÇÕES MINERAIS E 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
 
 

AUTOR: Bóris Casanova Sokolovicz  
ORIENTADOR: Geraldo Cechella Isaia  

 
 

Com o aumento da população mundial, a construção civil é a maior consumidora de recursos, 
com grande impacto ambiental. Uma das maneiras de diminuir esse impacto é aumentar a 
resistência mecânica do concreto, reduzindo as seções resistentes das peças estruturais, 
desmaterializando-as da emanação dos gases do efeito estufa. A utilização no concreto de 
resíduos industriais e pozolana, além do empacotamento das partículas, são ações concretas 
que diminuem os impactos ambientais, aumentando a sustentabilidade. Assim, o objetivo 
geral desta pesquisa foi analisar a microestrutura e propriedades físico-mecânicas de 
concreto de ultra alto desempenho (CUAD) com cal hidratada, areia de fundição, adições 
minerais pozolânicas e inerte, através dos efeitos de empacotamento das partículas. Os 
objetivos específicos foram: avaliar a trabalhabilidade do CUAD com cinza de casca de arroz 
(CCA), cinza volante (CV), cal CH I, fíler calcário, pó de quartzo e areia de fundição, em 
relação ao concreto de referência, com cimento branco estrutural, sílica ativa, pó de quartzo 
e areia industrial; estudar o empacotamento das partículas pelo método de Andreassen 
modificado; analisar o desempenho das variáveis relacionadas com a resistência mecânica 
do concreto em curas úmida e térmica: compressão axial, módulo de elasticidade e 
rompimentos instrumentados; analisar a microestrutura das misturas do CUAD por: Difração 
de Raios X (DRX), Análise termogravimétrica (TG/DTG), Infravermelho com transformada de 
Fourier (FTIR) e Microscopia Eletrônica de Varredura MEV/EDS. As maiores resistências para 
todas as idades foram da mistura REF. Verificou-se a eficiência da cura térmica, 
principalmente em idades iniciais, com destaque para a mistura com 15% de substituição 
parcial de cimento por cinza de casca de arroz (CCA15). Para as misturas com adições 
minerais, ficou perceptível o comportamento semelhante. Esse desempenho ratifica que o 
efeito físico foi representativo, pois, mesmo com alterações de teores e de tipos de adições 
minerais, a intensidade de clínquer média não variou significativamente. Os módulos de 
elasticidade apresentaram a mesma tendência de comportamento da resistência. Nos 
rompimentos instrumentados as tensões foram proporcionais às deformações específicas em 
quase todo o ensaio. Nas misturas com adições minerais (CCA15, CV15, CCA10-CV5 e 
CCA10-FC5), as deformações foram maiores, atestando o comportamento menos frágil. No 
DRX, observou-se presença de compostos não hidratados (alita e belita) devido à baixa 
relação a/mc. Nas misturas com adição de cal houve acréscimo nos picos de portlandita e 
calcita, evidenciando que uma parcela da cal não reagiu com a pozolana. No TG-DTG as 
misturas com adições minerais tiveram maiores níveis de água combinada, hidróxido de cálcio 
(CH) e carbonatos que a REF, atestando que a cal reagiu parcialmente com a pozolana. No 
FTIR a mistura REF apresentou baixos picos de portlandita, comportamento oposto das 
misturas com adições minerais. No MEV, verificou-se que as misturas com adições minerais 
apresentaram níveis mais elevados de relação Ca/Si quando comparados ao concreto 
referência. 
 
Palavras-chave: Concreto de ultra alto desempenho. Propriedades mecânicas. 
Microestrutura. Sustentabilidade. Pozolanas. Empacotamento de partículas. 

 
 





 

 

ABSTRACT 
 
 

EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF 
ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE WITH MINERAL ADDITIONS AND 

INDUSTRIAL WASTE 
 

AUTHOR: BÓRIS CASANOVA SOKOLOVICZ 
ADVISOR: GERALDO CECHELLA ISAIA 

 
 

With the increase in the world population, civil construction is the largest consumer of 
resources, with great environmental impact. One of the ways to reduce this impact is to 
increase the mechanical strength of the concrete, reducing the resistant sections of the 
structural parts, dematerializing them from the emanation of greenhouse gases. The use of 
industrial and pozzolan waste in concrete, in addition to the packaging of particles, are 
concrete actions that reduce environmental impacts, increasing sustainability. Thus, the 
general objective of this research was to analyze the microstructure and physical-mechanical 
properties of ultra high performance concrete (UHPC) with hydrated lime, foundry sand, 
pozzolanic and inert mineral additions, through the packaging effects of the particles. The 
specific objectives were: to evaluate the workability of UHPC with rice husk ash (RHA), fly ash 
(FA), lime CH I, limestone filler (LF), quartz powder and foundry sand, in relation to the 
reference concrete, with structural white cement, silica fume (SF), quartz powder and sand 
industrial; study the packaging of particles by the modified Andreassen method; analyze the 
performance of variables related to the mechanical strength of concrete in wet and thermal 
cures: axial compression, modulus of elasticity and instrumented breaks; and analyze the 
microstructure of UHPC mixtures by: X-Ray Diffraction (XRD), Thermogravimetric Analysis 
(TG/DTG), Fourier Transform Infrared (FTIR) and Scanning Electron Microscopy (SEM/EDS). 
The greatest resistance for all ages was the REF mixture. The efficiency of thermal curing was 
verified, mainly in early ages, with emphasis on the mixture with 15% partial replacement of 
cement with rice husk ash (RHA15). For mixtures with mineral additions, the similar behavior 
was noticeable. This performance confirms that the physical effect was representative, 
because, even with changes in levels and types of mineral additions, the average clinker 
intensity did not vary significantly. The elasticity modules showed the same trend of resistance 
behavior. In instrumented breaks, the stresses were proportional to the specific deformations 
in almost the entire test. In mixtures with mineral additions (RHA15, FA15, RHA10-FA5 and 
RHA10-LF5), the deformations were greater, attesting to the less fragile behavior. In XRD, the 
presence of non-hydrated compounds (alite and belite) was observed due to the low a / mc 
ratio. In mixtures with the addition of lime there was an increase in the peaks of portlandite and 
calcite, showing that a portion of the lime did not react with the pozzolana. In TG-DTG, mixtures 
with mineral additions had higher levels of combined water, calcium hydroxide (CH) and 
carbonates than REF, attesting that the lime partially reacted with the pozzolan. In FTIR, the 
REF mixture showed low peaks of portlandite, the opposite behavior of mixtures with mineral 
additions. In SEM, it was found that mixtures with mineral additions showed higher levels of 
Ca / Si ratio when compared to the reference concrete. 
 
Keywords: Ultra high performance concrete. Mechanical properties. Microstructure. 
Sustainability. Pozzolans. Particles packing. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da Organização 

das Nações Unidas (ONU) divulgou, em 2019, um estudo importante sobre o 

fenômeno das mudanças climáticas, onde, através do conhecimento de cerca de três 

mil cientistas, têm-se buscado explicações e soluções para o aquecimento global. De 

acordo com o IPCC, ficou evidente que o aquecimento da Terra é causado pela ação 

humana, principalmente pela crescente emissão de gases como o dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). Os últimos dados divulgados no Brasil 

sobre a emissão de gases foram disponibilizados no final de 2017, abordando o 

período de 1990 a 2017, ilustrado na Figura 1.1.1. 

 

Figura 1.1.1 – Estimativa das emissões de gases de efeito estufa no Brasil (milhões 
de toneladas de CO2e) 

 

Fonte: Sistema de Estimativa de Emissões de Gases do Efeito Estufa, SEEG (2018). 

 

Da Figura 1.1.1, observa-se que as emissões totais, em 2017, foram de 

aproximadamente 2 milhões de toneladas de CO2. Vale destacar que, em 2004, 

ocorreu o pico das emissões com 3,750 milhões de toneladas de CO2, principalmente 

devido às altas taxas de desmatamento ilegal, SEEG (2018).  
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Nesse contexto, o concreto é o material industrializado mais utilizado pelo 

homem, que consome enorme quantidade de recursos naturais, contribuindo para o 

aumento da produção dos gases do efeito estufa. A utilização no concreto de resíduos 

industriais e de pozolana, aliado a projetos estruturais que aumentem a sua 

resistência característica para reduzir as seções das peças com ele produzidas, são 

ações concretas que diminuem os impactos ambientais com o objetivo de aumentar a 

sustentabilidade e a durabilidade desse material, especificamente, e da construção 

civil como um todo. Esse é o tema a ser tratado nesta Tese.   

1.2 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2011) 

apresentou dados alarmantes, ou seja, até 2050 a humanidade pode consumir 

“aproximadamente 140 mil toneladas de minérios, combustíveis fósseis e biomassa 

por ano, um número que triplica o atual, a não ser que a taxa de crescimento 

econômico se dissocie da do consumo de recursos naturais”. O documento ressalta 

que o momento é de reconhecer os limites dos recursos naturais disponíveis que 

contribuem para o desenvolvimento humano e o crescimento econômico, onde é 

fundamental que os países ricos reduzam o seu consumo per capita 

(16 toneladas/ano de recursos naturais por habitante) e ajude as nações em 

desenvolvimento a seguirem um caminho mais sustentável. A Índia, por exemplo, 

apresenta um consumo per capita de 4 toneladas/ano de recursos naturais por 

habitante.  

O relatório do PNUMA ainda destaca que deve haver uma postura mais radical, 

necessitando uma grande inovação. Para impulsionar a economia verde, os 

responsáveis pelo relatório advertem que é "urgente reconsiderar os vínculos entre o 

uso de recursos e da prosperidade econômica, baseada em um investimento em 

massa em inovação tecnológica, financeira e social". 

Em 2016, o PNUMA apresentou um relatório que relata que a rápida 

urbanização, devido ao crescimento populacional e aos grandes índices de consumo, 

está gerando a degradação e também a desertificação de solos. Esse crescimento 

desordenado afeta os recursos hídricos e a agricultura, voltando o risco de fome. Já 

em 2019, o PNUMA relatou que mais da metade das pessoas do mundo vive nas 

cidades, e isso gera desafios ambientais e sociais, desde a superlotação em áreas de 
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favelas com falta de saneamento básico e poluição do ar. No dia 31 de outubro de 

2019 foi sediado em Ecaterinburgo, na Rússia, o Dia Mundial das Cidades, onde 

houve o foco na tecnologia e na inovação para melhorar a qualidade de vida no 

ambiente urbano, com tecnologias de construção mais inclusivas (energia renovável). 

Nesse contexto, a construção civil é a maior consumidora de recursos, 

apresentando grande impacto ambiental, visto que todas as atividades de 

infraestrutura de uma nação são desenvolvidas através dela. Segundo o Conselho 

Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), dados de 2016 mostram que, no Brasil, 

apropria-se de 75% do que é extraído do meio ambiente, e cerca de 20% a 50% das 

matérias primas naturais são realmente consumidas pela construção civil.  Em 2016, 

cerca de 60% do total de resíduos produzidos nas cidades brasileiras têm origem na 

construção civil, sendo que, em São Paulo, estima-se a geração de 17 mil 

toneladas/dia de resíduos, sendo que 30% vêm da construção formal e o restante da 

informal. 

Dessa forma, o consumo de concreto é muito significativo, sendo que este é o 

segundo material mais utilizado pelo homem, atrás apenas da água. Mehta e Monteiro 

(2014) estimam que o consumo anual de concreto seja de 19 bilhões de toneladas 

métricas. As justificativas para o consumo elevado estão nas propriedades que 

apresenta, quando utilizado juntamente com o aço: ótima relação custo/desempenho 

e facilidade de emprego, utilização em ambientes agressivos e no grande número de 

formas e dimensões possíveis. O concreto é um material polivalente, pois, além do 

efeito estético que pode ser obtido de acordo com a criatividade do projetista, é 

resistente e durável, produzindo-se com ele estruturas com diversos portes e 

finalidades.  

Neville e Brooks (2013) destacam que, no estado endurecido, a principal 

exigência do mesmo é ter uma resistência à compressão satisfatória. Porém, 

intrínsecas a essa propriedade, estão a massa específica, a permeabilidade, a 

resistência à abrasão, a resistência ao impacto, a resistência à tração, a resistência 

aos sulfatos e durabilidade. De uma maneira geral, quanto mais elevada a resistência, 

mas significativas são as propriedades desejáveis, tema discutido na tecnologia do 

concreto. 

John et al. (2013) divulgaram um estudo de uma técnica inovadora que irá 

possibilitar a produção mundial de cimento com redução na emissão (CO2) na 

atmosfera. O novo método propõe elevar os teores de fíler calcário cru na fórmula do 
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cimento Portland, com a adição de dispersantes orgânicos. Como o fíler não necessita 

tratamento térmico (calcinação), é uma matéria prima que não emite CO2 na 

atmosfera. Essa emissão é o ponto negativo do cimento Portland, que responde por 

mais de 80% do consumo energético e 90% das emissões de CO2. De acordo com 

John et al. (2013), conseguiu-se chegar em teores de 70% de fíler na produção de 

cimento. Com a tecnologia desenvolvida por John et al. (2013), a taxa de emissão 

poderia chegar a 360 kg CO2/tonelada, impactando em 40% a menos de emissão de 

CO2.  

Para reduzir o consumo de cimento, promovendo a redução de emissões 

poluentes na atmosfera e promover a sustentabilidade, a utilização de adições 

minerais (destacando-se as pozolanas e escórias de alto forno) em substituições 

parciais ao cimento no concreto tem sido uma alternativa pesquisada e implementada 

na indústria de construção. Dentre essas pozolanas está a cinza de casca de arroz 

(CCA), que é um resíduo agroindustrial gerado pela queima da casca do arroz, e a 

cinza volante, que é um resíduo proveniente da indústria termelétrica pela queima de 

carvão mineral. 

Consequentemente, a utilização da cinza de casca de arroz (CCA) em 

concretos vem sendo estudada por diversos pesquisadores, comprovando benefícios 

nas variáveis de durabilidade. Mehta e Monteiro (2014) afirmam que cada tonelada de 

arroz em casca produz em torno de 200 kg de casca, cuja combustão origina 40 kg 

de cinza.  

Em relação à cinza volante, as empresas que geram esse resíduo devem dar 

um destino correto para este passivo ambiental. Como a cinza volante apresenta boas 

propriedades pozolânicas, pode ser incorporada em argamassas e concretos, visando 

melhorar o desempenho destes materiais compostos. A justificativa para o emprego 

desse resíduo proveniente da queima do carvão mineral é a grande quantidade de 

produção desse subproduto residual e, também, as boas propriedades que confere 

ao concreto quando parte do cimento é substituído pela cinza volante. 

A areia natural é um recurso que também gera preocupações quanto ao 

impacto ambiental de sua extração. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental do 

Rio Grande do Sul (FEPAM, 2012) relata que, no ano de 2012, foram realizadas mais 

de 500 denúncias de extração ilegal de areia no Rio Jacuí, responsável por mais de 

50% da areia utilizada na construção civil no Rio Grande do Sul. Dados do Anuário 
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Mineral Estadual no Rio Grande do Sul, em 2014 indicam que foram extraídas 12,06 

milhões de toneladas de areia. 

Já em 2018, a FEPAM atualizou as regras para extração de areia, sendo que a 

principal alteração foi a restrição do tamanho das dragas utilizadas. A legislação 

pertinente é a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), 

nº 311/2016, que dispõe sobre o licenciamento ambiental de dragas Classe 

III utilizadas na extração mineral de areia e/ou cascalho, a céu aberto, fora de recurso 

hídrico, em cava isolada. 

Outro resíduo que é um passivo ambiental e que sua utilização traz benefícios 

para a sustentabilidade é a areia de fundição. Adegas (2007) relata que os custos 

empresariais para deposição deste resíduo são muito elevados, com níveis médios 

de R$ 70,00 por tonelada.  

Nesse contexto, o meio técnico e científico tem buscado novas propostas para 

desenvolvimento de materiais que, ao mesmo tempo que tenham bom desempenho, 

também sejam capazes de gerar a redução dos impactos ambientais que a construção 

civil promove. O Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões noroeste e nordeste 

do estado, possui uma indústria metalmecânica bastante desenvolvida, cujo objetivo 

é atender a demanda do sistema agrícola e industrial. No entanto, a produção de 

equipamentos gera resíduos de elevado impacto ambiental e, principalmente, de difícil 

disposição ambiental.  

Adegas (2007) realizou um estudo onde concluiu que, somente no Rio Grande 

do Sul, são produzidas aproximadamente 8.600 toneladas de areia de fundição ao 

ano, entre areias verdes (mistura de areia industrial e argila) e areias fenólicas (mistura 

de areia industrial e resina à base de fenol). Conforme o estudo, 81% das fundições 

do Estado descartam a areia em aterros licenciados pela FEPAM (centrais de resíduos 

ou próprios) e 19% em locais não licenciados. Assim, o problema ambiental não é 

resolvido e o investimento no reuso desta areia em novos produtos ou materiais é 

muito pequeno. 

Neste contexto, os cuidados com o meio ambiente são uma grande 

preocupação da sociedade atual, visto que a produção de resíduos tem atingido níveis 

alarmantes em função do aumento populacional. Aliado com a Lei Federal 

12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, a política 

do governo do Estado do Rio Grande do Sul está em consenso com a política federal, 
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priorizando em seu Plano Estratégico Industrial dois grandes parâmetros: a 

reciclagem e a despoluição. 

Assim, a pesquisa está inserida no setor produtivo agrícola e industrial, para 

promover a destinação adequada dos resíduos sólidos através da sua reutilização no 

concreto de ultra alto desempenho (CUAD), proporcionando a preservação do meio 

ambiente e agregando valor ao resíduo gerado. O CUAD é um concreto especial, com 

ausência de agregado graúdo, composto por cimento, sílica ativa, pó de quartzo e 

areia industrial. A relação a/mc desses concretos são baixas, com variações entre 

0,15 e 0,25. 

Esta pesquisa irá fortalecer a cadeia produtiva de grãos, de peças agrícolas e 

de materiais de construção civil.  Também terá impacto na cadeia produtiva do arroz, 

da geração de energia e da produção de peças fundidas.  

Dessa forma, sabendo-se que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz 

do Brasil, apresenta grande produção de cinza volante e que é um dos principais 

produtores de fundidos, justifica-se a pesquisa, visto que a CCA promove melhorias 

no desempenho do concreto e que a areia de fundição tem como matéria prima a areia 

natural. Podendo-se reutilizar resíduos que são passivo ambiental, é um ganho de 

fundamental importância. 

Nesse sentido, a pesquisa proposta privilegia a reutilização de resíduos 

agrícolas e industriais, modificando um passivo ambiental em uma solução viável 

produzindo um material de desempenho elevado. Concomitante, a utilização de 

resíduos, a redução de materiais naturais, como a areia, e dos principais elementos 

naturais para a fabricação do cimento (pedra calcária e argila) irão colaborar com a 

sustentabilidade da construção civil. Além disso, o uso de pozolanas como CCA e 

cinza volante contribuirá para o correto uso destes subprodutos agroindustriais, com 

aumento das propriedades e o desempenho do concreto. 

A incorporação da cal hidratada CH I no CUAD é uma das hipóteses desta 

pesquisa, considerando que essa cal irá reagir com as pozolanas, visto que, em 

concretos com elevados teores de cimento, uma porcentagem dele irá promover 

apenas o efeito físico, pois não existe espaço para grandes cristais de CH produzidas 

pelas reações de hidratação. Assim, o objetivo da incorporação de cal hidratada é 

melhorar o desempenho do concreto, através das reações pozolânicas entre a cal e 

as pozolanas. A adição de cal é pouco utilizada em concretos convencionais, porém, 

em CUAD, não foram encontrados trabalhos publicados. 
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Esta pesquisa propõe o desenvolvimento de concretos de ultra alto 

desempenho, visto que estes apresentam resistências à compressão acima de 150 

MPa, reduzindo, dessa maneira, a seção transversal das peças estruturais e de aço 

(pode até ser suprimido pelo uso de fibras) diminuindo, assim, o impacto ambiental 

das estruturas, principalmente em reforços estruturais.  

Um dos temais atuais é a desmaterialização da construção, em especial as 

estruturas de concretos. O conceito é simples: “fazer mais com menos”, ou seja, 

otimizar o desempenho de materiais, tornando-os mais esbeltos e eficientes. Leone 

(2012) destaca que a utilização de materiais de alto desempenho e a nanotecnologia 

possuem potencial de redução de recursos e consumo de energia ao longo do ciclo 

de vida. Zhang et al. (2019) afirmam que a utilização de agregados reciclados para a 

produção de materiais de alto desempenho contribui para a redução do aquecimento 

global. 

Até 2030, a demanda da construção aumentará acentuadamente, sendo que, 

até 2050, o consumo de aço e cimento permanecerá em níveis elevados. Assim, 

desmaterializar a construção com materiais de alto desempenho, reduzindo o 

consumo de matérias primas, é um importante aliado na mitigação de CO2 (SHI et al., 

2012). 

O governo do Reino Unido estabeleceu planos de edifícios com classificação 

zero de carbono em 2016 e 2020, respectivamente. Nesse sentido, uma das metas é 

a utilização de resíduos para produção de materiais de alto desempenho (ALWAN; 

JONES; HOLGATE, 2017). 

A utilização do CUAD não se limita apenas para fins estruturais, mas também 

com o objetivo estético, visto que esse elemento apresenta grande durabilidade. Dos 

mais incríveis usos de CUAD, foi o Museu MuCEM com 15.000 m² (Figura 1.1.2) em 

Marselha, França. Foi concluído em 2014 e apresenta um elemento de casca de 

CUAD com pigmentos coloridos que remete as redes locais de pescadores. Foram 

fabricados 40 segmentos para duas passarelas pós-tensionadas, 308 pilares 

pós-tensionados, 35 vigas em balanço, 400 painéis de treliça, 1.800 painéis de 

passagem e 229 elementos de piso pós-tensionados. O concreto de ultra alto 

desempenho foi fornecido pela Lafarge-Holcim detentora da patente Ductal®, nome 

pelo qual é conhecido comercialmente.    
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Figura 1.1.2 – Museu MuCEM em Marselha 

 

Fonte: Adaptação de Consolis (2019). 

 

Para o revestimento da Fundação Louis Vuitton (Figura 1.1.3), em Paris, o 

projeto exigiu um revestimento extremamente durável, de cor branco brilhante e que 

fosse harmonioso em uma geometria altamente complexa das fachadas com formato 

de ”icebergs”. Nesse sentido, foram desenvolvidos 19.000 painéis em CUAD 

(Ductal®), dos quais 16.000 apresentam formas e curvaturas variadas, com apenas 25 

mm de espessura. A fachada foi inaugurada em 2014. 

 

Figura 1.1.3 – Fachada da Fundação Louis Vuitton em Paris 

 

Fonte: Ductal (2019). 
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Umas das edificações mais recentes, inaugurada em 2019, é o pavilhão do 

Parque Woodsy, em Toronto no Canadá. Foi utilizado o CUAD com dióxido de titânio 

para obter o acabamento branco brilhante. A Figura 1.1.4 ilustra a edificação. 

 

Figura 1.1.4 – Pavilhão do Parque Woodsy 

 

Fonte: Adaptação de Archello (2019). 

 

O CUAD é uma evolução do concreto de alto desempenho (CAD), 

principalmente a partir do fim do século XX. Para que as altas resistências mecânicas 

sejam atingidas por aqueles é necessária a redução da porosidade pelo detalhado 

estudo de empacotamento das partículas, da relação água/aglomerante que reduz a 

retração autógena, porque não há espaço para as variações volumétricas. Também 

como vantagem é um concreto praticamente isento de defeitos desde que seja 

autoadensável.  

Para o desenvolvimento de novos componentes para o CUAD, serão avaliadas 

misturas pouco estudadas pela literatura, compreendendo misturas binárias e 

quaternárias de aglomerantes e empacotamento de partículas (cimento + cal + 

pozolanas + fíler), incorporando areia de fundição. Em CUAD, os teores de cimento 

tendem a ser muito elevados, de até 1000 kg/m³, onde uma parcela atua pelo efeito 

químico e a outra pelo efeito físico, fazendo com que a grande quantidade de cimento 
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apresente pouca reatividade química. A substituição do cimento por pozolana e cal, 

nesse tipo de concreto, é um tema pouco estudado. 

Dessa maneira, será realizada a análise na escala nano/micrométrica, visando 

verificar a estrutura através de ensaios específicos. Uma das intenções da pesquisa 

é desenvolver concretos especiais (CUAD) com resistências ao redor de 150 MPa, 

com materiais alternativos, que reduzam o consumo de clínquer e que, 

simultaneamente, melhorem o aproveitamento do cimento e o desempenho do 

concreto.  

Em vista do pouco estudo do CUAD com os componentes antes referidos, é 

necessário pesquisar a origem das transformações que ocorrerão em sua 

nano/microestrutura, por meio de ensaios específicos, em comparação com os 

tradicionais compostos geralmente de cimento, sílica ativa, pó de quartzo, areia fina e 

aditivos superplastificantes.  

As inovações tecnológicas são alternativas a serem estudadas para aumentar 

o desempenho melhorando a nano/microestrutura do concreto, reduzindo os custos 

de manutenções. Atualmente o Brasil apresenta carência nas definições que a 

construção civil promove nos impactos ambientais gerados por ela, especialmente nas 

demolições e resíduos gerados. Dessa maneira, o problema é que atualmente o custo 

de manutenção de estruturas de concreto é muito elevado, atingindo praticamente o 

mesmo custo de construções novas. Em 2002, a Alemanha gastou 99,7 bilhões de 

euros com obras novas e 99,0 bilhões com reparos e manutenção (UEDA; 

TAKEWAKA, 2007). Essa é uma tendência que ocorre tanto para países 

desenvolvidos como para os que estão em desenvolvimento. 

Dessa maneira, a durabilidade das estruturas é uma variável de fundamental 

importância, impactando diretamente nos custos de reparos e de manutenção, 

especialmente pela utilização de CUAD, seja na execução, seja nos reparos de 

estruturas danificadas. Deve-se também considerar o impacto que este concreto tem 

apresentado em obras arquitetônicas modernas, em que a imaginação dos arquitetos 

tem sido materializada com esse material por meio de construções arrojadas com 

leveza e elevada estética. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar a microestrutura e as propriedades físico-mecânicas de concreto de 

ultra alto desempenho (CUAD) com cal hidratada, areia de fundição, adições minerais 

pozolânicas e inerte através dos efeitos de empacotamento das partículas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

i. Avaliar a trabalhabilidade do CUAD com cimento CCA, CV, cal hidratada, fíler 

calcário, pó de quartzo e areia de fundição, em relação ao concreto de 

referência, com cimento branco estrutural, sílica ativa, pó de quartzo e areia 

industrial; 

ii. Avaliar o efeito do empacotamento das partículas pelo método de Andreassen 

modificado; 

iii. Analisar o desempenho das variáveis relacionadas com a resistência mecânica 

do concreto em curas úmida e térmica: compressão axial, módulo de 

elasticidade e rompimentos instrumentados nos traços estudados; 

iv. Analisar a microestrutura das misturas do CUAD por: Difração de Raios X 

(DRX), Termogravimetria (TG/DTG), Espectroscopia por Infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

com EDS, para as misturas estudadas. 

1.4 HIPÓTESES 

1.4.1 Hipótese 1 

Através do impacto ambiental da fabricação do cimento, os materiais de base 

cimentícia apresentam um elevado consumo de energia. O uso de materiais 

alternativos, principalmente adições minerais como as pozolanas, tem se mostrado 

viáveis para a redução do consumo de energia. Foi verificada essa redução 

quantitativa e qualitativamente. 
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1.4.2 Hipótese 2 

A incorporação de cal hidratada CH I reage com as pozolanas, pois em concreto 

com elevados teores de cimento parte dele promove apenas efeito físico, visto que 

não existe espaço para as reações de hidratação do mesmo, ou seja, espaço para 

alojar os grandes cristais de CH, sendo que esses cristais dependem da relação 

gel/espaço. Assim, a incorporação de cal hidratada pode promover um considerável 

rearranjo na microestrutura do concreto, através da reação entre a cal e a pozolana, 

com formação de C-S-H secundário. Dessa maneira, o desempenho desse concreto 

é melhorado, reduzindo o teor de clínquer empregado e, consequentemente, os 

impactos ambientais, os custos de manutenções e da energia demandada para este 

processo. 

1.5 ORIGINALIDADE 

A utilização de cal hidratada em concretos de ultra alto desempenho no 

concreto ainda é muito recente, não havendo estudos disponíveis a esse respeito. O 

uso de cinza de casca de arroz e de cinza volante em misturas binárias e ternárias 

também não é usual para essa classe de concreto, onde é geralmente empregada 

somente a sílica ativa. A substituição da areia natural por areia de fundição também é 

um estudo original, associado aos aglomerantes em misturas quaternárias, abordados 

no Capítulo 3.  
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2 CUAD: ESTADO DA ARTE, MATERIAIS E PROPRIEDADES MECÂNICAS 

2.1 ESTADO DA ARTE DO CUAD 

Este capítulo apresenta os antecedentes relacionados ao concreto e o aumento 

do desempenho até chegar no CUAD, que apresenta a microestrutura mais refinada. 

São apresentadas e analisadas as produções científicas orientadas à reutilização de 

resíduos sólidos no concreto de ultra alto desempenho. 

Nessa perspectiva, busca-se conhecer a produção dos autores na gestão da 

informação e do conhecimento científico e tecnológico, relativo aos avanços e ao grau 

de relevância do Concreto de Ultra Alto Desempenho para a área da construção civil. 

2.1.1 Princípios Básicos do Concreto de Ultra Alto Desempenho 

O CUAD surgiu através da busca pela obtenção de concretos mais resistentes 

e com maior desempenho, sendo nomeado também, em especial pelos 

pesquisadores estrangeiros de Concreto de Pós Reativos (CPR) ou RPC (Reactive 

Power Concrete). A composição deste concreto consiste, na maioria dos casos, na 

mistura de cimento Portland, sílica ativa, pó de quartzo, agregado miúdo, microfibras 

de aço, aditivo superplastificante e água. 

O princípio básico desses concretos é a ausência de agregado graúdo, com 

tamanho médio das partículas de 0,2 mm. No ponto de vista granulométrico e 

trabalhabilidade, o CUAD é uma argamassa e não um concreto, sendo que podem ser 

adicionadas fibras. As propriedades são as mesmas do concreto convencional e do 

concreto de alto desempenho, em grau muito mais elevado, onde a nomenclatura de 

concreto é dada em função do desempenho deste material. Em termos de escala, o 

CPR está para o CAD na proporção de 1:100, conforme ilustra a Figura 2.1.1.1 

(AITICIN, 2008). A Figura 2.1.1.2 apresenta a microestrutura de um CPR. 
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Figura 2.1.1.1 – Comparação de texturas entre CAD (superior) e CPR (inferior) 

 

Fonte: Adaptação de Resplendino (2006). 

 

Figura 2.1.1.2 – Microestrutura de um CPR: C: grãos de cimento separados por faixa 
de pasta de cimento (P). Nota-se ausência de ZT e extrema 
compacidade da pasta 

 

Fonte: Aïtcin (2008). 

 

Aïtcin (2008) destaca que o CUAD se baseia em três princípios básicos:  

 

• Aumento da homogeneidade do material pela eliminação das partículas 

grossas, limitação da areia para prevenir que entrem em contato entre si na 
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pasta endurecida, melhoria nas propriedades mecânicas da pasta de cimento 

hidratada e eliminação da zona de transição nas interfaces pasta/agregados;  

• Aumento da compacidade pela otimização das dimensões dos grãos dos pós 

da mistura e, quando possível, pela compressão exercida durante o 

endurecimento;  

• Refinamento da microestrutura da pasta hidratada por tratamento de calor. 

 

Em função da composição dos materiais, a homogeneidade e a densidade são 

os principais atributos do CUAD, sendo que, para aumentar o desempenho, pode-se 

aplicar cura térmica e/ou pressão. Porém esse processo promove obstáculos 

tecnológicos, principalmente para seu emprego em obra onde o concreto é moldado 

in situ. Esse contexto é muito relevante nesta pesquisa, onde se pretende desenvolver 

CUAD na faixa de 150 a 200 MPa, justamente pela maior facilidade de aplicação em 

obra, principalmente em reforços de estruturas existentes. 

Para CUAD, é indicado o uso de cimentos mais puros possíveis. No Brasil, o 

mais viável seria o CP V ARI, mesmo que tenha finura elevada, demandando água 

em excesso. Para esse concreto é recomendável o uso de cimentos com baixa 

quantidade de aluminato tricálcico hidratado (C3A), visto que esse composto libera 

calor de hidratação rapidamente, porque pode comprometer a estabilidade de um 

concreto que apresenta alto consumo de cimento, onde os valores ideais devem ser 

inferiores a 3% de C3A. Outro aspecto relevante do CUAD é o ponto onde o aditivo 

superplastificante não exerce mais função plastificante na mistura, atuando 

simplesmente como a água, chamado ponto de saturação (TUTIKIAN; ISAIA; 

HELENE, 2011). 

No CUAD normal são utilizados cimento de alta finura, sílica ativa (por ser uma 

pozolana de alta reatividade e efeito fíler), pó de quartzo, agregado miúdo, microfibras 

de aço ou poliméricas (de 2% a 4%, e de 1 mm a 13 mm de comprimento e 0,15 mm 

a 0,20 mm de diâmetro), aditivo superplastificante (que viabiliza a baixa relação 

água/cimento, em torno de 0,15 e 0,20) e água (MOURA, 2009). Caracterizam-se por 

resistência à compressão entre 150 e 250 MPa, ao menos nos primórdios dos anos 

1990, bem superiores aos 120 MPa dos concretos de alto desempenho (CAD/HPC) 

da geração anterior e já bem difundidos. Em laboratório, já são desenvolvidos 

concretos capazes de resistir a compressões superiores a 800 MPa, preparados com 

agregados metálicos, cura sob pressão e tratamento térmico. Por apresentar 
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quantidades elevadas de finos e ultrafinos, o CUAD torna-se autoadensável, para 

moldagem de pré-fabricados como reforço de estruturas deterioradas, por ter 

facilidade de aderência a outros concretos (MOURA, 2009). O CUAD proporciona o 

aumento de resistência e da rigidez proporcionalmente à espessura da camada de 

reforço, tendo excelente desempenho a penetração dos agentes agressivos, sem 

aumento significativo do peso da estrutura (MOURA, 2009). 

A primeira aplicação de obra real divulgada pela literatura em CUAD foi em 

1997, na construção da passarela de Sherbrooke (Figura 2.1.1.3), Canadá sob a 

consultoria do professor Pierre Claude Aïtcin, da Universidade de Sherbrooke, 

referência no assunto, quando assessorou o projeto e execução da obra (AÏTCIN, 

2008). No Canadá também foi construída com CUAD a Estação de metrô de 

Shawnessy, Canadá, ilustrado na Figura 2.1.1.4. 

 

Figura 2.1.1.3 – Passarela de Sherbrooke 

 

Fonte: Russel e Greybeal (2013). 
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Figura 2.1.1.4 – Estação de metrô de Shawnessy 

 

Fonte: Moura (2009). 

 

A passarela da Paz, em Seul, na Coreia do Sul, é uma referência com o CUAD 

(Ductal®), sendo que a mesma foi projetada em 2002, com o tabuleiro sobre o arco de 

120 m, com 4,3 m de largura e espessura de 1,30 m. Sobre a passarela, há um 

tabuleiro de concreto de apenas 3 cm de espessura, como ilustra a 

Figura 2.1.1.5. 

 

Figura 2.1.1.5 – Passarela da Paz 

 

Fonte: Moura (2009). 
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A ponte “Road Bridge – Wild” na Áustria tem um comprimento de 157 metros 

com um arco no centro de 70 metros, conforme ilustram as Figuras 2.1.1.6 e 2.1.1.7. 

A resistência do concreto reforçado com fibras foi entre 165 e 185 MPa (REICHEL; 

SPAROWITZ; FREITAG, 2008). 

 

Figura 2.1.1.6 – Ponte “Road Bridge – Wild”, teste em escala real: visão geral 
(superior), instrumentação dentro da viga na junta do nó (inferior) 

 

Fonte: Adaptação de Freytag et al. (2012). 
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Figura 2.1.1.7 – Ponte “Road Bridge – Wild”, montage 

 

Fonte: Adaptação de Freytag et al. (2012). 
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2.1.2 A produção científico-acadêmica envolvendo o concreto e o CUAD 

2.1.2.1 Trabalhos mais relevantes no período de 2004 a 2019 

Considerando o objetivo geral, foram verificados os trabalhos internacionais 

mais relevantes e que, além de servirem como embasamento para a pesquisa, 

também tragam contribuições para o seu desenvolvimento. 

A evolução na tecnologia do concreto no último século possibilitou otimizar o 

desempenho desse material. A Figura 2.1.2.1.1 apresenta a evolução dos níveis de 

resistência do concreto. 

 

Figura 2.1.2.1.1 – Evolução dos níveis de resistência do concreto em 100 anos 

 

Fonte: Christ (2019) apud Soliman, Tagnit-Hamou (2016). 

 

A resistência à compressão é influenciada densidade do concreto, ou seja, 

quanto maior for a massa de sólidos, melhor serão os níveis de resistência à 

compressão. Inicialmente alguns autores descreveram que o concreto de pós-reativos 

possuía duas classes de material, os CPR 200, com resistência à compressão 

variando entre 170 a 230 MPa; e o CPR 800, com resistência variando de 500 a 800 

MPa (RICHARD; CHEYREZY, 1995).  
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A pesquisa que foi um marco em CPR foi a de Behloul (1995), que propôs uma 

lei do comportamento do CPR, através de uma relação constitutiva baseada em 

ensaios realizados por Dugat, Roux e Bernier (1995) para avaliar as propriedades 

mecânicas. Behloul e Adeline (1996) utilizou e comprovou a Lei de Behloul (1995), 

realizando estudos em vigas protendidas com 15 metros de comprimento. O uso do 

CPR é uma possibilidade relevante para a confecção de tabuleiro de pontes, vigas, 

pilares, passarelas, pré-fabricados de túneis e placas de revestimentos de fachadas. 

A microestrutura é o segredo do desempenho do CPR, visto que esse tipo de 

concreto possui porosidade muito baixa e permeabilidade no limiar da medição. Um 

ponto relevante, em comparação ao concreto convencional, é a mudança estrutural 

dos hidratos, que forma uma estrutura contínua da fase aglomerante na escala 

microscópica. Já em nível macroscópico, a matriz do CPR é praticamente 

impermeável à água, bem como à penetração de agentes agressivos.  

Concomitante com a grande compacidade do CPR, está a ausência de poros 

capilares, promovendo uma elevada resistência ao gelo/degelo e a retração química 

praticamente inexistente, tanto em função da baixa relação água/materiais cimentícios 

quanto pela porosidade diminuta, fazendo com que não existam espaços para as 

variações volumétricas ocorrerem. Quando comparados aos concretos 

convencionais, esses concretos apresentam resistências à compressão até oito vezes 

superiores, e à flexão dez vezes maiores. Quantificando esse comparativo em 

números, a resistência à compressão atinge níveis entre 150 e 250 MPa (excepcional 

comparada a concretos convencionais, na faixa dos 20 a 30 MPa), e mais relevante 

que os níveis de 120 MPa dos concretos de alto desempenho (CAD/HPC) da geração 

anterior, já bastante estudados. Quando comparados à tração na flexão, a resistência 

atinge níveis entre 20 e 50 MPa, decorrendo na natureza da fibra, que pode ser 

metálica ou orgânica (BINA, 1999).  

Na resistência à tração direta do CUAD, o comportamento na ruptura é frágil, 

sendo que as fissuras do corpo de prova se formaram abruptamente, perpendiculares 

ao eixo principal do corpo de prova. Na resistência à flexão com prismas com o 

carregamento na parte central do vão, localizadas nos dois terços e apoiadas nas 

extremidades, a resistência à flexão apresenta níveis de 20 a 25% da resistência à 

compressão axial (VANDERLEI, 2004).  

Esse mesmo comportamento foi observado por Richard e Cheyrezy (1995), que 

obtiveram para o CPR 200 resistências à flexão variando de 30 a 60 MPa, e para o 

CPR 800 as resistências à flexão variaram de 45 a 141 MPa, influenciadas pelo teor 
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de fibras utilizados na pesquisa. Os autores verificaram que com o aumento da 

densidade do material com o empacotamento das partículas mais efetivo ocorre um 

incremento na resistência à compressão, conforme ilustra a Figura 2.1.2.1.2. 

Avaliaram também o módulo de elasticidade do CPR 200 e CPR 800 e verificaram 

que, para o CPR 200, o módulo de elasticidade variou de 50 a 60 GPa e, para o CPR 

800, essa variação foi de 65 a 75 GPa.  

 

Figura 2.1.2.1.2 – Comparação da resistência à compressão axial em função da 
densidade 

 

Fonte: Richard e Cheyrezy (1995). 

 

Outro ponto muito relevante, principalmente de elementos frágeis à ruptura, é 

o coeficiente de Poisson. Dugat, Roux e Bernier (1995) estudaram CUAD de 

resistências nas faixas de 200 e 800 MPa, onde verificaram que para a classe de 200 

MPa o coeficiente de Poisson foi de 0,23 e para a classe de 800 MPa o coeficiente foi 

de 0,19 para 0,28 na fase elástica.  

Dugat, Roux e Bernier (1995) executaram ensaios de compressão em corpos-

de-prova para a determinação das deformações longitudinais, transversais e 

volumétricas, determinando assim o coeficiente de Poisson. Para o CPR de 

resistência à compressão na faixa de 200 MPa, foram utilizados CPs de dimensões Ø 
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9 cm x 18 cm, e para a faixa de 800 MPa foram utilizados CPs de Ø 7 cm x 14 cm 

para o CPR800. Foram utilizados extensômetros elétricos para medir as deformações 

longitudinais e transversais, sendo que a deformação pós-pico foi medida por 

transdutores de deslocamento. Foram analisadas as curvas 

tensões x deformação longitudinais e transversais, onde foram determinadas a 

resistência à compressão axial, o módulo de elasticidade estático e o limite de 

elasticidade linear. A Tabela 2.1.2.1.1 e a Figura 2.1.2.1.3 apresentam os resultados 

dos ensaios.  

 

Tabela 2.1.2.1.1 – Propriedades mecânicas na compressão simples do CPR 

Características Mecânicas CPR 200 

Resistência à compressão fc (MPa) 194 - 203 

Módulo de elasticidade elástico na origem E0 (GPa) - 

Módulo de elasticidade elástico na parte linear Ec (GPa) 62 - 66 

Módulo de elasticidade dinâmico Edin (GPa) 59 - 61 

Coeficiente de Poisson estático ʋest 0,22 - 0,24 

Coeficiente de Poisson dinâmico ʋdin 0,22 - 0,24 

Limite de elasticidade linear em % da resistência última 60% 

Fonte: Dugat, Roux e Bernier (1995). 

 

Figura 2.1.2.1.3 – Curva tensão x deformação específica (longitudinal, transversal e 
volumétrica) para CPR200 sob compressão simples 

 

Fonte: Dugat, Roux e Bernier (1995). 
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Khosravani, Silani e Weinberg (2018) avaliaram o módulo de elasticidade de 

CUAD e verificaram que ele se manteve constante até a ruptura com valor de 51 GPa, 

conforme ilustra a Figura 2.1.2.1.4. 

 

Figura 2.1.2.1.4 – Relação tensão x deformação específica a uma taxa de 30s-1 

 

Fonte: Adaptação de Khosravani, Silani e Weinberg (2018). 

 

A determinação do módulo de elasticidade em CUAD é complexa. Dessa 

maneira, a utilização de um software de elementos finitos, como o ABAQUS, pode ser 

integrada com rompimentos instrumentados, onde as simulações computacionais, 

durante todo o processo de carregamento do CP até a abertura da trinca, estão ligadas 

às previsões correspondentes por regressões em observações experimentais na 

mecânica clássica de fraturas elásticas lineares. Assim, em CUAD com 200 MPa de 

resistência à compressão axial, o módulo de elasticidade foi de 53,11 GPa e o 

coeficiente de Poisson igual a 0,19 (DE BÉJAR, 2019). 

Aïtcin (2008) destaca que a determinação do módulo de elasticidade do 

concreto não é uma tarefa fácil, sendo que o coeficiente de Poisson é uma tarefa bem 

mais complexa. A determinação do Poisson envolve determinações simultâneas da 

carga axial, da deformação axial, da deformação transversal, onde a velocidade de 

aplicação de carga deve ser constante. Nesse contexto, os dados desse ensaio no 

concreto são escassos na literatura, sendo que, em concreto de alto desempenho, 

esses dados reduzem significativamente.  

Com a incorporação de pozolanas ao CUAD, substituindo-se parcialmente o 

cimento por cinza volante, com tempo de cura de 8 horas (210°C) e pressão de 

2.0 MPa, Yazici et al. (2008) observaram que para a relação a/c de 0,17, a substituição 
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de até 20% do cimento por cinza volante foi o melhor teor de substituição, conforme 

ilustra a Figura 2.1.2.1.5. 

 

Figura 2.1.2.1.5 – Efeito do teor de cinza volante e tempo de cura na resistência à 
compressão após 8 horas de cura térmica 

 

Fonte: Yazici et al. (2008). 

 

Em misturas ternárias com cinza volante e sílica ativa, teores elevados de SA 

reduz o módulo de elasticidade em idades mais avançadas (NASSIF; NAJM; 

SUKSAWANG, 2005). Em CUAD, a cinza volante proporciona um melhor controle no 

calor de hidratação, além de propiciar um incremento de resistência em idades 

avançadas (NILI; SALEHI, 2010). Em CUAD com consumo em kg/m³ (cimento: 750; 

sílica ativa: 115; cinza volante: 125; areia: 1004, água: 180). Aos 28 dias as 

resistências foram de 125 MPa, sendo que houve um efeito combinado 

físico-químico entre as pozolanas (WANG et al., 2017). 

Um dos eventos destaque no CUAD é o Simpósio Internacional sobre Concreto 

de Ultra Alto Desempenho (International Symposium on Ultra High Performance 

Concrete - Hipermat), realizados na Universidade de Kassel, Alemanha, que 

apresenta as principais publicações mundiais do assunto. Até o momento, ocorreram 

quatro edições desse evento (2004, 2008, 2012 e 2016). Outro evento importante em 
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CUAD reforçado com fibras é a Conferência Internacional sobre Concreto de Alto 

Desempenho Reforçado com Fibras (International Conference UHPFRC), na França, 

em 2017. 

Van e Ludwig (2012) pesquisaram misturas quaternárias, com cimento, sílica 

ativa, escória de alto forno e cinza de casca de arroz nas quais foram determinados 

os níveis de resistência à compressão. Com o objetivo de eliminar a sílica ativa da 

mistura, a cinza de casca de arroz foi submetida a diferentes tempos de moagem, ou 

seja, 45 min, 120 min, 240 min, 360 min e 540 min, para atingir a finura que 

possibilitasse eliminar totalmente a sílica ativa. O tempo de moagem que atingiu a 

finura de melhor desempenho foi o tempo de 120 min, onde foram elaboradas misturas 

contendo 7,5%; 15%; 22,5% e 30% de cinza de casca de arroz e escória de alto forno 

moída. A mistura que apresentou os melhores resultados foi com o teor de 15%, 

conforme ilustra a Figura 2.1.2.1.6.  

 

Figura 2.1.2.1.6 – Resultados a resistência à compressão axial 

 

Fonte: Adaptação de Van e Ludwig (2012). 

 

Concretos fabricados com cimento modificado (EMC), ou seja, com alta 

reatividade e alto teor de moagem, foram estudados com a utilização de sílica ativa, e 

o cimento modificado (ANF). Os resultados mostram que os maiores níveis de 

resistência foram atingidos pela mistura com 20% de sílica ativa, mostrada a 

Figura 2.1.2.1.7 (ELFGREN; JONASSON; RONIN, 2004). 
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Figura 2.1.2.1.7 – Resultados a resistência à compressão axial 

 

Fonte: Adaptação de Elfgren, Jonasson e Ronin (2004). 

 

Para estudar a compatibilidade dos componentes do CUAD, Terzijski (2004) 

avaliou o comportamento reológico desses concretos. Para isso, foram utilizados 

cimento comum, sílica ativa convencional e uma sílica ativa moída (elevada finura) e 

dois tipos de aditivos plastificantes. Os resultados comprovam que a finura da sílica 

ativa promove alterações no concreto, tanto no estado fresco quanto no estado 

endurecido. No estado fresco, a sílica moída promoveu um aumento de viscosidade 

da mistura, que nada mais é do que o empacotamento de partículas. Na resistência à 

compressão axial, a mistura com sílica ativa moída obteve de 8 a 15% maior 

resistência quando comparada a mistura com sílica ativa convencional, apresentada 

na Figura 2.1.2.1.8. A explicação para esse comportamento é que a sílica moída 

apresenta melhor dispersão, promovendo um melhor empacotamento das partículas 

formadoras da mistura, formando cristais de C-S-H mais densos, conforme é 

visualizado na Figura 2.1.2.1.9. 
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Figura 2.1.2.1.8 – Influência da finura da sílica ativa na resistência à compressão axial 

 

Fonte: Adaptação de Terzijski (2004). 

 

Figura 2.1.2.1.9 – Microestrutura com sílica ativa convencional (esquerda) e sílica 
ativa moída (direita) 

 

Fonte: Adaptação de Terzijski (2004). 

 

As propriedades do concreto com grandes teores de pozolana podem ser 

melhoradas com misturas de cimento, cal e pozolanas, do que somente o uso de 

pozolanas com o cimento. A presença de cal aumenta a concentração de Ca2+, sendo 

que ocorrerão as reações pozolânicas com a cal e com o hidróxido de cálcio resultante 

do processo de hidratação do cimento. Além disso, a presença de cal produz um 

aumento de íons OH-, que tem a função de quebrar as ligações químicas da pozolana, 

acelerando o início da reação pozolânica (MARTIRENA et al., 2004). O efeito da cal 

pode ser visto em três fases diferentes: a) durante a mistura, as partículas muito finas 

de cal ocupam os espaços vazios do cimento e limitam o fluxo de água, ajudando 
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assim a aumentar a retenção de água no estado fresco. As partículas com superfície 

específica elevada podem adsorver-se no cimento, agindo como um agente 

dispersante que evita a floculação do cimento e aumenta a plasticidade da mistura. b) 

em baixas idades, a cal ajuda a aumentar o empacotamento de concreto, com 

tamanho de partículas entre 1-30 μm, que não estão completamente dissolvidos e 

preenchem os espaços entre os grãos de cimento. c) em idades avançadas, as placas 

hexagonais de 2-5 μm ocupam espaços entre os produtos de hidratação.  

A Figura 2.1.2.1.10 apresenta uma imagem de um concreto aos 28 dias em que 

até 60% do cimento foi substituído por cal, sendo que as placas hexagonais são 

bastante visíveis, próximos aos cristais de C-S-H. Analisando-se os resultados de 

resistência, estes mostraram que a proporção em volume de 20% de cal apresentou 

os melhores níveis de resistência, ilustrado na Figura 2.1.2.1.11. Dessa maneira, o 

trabalho traz a contribuição a esta pesquisa, que irá utilizar 20% em adição ao cimento, 

porém, para cal aplicada em CUAD, não foi encontrado nenhum trabalho. 

 

Figura 2.1.2.1.10 – Cristais hexagonais de cal no concreto com 60% de substituição 
do cimento por cal, aos 28 dias 

 

Fonte: Martirena et al. (2004). 
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Figura 2.1.2.1.11 – Resistência à compressão axial de concreto com substituição 
parcial de cimento em volume, por cal hidratada 

 

Fonte: Adaptação de Martirena et al. (2004). 

 

Para concretos especiais como o CUAD, existe um teor ideal de adições 

minerais, conforme cada tipo e reatividade. Em concretos com cimento comum 

(63,78% de CaO e 20,69% de SiO2), sílica ativa e fibras de aço, os maiores níveis de 

resistência foram encontrados para teores de 25% de sílica ativa, com baixas relações 

a/c, conforme ilustra a figura 2.1.2.1.12 (TALEBINEJAD et al., 2004).  

 

Figura 2.1.2.1.12 – Efeito da sílica ativa na resistência à compressão axial 

 

Fonte: Adaptação de Talebinejad et al. (2004). 
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Da Figura 2.1.2.1.12 nota-se que no teor de 25% de SA existe a tendência de 

ocorrer o esgotamento do CH, redução do pH e instabilidade dos compostos 

hidratados (TALEBINEJAD et al., 2004). 

Ghafari et al. (2012) incorporaram 5% nanossílica (em massa) no CUAD, 

variando o teor de superplastificante (3 e 5%) da massa de cimento. O traço (massa) 

foi cimento (1,00), areia (1,4), sílica ativa (0,25), pó de quartzo (0,30), água (0,27). Os 

resultados mostram que os melhores resultados com 5% de nanossílica e 3% de 

superplastificante, não sendo muito superiores à mistura referência, conforme a ilustra 

a Figura 2.1.2.1.13. A incorporação de nanossílica levou a uma maior densificação na 

microestrutura, onde as partículas finas da nanossílica provocaram o efeito físico e 

químico, através da reação pozolânica, formando C-S-H secundário, mostrado na 

Figura 2.1.2.1.14. 

 

Figura 2.1.2.1.13 – Resistência do CUAD com adição de nanossílica em comparação 
com a CUAD referência 

 

Fonte: Adaptação de Ghafari et al. (2012). 
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Figura 2.1.2.1.14 – MEV: a) Microestrutura do CUAD referência aos 28 dias. b) 
Microestrutura do CUAD com 5% de nanossílica e 3% 
superplastificante. c) Formação do C-S-H na pasta do CUAD 
com 5% de nanossílica e 3% superplastificante .d) 
Microestrutura da zona de transição entre o agregado e pasta do 
CUAD com 5% de nanossílica e 3% superplastificante 

 

Fonte: Ghafari et al. (2012). 

 

Para CUAD com substituição parcial de sílica ativa por cinco tipos de 

nanossílica, os resultados à compressão axial ficaram muito próximos à mistura 

referência (SHAKHMENKO et al., 2012). A Tabela 2.1.2.1.2 e a Figura 2.1.2.1.15 

apresentam o traço e as curvas granulométricas, respectivamente. A Figura 2.1.2.1.16 

ilustra os resultados de resistência à compressão. 
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Tabela 2.1.2.1.2 – Traços desenvolvidos 

Materiais REF NS1 NS2 NS3 NS4 NS5 

Cimento Portland CEM I 52.5 R 950 950 950 950 950 950 

Areia quartzosa 0,3/0,8mm 470 470 470 470 470 470 

Areia quartzosa 0,0/0,5mm  200 200 200 200 200 200 

Filer quartzoso 0,0/0,3mm  340 340 340 340 340 340 

Sílica ativa 150 140 140 140 140 140 

Nanossílica Elkem – NS1 - 10 - - - - 

Nanossílica não calcinada – NS2 - - 10 - - - 

Nanossílica calcinada a 650ºC – NS3 - - - 10 - - 

Nanossílica calcinada a 500ºC – NS4 - - - - 10 - 

Nanossílica - concentração de partículas de dióxido de 
silício a 25% - NS5 

- - - - - 10 

Aditivo superplastificante 30 30 30 30 30 30 

Fibra de aço 13mm/0.16mm 30 30 30 30 30 30 

Água 180 180 180 180 180 180 

Densidade do concreto, kg/m³ 2400 2390 2370 2370 2370 2360 

Fonte: Adaptação de Shakhmenko et al. (2012). 

 

Figura 2.1.2.1.15 – Curvas granulométricas 

 

Fonte: Adaptação de Shakhmenko et al. (2012). 
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Figura 2.1.2.1.16 – Resistências à compressão axial 

 

Fonte: Adaptação de Shakhmenko et al. (2012). 

 

Figura 2.1.2.1.17 – Difratogramas das nanossílicas (superior = NS3; meio = NS2; 
inferior = NS1) 

 

Fonte: Adaptação de Shakhmenko et al. (2012). 

 

Da Figura 2.1.2.1.17 foi registrado o quartzo (principal componente do 

agregado), a portlandita (produto das reações de hidratação do cimento), larnite (parte 

não hidratada do cimento) e hatrurita (também conhecido com alita). 
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Vigneshwari, Arunachalam e Angayarkanni (2018) avaliaram CUAD com 

substituição de sílica ativa por cinza de casca de arroz nos teores de 10%, 20%, 30%, 

40% e 50%, conforme ilustra a Tabela 2.1.2.1.3. A CCA foi queimada em temperaturas 

de 550°C, 600°C, 650°C e 700°C; com períodos de queima de 1 hora, 2 horas, 3 horas 

e 4 horas, sendo que a composição química da CCA é mostrada na Tabela 2.1.2.1.4. 

A Figura 2.1.2.1.18 ilustra as difrações de raios X das CCAs. 

 

Tabela 2.1.2.1.3 – Traços unitários desenvolvidos 

Material CCA0 CCA10 CCA20 CCA30 CCA40 CCA50 

Cimento 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sílica ativa 0,240 0,216 0,192 0,168 0,144 0,120 

Cinza de casca de arroz - 0,024 0,048 0,072 0,096 0,120 

Areia quartsoza 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 

Pó de quartzo 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Relação a/mc 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Superplastificante  40,1 l/m³ 

Fonte: Adaptação de Vigneshwari, Arunachalam e Angayarkanni (2018). 

 

Tabela 2.1.2.1.4 – Resultado do EDS 

Temperatura Duração 
Composição Química 

SiO2 K2O CaO C 

550°C 

1 h 73,00 1,40 0,60 2,40 

2 h 73,80 1,10 0,00 4,70 

3 h 73,00 1,40 0,60 2,40 

4 h 75,80 0,00 0,00 1,70 

600°C 

1 h 70,70 2,10 0,00 0,00 

2 h 78,10 2,00 0,00 0,00 

3 h 89,90 1,59 1,81 0,00 

4 h 87,90 1,63 2,10 0,00 

650°C 

1 h 86,00 4,00 1,20 0,00 

2 h 86,30 1,80 0,50 0,00 

3 h 81,30 2,70 1,40 0,00 

4 h 85,40 2,20 1,10 0,00 

700°C 

1 h 79,70 2,40 0,90 0,00 

2 h 89,40 2,30 0,70 0,00 

3 h 84,40 2,90 0,90 0,00 

4 h 84,30 2,70 0,80 0,00 

Fonte: Adaptação de Vigneshwari, Arunachalam e Angayarkanni (2018). 
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Figura 2.1.2.1.18 – Difratogramas das CCAs (temperatura de queima e duração de 
queima) 

 

Fonte: Adaptação de Vigneshwari, Arunachalam e Angayarkanni (2018). 

 

Da Figura 2.1.2.1.18, observa-se as bandas de amorfismo características, 

sendo que o maior teor de sílica foi a CCA produzida a temperatura de 600°C, durante 

3 horas de queima, com 89,9% de SiO2, sendo esta utilizada para a confecção do 

CUAD. Foi realizada cura úmida e cura térmica (1 dia de cura 

úmida → 48 horas de cura a vapor a 90°C). A Figura 2.1.2.1.19 apresenta os 

resultados de resistência a compressão. 
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Figura 2.1.2.1.19 – Resistência à compressão axial aos 7 e 28 dias 

 

Fonte: Adaptação de Vigneshwari, Arunachalam e Angayarkanni (2018). 

 

Da Figura 2.1.2.1.19, observa-se que o nível mais elevado de resistência foi 

com 30% de CCA em substituição a SA. A reação pozolânica da SA e CCA com o 

hidróxido de cálcio forma C-S-H (SHI et al., 2015). A CCA armazena água nos poros 

de suas partículas e vai liberando essa água em idades mais avançadas, aumentando 

a reação pozolânica em idades mais avançadas (VAN TUAN et al., 2011). A influência 

da cura térmica acelera as reações de hidratação do cimento e as reações 

pozolânicas, principalmente em idades iniciais (YAZICI; DENIZ; BARADAN, 2013). 

2.1.2.2 Teses publicadas no Brasil sobre CUAD no período de 2004 a 2019 

A seleção das teses considerando a palavra-chave “concreto de ultra alto 

desempenho, concreto de pós reativos”, publicadas no período de 2004 a 2019, 

resultou em 2 teses, conforme apresentados no Quadro 2.1.2.2.1: 
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Quadro 2.1.2.2.1 – Teses pertinentes publicadas no período de 2004 a 2019 no Brasil 

Autor Título 
Meio de 

divulgação 
Ano 

Romel Dias 
Vanderlei 

Análise experimental do concreto de pós reativos: 
dosagem e propriedades mecânicas 

Banco de 
Teses USP 

2004 

Contribuição Realizou análise experimental de pós reativos. 
Focaliza a tecnologia dos materiais a base de cimento Portland. Segundo o autor 
essa tecnologia vem se desenvolvendo rapidamente, onde a melhoria das 
propriedades mecânicas vem sendo alcançada, eliminando os agregados 
graúdos e estudando a composição granulométrica da mistura, procurando 
preencher os vazios utilizando materiais finos e ultrafinos, como pó de quartzo e 
a sílica ativa. Seu objetivo, entre outros, é desenvolver concreto de pós reativos 
com resistência à compressão máxima próxima a 200MPa e módulo de 
elasticidade acima de 45GPa. A análise experimental compreendeu o estudo das 
seguintes propriedades: resistência à compressão, módulo de elasticidade, 
resistência à tração na flexão, deformações e ductilidade. Os resultados indicam 
que o concreto de pós reativos desenvolvido apresentou altas resistências à 
compressão e à tração na flexão, onde a microestrutura do material mostrou-se 
com baixíssima porosidade e interface pasta-agregado praticamente suprimida. 

Palavras-
chave 

Concreto de pós reativos; concreto; sílica ativa; fibras metálicas; resistência; 
elasticidade; ductilidade. 

 

Autor Título 
Meio de 

divulgação 
Ano 

Roberto Christ Proposição de um método de dosagem para 
concretos de ultra alto desempenho (UHPC) 

Banco de 
Teses Unisinos 

2019 

Contribuição Desenvolveu método de dosagem para concretos de ultra alto desempenho. 
Esta tese teve como objetivo propor um método para determinar a proporção ideal 
dos constituintes de um concreto de ultra alto desempenho (UHPC). O trabalho 
buscou: a) analisar as diferentes misturas desenvolvidas através do método 
proposto e relacionar a compacidade de cada mistura com as resistências à 
compressão; b) analisar a influência dos teores de fibras na resistência à 
compressão e na tração; c) comparar as resistências à compressão e tração na 
flexão nas idades de cura de 7, 14, 28, 56 e 91 dias; d) comparar a tenacidade 
das misturas com diferentes teores de fibras nas idades de cura de 7, 28 e 91 
dias; e) elaborar o diagrama do desempenho mecânico da mistura, relacionando 
resistência à compressão, resistência à tração na flexão, resistência à tração 
equivalente e o teor de fibras. Foram estudados quatro traços com: cimento, sílica 
ativa, cinza volante, e de agregado miúdo: pó de quartzo e carbonato de cálcio. 
Para avaliar a compacidade da matriz cimentícia foi utilizado o método de 
empacotamento de Andreassen e Andersen. Os resultados destacaram que o 
método de dosagem promoveu um maior potencial de resistência mecânica da 
mistura. Observou-se uma relação linear entre a resistência à compressão e a 
compacidade da mistura. Quanto maior a compacidade, maior foi a resistência à 
compressão, sendo que houve incremento de 20% de resistência em relação à 
mistura de menor compacidade. 

Palavras-
chave 

Concreto de Ultra Alto Desempenho (UHPC). Método de dosagem. Tenacidade. 
Empacotamento de partículas. Fibras. 

Fonte: Adaptação de Vanderlei (2004) e Christ (2019). 

 

Essas teses evidenciam a preocupação dos autores com a sustentabilidade, a 

eficiência energética em edificações e com o desempenho do concreto. 

Vanderlei (2004) avaliando a tecnologia dos materiais a base de cimento 

Portland, buscou a eliminação de agregados graúdos, visando o preenchimento dos 
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vazios com o uso de materiais finos e ultrafinos, tais como pó de quartzo e sílica ativa. 

Seu objetivo foi o desenvolvimento de concreto de 

pós-reativos, testando propriedades como resistência à compressão, módulo de 

elasticidade, tração na flexão, deformações e ductilidade, mas chama a atenção para 

a falta de esclarecimentos em publicações sobre os limites máximo e mínimo para a 

resistência à compressão, por isso valida sua proposta da relação 

tensão x deformação, na qual buscou desenvolver concreto de pós-reativos com 

resistência à compressão máxima próxima a 200MPa (conforme ilustra a 

Figura 2.1.2.2.1) e módulo de elasticidade acima de 45GPa. O resultado da análise 

experimental indicou que o concreto de pós-reativos apresentou altas resistências à 

compressão e à tração na flexão, com baixíssima porosidade e interface pasta-

agregado praticamente suprimida na microestrutura do material.  

 

Figura 2.1.2.2.1 – Resistência à compressão em função da relação água/cimento. 
Cura à temperatura ambiente 

 

Fonte: Vanderlei (2004). 

 

Christ (2019) propôs um método de dosagem de concreto de ultra alto 

desempenho. Para a verificação da compacidade da mistura, foi utilizado o método 

de Andreasen e Andersen. Foi realizada a elaboração de um diagrama para avaliar o 

desempenho mecânico da mistura (compressão, tração e flexão). As misturas 

avaliadas utilizaram cimento, sílica ativa e cinza volante, sendo que os agregados 

miúdos foram o pó de quartzo e o carbonato de cálcio. A grande contribuição do 

trabalho de Christ (2019) foi a reologia do CUAD, visto que essa pesquisa também 
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usou sílica ativa e cinza volante, e devido ao método de empacotamento de partículas 

proposto por Andreasen e Andersen. 

Outros trabalhos contribuíram de maneira significativa com esta pesquisa. 

Nesse sentido, Tutikian (2007) propôs um método de dosagem experimental para 

concreto autoadensável (CAA). Foram realizadas composições granulométricas com 

o objetivo de ter o menor consumo de pasta, com a melhor trabalhabilidade possível, 

através do empacotamento granular que apresente a menor quantidade de vazios. 

Embora os níveis de resistência sejam distintos, o CUAD é um concreto especial com 

elevado teor de finos, que através do empacotamento chega-se a menor quantidade 

de vazios, fazendo que a porcentagem dos grãos das diferentes granulometrias seja 

determinada, para deixar a mistura com a melhor lubrificação entre os grãos e, 

consequentemente, com a melhor compacidade. 

Outra pesquisa que contribui, devido à interação entre cinza volante e cal 

hidratada, com avaliação microestrutural através de ensaios de difração de 

raio X (DRX) e termogravimetria (DT-DTG), é a pesquisa de Hoppe Filho (2008). 

Na avaliação de microestrutura e ensaios realizado, o trabalho de Gobbo (2009) 

contribuiu bastante para esta pesquisa. Foi realizada a difração de 

raio X (DRX) com o refinamento por Rietveld, e a Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) para caracterizar o cimento, a sílica ativa, a cinza de casca de arroz e a cinza 

volante, não tendo como objetivo a produção de concretos.  

A Figura 2.1.2.2.2 apresenta a microscopia da sílica ativa, onde se verifica que 

as partículas são arredondadas, com dimensão heterogênea, micrométrica a 

nanométrica, coloração clara e forma de esferas com dimensão heterogênea e textura 

lisa. Gobbo (2009) também realizou difração de raio X com refinamento pelo método 

de Rietveld para a sílica ativa, ilustrado na Figura 2.1.2.2.3.   
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Figura 2.1.2.2.2 – Imagens de MEV com elétrons retroespalhados da sílica ativa 

 

Fonte: Gobbo (2009). 

 

Figura 2.1.2.2.3 – Etapas do refinamento por Rietveld numa amostra de sílica ativa 

 

Fonte: Gobbo (2009). 
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As curvas de diferença entre padrões observados e calculados e os indicadores 

gráficos do refinamento mostraram um bom ajuste para todas as amostras, o que se 

deve principalmente ao fato das fases cristalinas se apresentarem em proporções 

muito reduzidas. 

Na Figura 2.1.2.2.4, através da microscopia, pode-se visualizar a estrutura 

fibrosa da CCA, tendo-se visualizado formas esqueléticas com elevada área 

específica, caracterizando-as como material de elevada reatividade. 

 

Figura 2.1.2.2.4 – Imagens de MEV de CCA queimadas a 950 a 1100ºC 

 

Fonte: Gobbo (2009). 

 

A Figura 2.1.2.2.5 apresenta a difração de raio X com refinamento pelo método 

de Rietveld para a CCA, mostrando as curvas de diferença entre padrões observados 

e calculados, bem como os seus respectivos indicadores estatísticos, GOF (Goodness 

of Fitting), sendo que, quanto menor o GOF, maior a aproximação. 
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Figura 2.1.2.2.5 – Difração da CCA refinada por Rietveld 

 

Fonte: Gobbo (2009). 

 

A Figura 2.1.2.2.6 mostra a microscopia da cinza volante, onde se verifica a 

presença de cenosferas de óxido de ferro nas cinzas leves, normalmente de 

granulação mais fina, as quais se destacam por uma cor mais branca nas 

imagens 1 e 4. 
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Figura 2.1.2.2.6 – Imagens de MEV de CV, 1, 2 e 4: elétrons retroespalhados, 3: com 
elétrons secundários 

 

Fonte: Gobbo (2009). 

 

A Figura 2.1.2.2.7 apresenta a difração de raio X refinada por Rietveld da cinza 

volante, onde o término do refinamento inseriu-se no programa o valor percentual do 

composto (preparadas com 10% de fluoreto de lítio, LiF) usado como padrão interno, 

possibilitando o recálculo e obtenção dos percentuais de fase amorfa (vítrea) e fases 

cristalinas presentes. 

A avaliação da parte de microestrutura desta pesquisa terá contribuição 

significativa com o trabalho de Gobbo (2009), visto que serão realizadas as mesmas 

análises no concreto, utilizando os mesmos materiais. 
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Figura 2.1.2.2.7 – Etapas do refinamento por Rietveld numa amostra de cinza volante 
que apresenta fase amorfa; parâmetros refinados: (a) Zero Shift e 
Linha de base, (b) Fator escala e (c) Cela unitária 

 

 

 
 

 

Fonte: Gobbo (2009). 
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Como análise final do item (2.1), as principais pesquisas internacionais e 

nacionais, referentes ao assunto desta tese, foram utilizadas como parâmetro para o 

desenvolvimento do procedimento experimental. Nesse sentido, a preocupação em 

produzir concretos de ultra alto desempenho, utilizando adições minerais e resíduos 

industriais, é uma alternativa que deve ser analisada com muito rigor. 

2.2 MATERIAIS PARA AUMENTAR A SUSTENTABILIDADE DO CUAD 

2.2.1 Considerações iniciais 

O CUAD é uma evolução dos CAD com o objetivo de diminuir as desvantagens 

da porosidade, aumento do nível de resistência mecânica e da durabilidade, 

diminuição das seções transversais das peças estruturais, diminuição ou eliminação 

das armaduras convencionais pelo uso de fibras e uso de protensão, mais facilidade 

de colocação por bombas e autoadensabilidade. Todas essas características formam 

um conjunto de vantagens que cada vez mais estão sendo utilizadas, a partir do início 

do século XXI, para disseminar a sua utilização. 

Assim, o CUAD é um material que, apesar de exigir maior tecnologia e 

pesquisas mais avançadas, aproxima-se mais dos concretos sustentáveis, 

principalmente pela desmaterialização das estruturas, devido ao menor emprego de 

recursos naturais. Trata-se, com efeito, de um concreto high-tech. 

Para tornar o CUAD ainda mais sustentável, a substituição parcial de cimento 

por pozolana, que não a sílica ativa (para esse tipo de concreto é usual utilizar sílica 

ativa), o emprego de cal hidratada e o uso de agregados provenientes de resíduos 

podem aumentar sobremaneira a sustentabilidade para patamares mais elevados, 

como será visto neste capítulo. 

Assim como para o concreto convencional, para o CUAD, as pozolanas, em 

especial em misturas ternárias, são imprescindíveis para aumentar a quantidade de 

C-S-H formado, refinar a estrutura dos poros e propiciar uma nano/microestrutura 

mais densa e homogênea. Também o uso de técnica de empacotamento de 

partículas, segundo o método de Andreasen Modificado, potencializa a densificação 

do CUAD como um todo, além de diminuir o consumo de cimento Portland. Todos 

esses procedimentos, juntamente com o emprego de cal hidratada e, ainda, a 

substituição de pó de quartzo proveniente de resíduos muito finos, aumentam a sua 
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sustentabilidade, não só pela sua constituição intrínseca, como também pela 

desmaterialização das peças estruturais devido às suas menores dimensões que as 

do concreto de alto desempenho ou convencional, associado a melhor desempenho 

com respeito a vida útil.  

Portanto, o item (2.2) tem por objetivo abordar as adições minerais e os 

resíduos industriais com potencial de utilização em concretos especiais. Inicialmente 

são detalhados os aspectos de produção, destinação e utilização das adições 

minerais e resíduos (em especial a areia de fundição) em concretos.  

2.2.2 Adições minerais e resíduos 

2.2.2.1 Cinza de casca de arroz 

2.2.2.1.1 Reatividade da cinza de casca de arroz 

Mehta e Monteiro (2014) destacam que os parâmetros que definem uma CCA 

de boa reatividade dependem do tipo de queima empregado (céu aberto, fornalha tipo 

grelha ou leito fluidizado), da temperatura de queima e do tempo de exposição durante 

o processo. A temperatura da combustão e o tempo de exposição a essa temperatura 

promovem a variação de superfície específica da CCA, definindo a reatividade da 

cinza para ser utilizadas em concretos. Após um determinado tamanho da partícula, 

o índice de pozolanicidade começa a diminuir, provavelmente como consequência da 

dificuldade de dispersar as partículas muito finas, conforme ilustra a Figura 2.2.2.1.1.1 

(PRUDÊNCIO JUNIOR; SANTOS; DAFICO, 2003). 

Para a moagem de CCAs com diferentes teores de amorfismo, foram 

necessários diferentes tempos de moagem para obter mesmo diâmetro médio 

(4,5 µm). Os autores usaram moinho de bolas com 10,5 kg para 500 gramas de cinza, 

sendo que a moagem durou de 3 e 5 horas. Essa diferença de tempos de moagem é 

resultante transformações estruturais que ocorreram no processo de combustão da 

casca, promovendo variações na facilidade de moagem e na atividade pozolânica da 

CCA (VIEIRA et al., 2005). 
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Figura 2.2.2.1.1.1 – Variação do índice de atividade pozolânica (IAP) com o tempo de 
moagem 

 

Fonte: Prudêncio Junior, Santos e Dafico (2003). 

 

Existem três variáveis que definem uma boa CCA, a temperatura de queima, o 

tipo de queima e o tempo de moagem. Nesse sentido, para a produção de CCA, a 

queima da casca de arroz em uma temperatura controlada em laboratório, a uma 

temperatura de 700ºC é adequada, sendo que deve-se ter grande cuidado para não 

danificar a estrutura silicosa da casca, conforme ilustrado na Figura 2.2.2.1.1.2 

(DAFICO, 2001).   
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Figura 2.2.2.1.1.2 – Micrografia da cinza de casca de arroz - estrutura original de 
sílica amorfa 

 

Fonte: Dafico (2001). 

 

A cinza queimada em processo controlado promove cinza amorfa, podendo ter 

desempenho no concreto superior a cinza sem controle de queima, ou seja, a cinza 

cristalina (sem controle de queima) (POUEY; DAL MOLIN, 2002). A Figura 2.2.2.1.1.3 

apresenta as variações nas características morfológicas e físicas das cinzas de casca 

de casca de arroz de acordo com o tipo de queima, propostas por Sensale (2000). 
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Figura 2.2.2.1.1.3 – Características morfológicas e físicas das cinzas de casca de 
casca de arroz de acordo com o tipo de queima 

 

Fonte: Sensale (2000). 

 

Na utilização de dois tipos de CCA amorfa e cristalina na permeabilidade ao ar 

do concreto, verificou-se que a permeabilidade o concreto com CCAs possui influência 

relevante do efeito fíler e das reações pozolânicas, quando comparados ao concreto 

referência. O concreto com cinza amorfa apresentou menor permeabilidade do que o 

concreto com cinza cristalina (SENSALE, 2006). Rego (2004) destaca que os 

pesquisadores são unânimes com relação ao aparecimento de fases cristalinas na 

sílica contida na cinza da casca de arroz queimada a elevadas temperaturas, 

principalmente acima de 500ºC, analisados por difratogramas de raios x. 

Na avaliação dos processos de fabricação de cinza de casca de arroz com 

baixo teor de carbono, bem como seu uso na produção de cimentos compostos ou 

pozolânicos, verificou-se que as CCAs que passam por tratamento térmico, seguido 

de moagem, apresentam o melhor teor de substituição de 15% (POUEY, 2006). 

Van Tuan et al. (2011) avaliaram CUAD (traço 1:1 → cimento 52,5 MPa, areia) 

com 20% de CCA e 20% de SA, com relação a/mc 0,18. A Figura 2.2.2.1.1.4 mostra 

o MEV da mistura REF, com 20%CCA e 20% de SA e a Figura 2.2.2.1.1.5 mostra o 

porcentagem de cimento não hidratado no CUAD aos 1, 7, 28 e 91 dias. 
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Figura 2.2.2.1.1.4 – MEV da mistura REF, com 20%CCA e 20% de SA 

 

Fonte: Adaptação de Van Tuan et al. (2011). 

 

Figura 2.2.2.1.1.5 – Porcentagem de cimento não hidratado no CUAD aos 1, 7, 28 e 
91 dias 

 

Fonte: Adaptação de Van Tuan et al. (2011). 
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Da Figura 2.2.2.1.1.5, o grau de hidratação do cimento foi relativamente baixo, 

variando de 0,30 a 0,40 após os 91 dias, mesmo comportamento encontrado por 

Habel et al. (2006). Verificou-se também, aos 91 dias, a menor quantidade de cimento 

não hidratado para a mistura com 20% de CCA. O efeito da CCA na reação pozolânica 

está explicado pela água absorvida na estrutura porosa de suas partículas. Essa 

absorção de água reduz a quantidade de água para o cimento reagir, fazendo com 

que em um estágio inicial o grau de hidratação do cimento seja baixo. Ao longo do 

tempo a CCA vai liberando essa água na pasta, reduzindo os teores de CH 

consumidos pela reação pozolânica (LIN; HWANG, 1997; HWANG; CHANDRA, 

1996). 

2.2.2.2 Cinza volante 

A ASTM C618 classificada as cinzas volantes em duas categorias: cinzas 

volantes Classe C e Classe F. São compostas por silicatos (SiO2, teores de 35 a 60%), 

alumina (Al2O3, teores de 10 a 30%), óxidos de ferro (Fe2O3, teores de 4 a 20%) e de 

cálcio (CaO, teores de 1 a 35%). A cinza classe C apresenta somatório de teores de 

sílica, alumina e óxido de ferro superior a 50%. Na cinza Classe F, o somatório deve 

ser superior a 70%. As cinzas de Classe C geralmente possuem teor de CaO maior 

que 20% (ACI 232.2R, 1996). 

Ferdosian, Camões e Ribeiro (2017) avaliaram CUAD contendo teores de CV, 

com e sem moagem (30 minutos), com relação a/mc 0,18. Aos 28 dias, a mistura com 

20% de CV moída apresenta resistência em torno de 6% superiores a com CV sem 

moagem. A CV é um pozolana com maior reatividade em idades mais avançadas, e a 

tendência é ao ganho mais acentuado de resistência em idades mais avançadas. A 

Figura 2.2.2.2.1 mostra o MEV da CV sem moagem e com moagem por 30 minutos. 
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Figura 2.2.2.2.1 – MEV da CV sem moagem e com moagem por 30 minutos 

 

Fonte: Adaptação de Ferdosian, Camões e Ribeiro (2017). 

 

Em CUAD com diversos teores e tipos de cura utilizando cinza volante, 

verificou-se que a pressão e a temperatura promovem elevados ganhos de resistência 

(CHEN; GAO; REN, 2018). As amostras foram submetidas à autoclave com pressões 

de 0,5 MPa, 1,0 MPa e 1,5 MPa, respectivamente, correspondendo a temperaturas 

de 156°C, 183°C e 203°C, A duração da pressão aplicada foi de 6 horas, 8 horas, 10 

horas e 12 horas, respectivamente. A Tabela 2.2.2.2.1 apresenta os traços, a Figura 

2.2.2.2.2 ilustra os resultados de resistência a compressão axial, a Figura 2.2.2.2.3 

mostra a microscopia da mistura U20 após diferentes tipos de cura e a Figura 2.2.2.2.4 

mostra o EDS da mistura U20. 

 

Tabela 2.2.2.2.1 – Proporção das misturas do CUAD 

Material U0 U10 U20 U30 f-U0 f-U10 f-U20 f-U30 

Cimento (kg/m³) 1040 936 832 728 1040 936 832 728 

Sílica ativa (kg/m³) 130 130 130 130 130 130 130 130 

Cinza volante (kg/m³) 0 104 208 312 0 104 208 312 

Areia quartsoza grossa (kg/m³) 

(360 ~ 600μm) 
380 380 380 380 380 380 380 380 

Areia padrão (kg/m³) 380 380 380 380 380 380 380 380 

Areia quartsoza fina (kg/m³) 
(180 ~ 360μm) 

380 380 380 380 380 380 380 380 

Fibra de aço (vol%) 
(comprimento: 13mm, diâmetro: 13 
mm) 

- - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 

Água (kg/m³) 235 235 235 235 235 235 235 235 

Antiespumante de silício orgânico 
(L/m³) 

0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

Superplastificante (L/m³) 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

Fonte: Adaptação de Chen, Gao e Ren (2018). 
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Figura 2.2.2.2.2 – Resultados a compressão com pressão aplicada 

 

Fonte: Adaptação de Chen, Gao e Ren (2018). 

 

Da Figura 2.2.2.2.2, observa-se que os melhores desempenhos foram com 

10 horas de pressão 1,5 MPa (cura a 203°C). Quanto maior a incorporação de CV, 

maior deve ser a pressão, sendo eu somente para a mistura U10 o melhor 

desempenho foi com pressão de 1,0 MPa (cura a 183°C). 
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Figura 2.2.2.2.3 – Microscopia da mistura U20 após diferentes tipos de cura 

 

Fonte: Adaptação de Chen, Gao e Ren (2018). 

 

De acordo com a Figura 2.2.2.2.3, observa-se que o tratamento térmico aliado 

à pressão promove uma aceleração das reações pozolânicas. A morfologia dos 

produtos de hidratação na cura padrão (úmida) são agulhas curtas (ODLER, 1998). 

Após a cura térmica a estrutura torna-se fibrosa. 
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Figura 2.2.2.2.4 – EDS da mistura U20 após diferentes tipos de cura 

 

Fonte: Adaptação de Chen, Gao e Ren (2018). 

 

Da Figura 2.2.2.2.4 nota-se que a elevada relação Ca/Si para a mistura cura 

padrão (úmida) é devido à baixa reatividade da CV em idades iniciais. O tratamento 

térmico reduziu significativamente a relação Ca/Si, sinalizando que houve uma reação 

pozolânica induzida pelo calor. 

2.2.2.3 Misturas ternárias de cimento, cinza de casca de arroz e cinza volante 

Outro modo de aumentar as ações das pozolanas presentes no CUAD é o uso 

de misturas ternárias, para que os efeitos sinérgico-químico-físico que atuam 

concomitantemente possam potencializar por meio do refinamento dos poros e dos 

grãos, maior compacidade à estrutura da pasta cimentícia com maior aproveitamento 

ativo do cimento Portland que, sem essas ações químicas, teria apenas efeito físico. 

Os efeitos benéficos das misturas ternárias foram comprovados por Isaia 

(1995) para CAD entre 70 e 90 MPa, quando constatou que os melhores 

desempenhos mecânicos e a durabilidade foram obtidos para misturas de 20% de 

cinza volante e 30% de cinza de casca de arroz. Concluiu também que o desempenho 
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dos concretos com pozolana em traços ternários, principalmente nas variáveis ligadas 

à corrosão da armadura, foram tanto maiores quanto o teor das duas pozolana na 

mistura, mesmo que a CCA empregada tenha sido obtido sem controle de temperatura 

de queima. 

Estudos nesta área foram realizados por Le Than, Siewert e Ludwig (2012) com 

concretos com cinza de casca de arroz (CCA) e cinza volante, em misturas ternárias, 

comparadas com misturas binárias de sílica ativa; os melhores resultados foram 

obtidos nas misturas com CCA e CV que não só melhoraram a resistência mecânica 

como também apresentaram desempenho mais elevado do que as misturas binárias 

de sílica ativa.  

Le Than, Siewert e Ludwig (2012) avaliou CUAD em misturas quaternárias com 

cimento, sílica ativa (SA), cinza volante (CV) e cinza de casca de arroz (CCA), tendo 

sido realizados ensaios de resistência à compressão axial, com idades de ensaio aos 

3, 7, 28 e 56 dias (LE THAN; SIEWERT; LUDWIG, 2012). Os resultados mostraram 

que as resistências ficaram muito próximas a 130 MPa, próximas à resistência do 

CUAD. A CCA promoveu melhor resistência à segregação.  

A Figura 2.2.2.3.1 apresenta os resultados de resistência à compressão. As 

misturas que apresentaram os melhores desempenhos foram a com 20% de cinza 

volante e 15% de cinza de casca de arroz, com resistências próximas a 115 MPa aos 

28 dias e 130 MPa aos 56 dias, sendo que na mistura com 20% de cinza volante e 

20% de cinza de casca de arroz os níveis de resistência ficaram próximos.  

 

Figura 2.2.2.3.1 – Resultados de resistência à compressão axial 

 

Fonte: Adaptação de Le Than, Siewert e Ludwig. (2012). 
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Estudo similar foi realizado por Van e Ludwig (2012) com cinza de casca de 

arroz e escória de alto forno, cujas resistências à compressão nas misturas ternárias 

foram mais elevadas do que com a sílica ativa em mistura binária. 

2.2.2.4 Cal 

A adição de cal hidratada no concreto reduz da porosidade total, através da 

formação de uma estrutura mais densa, promovida pela aceleração da taxa de 

hidratação do cimento (HEIKAL et al., 2000). Como a cal tem finura elevada e é 

altamente reativa, o efeito da adição de cal é de ordem física e química. O efeito físico 

ocorre em função da finura do material funciona como fíler, e o efeito químico ocorre 

em função das reações com a fase aluminato que produzem carboaluminato, sendo 

que para que isso ocorra é necessária a presença de calcita. A adição de pozolanas 

é fundamental, visto que estas reagem com a cal adicionada, formando C-S-H 

secundário, aumentando a resistência e melhorando a durabilidade. Heikal et al. 

(2000) também relataram que, ao adicionarem cal hidratada ao concreto com cimento 

pozolânico, observaram que o aumento na adição de cal hidratada produz um 

incremento no teor de cal livre (Ca2+), gerando um aumento na condutividade. 

A cal fornece uma elevada concentração de portlandita à mistura binária de 

cimento e cal, com alteração do equilíbrio de dissociação das fases presentes 

(QUARCIONI, 2008). 

Pesquisa nesta área foi realizada na UFSM (ISAIA; GASTALDINI, 2004), tendo 

sido investigadas misturas de concreto com cimento CPV- ARI (referência), e com a 

sua substituição por cinza volante (50%), escória (70%) e escória com cinza volante 

(90%). Foram realizadas misturas com e sem adição de cal hidratada (de 15% a 18%) 

com o intuito de repor o hidróxido de cálcio, devido ao menor teor de clínquer das 

misturas e às reações pozolânicas. Realizaram-se ensaios de resistência à 

compressão, carbonatação, teor de CH remanescente, absorção capilar de água, 

difusão de oxigênio e penetração de cloretos. Os resultados encontrados nesta 

pesquisa indicam que as variáveis ligadas à despassivação e à corrosão da armadura 

são significativamente melhoradas com a adição de cal hidratada, embora algumas 

relacionadas à percolação de íons como cloretos e condutividade elétrica apresentem 

valores superiores ao concreto sem cal, entretanto com valores bastante menores do 

que concreto de referência, o que qualifica a cal a ser empregada em estruturas de 

concreto durável. Esta investigação comprovou que a cal hidratada pode ser 



93 

 

empregada como material cimentante complementar, junto com o cimento Portland e 

pozolanas, para incrementar as propriedades do concreto fresco e endurecido. 

Rougeau e Borys (2004) desenvolveram CUAD com ultrafinos, sendo estes a 

sílica ativa, metacaulim, fonólito1, cinza volante pulverizada, microfíler de cal, 

microfíler silicoso. A Tabela 2.2.2.4.1 apresenta a proporção dos materiais do CUAD, 

a Figura 2.2.2.4.1 mostra as curvas granulométricas e a Figura 2.2.2.4.2 ilustra os 

resultados de resistência a compressão axial. 

 
Tabela 2.2.2.4.1 – Proporção dos materiais do CUAD 

Material 
Sílica 
ativa 

Meta 
caulim 

Fonólito 
Cinza 

volante 
pulverizada 

Microfíler 
calcário 

Microfíler 
silicoso 

Cimento CEM I 52,5 MPa 
(kg/m³) 

903 903 903 903 903 903 

Ultrafinos (kg/m³) 181 181 181 181 181 181 

Areia silicosa 0.2/0.5 (kg/m³) 767 767 767 767 767 767 

Fíler silicoso (kg/m³) 271 271 271 271 271 271 

Fibra metálica (∅ 150 μm, L 
= 13 mm) 

700 700 712 712 712 712 

Superplastificante a base de 
fosfonato 

7,04 12,46 7,04 13,84 7,04 10,59 

Superplastificante a base de 
poliacrilato 

1,01 4,88 2,32 4,88 1,14 4,87 

Water total (kg/m³) 174 197 185 203 184 189 

Flow table test (cm) 21 17 23 21 22 22 

Fonte: Adaptação de Rougeau e Borys (2004). 

 
Figura 2.2.2.4.1 – Curvas granulométricas dos ultrafinos 

 

Fonólito: rocha ígnea vulcânica correspondente a efusiva do sienito alcalino com dedspatóide. 
Fonte: Adaptação de Rougeau e Borys (2004). 
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Figura 2.2.2.4.2 – Resistência à compressão axial aos 28 e 91 dias 

 

Fonte: Adaptação de Rougeau e Borys (2004). 

 

A Figura 2.2.2.4.2 mostra os resultados de resistência à compressão, onde os 

maiores níveis foram com a mistura com sílica ativa. Observa-se também que o fíler 

calcário obteve melhor desempenho que a CV pulverizada, sendo inferior apenas a 

mistura com sílica ativa, tanto aos 28 como aos 91 dias. A Figura 2.2.2.4.3 ilustra a 

distribuição do tamanho dos poros e porosidade total do CUAD aos 90 dias de idade. 

 

Figura 2.2.2.4.3 – Distribuição do tamanho dos poros e porosidade total do CUAD aos 
90 dias de idade 

 

Fonte: Adaptação de Rougeau e Borys (2004). 
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Da Figura 2.2.2.4.3, observa-se que a sílica ativa promoveu o melhor 

refinamento da microestrutura, com diâmetro de poros inferiores a 0,010 μm e 

porosidade total de 2,2%, correspondente ao espaço intercristalino (VERNET; 

LUKASIK; PRAT, 1998). Nenhuma das misturas apresentou porosidade total superior 

a 10%. 

De acordo com Rougeau e Borys (2004), 

O mecanismo de reação envolvido pelos ultrafinos na pasta de cimento pode 
ser dividido em aspectos físicos e químicos. O efeito físico é que partículas 
ultrafinas preenchem os vazios do cimento, o que torna a microestrutura da 
pasta de cimento mais densa. O preenchimento físico de vazios com 
ultrafinos depende da distribuição do tamanho das partículas. O efeito 
químico é a reação de partículas ultrafinas com os hidratos de cimento. Os 
ultrafinos pozolânicos podem reagir com a portlandita liberada pela 
hidratação de clínquer de cimento para produzir gel C-S-H secundário, o que 
melhora a microestrutura da matriz da pasta de cimento. 

O trabalho desenvolvido por Rougeau e Borys (2004) tem contribuição 

significativa para esta pesquisa, visto que, através das curvas granulométricas, foi 

proposto o empacotamento de partículas, de tal maneira que se tenha o menor volume 

de pasta e a maior resistência possível. Outra contribuição é a utilização de sílica 

ativa, microfíler calcário e cinza volante. 

Assim, um dos modos para minimizar os efeitos da falta de hidróxido de cálcio 

nos CUAD é adicionar, juntamente com o cimento, a cal hidratada, que exercerá como 

elemento ativo para a formação do silicato de cálcio secundário, quando em presença 

de misturas binárias ou ternárias de cinza de casca de arroz e cinza volante. 

2.2.2.5 Areia de fundição  

A areia de fundição é o resíduo gerado no processo de fabricação de moldes e 

machos provenientes do processo de vazamento de metais ferrosos e não ferrosos 

em fundições. O inconveniente está nos aglomerantes, que são as resinas fenólicas. 

O limite de fenol próximo a fonte hídrica é de 0.5 ppm, onde concentrações superiores 

a este valor transfiguram-se agentes mutagênicos altamente agressivos. A Tabela 

2.2.2.5.1 apresenta a toxidade do fenol. 
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Tabela 2.2.2.5.1 – Toxidade do fenol 

Concentração Toxidade 

1,5 g Dose oral letal para um adulto 

> 200 ppm Inibe a atividade biológica do solo e se torna bactericida 

5 - 25 ppm Dose letal para a vida aquática 

2 - 2,5 ppm 
Produz na água para beber um sabor e cheiro característico quando 
combinado com cloro 

Fonte: Adaptação de Crittenden e Kolaczkowski (1995). 

 

Crittenden e Kolaczkowski (1995) destacam que a concentração de fenol nas 

areias fenólicas está sempre em torno de 2,5%, o que significa centenas de vezes 

superior ao nível máximo exigido para uma biodegradação. Dessa maneira, é 

inconcebível a destinação por meio de aterros, com risco de contaminação do lençol 

freático. 

Dentro desse contexto, a melhor alternativa é a inertização da areia de 

fundição, através da utilização em materiais compostos, sendo o caso na qual esta 

pesquisa está inserida, ou seja, produção de CUAD, utilizando areia de fundição. 

Os dez maiores produtores mundiais de fundidos, em 2019, estão 

apresentados na Tabela 2.2.2.5.2. 

 

Tabela 2.2.2.5.2 – Produção Mundial de Fundidos (até 09/2019) em mil toneladas 

Posição País Produção de fundição (Mil toneladas) 

1 China 82.773 

2 Índia 8.961 

3 Japão 8.045 

4 Estados Unidos 7.072 

5 Coréia do Sul 5.691 

6 Rússia 5.575 

7 Alemanha 3.352 

8 Turquia 2.733 

9 Brasil 2.403 

10 Itália 2.208 

Fonte: Adaptação de Wordsteel (2019). 

 

A produção de fundidos, no Brasil, é bastante representativa. A Associação 

Brasileira de Fundidos (ABIFA, 2019) divulgou a produção nacional em agosto de 

2019, conforme a Tabela 2.2.2.5.3. 
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Tabela 2.2.2.5.3 – Produção Nacional de Fundidos (agosto 2019) em toneladas 

Tipo Descrição Agosto 2019 

Ferrosos 
Ferro total 169.338 

Aço total 24.061 

Não Ferrosos 

Cobre 1.847 

Zinco 98 

Alumínio 14.623 

Magnésio 420 

Total  210.387 

Fonte: Adaptação de Associação Brasileira de Fundidos (2019). 

 
Do total de fundidos produzidos no país em dezembro de 2016 (Tabela 

2.2.2.5.4), a região sul foi responsável por 38,86%.  

 
Tabela 2.2.2.5.4 – Produção Regional de Fundidos (2016) em toneladas 

Região 2016 (%) 

Centro Oeste/MG 30.926 22,21 

Norte/Nordeste 3.283 2,36 

Rio de Janeiro 7.974 

. 

5,73 

São Paulo 43.039 30,91 

Sul 54.001 38,79 

Total 139.223 100,00 

Fonte: Adaptação de Associação Brasileira de Fundidos (2016). 

 
De todos os produtos siderúrgicos produzidos no Brasil, aproximadamente 

39,1% são destinados à construção civil, conforme ilustra a Figura 2.2.2.5.1. 

 
Figura 2.2.2.5.1 – Resultado acumulado de produtores siderúrgicos 

 

Fonte: Aço Brasil e IBGE (2016). 
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Adegas (2007) realizou um estudo onde concluiu que, somente no Rio Grande 

do Sul, são produzidas aproximadamente 8.600 toneladas de areia de fundição ao 

ano, entre areias verdes (mistura de areia industrial e argila) e areias fenólicas (mistura 

de areia industrial com resina fenólica). Conforme o estudo, 81% das fundições do 

Estado descartam a areia em aterros licenciados pela FEPAM (centrais de resíduos 

ou próprios) e 19% em locais não licenciados. Assim, o problema ambiental não é 

resolvido e o investimento no reuso desta areia em novos produtos ou materiais é 

muito pequeno. 

Para a classificação dos resíduos sólidos, devem ser utilizadas a norma da 

ABNT NBR 1004: 2004, sendo que a areia de fundição é enquadrada como Classe II 

(não perigoso), ou seja, resíduo inerte. 

Copetti (2018) estudou concretos convencionais de resistências entre 30 e 

40 MPa, com teores de CCA e CV de 25%, e teores de areia de fundição de 75%. 

Vale ressaltar que CCA, CV e areia descartada de fundição fenólica (ADF) são 

exatamente os mesmos materiais utilizados nesta pesquisa. A Figura 2.2.2.5.2 ilustra 

os resultados encontrados por Copetti (2018). 

 

Figura 2.2.2.5.2 – Resistência à compressão axial 

 

Fonte: Copetti (2018). 

 

Os resultados obtidos por Copetti (2018) demonstram que houve uma evolução 

significativa das resistências das misturas com CCA e CV dos 7 aos 28 e dos 28 aos 

91 dias. Os tamanhos dos grãos e a reação pozolânica influenciaram diretamente a 

resistência a compressão. Como a CCA e a CV tem uma finura mais elevada, com 
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maior pozolanicidade e estrutura mais amorfa, através da reatividade química, houve 

uma melhoria no desempenho do concreto, onde em função de uma microestrutura 

mais homogênea e, consequentemente, compacta, melhoraram-se as propriedades 

mecânicas.  

Dessa maneira, a utilização da areia de fundição traz benefícios para a 

sustentabilidade, com grande potencial de ser absorvido pela construção civil, 

principalmente porque a extração de agregados graúdos e miúdos promove um 

grande impacto ambiental. O reaproveitamento desse resíduo de fundição, 

viabilizando-o economicamente, apresenta o caráter de inovação tecnológica. 

A autor não encontrou nenhuma pesquisa utilizando areia de fundição para 

produção de CUAD. 

2.3 EMPACOTAMENTO DE PARTÍCULAS 

O concreto de pós-reativos é uma evolução do CAD (Concreto de Alto 

Desempenho). O CPR ou CUAD são evoluções de outros tipos anteriores de concreto 

como o densified with small particles (DSP), ou macro deffect free (MDF), (TUTIKIAN; 

ISAIA; HELENE, 2011). Os autores destacam que a semelhança na confecção desses 

concretos é a utilização de materiais ultrafinos, baixa relação a/c e aditivos 

dispersantes, sendo estes usados em ambas as técnicas.  

O CUAD é composto por pós, ou seja, granulometria muito fina e sem a 

presença de agregado graúdo (SOLIMAN; TAGNIT-HAMOU, 2016). 

Os concretos de pós-reativos (CPR) são formados de partículas com diâmetro 

máximo menor que 2 mm. Como esse tipo de concreto não possui agregado graúdo, 

o mesmo oferece elevadas resistências à compressão, tração e à flexão. Possui ótimo 

desempenho quando adicionada fibras metálicas na sua composição (VANDERLEI, 

2004). Lerch et al. (2018) destaca que, por não haver agregado graúdo, existe uma 

maior compacidade devido à redução de vazios, sendo que o arranjo granular da 

mistura depende da proporção, granulometria e empacotamento de partículas. 

O CPR é considerado um material novo, onde suas propriedades mecânicas e 

o seu comportamento estrutural estão sendo estudados. Também destaca que o 

maior obstáculo é a grande precisão na dosagem e na análise da composição 

granulométrica do CPR. Nesse contexto, o estudo do empacotamento de partículas é 

uma ferramenta de grande utilidade nas dosagens desses concretos especiais.  



100 

 

Para relações a/ag baixas (0,20) com adições minerais, as modificações na 

microestrutura são devido ao efeito físico e químico das pozolanas, sendo que o efeito 

físico promove o refinamento da estrutura dos poros e o efeito químico ocorre em 

função das reações de hidratação do cimento e das reações pozolânicas com o 

hidróxido de cálcio proveniente das reações de hidratação do cimento (YAZICI et al., 

2008). 

Em concretos de pós-reativos, as relações a/c são extremamente baixas (0,15 

a 0,25) sendo necessário aditivo superplastificante. Em concretos convencionais, o 

elemento dispersador dos finos é o agregado graúdo, fato este que não ocorre em 

concretos de pós-reativos. Para a dosagem desses concretos, deve-se utilizar um 

misturador forçado, onde o processo de mistura compreende em inicialmente a 

homogeneização de material seco, fluidificação da pasta com água e aditivos e, 

posteriormente, a adição de fibras, caso seja utilizada (TOKUDOME, 2008). O autor 

destaca que se deve, para que esse concreto atinja elevadas resistências, realizar o 

empacotamento de grãos, fazendo com que os grãos menores envolvam os grãos 

maiores, garantindo o melhor preenchimento dos vazios, propiciando uma melhor 

distribuição de tensões. 

A otimização granular promove o melhor empacotamento das partículas, 

fazendo com que CPR seja um material resistente e durável, podendo ser utilizado 

para produção de edificações blindadas e estocagem de resíduos nucleares 

(YUNSHENG et al., 2008). 

O CUAD não possui zona de transição, e além de reduzir os vazios, o 

empacotamento de partículas reduz a quantidade de água nesses concretos 

(CHRIST, 2019).  

O CUAD apresenta uma grande vantagem em relação a concretos 

convencionais em todas as propriedades. Os níveis de resistência à tração do CUAD 

são superiores aos 10% do concreto convencional (YU; SPIESZ; BROUWERS, 2014). 

Arora et al. (2018) destacam que a resistência à compressão desses concretos supera 

150 MPa. Guo et al. (2018) afirmam que a resistência à tração direta atinge níveis 

superiores a 8 MPa. Esse desempenho pode ser melhorado com a incorporação de 

fibras na mistura (ANDREW et al., 2017). Os tipos de fibras, dimensões e formatos 

modificam o comportamento mecânico (ABBAS; SOLIMAN; NEHDI, 2015). 

As proporções dos materiais que compõem o CUAD, através do 

empacotamento de partículas, afetam diretamente o desempenho (GRAYBEAL, 2011; 

FEHLING et al., 2015; SCHMIDT; FEHLING, 2015; CHRIST, 2019). 
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Atualmente, em laboratório, pesquisadores têm conseguido confeccionar 

concretos com resistências à compressão axial superiores a 800 MPa, utilizando 

agregados metálicos e realizando cura sob pressão e tratamento térmico. 

Em concretos de ultra alto desempenho é fundamental maximizar a locomoção 

das partículas com o mínimo teor de água possível (diminuição de a/c) (SU; MIAO, 

2003). Os autores destacam que o empacotamento, a dispersão, a superfície 

específica e as interações das partículas são fundamentais para se obter propriedades 

mecânicas maiores. A Figura 2.3.1 ilustra o empacotamento de partículas, conforme 

a) Geisenhanslüke e Schmidt (2004) e b) Fidjestol, Thorsteinsen e Svennevig (2012). 

 

Figura 2.3.1 – Empacotamento de partículas 

 

Fonte: Adaptação de Geisenhanslüke e Schmidt (2004) e Fidjestol, Thorsteinsen e Svennevig (2012). 

 

De acordo com Droll (2004), o empacotamento pode ser com e sem 

impedimento de partículas, conforme ilustra a Figura 2.3.2. A situação ideal é sem 

impedimento de partículas, visto que assim ocorre uma melhor acomodação dos 

materiais em função de sua finura, ou seja, as partículas maiores não impedem a 

movimentação das partículas menores. 
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Figura 2.3.2 – Empacotamento de partículas com e sem impedimento de partículas 

 

Fonte: Adaptação de Droll (2004). 

 

A distribuição de tamanho de partículas promove o empacotamento 

concomitantemente com o fluido, determinando assim as propriedades reológicas do 

material no processo de mistura no estado fresco (CASTRO; PANDOLFELLI, 2009). 

A utilização de um superplastificante, que propicia a redução na quantidade de água 

na mistura, proporciona aos concretos de ultra alto desempenho maiores densidades, 

simultaneamente com o empacotamento.  

Além disso, componentes finos e ultrafinos, com formato esférico, ou seja, 

adições, têm sido adicionados às misturas, tanto para facilitar o autoadensamento, 

quanto para garantir uma melhor compactação e preenchimento dos vazios existentes 

entre os grãos, aumentando ainda mais a densidade desses materiais (CASTRO; 

PANDOLFELLI, 2009).  

No empacotamento, a mobilidade é proporcional ao afastamento dos grãos por 

um fluido em fase contínua, levando em consideração que sem um líquido, os grãos 

ficam em contato entre si, gerando uma fase contínua, com vazios intergranulares e 

sem mobilidade. O autor afirma que a inserção de líquido no sistema promove 

inicialmente o cobrimento dos grãos e após ocorre o preenchimento dos vazios 

intergranulares (VOGT, 2010).  

Damineli (2013) relata que, para realizar empacotamento de partículas, 

primeiramente, deve-se calcular os vazios entre as partículas antes da inserção do 
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fluido para seu afastamento. O autor destaca que a porosidade entre as partículas 

indica o mínimo teor de fluido necessário para, além de preencher os vazios, 

proporcionar o começo do movimento das partículas através de seu afastamento, 

sendo que este processo pode ser realizado pela aplicação de modelos sobre a 

distribuição granulométrica do sistema. 

2.3.1 Método de empacotamento de partículas de Andreassen Modificado 

Os principais modelos matemáticos clássicos para a realização do 

empacotamento de partículas são os de Furnas (1931), Anderegg (1931) e Andreassen 

e Andersen (1930). O modelo de Furnas (1931) é complexo de ser aplicado e o de 

Andreassen e Andersen (1930) é mais prático, pois, apesar de ser semi-empírico, 

apresenta a vantagem de não necessitar fatores de forma das partículas, sendo que 

devem apresentar formas similares.  

Embora muitos pesquisadores tenham restrições ao modelo de Andreassen e 

Andersen (1930), devido ao fato do mesmo admitir partículas infinitamente pequenas, o 

que não condiz com a realidade, ele é muito importante, pois foi a base para Dinger e 

Funk (1992) que, para corrigir essa restrição, combinaram o modelo de Furnas (1931) 

com o modelo de Andreassen e Andersen (1930), dando origem ao modelo “Andreassen 

modificado”, levando em consideração o tamanho da menor partícula. As equações 

2.3.1.1 e 2.3.1.2 são as sugeridas por Dinger e Funk (1992). 

 

                                   (2.3.1.1) 

                                       (2.3.1.2) 

 

Onde:  

CPFT = percentual acumulado de finos menor que “d” em volume; 

d = tamanho da partícula; 

dm = menor tamanho de partícula da distribuição; 

D = maior tamanho de partícula da distribuição; 

q = coeficiente de distribuição. 
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Nesse modelo, Dinger e Funk (1992), através de programas computacionais, 

verificaram que a maior densidade de empacotamento foi encontrada com o módulo 

de distribuição “q” = 0,37; sendo que esse valor corresponde a esferas perfeitas. A 

grande maioria dos pesquisadores relata que a fluidez satisfatória é alcançada com 

coeficientes “q” próximos de 0,3, necessitando de vibração para o adensamento final 

do concreto. Quando se deseja concreto autoadensáveis, os valores de “q” devem ser 

inferiores a 0,25, fazendo com que a quantidade de finos influencie na interação de 

todo o conjunto. 

 

Figura 2.3.1.1 – Mínima porosidade calculada pelo modelo de Andreassen modificado 
em função do módulo de distribuição, grão mínimo de 0,17µm e grão 
máximo de 16mm 

 

Fonte: Adaptação de Dinger e Funk (1992). 

 

Damineli (2013) destaca que o volume aparente Vαi é a classe com o menor 

grau de empacotamento que proporciona a menor porosidade para a distribuição 

granulométrica completa. Assim, pode-se calcular a mínima porosidade, conforme 

apresenta a equação 2.3.1.3. 
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                                          (2.3.1.3) 

Onde: 

MPE = mínima porosidade esperada;  

Vα = maior volume aparente calculado na Equação 2.3.1.3. 

 

De acordo com Yu e Standish (1991) e Funk e Dinger (1994), foram 

estabelecidos condicionantes para aplicação do modelo: a) os grãos estão no intervalo 

de peneiras do mesmo diâmetro; b) os grãos são esféricos e c) os grãos se acomodam 

de maneira aleatória. 

Observa-se, assim, que o cumprimento dos três requisitos retro mencionados 

é difícil de ser encontrado na prática, de modo que misturas experimentais devem ser 

realizadas para encontrar a melhor composição granulométrica com os materiais 

disponíveis, por meio de tentativas ao redor dos valores teóricos, que melhor 

preencham as condições do modelo. 

2.3.1.1 IPS (Inter Particle Spacing) 

O comportamento reológico de uma mistura em suspensão depende do grau 

de dispersão e da distribuição de tamanho das partículas. Levando em consideração 

a concentração de sólidos e a distribuição granulométrica, a viscosidade de 

suspensões é relacionada à distância de separação entre as partículas que formam a 

suspensão (IPS), (ORTEGA; PILEGGI; PANDOLFELLI, 1999). Uma parcela da água 

na suspensão tem a função de recobrir a superfície das partículas e ocupar os 

espaços entre elas, conforme ilustra a Figura 2.3.1.1.1.  
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Figura 2.3.1.1.1 – Desenho esquemático da parcela de água ocupada no 
reconhecimento da superfície e preenchimento dos interstícios 
entre partículas em contato (A), e da parcela que promove a 
separação entre as partículas da suspensão (B) 

 

Fonte: Ortega, Pileggi e Pandolfelli (1999). 

 

Hunger e Brouers (2009) descrevem que reologicamente, os concretos podem 

ser abordados como suspensões compostas por: a) agregados com diâmetro >125µm 

(baixa área superficial e predominância de forças de massa); b) finos, reativos ou 

inertes, com diâmetros com diâmetros <125µm (área superficial pequena e 

predominância de forças de superfície); c) água. Os autores ainda ressaltam a 

importância da água no processo, visto que é o fluido que move os finos, sendo que 

a união dos finos e água cria a pasta, e a pasta move os agregados. 

Estudos determinaram a espessura da camada de água que recobre as 

partículas, sendo que a separação entre as partículas deve ser no mínimo de 50 ηm 

(OLIVEIRA et al., 2000). Já Brouwers e Radix (2005) determinaram 

experimentalmente o IPS e chegaram ao valor de 41,32 ηm. 

A equação 2.3.1.1.1 apresenta a equação para a determinação do IPS. 

 

                                    (2.3.1.1.1) 

 

Onde: 

VSA = área superficial volumétrica, calculada pelo produto entre a área superficial 

específica (medida por BET) e a densidade do sólido;  

Vs é a fração volumétrica de sólidos da suspensão;  

Pof é a fração de poros no sistema quando todas as partículas estão em contato na 

condição de máximo empacotamento. 
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Damineli (2013) realizou um levantamento da teoria de empacotamento e 

dispersão de partículas, que tem influência significativa na reologia do material. 

Através do estudo experimental, verificou como a eficiência do uso dos ligantes pode 

ter um incremento significativo através da aplicação do empacotamento de partículas, 

do controle rigoroso do comportamento reológico e da utilização de materiais finos 

inertes, com o objetivo de substituir clínquer para obtenção de parâmetros reológicos. 

A composição da matriz do concreto deve ser bastante trabalhada, visto que tem 

grande influência na determinação do teor de água para avaliar a reologia. Para dosar 

concretos com alto grau de eficiência, a fluidez satisfatória será determinada com a 

utilização de agregados de baixa porosidade intergranular e ligantes adequados para 

o tipo da mistura.  

As técnicas de homogeneização dos materiais influenciam diretamente na 

porosidade para uma determinada distribuição granulométrica. Uma moldagem 

ineficiente pode segregar algumas faixas granulométricas, principalmente com 

densidade de matriz baixa (DAMINELI, 2013). O autor destaca que, entres as faixas 

granulométricas, são formados vazios na mesma proporção de uma distribuição 

monomodal, necessitando maior quantidade de fluido para preenchimentos dos poros. 

A Figura 2.3.1.1.2 ilustra a segregação. 

 

Figura 2.3.1.1.2 – Segregação de granulometrias, criando porosidade de distribuição 
monomodal 

 

Fonte: Damineli (2013). 
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As partículas mais finais apresentam a tendência de aglomerar em função de 

sua baixa massa e com área superficial muito elevada, fazendo com que as forças de 

superfície predominem sobre as gravitacionais. Essas forças, em função das cargas 

elétricas das superfícies das partículas (potencial zeta), nem sempre estão em 

equilíbrio, em função das forças de atração maiores que as forças de repulsão 

(DAMINELI, 2013). A Figura 2.3.1.1.3 ilustra o processo de equilíbrio das partículas. 

 

Figura 2.3.1.1.3 – a) partículas aglomeradas, com capacidade de ligar a suspensão 
diminuída e obstrução ao fluxo; b) partículas desaglomeradas com 
baixo IPS; c) partículas desaglomeradas com alto IPS 

 

Fonte: Damineli (2013). 

 

Oliveira et al. (2000) destacam que, na suspensão, os aglomerados funcionam 

com partículas maiores, modificando a distribuição granulométrica, dificultando a 

mobilidade das linhas de fluxo (agregados movem-se lentamente e bloqueiam as 

partículas menores, aumentando a viscosidade). Dessa maneira, criam vazios nos 

aglomerados aumentando o consumo de água, reduzindo a área superficial disponível 

para as reações de hidratação e pozolânica, diminuindo a eficiência do ligante. 

2.3.1.2 MPT (Maximum Paste Thickness) 

O parâmetro MPT (Maximum Paste Thickness) é importante na área de 

concretos para construção civil, visto que exprime uma distância média entre as 

partículas grossas para avaliação dos modelos de empacotamento (BONADIA et al., 

1999). Uma fração de matriz é utilizada no recobrimento dos grãos grossos, e a outra 

fração preenche os vazios entre eles, sendo que a fração excedente faz com que 
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exista uma separação entre estas partículas. A Figura 2.3.1.2.1 apresenta a 

visualização do MPT. 

 

Figura 2.3.1.2.1 – Visualização do MPT 

 

Fonte: Innocentini e Pandofelli (1999). 

 

A equação 2.3.1.2.1 apresenta a determinação do MPT. 

 

                                (2.3.1.2.1) 

 

VSAg = área superficial volumétrica dos grossos (agregados, partículas acima de 125 

µm);  

Vsg é a fração volumétrica dos grossos da suspensão;  

Pofg é a fração de poros dos grossos no sistema quando todas as partículas estão em 

contato na condição de máximo empacotamento. 

 

O teor de argamassa é um parâmetro que, indiretamente, mede o MPT da 

mistura. O aumento do teor de argamassa em relação ao teor de agregados grossos 

irá afastá-los, permitindo a mobilidade e abatimento desejado (DAMINELI, 2013). Em 
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sistemas com baixo teor de argamassa, os agregados se aproximam até formarem 

uma estrutura contínua que impossibilita a movimentação, mesmo com utilização de 

pastas de baixa viscosidade, ilustrado na Figura 2.3.1.2.2. 

 

Figura 2.3.1.2.2 – Teor de argamassa (α) e a medição indireta da distância entre 
agregados (MPT): a) menor α, resultando em menor MPT; b) maior 
α, com maior MPT 

 

Fonte: Damineli (2013). 

 

Gomes e Barros (2009) relatam que, as viscosidades excessivamente baixas, 

promovidas por incremento do teor de água, tendem a diminuir a densidade da matriz, 

podendo segregar os agregados devido às forças predominantemente gravitacionais 

atuantes sobre estes, deixando o concreto menos homogêneo e reduzindo a 

resistência mecânica. 

Damineli (2013) relata que: 

A viscosidade da matriz deve ser controlada, portanto, através de: 1) seleção 
de materiais que demandem menor consumo de água, por apresentarem 
baixa área superficial e melhor morfologia; 2) dispersão com mínimo teor de 
água (dispersantes em teor adequado); 3) empacotamento de partículas que 
minimize o teor de água; e 4) proporção adequada do teor de ligantes. Estes 
fatores corretamente dosados conferem à matriz a menor viscosidade com 
menor teor de água possível, com aumento de resistência para o mesmo teor 
de ligantes (DAMINELI, 2013, p. 63). 

2.3.1.3 Software EMMA (Elkem Material Mix Analizer) 

Para a realização do estudo do melhor empacotamento das partículas, será 

utilizado o software EMMA (Elkem Material Mix Analizer), versão 3.5.2.11, de 2012. O 

EMMA é um programa para a avaliação de determinar qual a melhor proporção de 

cada material para ter o menor consumo de pasta, principalmente para a produção de 
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concreto autoadensável. A Figura 2.3.1.3.1 mostra o conceito apresentado pelo 

EMMA. 

 

Figura 2.3.1.3.1 – (a) Condição de vibração“vibra flow”; (b) Condição de separação de 
partículas “free flow” (c) Condição autoadensável “Controlled 
Particle Size Distribution (PSD)” 

 

Fonte: Adaptação de EMMA (2016). 

 

Da Figura 2.3.1.3.1, condição de vibração “vibra flow” ocorre quando a 

quantidade de líquido (caracterizado pela pasta) é suficiente para preenchimento dos 

vazios, utilizando vibração. Já na condição de separação de partículas “free flow” a 

adição de mais líquido favorece a separação das partículas. Já para a condição 

autoadensável “Controlled Particle Size Distribution (PSD)” permite a consistência 

desejada com baixa quantidade de água, e ser autoadensável. 

A Figura 2.3.1.3.2 apresenta o gráfico para a mistura referência no EMMA, onde 

a curva em azul é a dos materiais componentes do CUAD e a curva em vermelho é a 

obtida segundo o modelo Andreassen Modificado.  

Observa-se que as curvas apresentam uma determinada distância, sendo que 

o objetivo empacotamento de partículas é aproximá-las, para que o somatório das 

áreas superiores e inferiores à curva do modelo sejam zero. 
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Figura 2.3.1.3.2 – Curvas de empacotamento no EMMA 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Figura 3.1.1 ilustra a sequência de desenvolvimento da Metodologia. 

 

Figura 3.1.1 – Organograma da Metodologia 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

A pesquisa pretendeu analisar a nanoestrutura e microestrutura do concreto de 

ultra alto desempenho com adições minerais, por meio do melhor arranjo do tamanho 
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dos grãos no empacotamento das partículas. Foram produzidos concretos, 

caracterizados por apresentar resistência à compressão axial superiores a 150 MPa. 

Neste capítulo, foram abordadas as caracterizações química e física dos 

materiais, o procedimento para a elaboração das misturas e os métodos de ensaio, 

que têm o objetivo de determinar o comportamento dos concretos pesquisados em 

relação ao concreto referência, para cumprir com os objetivos da pesquisa. 

3.2  VARIÁVEIS DA PESQUISA 

3.2.1 Variáveis independentes 

Relacionam-se à constituição do concreto, as quais determinam seu grau de 

compacidade. São elas: 

 

✓ Relação água/materiais cimentícios: foi adotada a relação igual a 0,20; 

baseada nos estudos de dosagem de Richard e Cheyrezy (1995), Aïtcin e 

Richard (1996) e Vanderlei (2004); 

✓ Traço 1:1,2 (materiais cimentícios, materiais inertes). Esses teores foram 

determinados por meio de ensaios preliminares para atingir aos 91 dias 

resistências acima de 150 MPa, caracterizando o CUAD; 

✓ Idade de ensaio e análises: 7, 28 e 91 dias para o ensaio de resistência à 

compressão axial; 28 e 91 dias para os ensaios de fissuração, módulo de 

elasticidade, difração de raio X, Microscopia Eletrônica de Varredura com 

EDS, TG e DTG (Thermogravimetric Analysis), Espectroscopia por 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). 

3.2.2 Variáveis intervenientes 

Modificam o comportamento das variáveis independentes, promovendo a 

alteração dos resultados das variáveis dependentes. São elas: 

 

✓ Teor de adição: foram propostos, com base no empacotamento gerado pelo 

software EMMA e na bibliografia existente. O cimento branco foi usado por ser o 

mais compatível nos ensaios de trabalhabilidade e compatibilidade com o aditivo. 



115 

 

A sílica ativa, o pó de quartzo e areia industrial são usuais para produção de CUAD, 

sendo utilizadas na mistura referência. A cinza de casca de arroz (CCA), cinza 

volante (CV) e fíler calcário (FC) são adições minerais com potencial e não são 

usuais nesse tipo de concreto, por isso foram estudadas. A cal hidratada do tipo 

CH I foi utilizada como fornecimento de hidróxido de cálcio para a reação 

pozolânica com as adições minerais. A areia de fundição foi usada devido a ser 

um resíduo industrial e passivo ambiental.  

o Mistura Referência, 85% de cimento branco estrutural, 15% de sílica ativa, areia 

industrial e pó de quartzo (70% areia de industrial, 30% pó de quartzo), na mesma 

mistura; 

o Substituição parcial em massa de cimento branco estrutural, por 15% de cinza de 

casca de arroz e adição de 15% de Cal CH I (definido na bibliografia existente em 

função do teor de pozolana, para promover a reação pozolânica), areia de fundição 

e pó de quartzo (70% areia de fundição, 30% pó de quartzo), na mesma mistura; 

o Substituição parcial em massa de cimento branco estrutural, por 15% de cinza 

volante e adição de 15% de cal CH I, areia de fundição e pó de quartzo (70% areia 

de fundição, 30% pó de quartzo), na mesma mistura; 

o Substituição parcial em massa de cimento branco estrutural, por 10% de cinza de 

casca de arroz e 5% de cinza volante e adição de 15% de Cal CH I, areia de 

fundição e pó de quartzo (70% areia de fundição, 30% pó de quartzo), na mesma 

mistura; 

o Substituição parcial em massa de cimento branco estrutural, por 10% de cinza de 

casca de arroz e 5% de fíler calcário e adição de 15% de Cal CH I, areia de 

fundição e pó de quartzo (70% areia de fundição, 30% pó de quartzo), na mesma 

mistura. 

✓ Finura: foram utilizadas adições minerais com moagem no moinho de bolas de 

aço. O moinho tem volume de 50 litros, 2950 esferas de aço (diâmetro 9,0 mm e 

4,25 gramas), 935 esferas de aço (diâmetro 14,0 mm e 14,51 gramas) e 135 

esferas de aço (diâmetro 16,4 mm e 25,57 gramas). Os materiais estavam 

disponíveis no grupo de pesquisa nesse grau de moagem: 

o CCA: moagem durante 2 horas; 

o CV: moagem durante 1 hora; 

o FC: moagem durante 3 horas. 
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3.2.3 Variáveis dependentes 

São diretamente influenciadas pelas variáveis independentes. São elas: 

 

✓ No concreto fresco:  

o Trabalhabilidade através do mini slump flow test. 

✓ No concreto endurecido:  

o Resistência à compressão axial (ABNT NBR 5738: 2016 e ABNT 

NBR 5739: 2018); 

▪ Análise de variância ANOVA. 

o Módulo de Elasticidade obtidas através dos rompimentos 

instrumentados; 

▪ Análise de variância ANOVA. 

o Rompimentos instrumentados com strain gauges; 

o Difração de raio X; 

o Termogravimetria (TG e DTG); 

o Espectroscopia por infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR); 

o Microscopia Eletrônica de Varredura com EDS. 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

Com o intuito de realizar as dosagens preconizadas no trabalho, foram 

determinadas as análises química e física dos materiais utilizados na pesquisa. 

3.3.1 Materiais cimentícios 

3.3.1.1 Cimento 

3.3.1.1.1 Cimento CP V ARI 

Como a pesquisa trata de concreto de ultra alto desempenho com misturas 

ternárias e quaternárias, inicialmente foi adotado o cimento do tipo CPV ARI, por ser 

o cimento nacional com menor teor de adições minerais. A caracterização está 

presente devido aos testes preliminares e funil de Marsh. Porém o mesmo não foi 
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compatível com o aditivo e não foi utilizado nesta pesquisa. Dessa maneira, foi um 

teste preliminar e os resultados não foram satisfatórios. 

O cimento utilizado nesta pesquisa é o CPV ARI, conforme a ABNT NBR 16697 

(2018), da marca CAUÊ. A Tabela 3.3.1.1.1.1 apresenta a composição química do 

CPV ARI e a Tabela 3.3.1.1.1.2 apresenta sua caracterização física. 

 

Tabela 3.3.1.1.1.1 – Composição química do cimento CPV ARI  

Óxidos (%) CP V ARI 

SiO2 20,40 

Al2O3 4,37 

Fe2O3 2,64 

CaO 62,9 

MgO 2,70 

SO3 2,20 

Na2O 0,13 

K2O 0,95 

MnO 0,05 

TiO2 0,29 

P2O5 0,05 

Perda ao fogo - PF 3,16 

Fonte: Laboratório de Química - UFSM (2018). 

 

Tabela 3.3.1.1.1.2 – Composição física do cimento CPV ARI 

Aglomerantes  CP-V 

Massa específica (g/cm³)  3,09 

Massa unitária (g/cm³)  0,98 

Diâmetro médio (µm)  11,54 

Diâmetro a 10% (µm)  1,07 

Diâmetro a 50% (µm)  8,90 

Diâmetro a 90% (µm)  26,01 

Superfície específica B.E.T (m²/g)  1,14 

Material retido na # 75 µm (%)  0,82 

Início de pega (h)  03:50 

Fim de pega (h)  04:30 

Consistência normal (%)  29,00 

Resistência à compressão (MPa) 

3 dias 27,60 

7 dias 36,20 

28 dias 42,80 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2018). 

 

A Figura 3.3.1.1.1.1 apresenta a curva granulométrica do cimento CPV ARI. 
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Figura 3.3.1.1.1.1 – Curva granulométrica do cimento CPV ARI 

 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2018). 

3.3.1.1.2 Cimento Branco Estrutural 

Como uma alternativa ao CP V ARI, que apresentou problemas de 

compatibilidade com os demais materiais do CUAD (abordado no item 3.3.3.1) foi 

avaliado o cimento branco estrutural. Está de acordo com a NBR 16697 (2018). 

Segundo a literatura, é o cimento mais indicado para a confecção do Concreto de Pós-

Reativos devido ao seu teor baixo de C3A e sua superfície específica menor que 

qualquer CP-V comercial, diminuindo o consumo de água necessário para uma dada 

trabalhabilidade.  

Após os testes de compatibilidade no funil de Marsh, o cimento branco foi o que 

apresentou os melhores resultados (item 3.3.3.1). 

O cimento utilizado nesta pesquisa é da marca Supremo, fabricado em Pataias 

(Portugal), com resistência aos 28 dias de 52,5 MPa. A Tabela 3.3.1.1.2.1 apresenta 

a composição química do cimento e a Tabela 3.3.1.1.2.2 apresenta sua caracterização 

física. 
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Tabela 3.3.1.1.2.1 – Composição química do cimento branco estrutural Supremo  

Óxidos (%) Cimento branco 

SiO2 18,75 

Al2O3 2,30 

Fe2O3 0,22 

CaO 66,50 

MgO 0,50 

SO3 2,95 

Na2O 0,06 

K2O 0,24 

Cloretos 0,01 

Resíduo insolúvel 0,12 

Perda ao fogo - PF 8,85 

Fonte: Adaptação de SECIL (2019). 

 

Tabela 3.3.1.1.2.2 – Caracterização física do cimento branco estrutural Supremo 

Aglomerantes  Cimento branco 

Massa específica (g/cm³)  3,00 

Massa unitária (g/cm³)  0,98 

Diâmetro médio (µm)  20,86 

Diâmetro a 10% (µm)  3,62 

Diâmetro a 50% (µm)  19,95 

Diâmetro a 90% (µm)  38,72 

Superfície específica Blaine (cm²/g)  4900,00 

Material retido na # 32 µm (%)  2,70 

Índice de refletância (0 a 100)  86,50 

Início de pega (min)  125,00 

Fim de pega (min) ≥ 45  170,00 

Expansibilidade (mm) ≤ 10  1,00 

Resistência a compressão (MPa) 

3 dias 33,00 

7 dias 50,10 

28 dias 62,00 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2018). 

 

A Figura 3.3.1.1.2.1 apresenta a curva granulométrica do cimento branco 

estrutural. 
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Figura 3.3.1.1.2.1 – Curva granulométrica do cimento branco estrutural 

 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

3.3.1.2 Sílica ativa (SA) 

Como os Concretos de Pós-Reativos (CPR) usuais são compostos de cimento, 

sílica ativa, pó de quartzo e areia industrial, o autor denominou essa mistura como a 

referência.  

O CPR apresenta como principal referência bibliográfica os estudos de Richard 

e Cheyrezy (1995), onde os autores desenvolveram concretos de resistências nas 

faixas de 200 e 800 MPa. Ambas as faixas utilizaram teores de sílica ativa entre 23% 

e 25% em adição ao cimento Portland. Korpa e Trettin (2004) estudaram CUAD com 

teores de 25% de SA e atingiram níveis de resistência muito elevados, entre 200 e 

800 MPa. 

A sílica ativa utilizada é proveniente da Tecnosil. A Tabela 3.3.1.2.1 apresenta 

as características químicas, a Tabela 3.3.1.2.2 apresenta as características físicas, e 

a Figura 3.3.1.2.1 apresenta a curva granulométrica da sílica ativa. 
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Tabela 3.3.1.2.1 – Composição química da sílica ativa 

Óxidos (%) 

SiO2 94,30 

Al2O3 0,09 

Fe2O3 0,10 

CaO 0,30 

MgO 0,43 

Na2O 0,27 

K2O 0,83 

Fonte: Adaptação de Tecnosil (2016). 

 

Tabela 3.3.1.2.2 – Características físicas da sílica ativa 

Descrição Resultado 

Massa específica 2,20 kg/dm³ 

Massa unitária 0,35 kg/dm³ 

Superfície específica BET 1,90 m²/g 

Diâmetro médio:  35,16 μm 

Diâmetro a 10% (µm) 5,76 μm 

Diâmetro a 50% (µm) 33,79 μm 

Diâmetro a 90% (µm) 66,84 μm 

Fonte: Adaptação de Tecnosil (2016). 

 

Figura 3.3.1.2.1 – Curva granulométrica da sílica ativa 

 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 
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3.3.1.3 Cal hidratada CH I 

Uma das hipóteses desta pesquisa é de que, em concretos de ultra alto 

desempenho, como o consumo de cimento é muito elevado, na ordem de 1.000 kg 

por m³ (RICHARD E CHEYREZY, 1995) o espaço dos poros internos é pequeno, 

fazendo com que uma parte do cimento não consiga hidratar-se, contribuindo na 

resistência apenas pelo efeito da finura. Baseado nisso, será incorporado, como forma 

de adição ao cimento, 15 % de cal, para que haja possibilidade de reação com as 

pozolanas adicionadas nos traços, refinando os poros e densificando a microestrutura 

e nano estrutura do concreto.  

Foi adotada a cal hidratada CH I da fabricante Ical, sendo que ela está de 

acordo com a ABNT NBR 6473 (2003) - Cal virgem e cal hidratada - Análise química, 

ABNT NBR 9289/2000 - Cal hidratada para argamassas - Determinação da finura e 

com a ABNT NBR 7175:2003 - Cal hidratada para argamassas - Requisitos. A Tabela 

3.3.1.3.1 apresenta as características físicas, e a Tabela 3.3.1.3.2 apresenta as 

características químicas. 

 

Tabela 3.3.1.3.1 – Composição física da cal hidratada CH I 

Aspecto Pó seco branco 

Umidade 0,76 

Massa específica 2,30 kg/dm³ 

Massa unitária 0,55 kg/dm³ 

Plasticidade 123,75% 

Poder de incorporação de areia > 4,00 

Finura Blaine 7200,00 g/cm² 

Retenção de água > 80,00% 

Retido na peneira 30 < 0,50 

Retido na peneira 200 < 7,00 

Diâmetro médio (µm) 8,02 

Diâmetro a 10% (µm) 1,48 

Diâmetro a 50% (µm) 7,02 

Diâmetro a 90% (µm) 15,88 

Fonte: Adaptação de Ical (2016). 

 

 

  

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=4082
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=4082
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Tabela 3.3.1.3.2 – Composição química da cal hidratada CH I 

Componentes (%) 

P.P.C. 24,51 

CaO 72,37 

MgO 0,39 

SIO2 + RI 1,77 

Fe2O3 0,16 

Al2O3 0,36 

SO3 0,21 

S 0,084 

CO2 4,16 

CaO disponível 65,92 

Fonte: Adaptado de Ical (2016). 

 

A Figura 3.3.1.3.1 apresenta a curva granulométrica da cal hidratada CH I. 

 

Figura 3.3.1.3.1 – Curva granulométrica da cal hidratada CH I 

 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 
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3.3.1.4 Cinza de casca de arroz (CCA) 

Foi adotada nesta pesquisa a CCA de indústrias beneficiadoras de arroz, da 

região de Santa Maria, sendo esta proveniente da secagem de grãos armazenados 

em silos, queimada sem controle de temperatura, sendo descartada a céu aberto. 

Após o recolhimento das amostras de CCA, estas foram colocadas na estufa a 105°C, 

durante 48 horas, para retirar a umidade e serem utilizadas posteriormente na 

pesquisa. Para se obter a cinza moída, foi adotado uma moagem de 120 min em 

moinho de bolas metálicas. A Tabela 3.3.1.4.1 apresenta a composição física da CCA, 

e a Tabela 3.3.1.4.2 apresenta a composição química da CCA. 

 

Tabela 3.3.1.4.1 – Composição física da CCA 

Grandeza física CCA 

Massa específica (Kg/dm³) 2,09 

Área especifica BET (m²/g) 49,25 

Resíduo na # 0,075mm (%) 4,97 

Dimensões 
características 

Diâmetro médio (µm) 7,97 

Diâmetro abaixo do qual encontram-se 10% das partículas (m) 1,19 

Diâmetro abaixo do qual encontram-se 90% das partículas (m) 18,17 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

 

Tabela 3.3.1.4.2 – Composição química da CCA 

Composição  (%) 

SiO2 94,84 

Al2O3 0,39 

Fe2O3 0,54 

CaO 1,32 

MgO 0,40 

SO3 0,01 

Na2O 0,11 

K2O 1,45 

Perda ao fogo - PF 0,25 

Fonte: Laboratório de Química - UFSM (2016). 

 

A Figura 3.3.1.4.1 apresenta a curva granulométrica da CCA. 
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Figura 3.3.1.4.1 – Curva granulométrica da cinza de casca de arroz 

 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

3.3.1.5 Cinza volante (CV) 

Nesta pesquisa foi utilizada a cinza volante com moagem de 1 hora, 

proveniente da usina termoelétrica de Candiota – RS. Foi utilizado moinho de bolas 

metálicas, e o tempo de moagem foi definido em função de se atingir uma determinada 

finura. A Tabela 3.3.1.5.1 apresenta as características químicas da CV, a Tabela 

3.3.1.5.2 apresenta as características físicas da CV e a Figura 3.3.1.5.1 apresenta a 

curva granulométrica da CV. 

 

Tabela 3.3.1.5.1 – Composição química da cinza volante 

Óxidos CV 1H (%) 

SiO2 67,00 - 71,00 

Al2O3 19,00 - 24,00 

Fe2O3 5,00 - 8,00 

CaO 0,20 - 1,10 

MgO 0,20 - 1,80 

SO3 0,10 - 0,70 

Na2O 0,10 - 0,70 

K2O 0,40 - 1,50 

Perda ao fogo - PF 0,25 

Fonte: Laboratório de Química - UFSM (2016). 
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Tabela 3.3.1.5.2 – Características físicas da cinza volante 

Descrição Resultado 

Massa específica 2,36 kg/dm³ 

Massa unitária 0,70 kg/dm³ 

Área específica BET 1,04 m²/g 

Diâmetro médio:  23,84 μm 

Diâmetro a 10% (µm) 2,75 μm 

Diâmetro a 50% (µm) 20,60 μm 

Diâmetro a 90% (µm) 50,03 μm 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016).   

 

Figura 3.3.1.5.1 – Curva granulométrica da cinza volante 

 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

3.3.1.6 Fíler Calcário (FC) 

A utilização do FC foi uma alternativa para minimizar o consumo de materiais 

cimentícios, introduzindo assim um elemento que possa contribuir pelo efeito físico. 

Em concretos com elevado consumo de cimento e adições minerais, ausência de 

agregado graúdo e baixa relação a/mc, não há espaço suficiente para as reações de 

hidratação e reações pozolânicas ocorrerem em sua plenitude, sendo que uma 

parcela importante dos materiais cimentícios ficam inertes na matriz cimentícia.  
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Dessa maneira, justifica-se a substituição parcial de cimento por (FC). O autor 

não encontrou nenhuma pesquisa que tenha utilizado esse material em CUAD. 

Para realizar o empacotamento, foi utilizado o fíler calcário da cidade de 

Caçapava do Sul – RS moído por 3 horas (material disponível nesse tempo de 

moagem). Foram realizados estudos de empacotamento com tempos de moagem de 

1, 2 e 3 horas, sendo 3 horas o tempo mais adequado para estudos de 

empacotamento. A Tabela 3.3.1.6.1 apresenta as características químicas do FC, a 

Tabela 3.3.1.6.2 apresenta as características físicas do FC, e a Figura 3.3.1.6.1 

mostra a curva granulométrica do FC. 

 

Tabela 3.3.1.6.1 – Características químicas do fíler calcário 

Óxidos FC (%) 

SiO2 14,18 

Al2O3 1,54 

Fe2O3 0,87 

CaO 28,89 

MgO 18,28 

Na2O 0,34 

K2O 0,39 

Perda ao fogo - PF 34,44 

Fonte: Laboratório de Química - UFSM (2016). 

 

Tabela 3.3.1.6.2 – Características físicas do fíler calcário 

Descrição Resultado 

Massa específica 2,92 kg/dm³ 

Massa unitária 0,91 kg/dm³ 

Área específica BET 2,64 m²/g 

Diâmetro médio:  119,01 μm 

Diâmetro a 10% (µm) 5,84 μm 

Diâmetro a 50% (µm) 73,54 μm 

Diâmetro a 90% (µm) 310,85 μm 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 
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Figura 3.3.1.6.1 – Curva granulométrica do fíler calcário 

 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

3.3.1.7 Ensaios químicos das adições minerais 

Após a caracterização da CCA, CV e FC, são apresentados, na Figura 

3.3.1.7.1, os difratogramas desses materiais, sendo estes utilizados nessa pesquisa 

e por Feltrin (2019). 
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Figura 3.3.1.7.1 – Difratogramas da CCA, CV e FC 

 

Legenda: (1) – Caulinita; (2) – Mulita; (3) - Quartzo; (4) – Cristobalita; (5) – Dolomita; (6) – Calcita 
Fonte: Feltrin (2019). 

 

Da Figura 3.3.1.7.1, nota-se que a CCA tem poucos picos cristalinos de 

cristobalita, atestando que esta possui fase amorfa com destaque para o óxido de 

silício. Verificou-se ainda que o comportamento de alguns picos cristalinos de 

cristobalita e quartzo preconiza que a queima da casca foi sem controle de 

temperatura.  

Do difratograma da CV, nota-se que a composição preponderante é o quartzo 

(fases cristalinas), mas também contém mulita e hematita. Também se observa que a 

CCA apresenta um halo de amorfização maior (2θ entre 15 e 30°), o que pode indicar 

um maior potencial para as reações pozolânicas.  

Já o FC apresenta grandes picos de dolomita (CaMg(CO2)2), confirmando que 

se trata de um calcário do tipo dolomítico. 

A Figura 3.3.1.7.2 apresenta o ensaio termogravimétrico da CCA, CV e FC. 
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Figura 3.3.1.7.2 – Análise termogravimétrica da CCA, CV e FC 

 

Fonte: Feltrin (2019). 

 

Da Figura 3.3.1.7.2, a CCA teve perda de massa total de 13,81%, onde o pico 

maior foi entre 24ºC e 110ºC, correspondente à perda de água (3,98%) do total de 

perda de massa. Já a CV apresentou perda de massa total de 0,02%.  

O FC teve uma perda de água entre 0°C e 110°C (0,171%). De 110°C a 520°C 

a perda de massa foi muito pequena. Já entre 520ºC e 765ºC a perda de massa foi 

representativa (34,54%) proveniente da decomposição da dolomita (MgCO3). Acima 

de 765°C houve a decomposição do carbonato de cálcio (CaCO3), com uma perda de 

massa pequena. O total de perda de massa do FC foi de 35,63% (FELTRIN, 2019). 

3.3.2 Agregados 

3.3.2.1 Pó de Quartzo 

Para a produção do concreto de ultra alto desempenho, foi utilizado o pó de 

quartzo do fabricante Jundu, com sede em Analândia - SP. A Tabela 3.3.2.1.1 

apresenta a caracterização física, e a Tabela 3.3.2.1.2 apresenta a caracterização 
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química, onde o fabricante especifica o mínimo, médio e máximo, conforme as 

variações que podem ocorrer no ensaio. 

 

Tabela 3.3.2.1.1 – Características físicas do pó de quartzo 

Descrição Resultado 

Massa específica 2,65 kg/dm³ 

Massa unitária 0,92 kg/dm³ 

Diâmetro médio:  15,33 μm 

Diâmetro a 10% (µm) 1,08 μm 

Diâmetro a 50% (µm) 9,45 μm 

Diâmetro a 90% (µm) 39,00 μm 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

 

Tabela 3.3.2.1.2 – Composição química do pó de quartzo 

Elemento Mínimo Máximo Típico Unidade 

 (% em massa) (% em massa) (% em massa)  

#325 0,00 8,00 7,60 % 

Umidade 0,00 0,20 0,10 % 

Temperatura 0,00 40,00 25,00 ° C 

Perda ao Fogo 0,00 0,63 0,11 % 

Teor de SiO2 99,00  99,90 99,68 % 

Teor de Fe2O3 0,00 0,05 0,05 % 

Teor de Al2O3 0,00 0,30 0,23 % 

Teor de TiO2 0,00 0,04 0,03 % 

Fonte: Adaptação de Mineradora Jundu (2016). 

 

A Figura 3.3.2.1.1 apresenta a curva granulométrica do pó de quartzo. 
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Figura 3.3.2.1.1 – Curva granulométrica pó de quartzo 

 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

3.3.2.2 Areia Industrial 

Para compor o empacotamento para a produção do CUAD, foi utilizada a areia 

quartzosa industrial, da fabricante Jundu, com sede em Analândia - SP. A Tabela 

3.3.2.2.1 apresenta as características físicas e químicas da areia industrial, a Tabela 

3.3.2.2.2 apresenta a caracterização física da areia, e a Figura 3.3.2.2.1 apresenta a 

curva granulométrica.  
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Tabela 3.3.2.2.1 – Características físicas e química da areia quartzosa industrial AG - 
80/100 SG 

Elemento 
Porcentagem retida 

Unidade Controle 
Mínimo Máximo Típico 

#18 = 1,000mm 0,00 0,00 0,00 % Orientativo 

#20 = 0,850mm 0,00 0,00 0,00 % Orientativo 

#30 = 0,600mm 0,00 0,00 0,00 % Orientativo 

#40 = 0,425mm 0,00 0,50 0,10 % Orientativo 

#50 = 0,300mm 0,00 1,00 0,20 % Orientativo 

#70 = 0,212mm 0,00 4,00 1,50 % Orientativo 

#100=0,150mm 19,00 48,00 33,70 % Orientativo 

#140 = 0,106mm 44,00 75,00 59,50 % Orientativo 

#200 = 0,075mm 0,00 9,00 4,60 % Orientativo 

#270 = 0,053mm 0,00 1,00 0,50 % Orientativo 

Fundo 0,00   0,00 % Orientativo 

Módulo de finura AFS (American 
Foundry Society) 

80,00 100,00 91,40 AFS Especificado 

Argila AFS 
(American Foundry Society) 

0,00 0,15 0,12 % Especificado 

Umidade 0,00 0,20 0,04 % Especificado 

pH 5,00 7,00 5,50 - Especificado 

Finos 0,00 10,00 5,10 % Especificado 

Temperatura 0,00 40,00 26,00 ° C Especificado 

Perda ao Fogo 0,00 0,25 0,09 % Especificado 

Teor de SiO2 99,00   99,58 % Especificado 

Concentração 72,00 100,00 94,70 % Especificado 

Outras especificações: 

Concentração: somatória da #70, 100 e 140 

Finos: somatória da #200, 270 e fundos 

Fonte: Adaptação de Mineradora Jundu (2016). 

 

Tabela 3.3.2.2.2 – Características físicas da areia industrial 

Descrição Resultado 

Massa específica 2,64 kg/dm³ 

Massa unitária 1,48 kg/dm³ 

Diâmetro médio:  175,57 μm 

Absorção (%) 0,05% 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 
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Figura 3.3.2.2.1 – Curva granulométrica da areia industrial 

 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

3.3.2.3 Areia de Fundição 

Como o caráter da pesquisa visa a sustentabilidade, foi utilizada areia de 

fundição fenólica da empresa metalúrgica Candeia, localizada na cidade de Santa 

Rosa – RS. Essa areia é utilizada no processo de confecção de moldes com resina 

epóxi. A fundição na qual a areia é utilizada é para peças de máquinas colheitadeiras 

e tratores. A Tabela 3.3.2.3.1 apresenta a caracterização física da areia de fundição, 

e a Figura 3.3.2.3.1 apresenta a curva granulométrica. 

 

Tabela 3.3.2.3.1 – Características físicas da areia de fundição 

Descrição Resultado 

Massa específica 2,60 kg/dm³ 

Massa unitária 1,46 kg/dm³ 

Absorção (%) 0,43% 

Diâmetro médio:  346,26 μm 

Diâmetro a 10% (µm) 175,89 μm 

Diâmetro a 50% (µm) 336,76 μm 

Diâmetro a 90% (µm) 526,51 μm 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 
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Figura 3.3.2.3.1 – Curva granulométrica da areia de fundição 

 

Fonte: Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

 

Para uma melhor caracterização da areia de fundição, foi realizado a análise 

de Microscopia Eletrônica de Varredura com EDS, pelo equipamento modelo JSM IT 

100, da Jeol. As Figuras 3.3.2.3.2 e 3.3.2.3.3 apresentam os resultados da análise de 

microscopia para a areia de fundição empregada na pesquisa. 
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Figura 3.3.2.3.2 – Microscopia da areia de fundição fenólica 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Figura 3.3.2.3.3 – Microscopia da areia de fundição fenólica com os elementos 
químicos mapeados 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Com os resultados obtidos, verifica-se que as maiores concentrações são de 

sílica, com teor de 87,80%. A forma do grão, como se pode visualizar através da 

Figura 3.3.2.3.2, é arredondada. 

3.3.3 Aditivo 

3.3.3.1 Ensaio de compatibilidade pelo funil de Marsh 

Foi realizado o ensaio de compatibilidade pelo funil de Marsh para três 

cimentos, sendo dois CP V ARI e um cimento branco estrutural. O cimento branco 

estrutural apresentou o melhor resultado, visto que o mesmo possui teor baixo de C3A 

e sua superfície específica é menor que qualquer CP V comercial, diminuindo o 

consumo de água necessário para uma dada trabalhabilidade. Para o ensaio de 

compatibilidade, foram utilizados dois aditivos superplastificantes. 

Como o método sugere que sejam utilizados os teores de superplastificante e 

relação a/mc do traço que será moldado, foi fixado o fator a/mc 0,20. Na ideia inicial 

seriam utilizados teores de 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8 e 2,0% de plastificante (sólidos 

apenas) em relação à massa de cimento. Porém algumas incoerências (tempo de 

ensaio muito elevado, com perda rápida de trabalhabilidade) influenciaram na hora de 

decidir se realmente era necessário realizar os ensaios em todos esses teores. 

As Tabelas 3.3.3.1.1 e 3.3.3.1.2 apresentam os traços e resultados do cimento 

branco estrutural SUPREMO + Tecflow 8000, sendo que esses materiais foram os 

utilizados na pesquisa.  

 

Tabela 3.3.3.1.1 – Cimento branco estrutural SUPREMO + Tecflow 8000 

Cimento (g) Plastificante (%) Plastificante (g) Água (g) 

3600,00 1,00 76,28 682,60 

3600,00 2,00 144,56 644,80 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Tabela 3.3.3.1.2 – Cimento branco estrutural SUPREMO + Tecflow 8000 - mistura 

Teor Plastificante 5 minutos de mistura 
15 minutos de 

mistura 
30 minutos de 

mistura 

1,00% 3:02 2:47 Acima de 6 min 

2,00% 4:52 4:21 Acima de 6 min 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Dessa maneira, observou-se que o TecFlow 8000, que contém 49% de sólidos 

torna o concreto mais fluido, sendo assim, mais efetivo na confecção de CUAD 

autoadensável. 

3.3.3.2 TecFlow 8000 

O TecFlow 8000 é um aditivo superplastificante para concreto, sendo 

compatível para desenvolvimento de CUAD. A Tabela 3.3.3.2.1 apresenta as suas 

características. 

 

Tabela 3.3.3.2.1 – Características do superplastificante TecFlow 8000 

Teste Especificação Unidade 

Aparência Líquido alaranjado Visual 

Densidade 1,080 - 1,120 g/cm³ 

Sólidos 49,00 % 

Fonte: Adaptação de GCP Applied Technologies (2016). 

3.4 CURVAS GRANULOMÉTRICAS DOS MATERIAIS COMPONENTES DO CUAD 

Para compor o empacotamento das partículas, foram realizados os ensaios de 

granulometria laser, conforme já apresentado nos resultados individuais de 

caracterização dos materiais. A Figura 3.4.1 apresenta as curvas granulométricas dos 

materiais componentes do CUAD, e a Tabela 3.4.1 apresenta os diâmetros dos 

materiais componentes do CUAD.  
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Figura 3.4.1 – Curvas granulométricas dos materiais componentes do CUAD 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Tabela 3.4.1 – Diâmetros dos materiais componentes do CUAD 

Material 
Diâmetro a 10% Diâmetro a 50% Diâmetro a 90% Diâmetro médio 

(µm) (µm) (µm) (µm) 

Cimento CP V ARI 1,07 8,90 26,01 11,54 

Cimento branco 3,62 19,95 38,72 20,86 

Sílica ativa 5,76 33,79 66,84 35,16 

Cal hidratada CH I 1,48 7,02 15,88 8,02 

CCA - UFSM 2H 1,19 5,92 18,17 7,97 

CV 1H 2,75 20,60 60,03 23,84 

Fíler calcário 3H 5,84 73,54 310,85 119,01 

Pó de quartzo 1,08 9,45 39,00 15,33 

Areia industrial 104,77 167,27 261,85 175,57 

Areia de fundição 175,89 336,76 526,51 346,26 

Fonte: Adaptação de Laboratório de Cerâmica - UFRGS (2016). 

 

De acordo com a Tabela 3.4.1, observa-se que o material com maior finura é a 

CCA – UFSM 2H. Observa-se também que a cal hidratada CH I tem finura bastante 

elevada. Um dos pontos relevantes do trabalho é a utilização de areia de fundição 

fenólica, que apresenta uma granulometria variável, em função dos resíduos 
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incorporados na areia. Dessa maneira, buscou-se, com as quantidades adequadas de 

cada material, realizar o melhor empacotamento das partículas. 

3.5 DEFINIÇÃO DAS MISTURAS 

3.5.1 Estudos preliminares 

Antes da definição do traço definitivo (1:1,2) abordado no item 3.2.1, foram 

necessários estudos preliminares. Nesse sentido, com base na bibliografia existente 

e testes preliminares de trabalhabilidade e resistência, foi adotado o traço em massa 

1:1,5 apresentados na Tabela 3.5.1.1. Baseados nos estudos de nos estudos de 

dosagem de Richard e Cheyrezy (1995), Aïtcin e Richard (1996) e Vanderlei (2004), 

foi adotada a relação a/mc de 0,20. 

Dessa maneira foram realizados os cálculos dos empacotamentos no software 

Elkem Materials Mixture Analyser (EMMA) e refinados para a melhor densificação do 

concreto. A partir dos resultados prévios, foram determinados os traços finais.  

O autor se propôs a desenvolver CUAD que possa ser aplicado em reforços 

com mais simplicidade, levando em consideração aspectos como custo e facilidade 

de execução. Para esse objetivo, o autor pretendeu desenvolver concretos com níveis 

resistência entre 150 e 200 MPa. 

Os dados principais de entrada do EMMA são a curva granulométrica (obtida 

através do ensaio de granulometria laser), a densidade das partículas (massa 

específica) e o diâmetro a 50%, sendo que estes dados são necessários para realizar 

o empacotamento.  

Após a inserção de dados, são realizadas as dosagens, onde se deve informar 

a quantidade de cada material que irá compor o concreto e a quantidade de água. 

Deve-se também inserir os tamanhos máximos e mínimos das partículas e o valor de 

“q” (coeficiente de distribuição), sendo que esse coeficiente é um dos parâmetros do 

método de Andreassen modificado. Os tamanhos máximo e mínimo das partículas 

são fornecidos pela granulometria laser, e o coeficiente de distribuição “q” é em função 

da consistência do concreto, onde para concretos autoadensáveis, os valores de “q” 

devem ser inferiores a 0,25, fazendo com que a quantidade de finos influencie na 

interação de todo o conjunto. Nesta pesquisa foi adotado 0,20 (baseado em testes 
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preliminares para atingir os 150 MPa com os materiais utilizados) para o valor de “q”, 

pelo fato do concreto ser autoadensável. 

Em relações aos teores de aditivo, foi realizado o ensaio de compatibilidade de 

acordo com as diretrizes do cone de Marsh, onde o teor máximo de ensaio foi de 2%. 

Porém esse teor de aditivo é para concretos convencionais. Para concretos de pós 

reativos, na qual esta pesquisa está inserida, o fabricante sugere teores mais 

elevados, podendo chegar a 5%. Com base em ensaios prévios de trabalhabilidade, 

o teor de aditivo que promoveu a melhor trabalhabilidade foi variável para cada 

mistura. 

Para a procedimento experimental, foi adotada uma mistura referência, com 

cimento branco estrutural, sílica ativa, pó de quartzo, areia industrial e aditivo 

superplastificante e quatro misturas com adições minerais, sendo essas a cal, CCA, 

CV e FC. Os teores de substituições ou adições (cal) constantes da Tabela 3.5.1.1, 

bem como os agregados, foram determinados por meio do empacotamento pelo 

software EMMA. Esses teores foram determinados com base na literatura existente e 

baseados em testes preliminares. 

 

Tabela 3.5.1.1 – Mistura da dosagem do CUAD 

Mistura Designação da mistura Componentes 

REF 
(75CI – 25SA) Aglomerantes: 75% Cimento CP V ARI, 25% Sílica ativa 

(70AI – 30PQ) Agregados: 70% Areia industrial, 30% Pó de quartzo 

CCA25 
(75CI – 25CCA – 20CAL) 

Aglomerantes: 75% Cimento branco, 25% Cinza de casca 
de arroz + 20% cal (adição) 

(70AF – 30PQ) Agregados: 70% Areia de fundição, 30% Pó de quartzo 

CV25 
(75CI – 25CV – 20CAL) 

Aglomerantes: 75% Cimento branco, 25% Cinza volante + 
20% cal (adição) 

(70AF – 30PQ) Agregados: 70% Areia de fundição, 30% Pó de quartzo 

CCA15-
CV10 

(75CI – 15CCA – 10CV – 
20CAL) 

Aglomerantes: 75% Cimento branco, 15% Cinza de casca 
de arroz + 10% Cinza volante + 20% cal (adição) 

(70AF – 30PQ) Agregados: 70% Areia de fundição, 30% Pó de quartzo 

CCA15-
FC10 

(75CI – 15CCA – 10FC – 
20CAL) 

Aglomerantes: 75% Cimento branco, 15% Cinza de casca 
de arroz + 10% Fíler calcário + 20% cal (adição) 

(70AF – 30PQ) Agregados: 70% Areia de fundição, 30% Pó de quartzo 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

A Tabela 3.5.1.1.2 apresenta os valores inseridos na EMMA para realizar a 

dosagem pelo Método de Andreassen modificado para as cinco misturas estudadas. 
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Tabela 3.5.1.1.2 – Valores inseridos no EMMA para a dosagem pelo Método do 
empacotamento de Andreassen modificado - unitário, em massa 

Material (Relação em massa) REF CCA25 CV25 
CCA15-
CV10 

CCA15-
FC10 

Cimento CPV ARI 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Sílica ativa  0,25 - - - - 

Cal hidratada CH I - 0,20 0,20 0,20 0,20 

CCA - UFSM 2H - 0,25 - 0,15 0,15 

CV 1H - - 0,25 0,10 - 

Fíler calcário 3H - - - - 0,10 

Soma dos materiais cimentícios 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 

Pó de quartzo 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

Areia industrial 1,05 - - - - 

Areia de fundição - 1,05 1,05 1,05 1,05 

Soma dos agregados 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Relação a/mc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

TecFlow 8000 – teor total (%) 2,91 4,76 3,64 4,06 4,06 

TecFlow 8000 – teor de sólidos (%) 1,43 2,33 1,79 1,99 1,99 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

A Figura 3.5.1.1 apresenta a inserção dos materiais para a mistura 

CCA15-CV10 no EMMA. Como todo o processo é o mesmo para as demais misturas, 

foi ilustrado o lançamento de apenas uma mistura. 

 

Figura 3.5.1.1 – Inserção dos materiais para a mistura CCA15-CV10 no EMMA 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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A Figura 3.5.1.2 apresenta o gráfico para a todas as misturas no EMMA, onde 

a curva em azul é a dos materiais componentes do CUAD, e a curva em vermelho é 

a obtida segundo o modelo Andreassen Modificado.  

Observa-se que as curvas apresentam uma determinada distância, sendo que 

o objetivo empacotamento de partículas é aproximá-la, para que o somatório das 

áreas superiores e inferiores à curva do modelo sejam zero. 

 

Figura 3.5.1.2 – Gráfico de empacotamento para todas as misturas no EMMA 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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3.5.1.1 Reação Álcali-Sílica (RAS) 

Baseado na literatura existente e em testes preliminares, buscou-se utilizar 

teores de cinza de casca de arroz iguais a 25%. Porém, após os 15 dias, observou-se 

que os corpos de prova com 25% de substituição de cinza de casca de arroz em 

substituição ao cimento apresentaram pequenas expansões. Vale ressaltar que foram 

utilizados teores de areia de fundição elevados, ou seja, 70% do agregado e 38,89% 

da massa total.  

Dessa maneira, houve a necessidade de realizar o ensaio de Reação Álcali 

Sílica de acordo com a ABNT NBR 15577 (2018), para avaliar uma possível reação e, 

caso positivo, mitigá-la conforme a norma orienta. Nesse contexto, uma das premissas 

básicas do ensaio é a realização da análise petrográfica dos agregados com possível 

potencial de expansão, que nesse caso é a areia de fundição fenólica. 

3.5.1.1.1 Análise petrográfica 

A análise petrográfica da areia de fundição fenólica foi realizada no 

Departamento de Mineralogia e Petrologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (DEMIPE). Foi baseada na norma ABNT NBR 7389-2 (2009) - Agregados - Análise 

petrográfica de agregado para concreto - Parte 1: Agregado miúdo, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

Na descrição macroscópica, a areia apresenta no estado seco a cor bege com 

pontos pretos e, no estado úmido, a cor bege com pontos pretos. A Figura 3.5.1.1.1.1 

apresenta a areia de fundição fenólica. 
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Figura 3.5.1.1.1.1 – Aspectos da textura e cor da amostra de areia de fundição 
fenólica 

 

Fonte: DEMIPE – UFRGS (2018). 

 

A análise microscópica da amostra foi realizada em microscópio óptico a partir 

de lâmina delgada impregnada.  

A amostra é constituída por grãos de areia muito fina a média, caracterizada 

por grãos subarredondados a subangulosos, com baixa esfericidade e seleção 

moderada. O tamanho dos grãos variou entre 0,05 e 0,30 mm, com média entre 0,10 e 

0,20 mm. Os grãos apresentavam em geral superfície lisa, com proporção 

subordinada de grãos com superfície rugosa. Observou-se que a maioria dos grãos 

apresenta uma fina película de cor marrom composta por hidróxido de ferro (hematita). 

Esta feição indica que os grãos de areia provavelmente derivaram da erosão de uma 

rocha sedimentar. 

 

Composição Total:  

- Grãos Inócuos: 98 %, incluindo quartzo, K-feldspato (Mc), plagioclásio, turmalina e 

zircão;  

- Grãos Deletérios: 0%;  

- Grãos Potencialmente Deletérios: 2 % de quartzo metamórfico;  

- Grãos Friáveis:  

Composição de Grãos Inócuos:  

- Quartzo: 97 %  

- K-feldspato (Mc): 1,5 %  

- Plagioclásio: 1%  

- Minerais Opacos: 0,1 %  

- Turmalina: 0,1 %  

- Zircão: 0,1 % 
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A ABNT NBR 15577-3 (2018), em seu item 8, define um agregado 

potencialmente reativo a partir de 5% de quartzo metamórfico. Dessa maneira, como 

para esse teor foi encontrado 2%, o agregado não é potencialmente reativo. 

As Figuras 3.5.1.1.1.2, 3.5.1.1.1.3, 3.5.1.1.1.4, 3.5.1.1.1.5, 3.5.1.1.1.6, 

3.5.1.1.1.7 e 3.5.1.1.1.8 mostram aspectos da textura, forma dos grãos e composição 

mineralógica. 

 

Figura 3.5.1.1.1.2 – Fotomicrografia com nicóis descruzados destacando as formas 
subangulosas a subarredondadas dos grãos de areia analisados 
e o grau médio de seleção e de esfericidade. Os grãos de cor 
branca são de Quartzo (Qz), grãos de cor cinza claro de K-
feldspato (F) e grãos cinza mais escuro de Quartzo metamórfico 
ou policristalino (Qzm) 

 

Fonte: DEMIPE – UFRGS (2018). 
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Figura 3.5.1.1.1.3 – Fotomicrografia com nicóis cruzados da seção anterior 

 

Fonte: DEMIPE – UFRGS (2018). 

 

Figura 3.5.1.1.1.4 – Fotomicrografia com nicóis descruzados mostrando em detalhe 
as formas subangulosas a subarredondadas dos cristais de 
quartzo (Qz) e K-feldspato (F) e a seleção moderada dos grãos 
de areia muito fina a média 

 

Fonte: DEMIPE – UFRGS (2018). 
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Figura 3.5.1.1.1.5 – Fotomicrografia com nicóis cruzados da seção anterior 

 

Fonte: DEMIPE – UFRGS (2018). 

 

Figura 3.5.1.1.1.6 – Fotomicrografia com nicóis descruzados mostrando em detalhe 
cristais de quartzo metamórficos ou policristalinos (Qzm), 
Quartzo (Qz) e K-feldspato (F) 

 

Fonte: DEMIPE – UFRGS (2018). 
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Figura 3.5.1.1.1.7 – Fotomicrografia com nicóis cruzados da seção anterior 
mostrando em detalhe os cristais de quartzo metamórfico 

 

Fonte: DEMIPE – UFRGS (2018). 

 

Figura 3.5.1.1.1.8 – Fotomicrografia com nicóis descruzados destacando na porção 
central da imagem um dos raros cristais de turmalina (T) 

 

Fonte: DEMIPE – UFRGS (2018). 
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3.5.1.1.2 Ensaio de Reação Álcali Sílica (RAS) 

Após a realização da análise petrográfica da areia de fundição, foi realizado o 

ensaio de reação álcali-sílica de acordo com a ABNT NBR 15577-1 (2018), ABNT NBR 

15577-2 (2018), ABNT NBR 15577-3 (2018), ABNT NBR 15577-4 (2018), ABNT NBR 

15577-5 (2018), ABNT NBR 15577-6 (2018) e ABNT NBR 15577-7 (2018). A Tabela 

3.5.1.1.2.1 mostra as classes da estrutura, a Tabela 3.5.1.1.2.2 ilustra a classificação 

de reatividade do agregado e a Tabela 3.5.1.1.2.3 apresenta o grau de risco da 

ocorrência da RAS. 

 

Tabela 3.5.1.1.2.1 – Classe da estrutura de acordo a ABNT NBR 15577 (2018) 

 

Fonte: ABNT NBR 15577 (2018). 
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Tabela 3.5.1.1.2.2 – Classificação de reatividade do agregado 

 

Fonte: ABNT NBR 15577 (2018). 

 

Tabela 3.5.1.1.2.3 – Grau de risco da ocorrência da RAS 

 

Fonte: ABNT NBR 15577 (2018). 

 

O ensaio de RAS foi realizado apenas para a situação crítica, para a mistura 

CCA25, que apresenta 25% de substituição de cimento por cinza de casca de arroz e 

com areia de fundição. A Figura 3.5.1.1.2.1 apresenta o resultado do ensaio. 
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Figura 3.5.1.1.2.1 – Resultado do ensaio de RAS para a mistura CCA25 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Os resultados mostraram que a expansão média aos 16 dias foi de 0,168% e, 

aos 30 dias, foi de 0,226%, sendo classificado como potencialmente reativo grau R1. 

O limite para o agregado ser classificado como inócuo é 0,19% (ABNT NBR 15577-

1/2018).  

Dessa maneira, houve a necessidade da mitigação da RAS, sendo que a 

Tabela 3.5.1.1.2.4 apresenta o grau de intensidade de medida preventiva e a Tabela 

3.5.1.1.2.5 as possíveis medidas de mitigação da RAS (ABNT NBR 15577-1/2008). 

 

Tabela 3.5.1.1.2.4 – Grau de intensidade de medida preventiva (MP) 

 

Fonte: ABNT NBR 15577 (2018). 
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Tabela 3.5.1.1.2.5 – Medidas de mitigação da expansão devido a RAS 

 

Fonte: ABNT NBR 15577 (2018). 

 

Como umas das possíveis utilizações do CUAD é para reforço de estruturas, 

adotou-se as situações mais complexas. Assim, da Tabela 3.5.1.1.2.1 as obras de 

arte e obras especiais enquadram-se na classe D. Da Tabela 3.5.1.1.2.3, para locais 

onde as estruturas estão em contato com os álcalis, em situação de serviço, o 

agregado teria um risco de ocorrência alto. 

Dessa maneira, para o risco alto e classe D, a medida preventiva sugerida seria 

a MP4, apresentada na Tabela 3.5.1.1.2.5. 

3.5.2 Ajuste metodológico após os ensaios preliminares 

Após os ensaios preliminares, em função da RAS, realizou-se uma nova análise 

conjunta do empacotamento com o auxílio do software EMMA. Desta maneira, foi 
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trocado o cimento e os teores de substituição de adições minerais, com o objetivo de 

estudar a possibilidade de mitigação das reações expansivas. 

A Tabela 3.5.2.1 mostra as misturas no traço em massa 1:1,2. A alteração do 

traço de 1:1,5 para 1:1,2 foi realizada para atingir níveis resistência do CUAD, entre 

150 e 200 MPa. 

Para a procedimento experimental, o cimento CP V ARI foi substituído por 

cimento branco estrutural em função dos testes de compatibilidade do funil de Marsh. 

Os teores de substituições ou adições (cal) também foram alterados, conforme ilustra 

a Tabela 3.5.2.1. De acordo com a literatura, os teores ideais de CCA ficam entre 15% 

e 25%, sendo que, dessa maneira, o teor foi reduzido de 25% para 15%. Foi também 

realizado novo estudo de empacotamento pelo software EMMA. 

 

Tabela 3.5.2.1 – Novo estudo da dosagem do CUAD 

Mistura Designação da mistura Componentes 

REF 
(85CI – 15SA) 

Aglomerantes: 85% Cimento estrutural branco, 15% Sílica 
ativa 

(70AI – 30PQ) Agregados: 70% Areia industrial, 30% Pó de quartzo 

CCA15 
(85CI – 15CCA – 15CAL) 

Aglomerantes: 85% Cimento estrutural branco, 15% Cinza 
de casca de arroz + 15% cal (adição) 

(49AF – 21AI – 30PQ) 
Agregados: 70% Areia (70% areia de fundição + 30% areia 
industrial), 30% Pó de quartzo 

CV15 
(85CI – 15CV – 15CAL) 

Aglomerantes: 85% Cimento estrutural branco, 15% Cinza 
volante + 15% cal (adição) 

(49AF – 21AI – 30PQ) 
Agregados: 70% Areia (70% areia de fundição + 30% areia 
industrial), 30% Pó de quartzo 

CCA10-
CV5 

(85CI – 10CCA – 5CV – 
15CAL) 

Aglomerantes: 85% Cimento estrutural branco, 10% Cinza 
de casca de arroz + 5% Cinza volante + 15% cal (adição) 

(49AF – 21AI – 30PQ) 
Agregados: 70% Areia (70% areia de fundição + 30% areia 
industrial), 30% Pó de quartzo 

CCA10-
FC5 

(85CI – 10CCA – 5FC – 
15CAL) 

Aglomerantes: 85% Cimento estrutural branco, 10% Cinza 
de casca de arroz + 5% Fíler calcário + 15% cal (adição) 

(49AF – 21AI – 30PQ) 
Agregados: 70% Areia (70% areia de fundição + 30% areia 
industrial), 30% Pó de quartzo 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

A Tabela 3.5.2.2 apresenta os valores da nova dosagem inseridos na EMMA 

para realizar a mistura pelo Método de Andreassen modificado para as cinco misturas 

estudadas. 
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Tabela 3.5.2.2 – Novos valores inseridos no EMMA para a dosagem pelo Método do 
empacotamento de Andreassen modificado - unitário, em massa 

Material (Relação em massa) REF CCA15 CV15 
CCA10-

CV5 
CCA10-

FC5 

Cimento branco  0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Sílica ativa  0,15 - - - - 

Cal hidratada CH I - 0,15 0,15 0,15 0,15 

CCA - UFSM 2H - 0,15 - 0,10 0,10 

CV 1H - - 0,15 0,05 - 

Fíler calcário 3H - - - - 0,05 

Soma dos materiais cimentícios 1,00 1,15 1,15 1,15 1,15 

      

Pó de quartzo 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Areia industrial 0,84 - - - - 

Areia de fundição - 0,84 0,84 0,84 0,84 

Soma dos agregados 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

      

Relação a/mc 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

TecFlow 8000 – teor total (%) 2,51 4,37 3,28 3,64 3,64 

TecFlow 8000 – teor de sólidos (%) 1,23 2,14 1,61 1,79 1,79 

      

Consumo de cimento (kg/m³) 994 930 944 934 934 

Consumo de clínquer (kg/m³) 895 837 849 841 841 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

A Figura 3.5.2.1 apresenta a inserção dos materiais para a mistura CCA10-CV5 

no EMMA. Como todo o processo é o mesmo para as demais misturas, foi ilustrado o 

lançamento de apenas uma das misturas. 
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Figura 3.5.2.1 – Inserção dos materiais para a mistura CCA10-CV5 no EMMA 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

A Figura 3.5.2.2 apresenta o gráfico para a mistura referência no EMMA, onde 

a curva em azul é a dos materiais componentes do CUAD e a curva em vermelho é a 

obtida segundo o modelo Andreassen Modificado.  

Observa-se que as curvas apresentam uma determinada distância, sendo que 

o objetivo empacotamento de partículas é aproximá-las, para que o somatório das 

áreas superiores e inferiores à curva do modelo seja zero. 

As Figuras 3.5.2.3, 3.5.2.4, 3.5.2.5 e 3.5.2.6 apresentam os gráficos das 

misturas CCA15, CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5 no EMMA. Observa-se que as 

curvas se aproximaram, comprovando que o empacotamento de partículas foi 

realmente efetivo. 
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Figura 3.5.2.2 – Gráfico para a mistura referência no EMMA 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Figura 3.5.2.3 – Gráfico para a mistura CCA15 no EMMA 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Figura 3.5.2.4 – Gráfico para a mistura CV15 no EMMA 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Figura 3.5.2.5 – Gráfico para a mistura CCA10-CV5 no EMMA 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 



159 

 

Figura 3.5.2.6 – Gráfico para a mistura CCA10-FC5 no EMMA 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Esse estudo de empacotamento foi inicial para servir de base para o 

refinamento das misturas. 

3.5.2.1 Ajuste das misturas 

Realizando-se análise crítica sobre o empacotamento de partículas no software 

EMMA, pode-se afirmar que ele é apenas um ponto de partida para os estudos de 

dosagem, visto que faz a interação das curvas granulométricas, exclusivamente 

físicas entre os materiais, levando em conta apenas do tamanho de suas partículas.  

O grande problema é que, quando se adiciona água e aditivo ao material, com 

o início das reações de hidratação, as características físicas dos materiais alteram-se 

representativamente. Dessa maneira, deve-se aliar o empacotamento de partículas 

através do software EMMA com os ensaios reológicos, a fim de conseguir o melhor 

desempenho no conjunto. 

A trabalhabilidade do CUAD é bastante complexa de ser realizada, visto que se 

trabalha muito próximo do limite do desempenho reológico de cada material. Nesse 
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tipo de concreto, a análise de compatibilidade do aditivo com o auxílio do funil de 

Marsh é de fundamental importância.  

Como foi desenvolvido CUAD autoadensável, ao mesmo tempo que se deve 

chegar na autoadensabilidade, deve-se ter cuidado para que não haja incorporação 

de ar, visto que os teores de aditivos são muito elevados. Outro fato que torna o 

consumo de aditivo elevado é o excessivo teor de finos e relação a/mc muito baixa 

para possibilitar o mínimo valor para o Inter Particle Spacing (IPS) e o Maximum Paste 

Spacing (MPT), com o objetivo de ajustar a máxima compacidade possível, em acordo 

com o melhor desempenho reológico apresentado pelas misturas frescas. 

Dessa maneira, para atingir a trabalhabilidade adequada e as propriedades 

mecânicas com desempenho esperado, foram testadas diversas proporções e 

metodologias para a mistura dos traços. 

Depois de vários ensaios de trabalhabilidade, adotou-se, para a adição dos 

aditivos, o procedimento proposto por Larrard e Sedran (1994): 

 

• Mistura de sílica ativa com água e 33% do aditivo superplastificante; 

• Incorporação progressiva do cimento com 50% do aditivo superplastificante; 

• Incorporação da areia e misturar por 1 minuto em alta velocidade; 

• Adição do restante de aditivo superplastificante (17%) e misturar por 1 

minuto em alta velocidade (aproximadamente 1400 R.P.M). 

 

Esse método se mostrou o mais efetivo de todos os sistemas testados, visto 

que a mistura sempre está com água e aditivo desde o início do preparo. A sequência 

de inserção dos materiais está apresentada na Figura 3.5.2.1.1. 
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Figura 3.5.2.1.1 – Ordem de colocação dos materiais para preparo do CUAD 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Para se alcançar a energia de mistura necessária na moldagem, foi utilizada 

uma furadeira de alta potência (900 W) e rotação (entre 645 e 1400 R.P.M), em 

conjunto com pás misturadoras de grande eficiência (Figura 3.7.1.2). O processo de 

mistura ocorreu entre 15 e 20 minutos. Com o objetivo de mitigar a RAS, foram 

reduzidos os teores de adições minerais de 25% para 15%.  

 

• REF:  

o 25% SA → 15% SA. 

• CCA25 → CCA15:  

o 25% CCA → 15% CCA, 20% Cal → 15% Cal. 

• CV25 → CV15:  

o 25% CV → 15% CV, 20% Cal → 15% Cal. 

• CCA15-CV10 → CCA10-CV5:  

o 15% CCA → 10% CCA, 10% CV → 5% CV, 20% Cal → 15% Cal. 

• CCA15-FC10 → CCA10-FC5:  

o 15% CCA → 10% CCA, 10% FC → 5% FC, 20% Cal → 15% Cal. 
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As Tabelas 3.5.2.1.1, 3.5.2.1.2, 3.5.2.1.3, 3.5.2.1.4 e 3.5.2.1.5 apresentam os 

valores detalhados e ajustados das misturas estudadas. As quantidades são 

suficientes para a moldagem de 6 corpos de prova de 5x10cm. 

 

Tabela 3.5.2.1.1 – Mistura referência ajustada após a mitigação da RAS 

REF 1,00 : 1,20 (em massa) 

Material 
Mas esp. 
(g/cm³) 

Mas un. 
(g/cm³) 

Traço 
(unitário) 

Traço 
(gramas) 

Cimento Estrutural Branco 52,5 MPa  3,140 0,984 0,85 1083,8 

Sílica ativa 2,200 0,350 0,15 191,3 

Areia Industrial (100% do total) 2,640 1,480 0,84 1071,0 

Pó de quartzo (30% do total) 2,650 0,915 0,36 459,0 

Água 1,000 1,000 0,20 243,0 

Aditivo TecFlow 8000 – 33,3% (água inicial) 1,087 1,087 0,33 8,0 

Aditivo TecFlow 8000 – 50,0% (cimento) 1,087 1,087 0,50 12,0 

Aditivo TecFlow 8000 – 16,7% (PQ, AI, AF) 1,087 1,087 0,17 4,0 

Total de aditivo (51% de água + 49% de sólidos) 1,087 1,087 1,00 24,0 

    2805,0 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Tabela 3.5.2.1.2 – Mistura CCA15 após a mitigação da RAS 

CCA15 - 1,00 : 1,20 (em massa) 

Material 
Mas esp. 
(g/cm³) 

Mas un. 
(g/cm³) 

Traço 
(unitário) 

Traço 
(gramas) 

Cimento Estrutural Branco 52,5 MPa  3,140 0,984 0,85 1014,5 

Cal 2,300 0,410 0,15 179,0 

CCA 2,160 0,625 0,15 179,0 

Areia Industrial (30% da areia) 2,640 1,480 0,25 298,4 

Areia de Fundição (70% da areia) 2,600 1,455 0,59 704,2 

Pó de quartzo (30% do total) 2,650 0,915 0,36 429,7 

Água 1,000 1,000 0,20 254,5 

Aditivo TecFlow 8000 – 33,3% (água inicial) 1,087 1,087 0,33 13,3 

Aditivo TecFlow 8000 – 50,0% (cimento) 1,087 1,087 0,50 20,0 

Aditivo TecFlow 8000 – 16,7% (PQ, AI, AF) 1,087 1,087 0,17 6,7 

Total de aditivo (51% de água + 49% de sólidos) 1,087 1,087 1,00 40,0 

    2805,0 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Tabela 3.5.2.1.3 – Mistura CV15 após a mitigação da RAS 

CV15 - 1,00 : 1,20 (em massa) 

Material 
Mas esp. 
(g/cm³) 

Mas un. 
(g/cm³) 

Traço 
(unitário) 

Traço 
(gramas) 

Cimento Estrutural Branco 52,5 MPa  3,140 0,984 0,85 1014,5 

Cal 2,300 0,410 0,15 179,0 

CV 2,790 0,910 0,15 179,0 

Areia Industrial (30% da areia) 2,640 1,480 0,25 298,4 

Areia de Fundição (70% da areia) 2,600 1,455 0,59 704,2 

Pó de quartzo (30% do total) 2,650 0,915 0,36 429,7 

Água 1,000 1,000 0,20 259,5 

Aditivo TecFlow 8000 – 33,3% (água inicial) 1,087 1,087 0,33 10,0 

Aditivo TecFlow 8000 – 50,0% (cimento) 1,087 1,087 0,50 15,0 

Aditivo TecFlow 8000 – 16,7% (PQ, AI, AF) 1,087 1,087 0,17 5,0 

Total de aditivo (51% de água + 49% de sólidos) 1,087 1,087 1,00 30,0 

    2805,0 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Tabela 3.5.2.1.4 – Mistura CCA10-CV5 após a mitigação da RAS 

CCA10-CV5 - 1,00 : 1,20 (em massa) 

Material 
Mas esp. 
(g/cm³) 

Mas un. 
(g/cm³) 

Traço 
(unitário) 

Traço 
(gramas) 

Cimento Estrutural Branco 52,5 MPa  3,140 0,984 0,85 1014,5 

Cal 2,300 0,410 0,15 179,0 

CCA 2,160 0,625 0,10 119,4 

CV 2,790 0,910 0,05 59,7 

Areia Industrial (30% da areia) 2,640 1,480 0,25 298,4 

Areia de Fundição (70% da areia) 2,600 1,455 0,59 704,2 

Pó de quartzo (30% do total) 2,650 0,915 0,36 429,7 

Água 1,000 1,000 0,20 257,0 

Aditivo TecFlow 8000 – 33,3% (água inicial) 1,087 1,087 0,33 11,7 

Aditivo TecFlow 8000 – 50,0% (cimento) 1,087 1,087 0,50 17,5 

Aditivo TecFlow 8000 – 16,7% (PQ, AI, AF) 1,087 1,087 0,17 5,8 

Total de aditivo (51% de água + 49% de sólidos) 1,087 1,087 1,00 35,0 
    2805,0 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Tabela 3.5.2.1.5 – Mistura CCA10-FC5 após a mitigação da RAS 

CCA10-FC5 - 1,00 : 1,20 (em massa) 

Material 
Mas esp. 
(g/cm³) 

Mas un. 
(g/cm³) 

Traço 
(unitário) 

Traço 
(gramas) 

Cimento Estrutural Branco 52,5 MPa 3,140 0,984 0,85 1014,5 

Cal 2,300 0,410 0,15 179,0 

CCA 2,160 0,625 0,10 119,4 

Fíler calcário 3H 2,790 0,910 0,05 59,7 

Areia Industrial (30% da areia) 2,640 1,480 0,25 298,4 

Areia de Fundição (70% da areia) 2,600 1,455 0,59 704,2 

Pó de quartzo (30% do total) 2,650 0,915 0,36 429,7 

Água 1,000 1,000 0,20 257,0 

Aditivo TecFlow 8000 – 33,3% (água inicial) 1,087 1,087 0,33 11,7 

Aditivo TecFlow 8000 – 50,0% (cimento) 1,087 1,087 0,50 17,5 

Aditivo TecFlow 8000 – 16,7% (PQ, AI, AF) 1,087 1,087 0,17 5,8 

Total de aditivo (51% de água + 49% de sólidos) 1,087 1,087 1,00 35,0 
    2805,0 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

3.5.2.1.1 Novo ensaio de Reação Álcali Sílica (RAS) 

Após o ajuste das misturas, com alterações dos teores de adições minerais e 

redução dos teores de areia de fundição fenólica, buscou-se mitigar a reação álcali 

sílica, para a mistura crítica, com 15% de cinza de casca de arroz e areia de fundição. 

O resultado está apresentado na Figura 3.5.2.1.1.1. 
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Figura 3.5.2.1.1.1 – Resultado do ensaio de RAS após a mitigação 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

A mitigação da RAS foi efetiva, sendo que os valores ficaram abaixo do limite 

de 0,19%, conforme a ABNT NBR 15577-1 (2018). Com esse resultado, aplicar-se-á 

às misturas desta pesquisa as proporções indicadas pelo novo estudo de ajustamento, 

que se adequam tanto com o estudo do melhor empacotamento quanto ao 

desempenho de trabalhabilidade. 

3.6 CURA 

3.6.1 Cura úmida 

A cura úmida foi adotada devido à facilidade de execução em obra. Quando se 

trabalha com concretos de pós-reativos, com o uso de pó de quartzo, é usual utilizar 

cura térmica com o objetivo de acelerar as reações de hidratação. Porém, optou-se 

por comparar os resultados realizando-se os dois tipos de cura, em função do nível 

de resistência a ser atingido pelos diferentes tipos, em dado intervalo de tempo. Após 

o lançamento do CUAD nas formas, colocou-se o mesmo dentro de sacos plásticos 

para que a água da mistura não evaporasse. Após a desmoldagem, ocorrida no dia 

posterior ao da moldagem, os corpos de prova foram para a cura úmida e ficaram até 
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o rompimento. A Figura 3.6.1.1 apresenta como os corpos de prova foram 

acondicionados para realizar a cura úmida. 

 

Figura 3.6.1.1 – Acondicionamento dos corpos de prova 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

3.6.2 Cura térmica 

A cura térmica foi adotada para acelerar as reações de hidratação e aumentar 

a resistência, principalmente nas idades iniciais. O procedimento adotado está 

apresentado na Figura 3.6.2.1. 

 

Figura 3.6.2.1 – Procedimento de cura térmica 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

O procedimento adotado para a cura térmica é o mais utilizado pelos 

pesquisadores. Van et al. (2014) e Zhao et al. (2016) destacam que, após a 

desmoldagem, é recomendável deixar o CP por 1 dia na cura úmida, para depois 

colocar na cura térmica. Dessa maneira, o corpo de prova não sofre uma variação 

brusca de temperatura. Alguns pesquisadores colocam os corpos de prova na cura 
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térmica após a desmoldagem, porém, quando se trabalha com adições minerais 

altamente reativas, e após uma mitigação de RAS, recomenda-se a cura térmica 

realizada nesta pesquisa. A Figura 3.6.2.2 apresenta o equipamento onde foi realizada 

a cura térmica. 

 

Figura 3.6.2.2 – Equipamento onde foi realizada a cura térmica 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Como o corpo de prova sofre uma transição de temperatura da cura úmida para 

a térmica, o autor controlou esse processo com um termômetro digital, ilustrado na 

Figura 3.6.2.2. O tempo dessa transição foi de uma hora. 

3.7 ENSAIOS REALIZADOS  

3.7.1 Trabalhabilidade do CUAD 

Para avaliação das propriedades das misturas frescas, foram realizados os 

ensaios de trabalhabilidade e consistência do CUAD. Como o concreto em estudo é 

um concreto autoadensável, realizou-se a adaptação para a testar a reologia, visto 

que o mesmo não possui estrutura de equipamentos como reômetros rotacionais, de 

placa e squeeze flow. A Figura 3.7.1.1 apresenta a separação dos materiais. 
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Figura 3.7.1.1 – Separação dos materiais para a moldagem 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

A Figura 3.7.1.2 apresenta o processo de moldagem, que foi realizado sempre 

em dupla. Enquanto um manipulava a furadeira, o outro direcionava a misturas para 

o centro do recipiente. O tempo de moldagem oscilou entre 15 e 20 minutos. Para 

garantir a temperatura dos materiais durante o processo de mistura, o recipiente da 

argamassadeira foi introduzido em um balde com água e gelo. 

A Figura 3.7.1.3 apresenta a trabalhabilidade das misturas REF e CCA15. 

Adotou-se esta prática por falta de equipamento específico para determinação das 

características reológicas das misturas desenvolvidas. 
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Figura 3.7.1.2 – Processo de moldagem final do CUAD 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Figura 3.7.1.3 – Trabalhabilidade das misturas REF e CCA15 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Para que todas as misturas apresentassem a mesma trabalhabilidade, foram 

alterados os teores de aditivo para cada mistura, conforme apresentaram as Tabelas 

3.5.2.1.1, 3.5.2.1.2, 3.5.2.1.3, 3.5.2.1.4 e 3.5.2.1.5. A Figura 3.7.1.4 apresenta a 

consistência da mistura CCA15. 
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Figura 3.7.1.4 – Consistência da mistura CCA15 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Dessa maneira, conforme ilustra a Figura 3.7.1.4, o CUAD apresentou a 

trabalhabilidade necessária para ser autoadensável. A mistura crítica para realizar a 

trabalhabilidade foi a CCA15, que apresenta o maior teor de cinza de casca de arroz, 

por apresentar uma elevada finura. A Figura 3.7.1.5 apresenta o ensaio mini slump 

flow test e a Tabela 3.7.1.1 mostra os resultados do mini slump flow test. O aspecto 

final do CUAD para a mistura CCA15 está apresentado na Figura 3.7.1.6. 

 

Figura 3.7.1.5 – Mini slump flow test da mistura CCA15 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Tabela 3.7.1.1 – Resultados do mini slump flow test das misturas estudadas 

Mistura Espalhamento (mm) 

REF 301 

CCA15 278 

CV15 283 

CCA10-CV5 279 

CCA10-FC5 281 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Figura 3.7.1.6 – Aspecto final do corpo de prova da mistura CCA15 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

3.7.2 Avaliação do CUAD no estado endurecido 

Para avaliação do desempenho das misturas desenvolvidas, foram realizados 

os ensaios de resistência à compressão axial, ao módulo de elasticidade e aos 

rompimentos instrumentados para os ensaios mecânicos. Para analisar a 

microestrutura: Difração de raio X, Análise Termogravimétrica TG/DTG 

(Thermogravimetric Analysis), Espectroscopia por infravermelho pela transformada de 

Fourier (FTIR) e Microscopia Eletrônica de Varredura com idades de 7, 28 e 91 dias 

para os ensaios mecânicos e 28 e 91 dias para as análises microestruturais. 
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3.7.2.1 Resistência à compressão axial  

Os ensaios de resistência à compressão axial foram realizados de acordo com 

a ABNT NBR 5738 (2016) e ABNT NBR 5739 (2018). O rompimento foi na máquina 

hidráulica universal Instron, modelo HDX 1500, sendo que foi adotada uma taxa de 

deslocamento de 0,01 mm/s.  

Para verificar a eficiência do cimento, foi calculada a quantidade de clínquer 

(kg.m-3) por MPa de resistência à compressão, conforme ilustra a equação 3.2.7.1.1. 

 

fc unitário = 
Kg de clínquer

Resistência à compressão axial (MPa)
               (Equação 3.2.7.1.1) 

 

3.7.2.2 Módulo de elasticidade 

Os ensaios de módulo de elasticidade foram realizados por meio do 

rompimento instrumentado com strain gauges na prensa Instron, com o sistema 

Catman (marca HBM) de aquisição de dados. A determinação dos módulos de 

elasticidade foi realizada através de rompimentos instrumentados com strain gauges, 

sendo que o ensaio também forneceu as curvas de tensão x deformação até o 

momento da ruptura. Dessa maneira, foram realizados ciclos de carga e descarga, e 

o cálculo foi realizado entre 0,5 MPa e 0,3 fc e 0,5 fc. 

O modelo utilizado foi o extensômetro modelo PA-06-125AA120.L, da 

fabricante Excel Extensômetros. Esse modelo é fornecido com fios de cobre soldados 

nos terminais (comprimento 50 mm, 34 AWG, isolado por verniz). As características 

do strain gauge estão apresentadas na Figura 3.7.2.2.1. 
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Figura 3.7.2.2.1 – Características do strain gauge utilizado 

 

Fonte: Adaptado de Excel extensores (2019). 

3.7.2.3 Rompimentos instrumentados 

Da mesma maneira que o ensaios de módulo de elasticidade, os rompimentos 

instrumentados foram realizados através de strain gauges na prensa Instron, com o 

sistema Catman de aquisição de dados. Foram utilizados dois strain gauges para cada 

corpo de prova.  Foram medidas as tensões e as deformações específicas até o 

momento da ruptura.  

O objetivo do ensaio foi avaliar o comportamento do CP até a ruptura, para 

poder avaliar como ele se deforma ao longo da aplicação da carga. 

3.7.2.4 Difração de Raio X (RDX) 

Os difratogramas foram gerados em um Difratômetro de raios X de pó da 

marca Rigaku, modelo Miniflex® 300, modo Step, com Scan speed de 0,5 s e Scan 

step de 0,03°, em ângulos de 5 a 100°. Foi utilizada radiação de Cu Kα (λ = 1,54184 

Å) e fonte de energia com 30 kV e 10 mA. O software detecta o ângulo e a distância 

interplanar de cada pico, juntamente com a intensidade na posição do pico, e a largura 

do pico a meia altura. A Figura 3.7.2.4.1 ilustra o equipamento. 
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Previamente a análise, foi realizada a paralisação das reações de hidratação, 

conforme Lothenbach e Durdziński (2016): 

 

• Preparar as amostras em recipientes de plástico (polietileno) com tampa, 

deixar 24 horas e desmoldar e deixar em água com cal, ou câmara úmida 

23°C; 

• Chegada a idade da amostra pegar a amostra, escovar e lavar em água 

corrente para retirar a cal; 

• Cortar o CP em fatias de espessura entre 3 e 5 mm (descartar a primeira 

fatia) 

• Deixar os discos diretamente no isopropanol por 30 minutos para paralisar 

as reações de hidratação; 

• Secar as amostras em estufa a 40°C por 30 minutos; 

• Separar um pedaço para medir diretamente no difratômetro; 

• Moer as fatias manualmente; 

• Peneirar na # 75 µm; 

• Acondicionar em potes hermeticamente fechados e selar com filme de PVC; 

• Identificar as amostras e levar para o laboratório. 

 

Figura 3.7.2.4.1 – Rigaku Miniflex 300 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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3.7.2.5 Análise Termogravimétrica (TG/DTG) 

As análises foram realizadas com o objetivo de verificar as variações de massa 

ocorridas no concreto durante o aquecimento da amostra, mostrando as perdas em 

todas as faixas de temperatura, por meio da quebra das ligações químicas. O 

equipamento a ser utilizado foi o Shimadzu TGA 50, ilustrado na Figura 3.7.2.5.1. Com 

este equipamento podem ser determinados os teores de água livre, hidratos e 

carbonatos. 

Previamente a análise, foi realizada a paralisação das reações de hidratação, 

conforme Lothenbach e Durdziński (2016): 

• Chegada a idade do ensaio pegar a amostra, escovar e lavar em água 

corrente para retirar a cal; 

• Moer os CPs manualmente; 

• Misturar 5 gramas de pasta de cimento moído com 50 ml de isopropanol no 

béquer de vidro. Deixar a suspensão descansar por 10 a 15 minutos; 

• Lavar (filtrar) a suspensão com um funil (colocar a amostra em um filtro de 

papel) para remover o excesso de isopropanol no dessecador (secar no 

vácuo); 

• Lavar o sólido (ainda no filtro) com 5 a 10 ml de éter dietílico para remover 

o isopropanol; 

• Secar em estufa a 40°C por 10 a 30 minutos; 

• Acondicionar em potes hermeticamente fechados e selar com filme de PVC 

(preferencialmente analisar a amostra no mesmo dia ou no outro, mas é 

possível deixar a amostra estocada por alguns dias em um frasco fechado); 

• Identificar as amostras e levar para o laboratório. 
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Figura 3.7.2.5.1 – Shimadzu TGA 50 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

As primeiras perdas de massa são referentes à água livre, sendo que os níveis 

de temperatura para essa faixa vão até aproximadamente 105°C. Após essa 

temperatura, de 105°C até 400°C, a perda de massa corresponde a água 

quimicamente combinada. Esse teor foi obtido pela equação de Bhatty (1986), 

mostrada na equação 3.7.2.5.1. 

 

H2OCOMB = (Ldh + Ldx) + [0,41 x (Ldc)]             (equação 3.7.2.5.1) 

 

Onde:  

H2OCOMB: teor de água combinada; 

Ldh: perda de massa na desidratação do C-S-H gel entre 105° e 400°C; 

Ldx: perda de massa da desidroxilação do CH entre 400° e 500°C; 

Ldc: perda de massa na descarbonatação dos carbonatos acima de 600°C. 

 

A perda de massa proveniente do CH ocorre entre 400°C e 500°C. Já os 

carbonatos se decompõem entre 550°C e 990°C, conforme Thiery et al. (2007). Dessa 

maneira, o autor utilizou as equações de Lothenbach e Durdziński. (2016) para 
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determinar os teores de CH e carbonatos. A equação 3.7.2.5.2 apresenta o cálculo do 

teor de CH no concreto. 

 

CHMEDIDO = WLCH x (mCH / mH2O) = WLCH x (74/18) = WLCH x 4,11 (equação 3.7.2.5.2) 

 

Onde: 

WLCH: perda de massa devido à evaporação da água entre 400 °C – 500 °C; 

mCH: massa molecular do CH = 74 g/mol; 

mH2O: massa molecular da água = 18 g/mol. 

 

A determinação dos teores de carbonatos de cálcio, conforme Thiery et al. 

(2007), é determinada em três faixas. A faixa I ocorre entre 780°C < T < 990°C, a faixa 

II ocorre entre 680°C < T < 780°C e a faixa III ocorre 550°C < T < 680°C.   

Thiery et al. (2007) exalta que a decomposição da calcita ocorre acima de 

600°C, de acordo com a equação 3.7.2.5.3. 

 

CaCO3 → CaO + CO2                          (equação 3.7.2.5.3) 

 

O teor de calcita no concreto pode ser determinado pela equação 3.7.2.5.4: 

 

CaCO3 MEDIDO = WLCaCO3 x (mCaCO3 /mCO2) = 

WLCaCO3 x (100/44) = WLCaCO3 x 2,27            (equação 3.7.2.5.4) 

 

Onde:  

WLCaCO3 = perda de massa do composto no ensaio acima de 600°C; 

mCaCO3: massa molecular do CaCO3 = 100g/mol; 

mCO2: massa molecular do CO2 = 44g/mol. 

 

Lothenbach e Durdziński (2016) destacam que os métodos descritos 

anteriormente não devem ser utilizados para a determinação de teores de C-S-H, pois 

a perda de água no ensaio de DTG envolve muita variação de temperatura. Os 

métodos descritos por Lothenbach e Durdziński (2016) podem ser utilizados para o 

cálculo dos teores de portlandita e calcita. 
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3.7.2.6 Espectroscopia por Infravermelho através da transformada de Fourier (FTIR) 

Foi utilizada para determinar a espectrometria de absorção da região do 

infravermelho com a finalidade de identificar os grupos funcionais presentes no 

concreto. Para cada número de onda (cm-1) existente uma formação correspondente 

de cada composto formado. O equipamento utilizado foi o Shimadzu IRTracer 100, 

ilustrado na Figura 3.7.2.6.1. O procedimento de paralização das reações de 

hidratação foi o mesmo do ensaio TG e DTG. 

 

Figura 3.7.2.6.1 – Shimadzu IRTracer 100 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

3.7.2.7 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/EDS) 

O ensaio foi realizado para verificar o aspecto qualitativo dos componentes da 

microestrutura por meio das micrografias, bem como as espécies químicas formadas 

por EDS. A Figura 3.7.2.7.1 mostra o equipamento. Após uma pré-secagem, as 

amostras foram metalizadas, ou seja, revestidas de ouro. 
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Figura 3.7.2.7.1 – Vista geral do equipamento modelo JSM IT 100, da Jeol 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
 

O procedimento de paralização das reações de hidratação foi conforme: 

• Coletar os cubos com aresta de 3 a 5 mm; 

• Deixar imerso em álcool isopropílico por 15 minutos; 

• Lavar em éter dietílico para remover o isopropanol; 

• Secar em estufa a 40°C por 10 a 30 minutos; 

• Acondicionar em potes hermeticamente fechados e selar com filme de 

PVC; 

• Identificar as amostras e levar para o laboratório. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL 

Quando se trabalha com CUAD, que é uma variação do Concreto de Pós 

Reativos, onde os níveis de resistências são muito elevados, qualquer imperfeição na 

face do corpo de prova pode acumular tensões nesse ponto, e não representar a 

resistência real do corpo de prova. Dessa maneira, determinar os níveis de resistência 

desse tipo de material é muito complexo. Como o material apresenta porosidade 

baixa, a ruptura é frágil e os cuidados para fazer a retificação dos CPs são 

fundamentais. O autor fez a retificação em um torno mecânico e retífica (apresentada 

na Metodologia), para garantir que a faces ficassem planas e paralelas. As dimensões 

dos corpos de prova foi de Ø 5x10 cm.  

Para cada mistura, foram realizados os rompimentos de nove CPs, para se ter 

uma maior amostragem. Além da retificação, da velocidade de aplicação das cargas, 

outro fator importante é centralizar bem o CP na célula de carga, visto que este 

processo é manual. Dessa maneira, mesmo com esses cuidados, houve uma variação 

nos resultados, e foi realizada uma avaliação estatística, apresentada na página 222, 

223 e 224. As Figuras 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 apresentam os resultados para 

as misturas REF, CCA15, CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5, respectivamente. 

 

Figura 4.1.1 – Resistência à compressão axial da mistura REF 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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De acordo com a Figura 4.1.1, observa-se que houve uma evolução 

significativa de 7 para os 28 dias para a cura úmida. Também se verificou a eficiência 

da cura térmica aos 7 dias. A elevação da temperatura proporcionou a aceleração das 

reações de hidratação do cimento e sílica ativa com o pó de quartzo. O ganho de 

resistência rápido é fundamental quando se trabalha com CUAD, visto que o principal 

uso é para reforço de estruturas. O valor do REF T, aos 7 dias, ficou mais elevado que 

o REF U aos 28 dias, sendo que, aos 91 dias, houve uma tendência de aproximação 

dessas resistências.  

Selleng, Fontana e Meng (2016) avaliaram CUAD com cura térmica a 90°C e 

verificaram que, aos 28 dias, as resistências foram de 20 a 25% mais elevadas em 

comparação às misturas com cura úmida. Lehmann (2013) e Yazici, Deniz e Baradan 

(2013) concluíram que a cura térmica acelera as reações de hidratação e as reações 

pozolânicas. 

A diferença dos níveis de resistência dos 7 aos 91 dias para a cura úmida foi 

de 43,65 MPa, e para a cura térmica essa diferença foi de 28,46 MPa. Ficou evidente 

que, após um período inicial de aceleração das reações de hidratação induzidas pela 

temperatura, houve uma tendência de equiparação ao longo do tempo, com maior 

ganho de resistência para a cura úmida.  

Rahmatabadi (2015) avaliou Concreto de Pós Reativos (CPR) de traço 

(1,00:0,75), com 30% de sílica ativa. Foram realizados diversos tipos de cura, e os 

CPs submetidos a cura térmica foram os que apresentaram o melhor desempenho. 

Verificou também que a 90°C houve um refinamento dos poros, tornando a 

microestrutura mais compacta através da aceleração das reações pozolânicas, visto 

que a teor do C-S-H mudou com a temperatura. Esse comportamento foi o mesmo 

encontrado nessa pesquisa. 

Em concretos com maiores teores de elementos finos, como é o caso das 

misturas CCA15, CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5, as quais foram utilizadas adições 

minerais mais finas que o cimento e a sílica ativa, como é o caso da CCA e cal, fazem 

com que seja necessário uma maior quantidade de água para a mesma 

trabalhabilidade da mistura com sílica ativa. Para atingir a mesma trabalhabilidade, 

faz-se uso do aditivo superplastificante. 

A adição de pó de quartzo no concreto deve sempre ser vinculada ao 

fornecimento de temperatura. Sob condições de cura ambiente, o pó de quartzo não 

é reativo e contribui na resistência apenas pelo efeito físico, ou seja, da finura. Já em 
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concretos submetidos a cura térmica de 90 °C, está promove a reação do pó de 

quartzo com a pasta de cimento (MÜLLER et al., 2008). 

 

Figura 4.1.2 – Resistência à compressão axial média da mistura CCA15 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Uma das premissas básicas do trabalho é a utilização de adições minerais e 

resíduos industriais, que nesse caso foi a areia de fundição fenólica, que, nas misturas 

CCA15, CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5, foram de 70% do total da areia utilizada, 

sendo os outros 30% pó de quartzo. Também foram utilizadas adições minerais, 

sendo que, na mistura CCA15, foi utilizado 15% de CCA em substituição ao cimento.  

De acordo com a Figura 4.1.2, observa-se, da mesma maneira que a mistura 

REF, que houve uma evolução significativa de 7 para os 28 dias para a mistura com 

cura úmida, sendo que esse comportamento era esperado, principalmente devido às 

reações de hidratação que ocorreram nesse intervalo de tempo. Aos 7 dias para a 

cura térmica, o nível de resistência foi mais elevado em comparação aos 28 dias. 

Como a cura térmica ocorreu do dia 3 ao dia 7 (data do rompimento), houve uma 

aceleração das reações de hidratação devido ao calor até os 7 dias. Após o processo 

de cura térmica, o CP retornou a cura úmida, permanecendo dos 7 aos 28 dias. Uma 

explicação para esse comportamento é a aceleração das reações pozolânicas com o 

aumento da temperatura e que, após esse ganho de resistência inicial até os 7 dias, 

não havendo espaço suficiente para a formação dos compostos hidratados, não houve 
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evolução para os 28 dias. Também existe a situação da retificação no torno mecânico, 

que para idades mais elevadas, fica nítida uma maior dificuldade dessa retificação. 

Dessa maneira, mesmo com as faces paralelas, uma pequena rugosidade na face do 

CP pode promover um acréscimo de tensão rompendo o mesmo em uma resistência 

inferior a resistência potencial.   

Vale destacar o significativo crescimento da resistência aos 7 dias com cura 

térmica. Se em temperatura normal de cura (úmida), o crescimento já é considerável, 

visto que é uma característica da CCA (crescimento considerável nas primeiras 

idades), com a cura térmica esse ganho é expressivo (50 MPa). A reatividade da CCA 

depende intensamente de sua superfície específica que influi diretamente nas reações 

pozolânicas com o CH da reação de hidratação do cimento (KARIM et al., 2012).  

Isaia (1995) desenvolveu concretos com relação a/ag 0,3, sendo que, para 

teores de 30% de CCA em substituição ao cimento, a resistência aos 3 dias foi de 

58,9 MPa, aos 7 dias igual 70,9 MPa e aos 28 dias igual 85,5 MPa e aos 91 dias foi 

de 99,9 MPa, com cura úmida.  

Quando se avalia a evolução dos 28 para os 91 dias, observa-se que houve um 

aumento semelhante para as curas úmida e térmica, de 21,59 MPa e 19,65 MPa, 

respectivamente. Como o CUAD é um tipo especial de concreto, com elevados teores 

de finos e baixa relação a/mc, não há muito espaço disponível para as reações de 

hidratação como ocorre em concretos convencionais. Mesmo assim houve um 

aumento significativo de resistência, tanto para a cura úmida quanto para a cura 

térmica dos 28 aos 91 dias.  

Os resultados mostram que a CCA produzida sem controle de temperatura 

pode ser utilizada em qualquer tipo de concreto, sendo que esse mesmo 

comportamento foi presenciado por Isaia et al. (2010) e Venkatanarayanan e 

Rangaraju (2015). 

Uma análise relevante dos 28 para os 91 dias, é que, nas misturas CCA15, 

CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5, foram adicionados 15% de cal, com o objetivo de 

fornecer hidróxido de cálcio para reagir com as pozolanas e, dessa maneira, densificar 

a pasta proporcionando ganho de resistência. Essa hipótese se verificou parcialmente, 

e a provável explicação desse comportamento é de que, como o CUAD tem excesso 

de finos e relação a/mc muito baixa, além de não haver água  

suficiente para hidratação dos materiais, também há pouco espaço para que 

esses novos compostos de hidratação se formem.   
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Dessa maneira, o incremento de resistência foi preponderantemente pelo efeito 

físico, embora houvesse também o efeito químico. Kim, Hadl e Nguyen (2016) 

conseguiram reduzir de 10 a 18% do teor de cimento para produção de CUAD, 

realizando o empacotamento de partículas. Um ponto muito relevante da CCA é que 

ela, mesmo em teores elevados em relações a/mc baixas, é benéfica na mitigação da 

retração autógena, sendo que isso é devido à alta superfície específica e estrutura 

porosa, que atua como um reservatório interno, liberando a água mais lentamente 

(HUANG et al., 2016). 

 

Figura 4.1.3 – Resistência à compressão axial média da mistura CV15 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Analisando-se a Figura 4.1.3, referente à mistura CV15, nota-se o mesmo 

comportamento da mistura CCA15, sendo que houve uma evolução parecida de 

7 para os 28 dias e 28 para 91 dias, tanto para a cura úmida, quanto para a cura 

térmica. A incorporação de cal, para reagir com a pozolana, ocorreu parcialmente, e 

o principal motivo foi o efeito físico, conforme observado na difração de 

raio X refinada por Rietveld. Ficou evidente a importância da cura térmica, sendo que, 

aos 28 dias com cura térmica, o desempenho foi ligeiramente superior aos 91 dias 

com cura úmida. O nível de resistência mais elevado foi para a cura térmica aos 91 

dias, com 152,04 MPa. 
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Comparando-se os níveis de resistência com a mistura CCA15, nota-se que a 

CV15 apresentou níveis menores. Enquanto a mistura com CCA apresentou 

140,56 MPa aos 7 dias para a cura térmica, a com CV 113,01 MPa, o que comprova 

que a CCA é mais fina, mais reativa e que aumentou a resistência em idades iniciais. 

Já para idades mais avançadas houve uma maior aproximação dos níveis de 

resistência, mostrando que a CV tem maior reatividade ao longo do tempo. A cura 

térmica acelera a reação da alumina amorfa. 

 

Figura 4.1.4 – Resistência à compressão axial média da mistura CCA10-CV5 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Conforme a Figura 4.1.4, que apresenta os resultados de resistência à 

compressão axial da mistura CCA10-CV5, observa-se comportamento similar das 

misturas CCA15 e CV15, sendo que houve uma evolução significativa de 7 para os 

28 dias para a cura úmida. Para a cura térmica, os resultados de 7 e 28 dias foram 

estatisticamente os mesmos. Observa-se também que houve um aumento 

significativo dos 28 para os 91 dias. Dos 28 para os 91 dias, a mistura CCA10-CV5 U 

evoluiu 20,31 MPa, e a CCA10-CV5 T evoluiu 21,42 MPa, ou seja, estatisticamente 

iguais, conforme o item 4.1.1. A incorporação de cal com o objetivo de aumentar a 

reação pozolânica ocorreu parcialmente, e como nos demais traços o efeito físico foi 

preponderante para o aumento nos níveis de resistência.  
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Figura 4.1.5 – Resistência à compressão axial da mistura CCA10-FC5 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

A Figura 4.1.7 ilustra os resultados da mistura CCA10-FC5. Da mesma maneira 

que as outras misturas, os ganhos de resistência ocorreram de maneira mais 

significativa dos 7 aos 28 dias, e os níveis de resistência mais elevados foram para as 

misturas com cura térmica, que se mostrou efetiva para todas as misturas estudadas. 

Para a cura úmida, houve um ganho de resistência dos 7 para os 28 e dos 28 para os 

91 dias. Para a cura térmica houve um ligeiro descréscimo de resistência dos 28 para 

os 91 dias, sendo que nesse tipo de concreto podem ocorrer acúmulos de tensão em 

um determinado ponto. 

Huang et al. (2016) avaliaram CUAD com sílica ativa, fíler calcário e cinza 

volante, sendo que concluíram que CV é menos reativa que a SA, e o comportamento 

foi inferior à mistura referência. Para o traço com CV, relatam que o grau de hidratação 

do cimento foi menor para o mesmo nível de resistência do traço com SA. Também 

afirmaram que o fíler calcário tem efeito preponderante físico, que também foi uma 

conclusão desta pesquisa. 

Para todas as misturas estudadas, somente a CCA10-FC5 não atingiu 150 MPa 

aos 91 dias para as resistências médias, mas alcançou esse valor para a resistência 

potencial, com 154,45 MPa, ilustrada na Figura 4.1.11. Houve uma representatividade 
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maior para o efeito da finura, do que o efeito devido às reações de hidratação dos 

materiais cimentícios 

Vale ressaltar que, segundo Isaia, Gastaldini e Moraes (2003) e De Schutter 

(2016), as misturas ternárias propendem a ter desempenhos superiores a traços 

binários, utilizando as mesmas pozolanas. Esse comportamento explica-se devido às 

mudanças microestruturais que adições minerais promovem, evidenciando que o 

efeito do grupo é mais efetivo que os efeitos individuais das pozolanas nas misturas. 

Porém, esse comportamento  é válido, geralmente, para concretos convencionais, 

onde existe mais espaços para as reações de hidratação, e consequentemente a 

reação pozolânica e as relações a/mc são mais elevadas.  

A Figura 4.1.6 ilustra a evolução das resistências à compressão axial para a 

cura úmida, desta pesquisa. 

 

Figura 4.1.6 – Evolução das resistências à compressão axial média para a cura úmida 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

De acordo com a Figura 4.1.6, observa-se que, para a cura úmida, a evolução 

foi significativa dos 7 para os 28 dias. Como o CUAD é um concreto de 

pós-reativos, principalmente pelo efeito tardio de reatividade do pó de quartzo, até os 

7 dias os níveis de resistência desenvolvidos foram baixos. Os ganhos de resistência 

dos 28 aos 91 dias foram promissores, com destaque para a mistura CV15, com 

23,2% de ganho. Houve uma combinação dessas duas pozolanas para a reação com 
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o hidróxido de cálcio fornecido, formando compostos hidratados secundários, 

contribuindo para o ganho de resistência. Essa combinação é o efeito sinérgico.  

A Figura 4.1.7 ilustra a evolução das resistências para a cura térmica. 

 

Figura 4.1.7 – Evolução das resistências à compressão axial média para a cura 
térmica 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Figura 4.1.7, nota-se que as evoluções de resistência foram bem inferiores 

quando comparadas com a cura úmida. A explicação para esse comportamento é que 

a cura térmica acelerou as reações de hidratação nas idades iniciais e, nos 7 dias, o 

CUAD já apresentava níveis de resistência bem elevados, principalmente pela 

reatividade do pó de quartzo. A única mistura que apresentou um ligeiro decréscimo 

foi a CCA15 dos 7 aos 28 dias. Também vale ressaltar que, em idades mais 

avançadas, torna-se mais difícil o processo de retificação dos CPs, sendo que 

qualquer imperfeição pode alterar a representatividade dos resultados. 

O maior incremento de resistência para todas as idades na cura térmica foi para 

a mistura CV15, atingindo ganho de 34,5% dos 7 aos 91 dias. Nesse traço, verificou-

se o efeito químico da CV com o CH fornecido. Fidjestol, Thorsteinsen e Svennevig 

(2012) destacam que a cura térmica acelera as reações pozolânicas com o CH nas 

primeiras idades densificando a matriz cimentícia. 

8
,3

% 1
0

,6
%

1
9

,7
%

-0
,1

%

3
,8

%

3
,7

%

1
7

,1
%

1
4

,8
%

3
4

,5
%

0
,9

%

1
6

,4
%

1
7

,5
%

1
3

,6
%

-3
,0

%

1
0

,2
%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

7 a 28 dias 28 a 91 dias 7 a 91 dias

A
c

ré
s

c
im

o
 d

e
 r

e
s

is
tê

n
c

ia
 (

%
)

Idade (dias)

Evolução da resistência média - cura térmica

REF T

CCA15 T

CV15 T

CCA10-CV5 T

CCA10-FC5 T



190 

 

As Figuras 4.1.8, 4.1.9 e 4.1.10 apresentam os resultados discriminados por 

idade, de 7, 28 e 91 dias, respectivamente, para todas as misturas. 

 

Figura 4.1.8 – Resistência à compressão axial média aos 7 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Analisando-se a Figura 4.1.8, observa-se que tanto para a cura úmida quanto 

para a cura térmica, a mistura referência obteve os melhores resultados. O autor 

propôs um traço referência convencional, de acordo com a literatura existente 

(cimento + sílica ativa + pó de quartzo + areia industrial), embora as demais misturas 

não utilizem a sílica ativa, e sim CCA, CV e FC. O objetivo dessa comparação foi 

desenvolver novos tipos de CUAD, verificando a viabilidade desses novos produtos. 

Ficou evidente que, aos 7 dias para a cura úmida, os níveis de resistência não 

são condizentes com CUAD, embora ainda estejam em idades baixas. Os resultados 

das misturas CCA15, CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5 para a cura úmida foram 

estaticamente iguais, apresentado no item 4.1.1.  

Dessa maneira, o desempenho do CUAD estudado é devido a um efeito 

concomitante dos finos e da reação química de formação de compostos hidratados, 

sendo esse último o principal. A explicação é que, mesmo alterando as adições 

minerais, as resistências foram muito próximas para a cura úmida, ou seja, a 

reatividade de cada adição não foi significativa, e o efeito da finura foi preponderante 
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para o desempenho. Como o processo inicial de dosagem é realizado pelo software 

EMMA, o mesmo avalia somente o empacotamento físico, e como o CUAD tem muitos 

finos, aos 7 dias muitos desse materiais ainda estão inertes na matriz, não atingindo 

o desempenho esperado. 

Ainda de acordo com a Figura 4.1.8, nota-se a eficiência da cura térmica aos 7 

dias. Embora tenha-se utilizado um método de cura térmica conservador, colocando 

os CPs na cura térmica 3 dias após a desmoldagem, verificou-se um ganho de 

resistência significativo quando comparado com a cura úmida.  

Embora as misturas tenham apresentado desempenho inferior à referência, a 

mistura CCA15 atingiu níveis bem próximos a REF, sendo superior às misturas CV15, 

CCA10-CV5 e CCA10-FC5. Vale ressaltar que a mistura CCA15 apresenta os maiores 

teores de CCA, e que, com a elevação de temperatura a 80ºC, promoveu um 

incremento significativo de resistência através das reações pozolânicas. A CCA foi a 

pozolana mais fina utilizada na pesquisa. 

Na cura térmica, a mistura que apresentou a menor resistência foi a CV15.  Ao 

contrário da CCA, essa é menos reativa, devido a sua composição química e 

mineralógica e, também, devido a sua menor finura. 
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Figura 4.1.9 – Resistência à compressão axial média aos 28 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

De acordo com a Figura 4.1.9, aos 28 dias, todos os traços tiveram um ganho 

de resistência quando comparados aos 7 dias, com exceção da mistura CCA15 

térmica. As resistências das curas úmida e térmica tiveram uma maior aproximação, 

embora a cura térmica ainda apresente níveis de resistência mais elevados. 
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Figura 4.1.10 – Resistência à compressão axial média aos 91 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Conforme a Figura 4.1.10, aos 91 dias, a mistura REF T atingiu os maiores 

níveis de resistência. Ficou nítido que todas as misturas com adições minerais e areia 

de fundição apresentaram desempenhos muito próximos, tanto para a cura úmida, 

quanto para a cura térmica. A mistura CCA10-FC5 apresentou desempenho 

ligeiramente inferior que as demais misturas estudadas. Vislumbrando o 

comportamento mecânico das misturas estudadas, fica evidente que além das 

reações de hidratação e pozolânica, o efeito físico devido ao elevado teor de finos foi 

responsável por uma parcela importante da resistência à compressão axial. 

Após a análise dos resultados de 7, 28 e 91 dias, observou-se que todos os 

traços com adições minerais apresentaram desempenho correlato. Aos 91 dias (cura 

úmida), o menor nível de resistência foi da mistura CCA10-FC5 (132,38 MPa) e o 

maior foi da CCA10-CV5 (137,25 MPa), ou seja, uma diferença de 4,87 MPa. Devido 

a essa pequena variação em níveis de resistência elevados constata-se que a 

variação dos teores e tipos de adições minerais não foi significativa quanto à finura 

desses elementos, que é estatisticamente igual (item 4.1.1.1). 
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Realizando uma análise específica da mistura CCA10-FC5 para a cura térmica, 

nota-se que esta foi a que apresentou os menores níveis de resistência aos 91 dias 

(141,72 MPa). Lowke et al. (2012) avaliaram concretos de traço 1:1, com 12% de SA, 

relação a/mc 0,26; onde houve substituição total do pó de quartzo (30% da massa dos 

aglomerantes) por fíler calcário. Foi realizada cura térmica a 90°C por 48 horas. Os 

níveis de resistência para as misturas com FC foram em média 15% inferior a mistura 

referência.  

A Figura 4.1.11 apresenta o resultado potenciais discriminados por idade de 7, 

28 e 91 dias para todas as misturas. 

 

Figura 4.1.11 – Resistência à compressão axial potencial aos 7, 28 e 91 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

De acordo com a Figura 4.1.11, aos 7 dias, para todos os traços a cura térmica 

mostrou-se muito efetiva, com melhor desempenho para a mistura REF. Observa-se 

que as misturas CCA15, CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5 obtiveram níveis de 

resistência muito próximos, tanto para a cura úmida, quanto para a cura térmica. Para 

a cura térmica os valores foram próximos, com destaque para a mistura CCA15. Esse 

valor é em função de que a cura térmica promoveu uma aceleração das reações de 

hidratação devido ao calor até os 7 dias, e a CCA, por ser mais reativa que a CV e o 

FC, promoveu um maior ganho para as idades iniciais.  
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Já aos 28 dias, para todos os traços houve uma evolução em relação aos 

7 dias. Da mesma maneira que, aos 7 dias, a cura térmica mostrou-se mais efetiva, 

com melhor desempenho para a mistura REF. Observa-se que as misturas CCA15, 

CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5 obtiveram níveis de resistência muito próximos, 

tanto para a cura úmida, quanto para a cura térmica.  

Assim, verificou-se a que, embora a cura térmica tenha um papel importante no 

desenvolvimento da resistência. O comportamento de desempenho das misturas 

frente à resistência a compressão apresentou uma parcela importante devido à finura 

dos materiais. Essa é uma das conclusões da pesquisa.  

Aos 91 dias, verifica-se que se manteve a tendência de comportamento dos 7 e 

28 dias. O maior nível de resistência individual das misturas com adições minerais foi 

da CCA15 T (cura térmica) com 163,77 MPa, e nessa mesma cura o menor nível foi 

da CCA10-FC5 (154,45 MPa).  

Schachinger et al. (2008) verificaram o comportamento do CUAD convencional 

com 20% de sílica ativa e relação a/mc 0,27 para de 8,5 anos de idade. A cura foi 

térmica (50, 65 e 90°C após 48 horas da moldagem, com duração de 48 horas). 

Observaram que a cura térmica acelerou a reação da SA com o Ca(OH)2, sendo que 

o tratamento térmico aumentou a resistência de 220 para 280 MPa ao longo de 8 anos 

(CPs) armazenados em água. Esse incremento contínuo de resistência em idades 

elevadas foi devido à reação pozolânica da sílica ativa e ao crescimento das estruturas 

de fase do C-S-H em comprimentos entre oito e nove tetraedros de SiO4. 

4.1.1 Análise estatística da resistência à compressão axial 

Foi realizada a análise estatística de variância (ANOVA) para verificar se para 

uma mesma idade e um mesmo tipo de cura existe variação de resistência entre a 

mistura REF e cada uma das misturas compostas, ou entre as misturas compostas.  

As misturas que apresentam diferença estão hachuradas na Tabela 4.1.1.1. 

Todas as misturas que não estão hachuradas, são estatisticamente iguais. 
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Tabela 4.1.1.1 – Análise estatística ANOVA e o método de Tukey Kramer das 
misturas estudadas para a resistência à compressão axial 

IDADE / 
CURA 

 MISTURA 
Fator 

calculado 

Valor de 
significância 

(ideal 5%) 

MISTURA REF CCA15 CV15 
CCA10-

CV5 
CCA10-

FC5 
F p 

7 dias –  
cura úmida 

REF  0,000 0,000 0,000 0,000 

63,040 1,06E-10 

CCA15 14,380  0,049 0,252 0,163 

CV15 20,010 4,261  0,907 0,978 

CCA10-CV5 18,160 3,000 1,219  0,999 

CCA10-FC5 18,520 3,370 0,809 0,392  

IDADE/ 
CURA 

MISTURA REF CCA15 CV15 
CCA10-

CV5 
CCA10-

FC5 
F p 

7 dias –  
cura térmica 

REF  0,952 0,000 0,037 0,028 

12,740 7,52E-05 

CCA15 1,000  0,001 0,282 0,233 

CV15 9,507 7,109  0,038 0,050 

CCA10-CV5 4,548 2,918 4,527  1,000 

CCA10-FC5 4,757 3,095 4,336 0,191  

IDADE/ 
CURA 

MISTURA REF CCA15 CV15 
CCA10-

CV5 
CCA10-

FC5 
F p 

28 dias - 
cura úmida 

REF  0,001 0,000 0,001 0,000 

12,760 2,02E-05 

CCA15 6,851  0,558 0,997 0,821 

CV15 8,616 2,157  0,345 0,976 

CCA10-CV5 6,673 0,482 2,694  0,588 

CCA10-FC5 8,664 1,509 0,826 2,088  

IDADE/ 
CURA 

MISTURA REF CCA15 CV15 
CCA10-

CV5 
CCA10-

FC5 
F p 

28 dias - 
cura térmica 

REF  0,006 0,003 0,001 0,368 

7,614 5,22E-04 

CCA15 5,522  0,998 0,824 0,316 

CV15 5,916 0,414  0,933 0,202 

CCA10-CV5 6,723 1,500 1,105  0,058 

CCA10-FC5 2,628 2,776 3,171 4,094  

IDADE/ 
CURA 

MISTURA REF CCA15 CV15 
CCA10-

CV5 
CCA10-

FC5 
F p 

91 dias - 
cura úmida 

REF  0,000 0,000 0,000 0,000 

26,430 7,08E-07 

CCA15 9,789  0,973 0,959 0,957 

CV15 11,630 0,851  0,647 1,000 

CCA10-CV5 9,565 0,958 1,954  0,566 

CCA10-FC5 12,420 0,970 0,088 2,147  

IDADE/ 
CURA 

MISTURA REF CCA15 CV15 
CCA10-

CV5 
CCA10-

FC5 
F p 

91 dias - 
cura térmica 

REF  0,001 0,006 0,026 0,000 

9,672 2,34E-04 

CCA15 6,687  0,776 0,874 0,953 

CV15 5,668 1,632  1,000 0,301 

CCA10-CV5 4,740 1,342 0,041  0,493 

CCA10-FC5 8,149 0,996 2,843 2,318  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Foi utilizado o software Past, que avalia se tem variação entre as médias, ou 

seja, a verificação se elas são iguais ou diferentes. Pode ter uma variação grande 

entre as medidas que o software não seria capaz de avaliar se é diferente, porque 

poderia haver sobreposição. O fator F é calculado e o “p” é o valor de significância, 

sendo que, nesse caso, foi considerado 5%. Quanto maior o valor de F mais 

significativa é a diferença. Quando o valor do “p” foi inferior a 5% (0,05), significa que 

houve diferença. Assim, deve-se realizar um outro teste para verificar em quais 

misturas existem essas diferenças, sendo que esse teste é o teste de Tukey Kramer 

(quando as amostras diferem de tamanho). O resultado desse teste é o cruzamento 

entre as misturas, e se esse valor é inferior a 0,05, existe a diferença. 

Para verificar a influência da cura em cada mistura idade, foi realizado o teste t 

de Student para comparar as médias, uma a uma. Assim, existe um valor Tabelado 

(tcrítico) para um nível de significância de 5% e um valor calculado (tcalculado). Quando o 

tcalculado é menor que o tcrítico significa que não houve diferença, ou seja, 

estatisticamente são iguais. A Tabela 4.1.1.2 apresenta o resultado do Student. 

 

Tabela 4.1.1.2 – Teste t de Student para uma mesma mistura, avaliando a cura 

Fator t 
REF  CCA15 CV15 CCA10-CV5 CCA10-FC5 Idade 

(U vs T) (U vs T) (U vs T) (U vs T) (U vs T) (dias) 

tcalculado 7,6821 20,6890 9,9329 8,9793 12,2280 

7 tcrítico 2,3060 2,5706 2,3060 2,3646 2,3646 

Conclusão diferentes diferentes diferentes diferentes diferentes 

tcalculado 1,9777 4,8843 7,5752 3,1625 16,6650 

28 tcrítico 2,3060 2,2621 2,3060 2,2621 2,2621 

Conclusão iguais diferentes diferentes diferentes diferentes 

tcalculado 2,7884 1,3788 4,8112 4,8374 2,6695 

91 tcrítico 2,3060 2,5706 2,3060 2,5706 2,3060 

Conclusão diferentes iguais diferentes diferentes diferentes 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Tabela 4.1.1.2 as únicas misturas que são iguais (cura e idade) são as REF 

28 dias e CCA15 91 dias. Para as demais misturas, a cura teve influência na 

resistência à compressão axial. Também foi realizada uma análise de variância 

(ANOVA) pelo método de Tukey Kramer, testando apenas a influência da idade para 

cada mistura para cada tipo de cura, conforme ilustra a Tabela 4.1.1.3. As misturas 

que estão hachuradas são diferentes estatisticamente, as demais são iguais. 
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Tabela 4.1.1.3 – Análise estatística Anova e o método de Tukey Kramer comparando 
cura e idade para a resistência à compressão axial 

CURA ÚMIDA  CURA TÉRMICA 

MISTURA 
REF  

7 dias 
REF  

28 dias 
REF  

91 dias 
 MISTURA 

REF  
7 dias 

REF  
28 dias 

REF  
91 dias 

REF 7 dias   0,0148 0,0001  REF 7 dias   0,1361 0,0007 

REF 28 dias 4,8230   0,0225  REF 28 dias 2,9200   0,0408 

REF 91 dias 9,0460 4,4780    REF 91 dias 6,9860 3,8920   
         

CURA ÚMIDA  CURA TÉRMICA 

MISTURA 
CCA15  
7 dias 

CCA15  
28 dias 

CCA15  
91 dias 

 MISTURA 
CCA15  
7 dias 

CCA15  
28 dias 

CCA15  
91 dias 

CCA15  
7 dias 

  8,835E-06 2,001E-07  CCA15  
7 dias 

  0,9999 0,7423 

CCA15  
28 dias 

14,2800   0,0001267  CCA15  
28 dias 

0,0226   0,6979 

CCA15  
91 dias 

22,3500 10,2600    CCA15  
91 dias 

1,0600 1,1690   

         

CURA ÚMIDA  CURA TÉRMICA 

MISTURA 
CV15  
7 dias 

CV15  
28 dias 

CV15  
91 dias 

 MISTURA 
CV15  
7 dias 

CV15  
28 dias 

CV15  
91 dias 

CV15 7 dias   8,312E-07 3,305E-10  CV15 7 dias   0,000769 1,847E-06 

CV15 28 dias 15,4600   1,267E-06  CV15 28 dias 6,9500   0,001635 

CV15 91 dias 31,7100 14,8300    CV15 91 dias 12,6300 6,3510   
         

CURA ÚMIDA  CURA TÉRMICA 

MISTURA 

CCA10-
CV5  

7 dias 

CCA10-
CV5  

28 dias 

CCA10-
CV5  

91 dias 

 MISTURA 

CCA10-
CV5  

7 dias 

CCA10-
CV5  

28 dias 

CCA10-
CV5  

91 dias 

CCA10-CV5 
7 dias 

  7,953E-07 9,23E-09  CCA10-CV5  
7 dias 

  0,9732 0,0129 

CCA10-CV5 
28 dias 

14,45   0,0001209  CCA10-CV5 
28 dias 

0,3144   0,0137 

CCA10-CV5 
91 dias 

21,51 8,805    CCA10-CV5 
91 dias 

5,1870 5,1360   

         

CURA ÚMIDA  CURA TÉRMICA 

MISTURA 

CCA10-
FC5  

7 dias 

CCA10-
FC5  

28 dias 

CCA10-
FC5  

91 dias 

 MISTURA 

CCA10-
FC5  

7 dias 

CCA10-
FC5  

28 dias 

CCA10-
FC5  

91 dias 

CCA10-FC5  
7 dias 

  4,777E-09 6,203E-12  CCA10-FC5  
7 dias 

  0,004723 0,02638 

CCA10-FC5 
28 dias 

20,84   2,986E-08  CCA10-FC5 
28 dias 

5,774   0,5507 

CCA10-FC5 
91 dias 

37,15 17,96    CCA10-FC5 
91 dias 

4,347 1,514   

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Observa-se que, aos 91 dias, todas as misturas são estatisticamente iguais, ou 

seja, não houve influência do tipo de cura. A cura térmica promoveu ganhos de 
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resistências em idades iniciais, sendo que, para idades avançadas, houve uma 

aproximação dessas resistências. 

4.1.2 Intensidade de clínquer (kg.m-3 / MPa) 

O cálculo da intensidade do clínquer é importante para avaliar a eficiência do 

cimento. O clínquer é o maior responsável pela emanação de CO2 e, quanto menor a 

intensidade, menos dióxido de carbono é emanado para a atmosfera e menos o efeito 

estufa causado pelo cimento. De acordo com a UN Environment (2017), os recentes 

avanços no empacotamento de partículas combinado com o uso de aditivos 

dispersantes permitem uma substituição de até 70% de cimento por materiais inertes, 

sem causar efeitos negativos de diluição. Esse empacotamento reduz a quantidade 

de água para uma boa trabalhabilidade, sendo que para menos água são necessários 

menos produtos de hidratação para preencher os espaços entre os grãos, melhorando 

a resistência. 

Foi realizada a equalização dos resultados, ou seja, uma análise da resistência 

unitária para avaliar desempenhos de misturas binárias, ternárias e quaternárias 

(cimento, cal, CCA e CV; cimento, cal, CCA, FC) utilizando adições minerais. Foram 

comparados com a mistura referência, a quantidade em kg de clínquer necessária 

para obter 1 MPa de resistência à compressão axial, para todas as misturas 

estudadas. O valor da intensidade do clínquer foi determinado, conforme a equação 

3.2.7.1.1 (item 3.2.7.1) para cada mistura e idade. Esse cálculo detalha e eficiência 

do cimento. A Tabela 4.1.2.1 apresenta o consumo de cimento e clínquer (kg/m³). 

 

Tabela 4.1.2.1 – Consumo de cimento e clínquer (kg/m³) 

Mistura 
Consumo de cimento 

(kg/m³) 
Teor de clínquer do 

cimento (%) 
Consumo de clínquer 

(kg/m³) 

REF 994 90 895 

CCA15 930 90 837 

CV15 944 90 849 

CCA10-CV5 934 90 841 

CCA10-FC5 934 90 841 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Conforme a Tabela 4.1.2.1, verifica-se que o teor de clínquer no cimento branco 

é de 90%. Esse teor foi determinado pela equação de Bogue. Para inserir os dados 
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na equação, foi realizada a análise de difração de raio X do cimento branco com 

refinamento por Rietveld. O consumo de cimento e, consequentemente, o consumo 

de clínquer foi variável para cada traço, visto que houve variações no teor de cimento 

devido à substituição parcial pelas adições minerais. A Figura 4.1.2.1 apresenta a 

intensidade de clínquer média. 

 

Figura 4.1.2.1 – Intensidade de clínquer média (kg.m-3 / MPa)   

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Figura 4.1.2.1, observa-se que a intensidade de clínquer média aos 7 dias 

apresentou variações de 6,0 a 10,1 kg de clínquer por MPa. Foi notória a efetividade 

da cura térmica aos 7 dias, ou seja, ocorreram incrementos representativos de 

resistência, principalmente comparados à cura úmida. Também se observa que, aos 

7 dias, a mistura CCA15 T foi a que apresentou o melhor desempenho, com 

intensidade média de 6,0, sendo ligeiramente inferior à mistura REF T, com 6,2 Kg de 

clínquer por MPa.  

Para as quatro misturas com adições minerais avaliadas, ficou muito 

perceptível o comportamento semelhante dessas misturas. Esse desempenho ratifica 

uma combinação entre os efeitos químico e físico, visto que, mesmo com alterações 

de teores e de tipos de adições minerais, a intensidade de clínquer média, aos 7 dias, 

variou de 9,2 a 10,1 (cura úmida) e 6,0 a 7,5 (cura térmica), ou seja, uma variação 

pequena.  
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Conforme se aumenta a quantidade de pozolanas e diminui-se o cimento, a 

análise fica mais complexa, devido ao decréscimo da quantidade de CH nas reações 

de hidratação do C3S e C2S, que vai sendo consumido conforme se aumenta a 

quantidade de pozolana. Assim, para uma melhor avaliação do desempenho das 

pozolanas, recomenda-se a análise por Kg de cimento (ISAIA, 1995). 

Quando se analisa intensidade de clínquer média aos 28 dias, observa-se que 

há uma redução em comparação aos 7 dias. A quantidade de clínquer de cada traço 

é a mesma para qualquer idade (7, 28 e 91 dias), visto que o numerador é sempre o 

mesmo (Equação 3.2.7.1.1), variando o denominador que, aumenta com o tempo e, 

logo a intensidade de clínquer diminui com o tempo.  

Também ficou evidente que, com o decorrer do tempo, houve uma maior 

aproximação das resistências quando comparadas as curas úmidas e térmicas. Esse 

comportamento fica ainda mais proeminente quando se avaliam as resistências aos 

91 dias, sendo que houve uma aproximação do desempenho das misturas com 

adições minerais entre si, e também dessas misturas com a mistura REF. A causa é 

que as resistências nominais médias dos traços a 91 dias são mais próximas do que 

nas idades mais baixas. 

Embora as misturas com cura térmica tenham atingido níveis de resistência 

mais elevados que a cura úmida para todas as idades, a evolução mais significativa 

em idades mais avançadas da cura úmida mostra que é possível desenvolver 

concretos de pós-reativos com resistências elevadas com esse tipo de cura. A 

literatura de concreto de pós-reativos sempre vincula a evolução de resistência com a 

cura térmica, visto que a reação com o pó de quartzo é ativada com a temperatura, 

sendo que o tratamento térmico moderado (65°C) é suficiente para acelerar a 

resistência à compressão de 7 dias. Para idades mais avançadas há tendência de 

variação significativa de resistência à compressão a longo prazo das amostras 

tratadas termicamente comparadas com a cura úmida (VAN et al., 2014). 

A Tabela 4.1.2.2 mostra a resistência à compressão unitária média em 

comparação à mistura REF, para a cura úmida, e a Tabela 4.1.2.3 mostra a resistência 

à compressão unitária média em comparação à mistura REF, para a cura térmica. 
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Tabela 4.1.2.2 – Variação do consumo de clínquer (kg) por MPa para a resistência 
média em comparação a mistura REF, para a cura úmida 

  MISTURA 

  
REF U 
média 

CCA15 U 
média 

CV15 U 
média 

CCA10-CV5 U 
média 

CCA10-FC5 U 
média 

Id
a
d

e
 

(d
ia

s
) 7 100,00% 119,08% 130,43% 126,49% 127,39% 

28 100,00% 112,33% 122,14% 111,35% 117,86% 

91 100,00% 110,28% 113,71% 108,81% 112,81% 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Tabela 4.1.2.2, observa-se que todas as misturas com cura úmida, para as 

três idades avaliadas, apresentaram variações superiores à mistura REF. De todas as 

misturas avaliadas aos 7 dias, a que apresentou o pior desempenho foi a CV15, sendo 

que para a igualdade de resistência de 1 MPa, a quantidade de clínquer (kg) foi 

+30,43% superior à mistura REF. Aos 7 dias, todas as misturas apresentam variações 

semelhantes, o que mais uma vez comprova que o efeito preponderante para a 

resistência das misturas avaliadas foi o efeito de finos. Essa mesma propensão 

ocorreu para os 28 e 91 dias.  

Ainda conforme a Tabela 4.1.2.2, verifica-se a tendência de aproximação das 

resistências, mas misturas com adições minerais para a mistura REF, comprovando 

que houve uma reação pozolânica (será abordado nas análises de DRX e TG/DTG). 

Embora o autor tenha fornecido cal para reagir com a pozolana, essa reação ocorreu 

parcialmente devido ao espaço insuficiente na matriz cimentícia e das baixas relações 

a/mc.  

 

Tabela 4.1.2.3 – Variação do consumo de clínquer (kg) por MPa para a resistência 
média em comparação a mistura REF, para a cura térmica 

  MISTURA 

 
 

REF T 
média 

CCA15 T 
média 

CV15 T 
média 

CCA10-CV5 T 
média 

CCA10-FC5 T 
média 

Id
a
d

e
 

(d
ia

s
) 7 100,00% 95,91% 121,00% 104,80% 105,36% 

28 100,00% 103,90% 111,82% 112,40% 100,40% 

91 100,00% 110,78% 107,70% 106,80% 114,45% 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Pela Tabela 4.1.2.3 aprecia-se o comportamento semelhante da cura térmica e 

úmida em relação as suas respectivas misturas. A mistura CCA15 T aos 7 dias 
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apresentou o melhor desempenho, sendo que, nesse caso, o teor de clínquer em 

igualdade resistência teve índice de 95,91%, inferior a mistura REF. Observou-se que 

a temperatura acelerou as reações de hidratação, ativando também a reatividade do 

pó de quartzo e adições minerais. Costa, Cardoso e John (2017) estudaram 

argamassas com substituição de cimento por 30 e 60% de fíler calcário em volume, 

sendo que houve um ligeiro ganho de resistência para 30% e redução para teores de 

60%. A Tabela 4.1.2.4 mostra a resistência à compressão unitária média em 

comparação à mistura REF úmida, para a cura térmica. 

 

Tabela 4.1.2.4 – Variação do consumo de clínquer (kg) por MPa para a resistência 
média em comparação a mistura REF (cura úmida) para a cura 
térmica 

   MISTURA 

 
 

REF U 
média 

REF T 
média 

CCA15 T 
média 

CV15 T 
média 

CCA10-CV5 T 
média 

CCA10-FC5 T 
média 

Id
a
d

e
 

(d
ia

s
) 7 100,00% 80,00% 76,72% 96,80% 83,83% 84,28% 

28 100,00% 88,80% 92,27% 99,29% 99,81% 89,16% 

91 100,00% 92,07% 102,00% 99,16% 98,34% 105,38% 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Conforme a Tabela 4.1.2.4, verifica-se uma influência apreciável da cura 

térmica, quando comparada à cura úmida. Esse efeito é significativo para os 7 dias. 

Como a cura térmica ocorreu do dia 3 ao dia 7 (data do rompimento), houve uma 

aceleração das reações de hidratação, devido ao calor até os 7 dias. Mesmo com uma 

cura térmica mais conservadora, ou seja, após a desmoldagem os CPs ficaram um 

dia na cura úmida para depois ir para a cura térmica, observou-se a efetividade da 

mesma. Ha e Siewert (2012) destacam que em idades mais avançadas existe uma 

tendência de aproximação das resistências, devido a reação pozolânica e finura do 

CUAD, mesmo que uma parte dos materiais cimentícios permaneçam inertes na 

mistura. 

Aos 7 e 28 dias, todas as misturas, comparadas com a mistura REF U, 

apresentaram desempenho unitário superior, com destaque para os 7 dias. O maior 

destaque individual ficou por conta da mistura CCA15 T, visto que as reações 

pozolânicas da CCA com o CH aumentaram os níveis de resistência, embora o espaço 

disponível para essas reações  seja pequeno. As misturas CCA15 e a CCA10-FC5 foi 

a única que apresentou comportamento anômalo em igualdade de resistência aos 91 
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dias, pois, mesmo com cura térmica, seu comportamento foi inferior à mistura REF 

com cura úmida.  

4.2 MÓDULO DE ELASTICIDADE 

Quando se trabalha com materiais que são utilizados em engenharia de 

estruturas, como é o caso do concreto, a relação entre a tensão efetuada no concreto 

e a deformação equivalente é de extrema importância para avaliar o comportamento 

desse material.  

De acordo com a NBR 8522/2017, em seu item 3.5, o módulo de elasticidade, 

ou módulo de deformação tangente à origem ou módulo inicial, é considerado 

equivalente ao módulo de deformação secante ou cordal, sendo de 0,3 fc. A 

Figura 4.2.1 mostra a representação esquemática do módulo de elasticidade, 

tangente inicial (Eci). 

 

Figura 4.2.1 – Representação esquemática do módulo de elasticidade, tangente 
inicial (Eci) 

 

Fonte: Adaptação de ABNT NBR 8522 (2017). 

 

A Figura 4.2.2 apresenta os resultados dos módulos de elasticidade a 30% da 

tensão de ruptura.  
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Figura 4.2.2 – Módulos de elasticidade a 30% da tensão de ruptura (GPa) 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

De acordo a Figura 4.2.2, observa-se que o módulo de elasticidade foi mais 

elevado para as misturas REF, tanto para a cura úmida, quanto para a cura térmica. 

Para todas as demais misturas avaliadas, o comportamento foi muito semelhante, com 

variação média de 5,59% aos 28 dias e 1,94% aos 91 dias. A análise estatística do 

módulo de elasticidade está apresentada no item 4.2.1. 

Ficou evidente que os módulos foram muito parecidos, e mais uma vez 

comprovou-se que o o efeito físico foi representativo, devido ao excesso de finos das 

misturas estudadas. Também se verificou que o efeito da cura úmida e térmica não 

promoveram diferenças significativas nos níveis de módulo. A variação percentual 

média do módulo de elasticidade após o tratamento térmico foi de 4,02%.  

Fehling, Leutbecher e Bunge (2004) avaliaram módulos de elasticidade de 

CUAD com sílica ativa e verificaram que para resistências entre 150 e 220 MPa, o 

comportamento do gráfico tensão x deformação apresentou a tendência de uma reta. 

Entre 70 e 80% da tensão de ruptura as deformações começaram a ser mais elevadas, 

sendo que esse ponto coincide com a abertura de fissuras mapeada na Figura 4.3.8, 

desenvolvida nesta pesquisa. A Figura 4.2.3 ilustra o gráfico tensão x deformação dos 

concretos desenvolvidos por Fehling, Leutbecher e Bunge (2004). 
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Figura 4.2.3 – Gráfico tensão x deformação do CUAD 

 

Fonte: Adaptação de Fehling, Leutbecher e Bunge (2004). 

 

Da Figura 4.2.3, observa-se que, para concretos de resistência variando entre 

150 e 220 MPa, o módulo de elasticidade fica entre 45 e 55 MPa (FEHLING; 

LEUTBECHER; BUNGE, 2004). Somente o traço REF ficou próximo do limite 45 a 55 

GPa, a 28 dias os demais não ficaram, pois estão na faixa de 36 a 39 GPa a 28 dias, 

entre 15 e 20 % menores.  

Crhist (2019) destaca que a utilização de fibras em CUAD promovem um 

considerável aumento no módulo de elasticidade, visto que as mesmas contribuem 

para absorver os esforços de tração. Dessa maneira, em CUAD com resistência à 

compressão axial de 200 MPa com fibras, os níveis do módulo de elasticidade são 

próximos a 55 MPa. Nessa pesquisa, como não foi utilizado nenhum tipo de fibra, os 

valores dos módulos de elasticidade foram inferiores a 55 MPa. 

Um ponto relevante foi que, de acordo com a Figura 4.2.2, os módulos das 

misturas com adições minerais foram menores que a referência. Esse comportamento 

foi verificado no programa experimental desta pesquisa, visto que a ruptura da mistura 

REF foi mais frágil. Na prática, esse conceito é deveras importante, visto que para 

módulos menores existe a tendência de uma melhor absorção de esforços e ruptura 

mais dúctil. O que determina o valor do módulo de elasticidade é a quantidade e 

dureza dos agregados existentes no concreto (areia e pó de quartzo). Os compostos 

hidratados ou de reações pozolânicas provenientes do cimento e adições minerais 

possuem menor módulo que os agregados. Assim, o módulo final do CUAD 
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dependerá desta relação agregados/compostos formados pelos materiais cimentícios. 

Quanto maior essa relação, maior o módulo. 

Ahlborn et al. (2008) desenvolveram CUAD com vários tipos de cura (úmida e 

térmica em diferentes temperaturas), houve uma variação grande nas resistências a 

compressão, mas o módulo de elasticidade não foi muito afetado pelos regimes de 

cura.  

Sabe-se que, quanto mais resistente é um material, mais frágil é a sua ruptura, 

ou seja, os níveis de tensão aumentam e as deformações são pequenas, visto que o 

material tem muitos poucos vazios, fazendo com que não haja plastificação do 

concreto e deformações elevadas. A curva tensão x deformação desses concretos é 

praticamente uma reta até o momento da ruptura, e dessa maneira o coeficiente de 

Poisson não apresenta a tendência de variações representativas. 

As misturas com adições minerais (CCA15, CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5) 

apresentaram comportamento muito similar. Como esses traços apresentam 

composições granulométricas semelhantes, esse comportamento ficou notório, tanto 

para os ensaios de resistência à compressão axial, quanto para os ensaios de módulo. 

Como o módulo é a relação entre a tensão e deformação na fase elástica, 

verificou-se que os concretos REF U e REF T são concretos que apresentam 

deformações inferiores que os concretos com adições minerais, ou seja, de ruptura 

mais frágil. As misturas CCA15, CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5 apresentaram 

deformações maiores nos mesmos níveis de tensão das misturas REF, comprovando 

o comportamento menos frágil dessas misturas.  

4.2.1 Análise estatística do Módulo de Elasticidade 

Foi realizada a análise estatística de variância (ANOVA) para verificar se para 

uma mesma idade e um mesmo tipo de cura existe variação de módulo de elasticidade 

entre a mistura REF e cada uma das misturas compostas, ou entre as misturas 

compostas. A Tabela 4.2.1.1 apresenta a análise estatística Anova e o método de 

Tukey Kramer das misturas estudadas. 
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Tabela 4.2.1.1 – Análise estatística Anova e o método de Tukey Kramer do Módulo 
de Elasticidade das misturas estudadas 

IDADE / 
CURA 

 MISTURA 
Fator 

calculado 

Valor de 
significância 

(ideal 5%) 

MISTURA REF CCA15 CV15 
CCA10-

CV5 
CCA10-

FC5 
F p 

28 dias - 
cura 

úmida 

REF   0,7695 0,8366 0,5282 0,4915 

0,897 0,5009 

CCA15 1,6490   0,9999 0,9914 0,9852 

CV15 1,4550 0,1939   0,9763 0,9647 

CCA10-CV5 2,2640 0,6152 0,8090   1,0000 

CCA10-FC5 2,3600 0,7109 0,9048 0,0958   

IDADE/ 
CURA 

MISTURA REF CCA15 CV15 
CCA10-

CV5 
CCA10-

FC5 
F p 

28 dias - 
cura 

térmica 

REF  0,0836 0,0218 0,0112 0,0129 

6,326 0,008358 

CCA15 4,1840  0,9017 0,6932 0,7446 

CV15 5,4130 1,2300  0,9912 0,9965 

CCA10-CV5 6,0330 1,8490 0,6192  1,0000 

CCA10-FC5 5,9000 1,7160 0,4862 0,1329  
IDADE/ 
CURA 

MISTURA REF CCA15 CV15 
CCA10-

CV5 
CCA10-

FC5 
F p 

91 dias - 
cura 

úmida 

REF   0,2889 0,3113 0,2295 0,1383 

2,151 0,1486 

CCA15 2,9780   1,0000 0,9998 0,9833 

CV15 2,8980 0,0805   0,9993 0,9756 

CCA10-CV5 3,2170 0,2388 0,3193   0,9962 

CCA10-FC5 3,7130 0,7352 0,8156 0,4964   

IDADE/ 
CURA 

MISTURA REF CCA15 CV15 
CCA10-

CV5 
CCA10-

FC5 
F p 

91 dias - 
cura 

térmica 

REF   0,0468 0,9966 0,0012 0,5302 

11,580 0,000902 

CCA15 4,7150   0,0791 0,1661 0,4561 

CV15 0,4803 4,2350   0,0019 0,7205 

CCA10-CV5 8,2520 3,5370 7,7720   0,0117 

CCA10-FC5 2,2590 2,4560 1,7790 5,9930   

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Tabela 4.2.1.1, observa-se que existe diferença para a cura térmica aos 28 

dias da mistura REF, quando comparada com a mistura CV15, CCA10-CV5 e CCA10-

FC5 (hachuradas). Para a cura úmida não houve diferença. 

Já aos 91 dias (cura térmica) houve diferença entre a REF e CCA15, REF e 

CCA10-CV5, CV15 e CCA10-CV5, CCA10-CV5 e CCA10-FC5. Para a cura úmida não 

houve diferença. 

Também foi realizado o teste t de Student para avaliar a influência da cura aos 

28 e 91 dias no módulo de elasticidade (Tabela 4.2.1.2) e para avaliar a influência da 

idade em relação ao tipo de cura (Tabela 4.2.1.3). 
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Tabela 4.2.1.2 – Teste t de Student para avaliar a influência da cura aos 28 e 91 dias 

Fator t 
REF  CCA15 CV15 CCA10-CV5 CCA10-FC5 Idade 

(U vs T) (U vs T) (U vs T) (U vs T) (U vs T) (dias) 

tcalculado 0,6548 0,1293 1,3039 0,8189 0,9849 

28 tcrítico 2,7764 2,7764 2,7764 2,7764 2,7764 

Conclusão iguais iguais iguais iguais iguais 
       

tcalculado 0,7934 1,8093 1,5220 5,4046 0,6512 

91 tcrítico 2,7764 2,7764 2,7764 2,7764 2,7764 

Conclusão iguais iguais iguais diferentes iguais 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Tabela 4.2.1.2, verificou-se que, para todas as misturas, com exceção da 

CCA10-FC5 o tipo de cura não influenciou nos resultados de módulo de elasticidade. 

 

Tabela 4.2.1.3 – Teste t de student para avaliar a influência idade em relação ao tipo 
de cura 

Fator t 

REF CCA15 CV15 CCA10-CV5 CCA10-FC5 

Cura (28 vs 91 
dias) 

(28 vs 91 
dias) 

(28 vs 91 
dias) 

(28 vs 91 
dias) 

(28 vs 91 
dias) 

tcalculado 0,6031 0,0385 0,0871 0,5532 0,6504 

Úmida tcrítico 2,7764 2,7764 2,7764 2,7764 2,7764 

Conclusão iguais iguais iguais iguais iguais 
       

tcalculado 0,6744 1,3414 3,5146 3,2019 1,7654 

Térmica tcrítico 2,7764 2,7764 2,7764 2,7764 2,7764 

Conclusão iguais iguais diferentes diferentes iguais 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

De acordo com a Tabela 4.2.1.3, para  todas as misturas não houve diferença 

significativa dos 28 aos 91 dias para a cura térmica, com exceção das misturas CV15 

e CCA10-CV5. Quando avaliou-se a cura úmida, não houve diferença de módulo dos 

28 aos 91 dias.  

4.3 ROMPIMENTOS INSTRUMENTADOS 

Em concretos convencionais a ruptura é mais dúctil, pois são mais porosos e 

permitem uma maior plastificação dos vazios. Dessa maneira, as transições de um 

estado para o outro são mais evidentes. A Figura 4.3.1 ilustra os diagramas tensão-
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deformação específica típicas de diversos tipos de concretos, obtidos através de 

corpos de prova cilíndricos em ensaios sob deformação controlada. 

 

Figura 4.3.1 – Diagramas tensão-deformação de diversos tipos de concretos: 
convencional, de alto desempenho, de pós reativos sem e com fibras, 
com e sem confinamento e/ou pressão 

 

Fonte: Aïtcin (2000). 

 

Aïtcin (2000) destaca que o comportamento de tensão x deformação depende 

do tipo de concreto. Para concretos convencionais, os patamares são bem definidos.  

Porém, quando se trabalha com níveis de resistência muito elevados, avaliar o 

comportamento tensão x deformação é complexo. Aïtcin (2008) afirma que a matriz 

de CPR tem comportamento exclusivamente elástico com ruptura frágil, sendo que a 

ductilidade desses concretos pode ser melhorada com a utilização de fibras de aço, 

desde que a relação diâmetro/comprimento seja compatível com o efeito esperado. 

Para avaliar a formação das trincas, geralmente usa-se a tenacidade, que é 

uma medida do nível de energia que o material absorve antes de fraturar. O valor 

numérico é dado pela área sob a curva tensão x deformação, determinada através do 

ensaio de tração na flexão com controle de velocidade de deformação. A 

determinação da tenacidade para CUAD torna-se ainda mais complexa comparadas 

com concretos convencionais.  
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O CUAD é um elemento monolítico, praticamente sem porosidade, e dessa 

maneira avaliar a tenacidade nesses compósitos torna-se complexo. Dessa maneira, 

não foi avaliada a tenacidade das misturas estudadas, mas realizou os rompimentos 

instrumentados na compressão axial, com velocidade de aplicação das cargas 

controlada. A Figura 4.3.2 apresenta a tensão x deformação média aos 28 dias e a 

Figura 4.3.3 apresenta a tensão x deformação médias aos 91 dias. Os resultados 

individuais para cada mistura estão apresentados nos Apêndices. 

 

Figura 4.3.2 – Tensão x deformação específica: médias - 28 dias  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Figura 4.3.2 nota-se que para todas as misturas estudadas o 

comportamento apresentou a tendência praticamente linear, ou seja, as tensões foram 

proporcionais as deformações em quase todo o ensaio. Como o CUAD tem altos 

níveis de resistência, baixíssima porosidade, o material não tem vazios para deformar. 

Dessa maneira as deformações são baixas, e o CP vai acumulando altos níveis de 

tensão. Quando a ruptura ocorre a mesma é extremamente frágil, e o CP é 

praticamente desfragmentado, visto que após o ensaio restam apenas pequenos 

fragmentos do CP. A ruptura é explosiva. 

As misturas que apresentam as menores deformações foram a REF, sendo que 

as mesmas tiveram os maiores níveis de resistência aos 28 dias. Outrossim a mistura 

CCA10-CV5 foi a que apresentou as maiores deformações. Observa-se que para as 

misturas CCA15, CV15, CCA10-CV5, CCA10-FC5 houve uma tendência de a 
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deformação aumentar em relação a tensão. Tal comportamento é devido ao fato de 

que, durante o ensaio, próximo aos 80% da tensão de ruptura, o CP começou a 

estralar, e nesses pontos as deformações foram mais elevadas. Mesmo assim, o CP 

suportou mais 20% da tensão de ruptura, e quando essa aconteceu, os níveis de 

tensão estavam no limite da resistência do material. 

Observa-se a mistura CV15 U foi a que apresentou as menores relações fc/ε. 

Nos ensaios de resistência, esse traço também foi o que apresentou os menores 

níveis de resistência. Como o mesmo é com 15% de CV, aos 28 dias para a cura 

úmida os níveis de resistência foram inferiores comparados com as outras misturas 

com adições minerais, e isso se refletiu nos rompimentos instrumentados. As demais 

misturas tiveram comportamento muito semelhante frente a essa variável. 

 

Figura 4.3.3 – Tensão x deformação: médias - 91 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Figura 4.3.3, verifica-se que aos 91 dias o comportamento foi similar ao 

comportamento de 28 dias. A mistura REF apresentou as menores deformações e a 

proporcionalidade tensão x deformação foi praticamente constante. As demais 

misturas apresentaram comportamento muito semelhante, e da mesma maneira que 

aos 28 dias, próximo aos 80% da tensão de ruptura, o CP começou a estralar, e 

nesses pontos as deformações foram mais elevadas. Em comparação aos 28 dias, 
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nota-se que houve uma maior tendência de aproximação das curvas tensão x 

deformação para todas as misturas. O comportamento da REF T foi uma reta.   

Já a mistura CCA10-CV5 U foi a que apresentou as maiores deformações. 

Mesmo com o fornecimento de CH para reagir com a pozolana, não existe espaço 

suficiente para a formação de compostos hidratados secundários. Como o CUAD 

apresenta muito finos e a relação a/mc é muito baixa, não existe água o suficiente 

para a hidratação dos materiais cimentícios.  

A Figura 4.3.4 ilustra as taxas de deformação aos 28 dias e a Figura 4.3.5 ilustra 

as taxas de deformação aos 91 dias. 

 

Figura 4.3.4 – Taxas de deformação - 28 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Figura 4.3.5 – Taxas de deformação - 91 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Conforme as Figuras 4.3.4 e 4.3.5, observa-se que houve uma tendência de 

deformação linear para todas as misturas. Para os 28 dias, observa-se que houve 

maiores variações das deformações, sendo que até a relação σ / fc igual a 0,2 ocorreu 

uma deformação significativa. Posteriormente a relação σ / fc convergiu a uma reta. 

Já para os 91 dias ocorreu uma propensão a comportamentos mais 

convergentes, sendo que houve mais aproximação do desempenho de todas as 

misturas. Da mesma maneira que aos 28 dias, para relação σ / fc inferior a 0,2 ocorreu 

uma deformação significativa, sendo que após essa relação o comportamento 

convergiu para uma relação linear. A Figura 4.3.6 apresenta a relação entre a variação 

de deformações específicas e o nível de tensão aplicado aos 91 dias para a mistura 

CCA10-CV5. 
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Figura 4.3.6 – Relação entre a variação de deformações específicas e o nível de 
tensão aplicado aos 91 dias para a mistura CCA10-CV5 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Figura 4.3.6 observa-se que quando há um grande salto nas diferenças de 

deformação é sinal que houve propagação de trincas e iniciou-se a ruptura. Observa-

se que o primeiro pico ocorreu a aproximadamente 70% da tensão de ruptura. Já o 

restante dos picos ocorreu com tensões de ruptura próximas a 90%. As demais 

misturas obtiveram comportamento análogo, e nesse sentido, não serão detalhadas. 

4.4 DIFRAÇÃO DE RAIO X (DRX)  

As análises mineralógicas com o auxílio do DRX é uma ferramenta fundamental 

para caracterizar os materiais, e através dos arranjos dos átomos constituintes, avaliar 

suas propriedades. O método em si define uma emissão de feixes de raio x, e utiliza 

uma rede cristalina do material que está em estudo para difratá-los. 

Os difratogramas são qualitativos e quantitativos, a análise qualitativa é 

realizada em conjunto com uma base de dados apropriada, onde cada material 

catalogado tem seu perfil de difração analisado em conjunto com a amostra em 

questão, de modo que os picos sejam coincidentes. Em associação aos resultados de 

TG-DTG, servem para detalhar as fases mineralógicas encontradas nas amostras. De 

acordo com Esteves (2011), para entender a química e entendimento na hidratação 

do cimento, a análise integrada de DRX e TG é um artifício valioso. 
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Para realizar a análise quantitativa de materiais, realizou-se o refinamento pelo 

Método de Rietveld, utilizado para caracterizar materiais cristalinos, na forma de pó. 

Como o concreto, e demais elementos a base de cimento não são puramente 

cristalinos, o método impõe algumas limitações, especialmente nos parâmetros 

utilizados para refinamento.  

De acordo com Lothenback et al. (2016) os parâmetros mais adequados para 

análise em cimentos, e concretos são: o “background”, a correção de deslocamento 

da amostra, o fator de escala, e a forma da função de perfil do pico.  

A análise consiste em padrões de difração de nêutrons e raios-x, que são 

conformados por reflexões, ou seja, picos de difração, nas posições angulares 2, 

conhecido como ângulo de Bragg. Para a determinação da maneira correta da 

estrutura química da amostra são utilizadas as larguras e alturas desses picos. O 

método faz uso de um modelo matemático de mínimos quadrados, cujo objetivo é o 

refinamento dos picos, para que se aproximem o máximo possível de perfis padrões 

previamente determinados.  

Para minimizar possíveis erros inerentes ao método, e aumentar a 

confiabilidade dos resultados primeiramente foi necessário realizar a verificação dos 

polimorfos presentes, uma vez que a Alita apresenta pelo menos 7 possíveis 

polimorfos, assim como a Belita possui 5. Essa variação de polimorfos, com diferentes 

arranjos atômicos, pode significar um grande erro no processo de cálculo, uma vez 

que diferentes polimorfos apresentam um perfil de difração totalmente diferente, 

apesar de apresentarem a mesma composição química.  

Como ferramenta para realizar a análise de difração, o autor utilizou o software 

Match! conforme ilustra a Figura 4.4.1. As Figuras 4.4.2 e 4.4.3 apresentam os 

difratogramas de raio X, refinados por Rietveld aos 28 e aos 91 dias, para as misturas 

estudadas.  
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Figura 4.4.1 – Tela do Software Match! 

 

Fonte: Crystal impact (2019). 

 

Figura 4.4.2 – Difratogramas de raio X, refinados por Rietveld aos 28 dias 

 

Legenda: (A) – Alita; (B) – Belita; (C) – Calcita; (E) – Etringita; (Q) – Quartzo; (P) – Portlandita; (T) – 
Tobermorita; (C’) – Cristobalita; (A’) – Aphthitalite; (C’) – Gipsita. 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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As análises individuais das 20 amostras estudadas encontram-se nos 

Apêndices, de K até T. 

A análise qualitativa demonstrou para todas as amostras um grande percentual 

de quartzo na mistura, sendo oriundo da areia e da sílica moída que foram os 

agregados utilizados para a obtenção do CUAD. Em todas as amostras analisadas o 

uso de cura térmica intensificou os picos de quartzo quando comparados com a sua 

idade correspondente em cura úmida. 

Referente a hidratação do cimento, duas principais fases foram encontradas, a 

Alita, e a Belita, demais fases anidras não foram encontradas na mistura, assim como 

não foram identificados elementos oriundos da hidratação dos aluminatos. Isto se 

deve ao fato de o cimento utilizado pela pesquisa possuir um reduzido teor de 

aluminatos, tornando as suas fases hidratadas de difícil identificação.  

 

Figura 4.4.3 – Difratograma de raio X, refinados por Rieveld aos 91 dias 

 

Legenda: (A) – Alita; (B) – Belita; (C) – Calcita; (E) – Etringita; (Q) – Quartzo; (P) – Portlandita; (T) – 
Tobermorita; (C’) – Cristobalita; (A’) – Aphthitalite; (C’) – Gipsita. 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Segundo Mehta e Monteiro (2014) quando a concentração de íons aluminato 

aumenta na mistura, devido à plena hidratação de C3A e C4AF, a etringita se torna 

instável, sendo convertida para monossulfato de cálcio hidratado, considerado como 
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a fase final de hidratação dos compostos aluminatos. Como o teor de C3A presente é 

reduzido no cimento utilizado, a concentração de íons aluminato para atingir o valor 

crítico para a dissolução da etringita é pequena, e tende a reduzir ao logo do tempo. 

Em todas as amostras analisadas se obteve um percentual de cimento não 

hidratado, resultado este já esperado devido à baixa relação a/mc e ao reduzido 

espaço disponível para a hidratação. Porém nas amostras submetidas a cura térmica 

o percentual de cimento anidro diminuiu, isso ocorre devido ao calor estimular a 

reação de hidratação, sendo possível fazer com que o cimento antecipe seu processo 

natural de ganho de resistência.  

Os principais picos encontrados foram na angulação de 32,2 2θ (Alita) e 32,6 2θ 

(Belita), havendo uma sobreposição de picos, sendo encontrados também etringita, e 

tobermorita nesses picos, indicando produtos das reações de hidratação. O pico a 

32,28º 2θ corresponde ao pico de etringita, com intensidade de 25%. Os principais 

picos da portlandita aumentaram de intensidade durante a hidratação e o pico principal 

da etringita 9,09º 2θ (HOPPE FILHO, 2008). 

Kadri e Duval (2002) e Hoppe Filho (2008) relatam que após a precipitação 

inicial de etringita, e em níveis inferiores a precipitação de silicato de cálcio hidratado, 

ocorre um revestimento nas partículas de cimento, as quais são recobertas através 

de um gel com alto teor de sílica e alumínio, amorfo. Quando esse gel se forma, ocorre 

a redução da solubilização das fases anidras, e assim a taxa de calor que é liberado 

diminui, partindo para um processo de indução. Com a evolução do tempo as reações 

de solubilização da alita e C3A se intensificam e esse processo gera uma precipitação 

de C-S-H e etringita. 

Lothembach, Scrivener e Hooton (2011) destacam  que a tobermorita é um 

silicato formado pela hidratação do cimento e que suas estruturas moleculares são 

similares a jenita. Mitsuda e Taylor (1975) relataram a formação da tobermorita da 

fase cristalina já a 90°C na cura térmica. 

Com a adição de diferentes pozolanas, também houve variação na hidratação 

do cimento devido ao seu efeito de nucleação. Todos os traços estudados contêm 

pozolanas, porém foi verificado que as amostras contendo cinza volante apresentaram 

um grau menor de cimento anidro quando comparado com as demais amostras. 

Em todas as amostras contendo cal houve um grande acréscimo nos picos de 

portlandita, principalmente naquele situado a aproximadamente 18,0 graus 2θ e 34,2 

graus 2θ, isso evidencia que foi utilizada cal a mais do que o necessário para 
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ocorrência da reação pozolânica. O traço que mais evidencia este fenômeno é o 

CV15, pois possui um maior percentual de portlandita quando comparado com os 

demais.  

Segundo Hoppe Filho (2008) a mulita e a hematita são as principais fases 

cristalinas presentes em uma amostra de cinza volante, e não foram encontrados 

padrões de difração condizentes com o padrão dos materiais. O que evidencia que 

uma parte da cinza fornecida foi consumida para a reação pozolânica. O C-S-H possui 

estequiometria não definida, sendo composto por fases nanocristalinas ou amorfas, o 

que dificulta sua identificação apenas pelo ensaio de difração de raio-x.  

Muitos autores utilizam o mineral tobermorita, como sendo um análogo natural 

ao C-S-H devido a sua natureza e semelhanças de composição. A tobermorita 

utilizada apresenta relação Ca/Si de 0,66, sendo condizente com o produto de 

hidratação formado sob relação a/mc extremamente baixa como é o caso do CUAD. 

Foram encontrados pequenos picos de tobermorita em sobreposição aos picos 

principais de alita, e belita em 32,2 e 32,6 graus, confirmando os perfis de difração 

encontrados em Lothenback et al. (2016), além dos picos em aproximadamente 30,0 

graus para todas as amostras.  

A adição de cal na mistura conforme explicado anteriormente aumentou 

significativamente os picos de portlandita, porém também houve aumento da 

quantidade de calcita presente na mistura. 

Os carbonatos podem se apresentar no concreto principalmente como calcita, 

portlandita, vaterita, aragonita, dolomita e magnesita. A calcita pode ser produzida 

pela carbonatação do hidróxido de cálcio e, no presente trabalho, obteve altos níveis 

em função da inserção de cal no sistema para reagir com as pozolanas formando 

C-S-H secundário. Já a vaterita e aragonita são fases de CaCO3 e a com a evolução 

do tempo podem evoluir a uma forma de calcita. A dolomita (CaMg(CO3)2) e a 

magnesita (MgCO3) são formados pela combinação de calcita (CaCO3) e magnesita 

(MgCO3), (HIGHWAY RESEARCH BOARD - SPECIAL REPORT 127, 1972). 

Arandigoyen et al. (2006), avaliaram o carbonato de cálcio em relação ao seu 

polimorfismo, e verificaram que esse processo pode ser cinético ou termodinâmico. 

Na presente pesquisa, predominou o efeito termodinâmico, onde o carbonato de cálcio 

irá ser precipitado na forma de calcita. Para o efeito cinético, o carbonato de cálcio de 

precipita em forma de vaterita ou aragonita, sendo transformadas em calcita com a 

evolução temporal, ou seja, ocorre em concretos submetidos a carbonatação. As 



221 

 

Tabelas 4.4.1 e 4.4.2 apresentam os quantitativos refinados por Rietveld dos 

compostos encontrados no DRX aos 28 dias e aos 91 dias. 

 

Tabela 4.4.1 – Quantitativos dos compostos identificados no DRX aos 28 dias 

Elemento 

REF - 28 
dias 

CCA15 - 28 
dias 

CV15 - 28 
dias 

CCA10-CV5 - 
28 dias 

CCA10-FC5 - 
28 dias 

C. 
Úm. 

C. 
Tér. 

C. 
Úm. 

C. 
Tér. 

C. 
Úm. 

C. 
Tér. 

C. 
Úm. 

C. 
Tér. 

C. 
Úm. 

C. 
Tér. 

Alita 
3CaO.SiO2 

17,2% 12,1% 8,3% 6,5% 1,1% 0,0% 8,8% 8,6% 8,6% 8,8% 

Belita 
2CaO.SiO2 

1,3% 3,4% 5,4% 4,3% 5,7% 4,8% 4,7% 4,4% 1,3% 2,7% 

Calcita 
Ca(CO)3 

11,5% 8,8% 15,2% 17,5% 19,8% 18,0% 11,9% 17,2% 14,9% 9,7% 

Etringita 

C6ASH32 
2,8% 1,1% 3,0% 1,2% 4,6% 2,9% 2,9% 1,9% 1,6% 0,5% 

Quartzo 
SiO2 

63,0% 74,1% 51,6% 51,5 44,0% 54,8% 58,6% 55,6% 57,5% 64,3% 

Portlandita 
Ca(OH)2 

3,9% 0,4% 13,8% 11,2% 20,5% 15,9% 11,1% 9,7% 13,8% 10,8% 

Tobermorita 11 
Ca5Si6O16(OH)2.4H2O 

0,3% 0,1% 0,4% 0,6% 1,8% 3,1% 0,7% 1,4% 0,9% 1,6% 

Cristobalita 
SiO2 

0,0% 0,0% 1,6% 0,7% 0,0% 0,0% 1,2% 1,1% 1,5% 1,6% 

Aphthitalite 
(K,Na)3Na(SO4)2 

0,0% 0,0% 0,7% 0,2% 2,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Conforme os ensaios DRX realizados pelo autor verificou-se a presença de 

calcita e portlandita, principalmente nas misturas CCA15, CV15, CCA10-CV5, CCA10-

FC5, nas quais foram inseridos 15% de cal CH I. Essa cal possui 72,37% de CaO, 

0,39% de MgO e 0,36% de Al2O3.  

A mistura CV15 foi a que apresentou os maiores teores de calcita e portlandita, 

evidenciando que a cal fornecida reagiu parcialmente com as pozolanas e boa parte 

se precipitou como calcita e portlandita. 

A presença de cristobalita como sendo uma fase cristalina (não reage com o 

CH) da CCA também foi encontrada nas amostras, evidenciando que no caso das 

amostras contendo CCA apesar da quantidade suficiente de cal na mistura, mesmo 

assim não houve pleno consumo da pozolana, tal fenômeno pode ser devido à limitada 
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presença de água na mistura, o que impediu a reação pozolânica de ocorrer 

plenamente, uma vez que a solubilidade da pozolana em água e cal é importante fator.   

Um ponto relevante da pesquisa aos 28 dias foi a redução de alita aos 28 dias 

na cura térmica em comparação com a cura úmida. Ficou evidente que a temperatura 

acelerou as reações de hidratação promovendo um maior consumo da alita. Observa-

se também, que não houve o consumo total tanto da alita quanto da belita, sendo que 

a explicação para esse fato é que no CUAD estudado o teor de finos e adições 

minerais é elevado e a relação a/cm é baixa. Dessa maneira, uma parte do cimento 

ficou inerte na matriz cimentícia. 

Selleng, Fontana e Meng (2016) analisaram CUAD com cura térmica a 90°C. 

Nas misturas com cura úmida estavam presentes fases típicas do concreto 

endurecido, com destaque para a portlandita, fases de etringita (hidratação dos 

aluminatos) e clínquer. Após a cura térmica ele verificaram que a portlandita e etringita 

foram significativamente reduzidas, mas estavam presentes mesmo após um tempo 

de cura de 140 horas.  

Em CUAD com materiais cimentícios binários, de substituição com 10% de 

sílica ativa e 10% de cinza de casca de arroz, em traços individuais, há uma tendência 

da CCA absorver mais água que a SA em superfícies internas e externas. Isso  permite 

os íons Ca2+ sejam difundidos em partes internas das partículas. Dessa maneira, 

principalmente para matrizes cimentícias com baixo teor de água a CCA atua como 

um agente de cura interno, fazendo com que ocorra uma hidratação contínua do 

cimento e uma reação pozolânica de longa duração da CCA. Nesse sentido concretos 

com CCA possuem um menor nível de portlandita. O tratamento térmico também é 

um fator importante para o desenvolvimento das reações pozolânicas (VAN et al., 

2013).  

Nessa pesquisa, os níveis de portlandita da mistura REF foram baixos, com 

valores de 3,9% para a cura úmida e 0,7% para a cura térmica, sendo que não houve 

diferença significativa dos 28 aos 91 dias. Para as misturas CCA15, CV15, CCA10-

CV5 e CCA10-FC5 os níveis de portlandita foram muito elevados, visto que foram 

inseridos 15% de cal em adição e uma parcela significativa dessa cal ficou inerte no 

sistema contribuindo pelo efeito físico. Esse comportamento foi constatado na TG. 

Vale ressaltar que na presente pesquisa a cura térmica foi dos 3 aos 7 dias, 

totalizando 96 horas, sendo que também foram observadas a redução de portlandita 

pela reação pozolânica e a decomposição da entringita formando monossulfato. A 
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cura térmica também promoveu uma redução das fases do clínquer, principalmente 

da alita.  

 

Tabela 4.4.2 – Quantitativos dos compostos identificados no DRX aos 91 dias  

Elemento 

REF - 91 
dias 

CCA15 - 91 
dias 

CV15 - 91 
dias 

CCA10-CV5 - 
91 dias 

CCA10-FC5 - 
91 dias 

C. 
Úm. 

C. 
Tér. 

C. 
Úm. 

C. 
Tér. 

C. 
Úm. 

C. 
Tér. 

C. 
Úm. 

C. 
Tér. 

C. 
Úm. 

C. 
Tér. 

Alita 
3CaO.SiO2 

11,5% 11,2% 9,5% 7,1% 9,0% 7,2% 8,1% 8,8% 5,2% 5,0% 

Belita 
2CaO.SiO2 

1,7% 2,6% 0,8% 3,6% 0,2% 0,2% 1,0% 0,7% 2,4% 4,3% 

Calcita 
Ca(CO)3 

11,0% 13,1% 11,6% 14,4% 11,5% 11,5% 8,3% 9,5% 10,2% 11,4% 

Etringita 

C6ASH32 
1,9% 0,5% 3,2% 1,0% 2,5% 1,3% 2,1% 0,6% 1,8% 1,2% 

Quartzo 
SiO2 

69,5% 70,9% 59,8% 59,7% 61,0% 64,8% 67,8% 67,1% 68,2% 65,7% 

Portlandita 
Ca(OH)2 

3,9% 1,0% 12,1% 12,0% 15,5% 14,4% 11,2% 11,6% 11,2% 11,3% 

Tobermorita 11 
Ca5Si6O16(OH)2.4H2O 

0,6% 0,7% 0,7% 1,2% 0,2% 0,6% 0,5% 0,9% 0,1% 0,5% 

Cristobalita 
SiO2 

0,0% 0,0% 2,4% 1,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,7% 0,9% 0,0% 

Aphthitalite 
(K,Na)3Na(SO4)2 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

De acordo com a Tabela 4.4.2 observa-se que aos 91 dias, da cura úmida para 

a cura térmica houve uma redução de alita para todas as misturas, com exceção da 

mistura CCA10-CV5. Esse comportamento foi incongruente, assim como o incremento 

de belita quando comparada da cura úmida com a cura térmica, pois os teores de 

belita devem ser reduzidos com as reações de hidratação, principalmente em idades 

mais avançadas. De acordo com Lothenbach et al. (2016), a explicação para esse 

comportamento é que, devido à natureza dos compostos de hidratação do cimento, 

nem todos eles são puramente cristalinos. O mais detectável é o CH pois é 100% 

cristalino, já o C-S-H é um material nano cristalino ou amorfo, ou seja, para encontrá-

lo na difração de raio X é necessário fazer o ensaio de um material análogo ao C-S-H 

que seja cristalino, sendo a bibliografia recomenda a tobermorita, por ser um mineral 

natural com formato cristalino.  
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Dessa maneira, para avaliação do C-S-H o método que deve ser utilizado é o 

método do padrão interno associado com o refinamento pelo método de Rietveld. O 

método do padrão interno é utilizar uma amostra já conhecida, com 100% de 

cristalinidade, sendo que um bom mineral para isso é o coríndon, que é um mineral a 

base de óxido de alumínio. Dessa maneira, utiliza-se o pó do material (nesse caso o 

CUAD) a ser ensaiado e adiciona junto ao elemento com 100% de cristalinidade uma 

fração conhecida em relação a massa. Quando for avaliar o material, deve-se colocar 

o método do padrão interno, onde deve-se marcar os picos de identificação. Assim, 

baseado no padrão interno o software calcula a porcentagem de materiais amorfos 

existentes. Dessa maneira, o método do padrão interno permite calcular o grau de 

amorfismo através do ensaio de difração de raio X. Para identificar esse material 

amorfo, deve ser utilizado juntamente com algum outro ensaio, como a 

termogravimetria. Como esse ensaio é complexo, desde a aquisição do mineral 

padrão até execução do mesmo, o autor não realizou o ensaio do padrão interno, 

realizando apenas o refinamento pelo método de Rietveld. 

A tabela 4.4.3 apresenta o fator chi² das misturas avaliadas. 

 

Tabela 4.4.3 – Fator chi² das misturas avaliadas 

Idade REF CCA15 CV15 CCA10-CV5 CCA10-FC5 

(dias) 
Cura 

Úmida 
Cura 

Térmica 
Cura 

Úmida 
Cura 

Térmica 
Cura 

Úmida 
Cura 

Térmica 
Cura 

Úmida 
Cura 

Térmica 
Cura 

Úmida 
Cura 

Térmica 

28 1,0 1,4 0,9 2,0 0,6 1,0 1,5 1,1 1,0 0,9 

91 1,4 1,0 1,3 0,9 0,9 1,1 1,3 0,9 1,8 1,4 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Como o material estudado apresenta níveis elevados de compostos amorfos, e 

não foi realizado o padrão interno, levou-se em consideração o fator chi², que é um 

fator estatístico. Quanto mais próximo de 1,0; melhor foi o refinamento.   

As Figuras 4.4.4 e 4.4.5 apresentam os teores de alita e belita aos 28 e 91 dias, 

respectivamente. 
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Figura 4.4.4 – Teores de alita aos 28 dias e 91 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

De acordo com a Figura 4.4.4 observa-se que houve uma tendência de redução 

a alita dos 28 aos 91 dias com comportamento incongruente para as misturas CCA15 

e CV15. A provável explicação para esse fato é que foi realizado o refinamento pelo 

método de Rietveld, e não método do padrão interno. 

No processo de hidratação do cimento, a alita reage antes que a belita, visto 

que seus grãos são menores e esse composto é o responsável pela resistência nas 

idades iniciais. Dessa maneira, uma provavel explicação para o comportamento do 

traço REF seja devido à ausência de água disponivel para hidratação dos grãos de 

belita. Nota-se que houve uma redução significativa do teor de alita dos 28 aos 91 dias 

para a cura úmida, de 17,20% para 12,10%. Já para a cura térmica essa redução dos 

28 aos 91 dias foi de 11,50% para 11,20%. Esse comportamento comprova que o 

tratamento térmico é muito eficiente para acelerar as reações pozolânicas nas idades 

iniciais, consumindo a alita.  

Os traços com adições minerais tiveram um comportamento próximos para a 

mesma mistura, mas diferente comparando as misturas entre si.  

A mistura CCA15 teve um ligeiro acréscimo de alita dos 28 aos 91 dias, sendo 

que esses níveis foram inferiores para as amostras tratadas termicamente, 

promovendo uma aceleração das reações pozolânicas. Huang et al. (2016) relatam 

que mesmo em relações a/mc baixas, a CCA atua como um reservatório interno, 

liberando a água mais lentamente devido a alta superfície específica e estrutura 
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porosa. Esse comportamento pode gerar uma variação nos valores de alita do 

concreto. 

A mistura CV15 apresentou níveis muito baixos de alita aos 28 dias, porém aos 

91 dias esses níveis aumentaram consideravelmente. Vale ressaltar que essa mistura, 

para a cura úmida, foi a que apresentou os menores níveis de resistência aos 7 e 28 

dias.  

Para a mistura CCA10-CV5 houve pouca variação nos teores de alita, tanto 

para a cura úmida quanto para a cura térmica. Como essa é uma mistura quaternária, 

verifica-se o melhor efeito sinérgico. Na combinação entre pozolanas CCA e CV existe 

a tendência de um melhor efeito sinérgico (FELTRIN, 2019). 

Já na mistura CCA10-FC5 observa-se uma redução nos níveis de alita, tanto 

para a cura úmida quanto para a cura térmica. Nesse caso houve uma combinação 

do efeito químico e efeito físico, visto que nesse caso houve um aumento significativo 

na relação Ca/Si. Esse traço em especial será discutido em uma análise integrada 

mais adiante. 

 

Figura 4.4.5 – Teores de belita aos 28 dias e 91 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Figura 4.4.5 observa-se que na mistura REF U houve uma ligeira variação 

nos teores de belita dos 28 aos 91 dias. Na REF T houve uma redução nos teores de 

belita dos 28 aos 91 dias, evidenciando que houve um consumo de belita nas reações 

de hidratação. 

Já, para a CCA15, nota-se que, tanto para a cura úmida, quanto para a cura 

térmica, houve um consumo de belita, sendo mais acentuado para a cura úmida. A 
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explicação é que as amostras tratadas termicamente desenvolvem maiores 

resistências nas primeiras idades e, dessa maneira, existe um maior consumo de 

belita. Em idades mais avançadas existe uma tendência de aproximação das 

resistências à compressão para as curas úmida e térmica, justamente porque nesse 

ínterim as amostras sem tratamento térmico reagem mais intensamente (VAN et al., 

2014). Esse comportamento foi observado para as misturas CCA15, CV15 e CCA10-

CV5. A mistura CCA10-FC5 apresentou comportamento oposto, e a provável 

explicação é que somente o método de Rietveld pode não ser suficiente para avaliar 

o consumo de alita e belita. Cincotto (2011) destaca que, para materiais polifásicos, 

principalmente cimentos anidros e hidratados, existem picos que se superpõem em 

alguns ângulos, que dificultam consideravelmente a interpretação. Nesse sentido, em 

função dessa limitação do DRX, uma possível solução seria realizar o método do 

padrão interno, no entanto esse padrão não foi realizado nessa pesquisa.  

A Figura 4.4.6 apresenta os teores de calcita e portlandita aos 28 dias e 91 dias. 

 

Figura 4.4.6 – Teores de calcita e portlandita aos 28 dias e 91 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Figura 4.4.6, observa-se que houve para a maioria das misturas uma 

pré-disposição de redução dos teores de calcita e portlandita aos 28 dias e 91 dias. 

Esse comportamento era esperado, visto que as reações pozolânicas tendem a 

consumir o hidróxido de cálcio.  

Como exposto ao longo da pesquisa, foi inserida cal em adição nas misturas 

com adições minerais para reagir com as pozolanas. Porém, devido à baixa relação 

a/mc e grandes de teores de materiais finos, os espaços disponíveis para a reações 
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de hidratação não foram suficientes. Dessa maneira, a reação pozolânica ocorreu 

parcialmente. Em concretos com adições minerais, onde há espaço para a pozolana 

reagir com o hidróxido de cálcio, existe a tendência de reduzir os níveis de CH na 

matriz cimentícia. Porém, nesta pesquisa, uma parcela significativa da cal fornecida 

não reagiu com as pozolanas, e esse comportamento ficou evidente na Figura 4.4.6.  

Um comportamento comum para todas as misturas foi a redução de calcita e 

portlandita, quando comparadas as curas úmida e térmica, com a evolução do tempo. 

A explicação é que as amostras tratadas termicamente têm as reações de hidratação 

e pozolânicas aceleradas pelo calor. Analisando os níveis mais elevados de calcita e 

portlandita, verifica-se que a amostra CV15 aos 28 dias (cura úmida) teve teor de 

19,8% e 20,5% (cura térmica).  

A Figura 4.4.7 apresenta os teores de etringita e tobermorita 11 aos 28 dias e 

91 dias. 

 

Figura 4.4.7 – Teores de etringita e tobermorita 11 aos 28 dias e 91 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Figura 4.4.7, nota-se que houve uma tendência de redução dos teores de 

etringita aos 28 dias e 91 dias, sendo que esse comportamento era esperado, sendo 

que a mesma é convertida em monossulfato de cálcio hidratado. Para algumas 

misturas ocorreu o inverso, e a explicação para esse fato é que, para a avaliação do 

C-S-H, o método que deve ser utilizado é o método do padrão interno associado com 

o refinamento pelo método de Rietveld. A Figura 4.4.8 apresenta os teores de 

cristobalita e aphthitalite 11 aos 28 dias e 91 dias. 
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Figura 4.4.8 – Teores de cristobalita e aphthitalite aos 28 dias e 91 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Conforme a Figura 4.4.8, nota-se que, com o passar do tempo, houve uma 

tendência de redução da aphthitalite, e aos 91 dias esse valor foi zerado. Vale 

ressaltar que essa redução é um ponto muito relevante da pesquisa, pois esse 

material é proveniente da areia de fundição, que contém sódio e potássio. Ou seja, 

aos 91 dias observou-se que as reações de hidratação pozolânicas consumiram o 

aphthitalite. 

4.5 TERMOGRAVIMETRIA (TG/DTG) 

A análise termogravimétrica é importante no concreto para a determinação das 

perdas de massa dos compostos de acordo com o aumento da temperatura, e também 

para a determinação parcial dos produtos formados no processo de hidratação. 

Para realizar a determinação dos teores de água combinada, CH e carbonatos, 

o autor utilizou as mesmas faixas de temperaturas utilizados nos diagramas de DTG, 

sendo que, neste ensaio, foram calculados os compostos em função da posição de 

cada pico. 

Embora o ensaio de termogravimetria seja muito relevante quando se estuda 

materiais cimentícios, muitas vezes as informações não são suficientes para a 

verificação de um determinado composto. Nesse sentido, faz-se necessário a 

realização de ensaios que complementem a termogravimetria, sendo que no presente 

trabalho foi abordado o DRX e FTIR. Nesse sentido, Blanco, Puertas e Vázquez (1992) 

destacam que o gel de C-S-H é decomposto em um grande intervalo de temperatura, 
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ou seja, não há como determinar esse composto pelo DTG. De outra forma, o mesmo 

autor destaca que a etringita e o CH perdem água na mesma faixa de temperatura, e 

isso é uma medida endotérmica peculiar no DTG. Nesse mesmo contexto, Lilkov et 

al. (2012) avaliaram pastas com adições minerais do tipo CV e verificaram no ensaio 

TG que houve um deslocamento para temperaturas mais elevadas, quando 

comparadas a pastas sem nenhum tipo de adição mineral. A Figura 4.5.1 ilustra o 

gráfico TG-DTG da mistura REF U aos 28 dias e a Figura 4.5.2 mostra o TG com a 

perda de massa para a mistura REF U aos 28 dias. Os demais gráficos podem ser 

visualizados nos Apêndices de U até AN deste trabalho.   

 

Figura 4.5.1 – Gráfico TG-DTG da mistura REF U aos 28 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Figura 4.5.2 – Gráfico TG com perda de massa da mistura REF U aos 28 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

A avaliação do TG/DTG permite que se realize uma análise conjunta da perda 

de massa com a formação dos compostos. Esse é um ponto muito representativo do 

ensaio. De acordo com as Figuras 4.5.1 e 4.5.2 foram identificadas e delimitadas as 

faixas de temperatura da água livre, água quimicamente combinada, hidróxido de 

cálcio e carbonatos. Dessa maneira, o autor determinou em massa e em porcentagem 

as perdas de massa em função da temperatura, e realizou a associação com a 

decomposição térmica dos compostos em cada faixa de temperatura. De posse 

desses dados e de acordo com as equações 3.7.2.6.1, 3.7.2.6.2, 3.7.2.6.3 e 3.7.2.6.4, 

foram calculados os teores de água quimicamente combinada, CH e carbonatos, 

conforme ilustram as Figuras 4.5.3 e 4.5.4. 
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Figura 4.5.3 – Teor de água quimicamente combinada, CH e carbonatos aos 28 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Conforme a Figura 4.5.3, observa-se que, aos 28 dias, os menores níveis de 

água quimicamente combinada foram para as misturas REF, visto que a reação 

pozolânica aumenta os níveis de AC. Nota-se que não houve uma diferença 

significativa da AC das curas úmida e térmica da mistura REF. Para as misturas 

estudadas com adições minerais, todas apresentaram níveis de AC mais elevados, 

quando comparadas à mistura REF. Ha e Siewert (2012) afirmam que a CCA, devido 

à estrutura porosa pode absorver a água livre durante a mistura, ficando adsorvida no 

interior da molécula e em idades mais avançadas, quando a umidade relativa da pasta 

reduz em função da hidratação do cimento, libera essa água lentamente, fazendo com 

que ocorra reações pozolânicas em idades mais avançadas. 

O teor de AC corresponde à faixa de temperatura até 400°C, sendo os 

compostos provenientes da reação de hidratação do cimento, como C-S-H gel, 

tobermorita e etringita. Também corresponde as fases secundárias de C-S-H em 

função do efeito pozolânico, em concretos com adições minerais.  

Também ficou evidente o comportamento semelhante das misturas CCA15, 

CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5, sendo que todas apresentaram teores de AC 
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superiores ao REF. Embora o teor de AC das misturas com adições minerais tenha 

sido superior ao REF, os níveis de resistência foram inferiores ao mesmo.  

O teor de AC é um indicativo da quantidade de compostos hidratados formados, 

sendo que os principais são o C-S-H e o CH. Uma das hipóteses é que o fornecimento 

de CH para reagir com as pozolanas refinaria a microestrutura do concreto, 

melhorando as propriedades mecânicas. Porém essa hipótese se verificou 

parcialmente na prática. Como o CUAD é um concreto com elevado teor de finos, e 

baixa relação a/mc, não há espaço suficiente para a formação de novos compostos 

hidratados. Dessa maneira, boa parte do CH não foi consumida pela reação 

pozolânica, e isso ficou visível nos teores de AC para as misturas com adições 

minerais. Esse comportamento pode ser evidenciado pelo CH remanescente. 

Em relação ao teor de CHMEDIDO aos 28 dias, verificou-se que todas as misturas 

com adições apresentaram teores mais elevados que a mistura REF. Esse 

comportamento vai ao encontro da água quimicamente, onde se verificou o maior teor 

de AC para as misturas com adições minerais. O destaque nos níveis de CH foi para 

a mistura CV15 U, com 10,26%. Vale ressaltar que a mistura CV15 apresenta 15% de 

CV em substituição ao cimento e 15% de adição de cal. Quando comparada com a 

mistura CCA15, verificou-se que a CCA consumiu mais o CH, visto que a mesma é 

mais fina e mais reativa. Também se observa que o tratamento térmico acelerou as 

reações pozolânicas, consumindo o CH de maneira mais intensa, quando comparado 

com a cura úmida. 

Ainda de acordo com a Figura 4.5.3, observa-se que o teor de CH apresentou 

uma redução para todos os traços, quando comparada a cura úmida com a cura 

térmica. O traço REF é aquele que possui um menor teor de CH, quando comparado 

aos demais, isto se explica devido à ausência de adição de cal na mistura, de tal forma 

que praticamente todo o CH produzido pela hidratação do cimento foi consumido pela 

reação pozolânica. 

O traço CCA15 foi o que apresentou maior variação no teor de CH entre os 

diferentes tipos de cura para os 28 dias, isto se deve a maior eficácia da CCA como 

pozolana em idades inferiores a 91 dias, quando em comparação com a cinza volante, 

que tem maior impacto em idades mais avançadas. Com a utilização de cura térmica, 

a velocidade da reação é alterada, aumentando a abrangência da adição mineral na 

matriz. Outro ponto de importância é a presença do pó de quartzo, que devido a sua 
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elevada finura, quando submetido a temperaturas elevadas também passa a cumprir 

papel importante na reação pozolânica. 

Quando se avaliou os carbonatos, aos 28 dias, os menores teores foram para 

a mistura REF, da mesma forma que a AC e CH. Em contrapartida, os maiores níveis 

ficaram para a mistura CCA10-CV5, que apresenta CV e CCA. Vale observar que não 

houve uma diferença significativa para as misturas com adições minerais, sendo que 

a variação foi de 14,85% (CCA15 T) a 19,54% (CCA10-CV5 U). Conforme discutido 

no DRX (4.4), os carbonatos mapeados correspondem à calcita, sendo que não foram 

encontradas aragonita e vaterita. 

Cincotto (2011) afirma que, para o ensaio de TG-DTG, não é recomendada a 

paralisação das reações de hidratação por tratamento que utilize solventes do tipo 

metanol, etanol ou éter. Esses elementos podem ser fortemente absorvidos, sendo 

muito difícil a sua completa remoção, e os mesmos interagem com a amostra, gerando 

compostos químicos carbonatados e que superestimam os níveis de CO2, 

principalmente quando tem fíler na amostra. Também não se deve realizar o 

aquecimento em estufa acima de 50°C, visto que, acima dessa temperatura, ocorrem 

simultaneamente a desidratação do C-S-H e hidratação de fases que ainda estão 

anidras. Cincotto (2011) ainda relata que o procedimento mais adequado é a secagem 

a vácuo, pois assim não há interação de fases e o níveis de portlandita quantificados 

são mais próximos da realidade.  

Nesse contexto, os níveis de carbonatos encontrados nesta pesquisa podem 

ter sofrido variações. Vale ressaltar que o autor paralisou as reações de hidratação 

com álcool etílico absoluto e, como esse elemento deixa água como resíduo, foi 

realizada a lavagem da amostra em éter di-etílico (SCRIVENER; SNELLINGS; 

LOTHEMBACH, 2016). Para reduzir possíveis efeitos de interação da amostra com o 

álcool isopropílico e o éter di-etílico, foi adotado o procedimento proposto por 

Lothenbach e Durdziński (2016). 

Dessa maneira, mesmo adotando as técnicas mais atuais para a paralização 

das reações de hidratação, pequenas alterações dos níveis de carbonatos medidos 

para as misturas CCA15, CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5 foram muito superiores a 

REF. 

 

 

 



235 

 

Figura 4.5.4 – Teor de água quimicamente combinada, CH e carbonatos aos 91 dias 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Da Figura 4.5.4, observa-se a mesma tendência de comportamento dos 

28 dias. Para a mistura REF, os níveis foram inferiores as demais misturas, com teor 

de AC de 5,30% para a REF U e 5,48% para a REF T. As misturas com adições 

minerais apresentaram teores de AC muito próximos, sendo um indicativo de que o 

efeito físico foi preponderante. 

Em relação ao CH, o teor mais elevado foi da mistura CV15 (cura úmida) com 

10,82%. Para os carbonatos, observa-se o comportamento da mistura CV15 T que foi 

a que apresentou a maior evolução dos 28 aos 91 dias. 

A Tabela 4.5.1 apresenta teor de quimicamente combinada, CH e carbonatos, 

bem como a evolução. 
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Tabela 4.5.1 – Teor de quimicamente combinada, CH e carbonatos 

Mistura 

H2O 

COMBINADA 

(28 dias) 

(%) 

CH 

MEDIDO  

(28 dias) 

(%) 

CaCO3 

MEDIDO  

(28 dias) 

(%) 

H2O 

COMBINADA 

(91 dias) 

(%) 

CH 

MEDIDO  

(91 dias) 

(%) 

CaCO3 

MEDIDO  

(91 dias) 

(%) 

H2O 

COMBINADA 
 

Evolução  
28 - 91 dias 

(%) 

CH 

MEDIDO 
 

Evolução 
28 - 91 

dias (%) 

CaCO3 

MEDIDO 
 

Evolução 
28 - 91 

dias (%) 

REF U 5,30 2,34 8,67 5,30 1,61 9,59 0,00 -31,20 10,61 

REF T 5,22 1,40 10,88 5,48 1,38 9,43 4,98 -1,43 -13,33 

CCA15 
U 

8,68 9,11 15,42 8,54 8,63 15,12 -1,61 -5,27 -1,95 

CCA15 
T 

7,75 5,21 14,85 8,47 6,66 15,60 9,29 27,83 5,05 

CV15 U 8,63 10,26 15,79 8,48 10,82 12,24 -1,74 5,46 -22,48 

CV15 T 8,81 9,40 15,00 8,19 7,43 14,41 -7,04 -20,96 -3,93 

CCA10
-CV5 U 

8,23 7,56 17,77 8,66 8,51 16,79 5,22 12,57 -5,51 

CCA10
-CV5 T 

8,76 5,96 19,54 8,14 5,73 15,33 -7,08 -3,86 -21,55 

CCA10
-FC5 U 

8,90 9,42 18,28 8,27 7,64 16,61 -7,08 -18,90 -9,14 

CCA10
-FC5 T 

8,31 7,59 15,16 8,75 7,09 16,88 5,29 -6,59 11,35 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

De acordo com a Tabela 4.5.1, observa-se que houve uma variação 

significativa nos resultados. Os teores de CH medidos para a mistura REF, tanto aos 

28 dias quanto para os 91 dias são provenientes da sílica ativa. A mistura que 

apresentou a maior evolução nos níveis de AC e CH foi a mistura CCA15 T. A hipótese 

do autor verificou-se parcialmente na prática, visto que a inserção de cal reagiu com 

uma parte das pozolanas, aumentando os níveis de AC, promovendo a formação de 

compostos hidratados secundários, principalmente para as amostras tratadas 

termicamente.  

Vale ressaltar mais uma vez que os resultados de CH e CaCO3 são complexos 

de avaliar, visto que a reações de hidratação do cimento formam com principais 

compostos o C-S-H e o CH. Aliada a essa complexidade, conforme Cincotto (2011), a 

paralisação das reações de hidratação com metanol, etanol e eter podem gerar 

compostos carbonatados, distanciando-se da realidade. 

De acordo com Wu e Ye (2015) e Song et al. (2018), quando ocorre a 

dehidratação da portlandita, ocorre uma tendência de uma elevação concomitante nos 

níveis de calcita. Porém essa afirmação ocorre para concretos convencionais, e não 
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para concretos com inserção de cal. Vale destacar que, conforme Sulapha et al. 

(2003), o CO2 tem uma maior predisposição de reação com o CH. 

Castelotte et al. (2009) destacam que os carbonatos continuam se formando 

quando a portlandita é decomposta. Esses autores destacam que essa formação de 

carbonatos ocorre conforme os íons Ca2+ são removidos do silicato de cálcio hidratado 

(C-S-H) em seu processo de decalcificação. 

4.6 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

A espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) é 

avaliada com uma das técnicas experimentais mais confiáveis para a caraterização 

de materiais, visto que fornece informações dos grupos funcionais, bem como ligações 

químicas, e também possibilita a determinação qualitativa e 

semi-quantitativa da amostra.  

O FTIR também permite analisar características de materiais inorgânicos, 

orgânicos e minerais, sendo que consegue mapear elementos desconhecidos e 

contaminações, analisar degradação, mistura de materiais e índice de oxidação. 

Como o autor avaliou concretos com diferentes materiais, principalmente 

adições minerais, esses elementos são compostos inorgânicos e foram avaliados de 

acordo com os números de onda correspondentes e foram discutidos conforme a 

literatura existente sobre o assunto.  

De acordo com Smith (2011), os espectros de infravermelho (FTIR) em pastas 

de cimento hidratado apresentam a concentração de moléculas, que são 

determinadas pela série de picos fornecidas pela análise. A Figura 4.6.1 apresenta os 

espectros de FTIR para as misturas estudadas aos 28 dias, e a Figura 4.6.2 apresenta 

os espectros de FTIR para as misturas estudadas aos 91 dias. 
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Figura 4.6.1 – Espectros de FTIR para as misturas estudadas com idade de 28 dias 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Figura 4.6.2 – Espectros de FTIR para as misturas estudadas com idade de 91 dias 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

De acordo com as Figuras 4.6.1 e 4.6.2, cada pico de número de onda cm-1 

corresponde a uma vibração ou alongamento de um determinado composto químico. 

Foram identificados os picos mais representativos das misturas estudadas. 

Kirkpatrick et al. (1997) utilizou a espectroscopia para avaliar o C-S-H, 

tobermorita e jenita em pastas de cimento, sendo que os mesmos verificaram que, 

entre 250 a 400 cm-1, as amostras apresentaram um teor de C-S-H, cujo maior pico 
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nesta região está a 325 cm-1, próximo às posições para os grandes picos de 

tobermorita e jenita. Já entre 400 a 600 cm-1, o C-S-H tem um máximo de 450 cm-1, a 

posição para a banda principal de tobermoritas é de 490 cm-1. Também se verificou, 

de uma forma muito nítida, que a 450 cm-1 ocorreram deformações internas dos 

tetraedros de SiO4. Nessa pesquisa o pico a 460 cm-1 está relacionado a areia a base 

quartzo. 

Kim (1997) observou que a 450 cm-1 ocorre o modo de balanço para determinar 

a taxa de incorporação de Si-O-Si. Esse mesmo comportamento foi observado por 

Lodeiro et al. (2009). 

As bandas de 620 cm-1 correspondem a ligações Si-O-Si envolvendo tetraedros 

Q3 (KIRKPATRICK et al., 1997). Arnold, Vargas e Bianchini (2017) e Vargas et al. 

(2014) avaliaram cimentos modificados com geopolímero e identificaram tetraedros 

de SiO4 a 693 cm-1. 

Dentre os picos observados pelo autor, a 670 cm-1 ocorreu a alteração do gel 

C-S-H. De acordo com Lodeiro et al. (2009), essa alteração é devido à exposição a 

concentrações de sódio, e é mais provável que seja devido à diluição da amostra por 

CaCO3 precipitado. Como nesta pesquisa foi utilizada areia de fundição, e a mesma 

possui teores de sódio e potássio, o comportamento está dentro do esperado. 

Os picos de 694 e 778 cm-1 correspondem a vibrações alongadas de SiO4, 

compatíveis com quartzo (VÁSQUEZ et al., 2016). 

Entre 714 e 874 cm-1 ocorre a decomposição dos carbonatos, indicando a 

reação entre Ca(OH)2 e CO2, sendo que ocorre também a vibração de CO2 do CaCO3 

(PARANDE et al., 2011).  

Ahmari et al. (2012) estudaram a produção de aglutinante geopolimérico a partir 

de resíduos de concreto em pó e cinzas volantes. Os autores afirmam que, no pico 

872 cm-1, as bandas são características de vibrações -CO3 em CaCO3. 

Para os picos entre 870 e 1420 cm-1, as bandas são características das ligações 

O-C-O dos carbonatos (GAO; BROUWERS, 2015; YILMAZ; OLGUN, 2008). Vale 

ressaltar que essas bandas são devido ao alongamento assimétrico do 

CO32- (YU, P. et al., 1999). Henry, Watson e John (2017) estudaram misturas de fíler 

calcário mais pozolanas e observaram que, nessas misturas, as curvas 

correspondentes aos carbonatos foram mais acentuadas. 
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Parande et al. (2011) estudaram cimento Portland com pozolanas e verificaram 

que as bandas de 876 e 1010 cm-1 são correspondentes a géis de 

C-S-H. 

Já Ghosh e Handoo (1980) avaliaram espectroscopia Raman e FTIR e cimento 

e concretos e verificaram que os picos 925, 895-885 e 520 e 465 cm-1 correspondem 

à alita. Já os picos 965, 985 e 845, 850 cm-1 correspondem à belita. 

Entre os picos de 970 a 1004 cm-1 retratam a vibração de alongamento 

assimétrico de Si-O-Si e Al-O-Si, sendo que esses elementos são ligados aos silicatos 

(quartzo, sílica amorfa e fases vítreas) e aluminosilicatos (mulita) (NAMPI et al., 2010; 

PULIGILLA; MONDAL, 2015). Já Medina et al. (2018) destacam que existe uma 

associação desses picos ao C-S-H gel e apresentam níveis mais elevados aos 91 dias 

comparados aos 28 dias. Esse comportamento é devido às vibrações de estiramento 

do SiA- do tetraedro de SiO4 no gel CSH. 

Para todas as misturas estudadas, observou-se que, aos 91 dias, as curvas 

são modificadas de maneira mais intensa em relação aos 28 dias, com destaque para 

a mistura CCA15 T. Vale ressaltar que a mistura apresenta 15% de CCA, e associada 

com a cal fornecida, também no teor de 15%, com a elevação da temperatura, 

proporcionou a reação pozolânica gerando compostos hidratados secundários.  

Conforme descrito no item 4.1, umas das hipóteses do autor era de que não 

haveria hidróxido de cálcio proveniente das reações de hidratação, em quantidade 

suficiente para reagir com as pozolanas, formando o C-S-H secundário. Como o 

CUAD apresenta excesso de finos e baixa relação a/mc, não há espaço suficiente 

para as reações de hidratação. Essa reação pozolânica secundária se verificou 

parcialmente e não apresentou a intensidade como nos concretos convencionais, 

onde há maior espaço para as reações de hidratação. 

Ghosh e Handoo (1980) avaliaram cimentos e concretos e encontraram 

hidroxissilicato de cálcio dos tipos C2SH2 e CSH (B) para os espectros IR nas bandas 

de 965 e 975 cm-1.  

Lodeiro et al. (2009) destacam que a 970 cm-1 os picos são correspondentes a 

vibração de alongamento de Si-O (ν3) em gel CSH. Já Ahmari et al. (2012) destacam 

que 970 cm-1 as vibrações correspondem a alongamento assimétricas (ν 3 Si-O) no 

C-S-H. Esse mesmo comportamento também foi encontrado por Vargas et al. (2014). 

Já Vásquez et al. (2016) afirmam que, de 998 a 1080 cm-1, as vibrações 

retratam o de alongamento das ligações tetraédricas de SiO. 
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Em concretos de cimento Portland com resíduos de bauxita, a polimerização 

da sílica ocorre entre as intensidades de banda 1010 a 1080 cm-1 (ROMANO et al., 

2016). Criado, Fernández-Jiménez e Palomo (2007) destacam que picos entre 1090 

e 1110 cm-1 estão associados, em todas as situações, à presença de quartzo. Lodeiro 

et al. (2009) associam a presença de gel rico em sílica ao espectro correspondente 

ao intervalo de 1080 a 1145 cm-1. O mesmo autor destaca que a 1086 cm-1 está o pico 

que retrata espectro do resíduo correspondente ao gel NO. Todas as amostras 

estudadas neste trabalho constataram a presença desses picos. 

Romano et al. (2016) destacam que, entre 1100 e 1200 cm-1, estão as 

alterações referentes ao estiramento assimétrico (n3) do grupo SO4
-2, com efeito na 

formação dos compostos hidratados. Para Lodeiro et al. (2009), as vibrações de 

estiramento de Si-O em um gel rico em silício ocorre a 1142 cm-1. 

Um ponto relevante do FTIR é o mapeamento de algumas mudanças de fase, 

e, nesse sentido, a 1145 cm-1 ocorre a decomposição do ligante principal, gel C-S-H, 

associada à mudança para as novas bandas nesse pico. Essa mudança é consistente 

com a degradação do ligante, atribuído à presença de calcita (ARIFFIN et al., 2013). 

Entre 1200 e 1700 cm-1, as vibrações referem-se à deformação fora do plano 

(n2) da vibração O-H dos sulfatos e/ou etringita, e às bandas do CaCO3 adicionado 

ao cimento. No intervalo de 1300 e 1600 cm-1, ocorre aumento na intensidade das 

bandas referentes ao O-H ligado aos sulfatos e etringita (ROMANO et al., 2016).  

Lodeiro et al. (2009) destacam que, entre 1400 a 1450 cm-1, ocorrem as 

vibrações de alongamento C-O, podem ser atribuídos aos carbonatos de cálcio. 

Observa-se que, para as misturas CV15 U e CV15 T, foi o que apresentaram os picos 

mais relevantes de CaCO3, sendo que essa amostra apresenta 15 % de CV em 

substituição ao cimento e 15% de cal em adição ao sistema. 

No pico de 1428 cm-1 ocorrem as vibrações de estiramento da ligação O-C-O 

indicando a presença de bicarbonato de sódio (ABDULLAH et al., 2012). Vale ressaltar 

que a areia de fundição utilizada pelo autor apresenta resíduos de sódio, provenientes 

da resina utilizada para confeccionar os moldes de fundição. 

Para o pico de 1428 e 1482 cm-1, ocorre a vibração assimétrica de estiramento 

da ligação O-C-O produzida pelos fenômenos de carbonatação atmosférica das 

pastas (VÁSQUEZ et al., 2016). Já a 1450 cm-1, ocorrem as bandas características 

dos carbonatos (LODEIRO et al., 2009). 
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A presença de água quimicamente combinada ocorre nos picos de 1640 e 3445 

cm-1 (YU, P. et al., 1999; AHMARI et al., 2012; VÁSQUEZ et al., 2016). Ariffin et al. 

(2013) encontraram os picos de AC a 3465 cm-1. Todas as misturas estudadas pelos 

autores apresentaram picos característicos de AC, e estes foram mais significativos 

para as misturas na cura térmica. Essas informações são coerentes com os ensaios 

de termogravimetria. 

Roustan, Lijour e Morrow (1987) relatam que, nos picos de 1700 e 1795 cm-1, 

é compatível com vibrações de CO. As vibrações C-O em CO2 restringidas em fase 

amorfa ocorrem a 2350 cm-1 (AHMARI et al., 2012). 

Arrizabalaga et al. (2015) avaliaram FTIR em edificações de patrimônio 

histórico, e encontram picos de calcita bem característicos a 2514 cm-1. Esses picos 

aparecem em todas as misturas estudadas pelo autor, principalmente nas misturas as 

quais foram inseridas cal para reagir com a pozolana. 

Ahmari et al. (2012) destacam que as vibrações C-O em CO2 restringidas em 

fase amorfa ocorrem em picos de 2920 cm-1.  

Romano et al. (2016) verificaram que, nos picos de 3300 e 3700 cm-1, ocorre 

um incremento de intensidade em função do aumento do tempo de hidratação, 

atribuído à vibração do estiramento simétrico (n1) e/ou assimétrico (n2) da ligação O-

H referente à formação de Ca(OH)2, etringita e monossulfoaluminato.  

Ghosh e Handoo (1987) afirmam que o pico de 3500 cm-1 é devido à vibração 

de alongamento das ligações –OH. Abdullah et al. (2012) afirmam que os picos de 

3715 cm-1 representam a vibração de estiramento e deformação do grupo OH. As 

vibrações de alongamento geradas pelas ligações O-H na portlandita (Ca(OH)2), 

devido à relação Ca/Si nesses géis, faz com que uma determinada parcela de 

portlandita precipite com o gel C-S-H (LODEIRO et al., 2009). Esse comportamento é 

o mesmo encontrado por Yilmaz e Olgun (2008) e por Ahmari et al. (2012).  

De acordo com as Figuras 4.6.1 e 4.6.2 observa-se que tanto aos 28 quanto 

aos 91 dias as misturas REF apresentaram baixos níveis de portlandita. Esse 

desempenho ratifica os resultados obtidos no ensaio de DRX, TG-DTG e MEV/EDS. 

O traço REF possui o menor teor de portlandita quando comparado aos demais, 

explicado em função da ausência de adição de cal na mistura, de tal forma que 

praticamente todo o CH produzido pela hidratação do cimento foi consumido pela 

reação pozolânica.  
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Para todas as misturas com adição de cal, verificou-se picos de portlandita, o 

que indica que a cal não reagiu totalmente com a pozolana. Aos 28 dias, a mistura 

que apresentou os picos mais acentuados de portlandita foi a CCA10-CV5 (cura 

térmica), sendo que, aos 91 dias, esse pico reduz, comprovando que houve a reação 

pozolânica, embora em níveis inferiores ao previsto. Já, aos 91 dias, o pico mais 

intenso de portlandita foi para a mistura CV15 (cura úmida). 

4.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV/EDS) 

A análise da morfologia do concreto por Microestrutura Eletrônica de Varredura 

(MEV) com Espectroscopia por Dispersão em Energia (EDS) foi realizado para as 20 

amostras estudadas pelo autor. A Figura 4.7.1 apresenta o MEV com EDS da mistura 

REF U aos 28 dias, e a Figura 4.7.2 ilustra o MEV com EDS da mistura REF T aos 28 

dias. 
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Figura 4.7.1 – MEV com EDS da mistura REF U aos 28 dias 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Figura 4.7.2 – MEV com EDS da mistura REF T aos 28 dias 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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De acordo com a Figura 4.7.1, observa-se que foram utilizados 4 faixas de 

ampliação, X150, X500, X1000 e X4000. A partir de 4000 vezes, observou-se que a 

visualização foi bastante prejudicada. Dessa maneira, essas faixas foram delimitadas 

em função da melhor visualização da amostra, e foram adotadas para todas as 

misturas estudadas.  

Outro ponto relevante do MEV, que na verdade é um limitador da 

representatividade do ensaio, é o ponto/área abrangido na análise EDS. Quanto maior 

a ampliação, menos representativo é o ensaio EDS, ou seja, menor é a área analisada. 

Para a execução do MEV com EDS, usou-se as mesmas faixas de ampliação, 

correspondentes a 200 μm. 

De acordo com as Figuras 4.7.1 e 4.7.2, comparando as curas úmida e térmica 

aos 28 dias para a mistura referência, observa-se que os picos de silício são similares. 

No CUAD a matriz cimentícia é densa devido aos elevados níveis de  promovendo um 

incremento significativo de resistência. Nesse tipo de concreto a zona de transição 

não existe, como ocorre em concretos convencionais, em função da presença de 

agregado graúdo. 

Para concretos convencionais com SA, as diferentes morfologias das fases 

C-S-H e os cristais de C-H são visíveis para a amostra de concreto normal, bem como 

partículas de sílica ativa. Para a amostra de CUAD, não existe uma zona visível de 

cristais de C-H, podendo ser cristais muito finos ou mesmo na fase amorfa em 

quantidade muito pequena (KORPA; TRETTIN, 2004). A Figura 4.7.3 ilustra a 

microscopia do CUAD com 20% de sílica ativa, e a Figura 4.7.4 a microscopia do 

CUAD com 10% de sílica ativa. 
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Figura 4.7.3 – Microscopia do CUAD com 20% de sílica ativa 

 

Fonte: Korpa e Trettin (2004). 

 

Figura 4.7.4 – Microscopia do CUAD com 20% de sílica ativa 

 

Fonte: Korpa e Trettin (2004). 

 

Paras as misturas ternárias, a Figura 4.7.5 apresenta o MEV com EDS da 

mistura CCA U aos 91 dias, e a Figura 4.7.6 ilustra o MEV com EDS da mistura CCA15 

T aos 91 dias. 
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Figura 4.7.5 – MEV com EDS da mistura CCA15 U aos 91 dias 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Figura 4.7.6 – MEV com EDS da mistura CCA15 T aos 91 dias 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Como o CUAD, em uma análise visual, não apresenta porosidade, ficou 

evidente que houve uma combinação dos  efeitos químico e físico dos finos, e 

verificou-se também, em conjunto com o DRX e FTIR, que muitos elementos 

cimentícios não se hidrataram devido aos elevados teores de finos e baixa relação 

a/mc. 

Para a cura úmida da mistura CCA15 U 91 dias, conforme a Figura 4.7.5, pode-

se observar a X150 os vazios após o descolamento da areia da matriz cimentícia. A 

X500 e X1000 esse efeito fica mais evidente, onde consegue visualizar a 

compacidade da matriz cimentícia.  

Outro ponto importante do EDS foi o mapeamento de alguns elementos 

presentes na areia de fundição fenólica, entre eles o alumínio, magnésio, sódio. Um 

dos objetivos dessa pesquisa era o desenvolvimento de CUAD utilizando resíduos 

contaminados, e esse objetivo foi alcançado.  

Avaliando-se a Figura 4.7.6, observa-se que houve um refinamento da matriz 

cimentícia no concreto submetido a cura térmica, pois, além de acelerar as reações 

de hidratação dos compostos cimentícios, o calor promove a reação dos pós-reativos, 

que, nesta pesquisa é o pó de quartzo, havendo assim um maior refinamento da pasta. 

Na cura úmida o teor de silício foi de 30,69% e na cura térmica foi de 41,13%, 

comprovando que houve o refinamento da matriz cimentícia através da reação 

pozolânica. 

Para as misturas quaternárias com cimento, cinza de casca de arroz, cinza 

volante e cal (CCA10-CV5), observa-se a microestrutura densa e compacta conforme 

ilustram a Figura 4.7.7 e Figura 4.7.8. 
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Figura 4.7.7 – MEV com EDS da mistura CCA10-CV5 U aos 91 dias 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Figura 4.7.8 – MEV com EDS da mistura CCA10-CV5 T aos 91 dias 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Das Figuras 4.7.7 e 4.7.8 observa-se uma matriz densa, com a ausência da 

zona de transição. Dessa maneira, além de existir pouca água na matriz cimentícia, 

não há espaço suficiente para a formação de compostos hidratados secundários, e o 

efeito físico para o desempenho dos CUADs testados é representativo.  

Como o objetivo de realizar algumas determinações, foram quantificados os 

elementos químicos encontrados no ensaio EDS. Vale ressaltar que, como a região é 

muito pequena, deve-se ter cuidado com a representatividade desses dados. As 

Tabelas 4.7.1 e 4.7.2 mostram as quantificações, aos 28 e 91 dias, respectivamente. 

 

Tabela 4.7.1 – Resultado do MEV com EDS aos 28 dias 

Elem. 

REF - 28 dias CCA15 - 28 dias CV15 - 28 dias 
CCA10-CV5 –  

28 dias 
CCA10-FC5 –  

28 dias 

C. 
Úmida 

C. 
Térm. 

C. 
Úmida 

C. 
Térm. 

C. 
Úmida 

C. 
Térm. 

C. 
Úmida 

C. 
Térm. 

C. 
Úmida 

C. 
Térm. 

Na 0,42% 0,49% 2,43% 2,30% 1,85% 3,72% 1,16% 4,00% 9,82% 0,56% 

Mg 0,15% 0,23% 0,29% 0,17% 0,38% 0,32% 0,23% 0,25% 0,77% 0,73% 

Al 0,90% 1,23% 0,98% 0,63% 3,17% 3,41% 1,26% 1,03% 0,99% 1,23% 

Si 48,99% 43,62% 30,69% 27,48% 28,46% 25,86% 37,92% 32,16% 30,33% 31,99% 

Cl 0,10% 0,07% 0,15% 0,38% - 0,18% 0,10% - 0,24% 0,04% 

K 1,38% 1,70% 4,06% 5,53% 5,54% 4,54% 2,46% 3,77% 3,23% 1,02% 

Ca 47,85% 52,52% 60,98% 63,17% 59,95% 61,39% 56,29% 57,92% 54,37% 64,31% 

Fe 0,20% 0,13% 0,41% 0,35% 0,65% 0,58% 0,58% 0,88% 0,25% 0,11% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 

 

Tabela 4.7.2 – Resultado do MEV com EDS aos 91 dias 

Elem. 

REF - 91 dias CCA15 - 91 dias CV15 - 91 dias 
CCA10-CV5 –  

91 dias 
CCA10-FC5 –  

91 dias 

C. 
Úmida 

C. 
Térm. 

C. 
Úmida 

C. 
Térm. 

C. 
Úmida 

C. 
Térm. 

C. 
Úmida 

C. 
Térm. 

C. 
Úmida 

C. 
Térm. 

Na 0,50% 0,24% 2,48% 4,14% 1,77% 2,30% 3,16% 2,50% 1,24% 3,38% 

Mg 0,22% 0,24% 0,40% 0,19% 0,25% 0,17% 0,22% 0,42% 0,67% 0,74% 

Al 0,81% 0,94% 1,02% 1,09% 1,98% 1,85% 1,21% 1,36% 1,07% 1,00% 

Si 44,58% 42,08% 34,91% 41,13% 33,91% 38,52% 34,06% 27,45% 29,95% 31,64% 

Cl 0,14% 0,18% 0,15% 0,06% 0,03% - - - 0,04% - 

K 1,83% 1,05% 4,42% 4,06% 3,27% 2,97% 4,04% 3,64% 2,76% 2,84% 

Ca 51,64% 54,88% 56,29% 49,07% 58,31% 53,21% 56,93% 64,00% 62,53% 60,23% 

S 0,30% 0,39% - - - - - 0,63% 1,51% - 

Fe - - 0,32% 0,27% 0,48% 0,99% 0,38% - 0,24% 0,17% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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De acordo com as Tabelas 4.7.1 e 4.7.2, observa-se que os teores mais 

elevados para todas as misturas foram de cálcio, sendo que tanto para os 28 dias 

quanto para os 91 dias os teores foram similares.  

Em relação aos teores de silício, verificou-se que, se comparadas as curas 

úmida e térmica, houve uma tendência de crescimento de Si. 

Na mistura CV15, observa-se que houve uma aumento representativo nos 

níveis de Si dos 28 dias aos 91 dias. Huang et al. (2016) e Hoppe Filho (2008) afirmam 

que em idades baixas a CV, devido a sua morfologia não reage com a mesma 

intensidade que a CCA e SA. Essa pozolana tem sua reatividade potencializada em 

idades mais avançadas. Nessa pesquisa observou-se ganhos mais elevados de 

resistência aos 91 dias.A Figura 4.7.9 apresenta os teores Ca/Si para as misturas 

estudadas.  

 

Figura 4.7.9 – Teores Ca/Si para as misturas estudadas 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Conforme a Figura 4.7.9, observa-se que aos 28 dias as misturas com CV 

apresentaram, as maiores relações Ca/Si, fato esse explicado pela baixa reatividade 

da CV em idades baixas. As relações Ca/Si para a mistura REF, tanto para a cura 

úmida, quanto para a cura térmica, foram muito similares. Kramer, Zhangxiang e 

Trettin (2016) destacam que, em CPR, somente a sílica ativa de adição mineral 

promove relações Ca/Si baixas, que podem ser consideradas ricas em C-S-H. 

Wu e Ye (2015) destacam que a substituição parcial de cimento por CCA 

promove a formação de C-S-H secundário com baixa relação Ca/Si. Esse 

comportamento foi encontrado nesta pesquisa, onde para as misturas CCA15 houve 

uma redução da relação Ca/Si dos 28 aos 91 dias, tanto para a cura úmida quanto 

para a cura térmica.  

Para a mistura quaternária CCA10-CV5, tanto para a cura úmida quanto para 

a cura térmica houve um aumento da relação Ca/Si. Para a cura térmica essa relação 

foi mais elevada. Como foi inserida cal para a reação pozolânica, boa parte precipitou 

como carbonato aumentando os níveis de cálcio.  

As Figuras 4.7.10 e 4.7.11 o MEV/EDS da mistura CCA10-FC5 aos 28 dias, 

para a cura térmica. 
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Figura 4.7.10 – MEV com EDS da mistura CCA10-FC5 T aos 28 dias 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 



258 

 

Figura 4.7.11 – MEV com EDS da mistura CCA10-FC5 T aos 91 dias 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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De acordo com as Figuras 4.7.10 e 4.7.11, fica visível uma grande 

concentração de hidróxido de cálcio na matriz cimentícia. Como o autor não encontrou 

nenhum trabalho publicado utilizando as adições minerais nesta pesquisa para CUAD, 

uma explicação possível para o incremento de Ca e redução de Si na mistura CCA10-

FC5 U em idades mais avançadas é que a cal não foi consumida satisfatoriamente 

pela reação pozolânica. Vale ressaltar que essa mistura, além de conter 15% de cal 

CH I em adição ao cimento, apresenta 5% de fíler calcário em substituição ao cimento. 

Para a cura térmica houve uma redução nos teores de Ca, mostrando uma parcela da 

cal reagiu com a pozolana e outra parcela precipitou como carbonato aumentando os 

níveis de cálcio. 

Em concretos de alto desempenho, Martirena et al. (2004) verificaram em 

testes preliminares que a reação química entre pozolana e cal reduz a quantidade de 

cal e também refina a estrutura dos poros do concreto, porém para concretos de 

resistência mais elevada deve-se fazer testes mais aprofundados. 

O autor ressalta que a utilização das adições minerais, utilizadas nesta 

pesquisa para esse tipo de concreto, não foram encontradas em nenhuma bibliografia, 

o que ratifica a importância do estudo. Todos esses materiais atuando conjuntamente 

no desenvolvimento de um novo material mostraram-se algo extremamente complexo, 

pois todos os componentes envolvidos estão em seus limites, ou seja, foram utilizados 

materiais cimentícios com elevada finura, baixa relação a/mc, e há pouco espaço para 

as reações pozolânicas ocorrem em sua plenitude. 

Nesse contexto, os ensaios químicos mostraram-se um importante aliado na 

compreensão dos fenômenos químicos, e também físicos que ocorreram nos 

concretos especiais estudados nesta pesquisa. 
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5 CONCLUSÕES 

Esta Tese teve como objetivo principal analisar a microestrutura e propriedades 

físico-mecânicas de concreto de ultra alto desempenho (CUAD) com cal hidratada, 

areia de fundição, adições minerais pozolânicas e inerte por meio dos efeitos de 

empacotamento das partículas. Com base nas análises e nas discussões dos 

resultados obtidos são apresentadas as principais conclusões encontradas. 

5.1 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL 

Verificou-se que, aos 7 dias, todas as misturas com adições minerais (CCA15, 

CV15, CCA10-CV5 e CCA10-FC5) apresentaram resistências inferiores à mistura 

Referência. Das misturas com adições minerais, a CCA15 foi a que apresentou o 

melhor desempenho, tanto para a cura úmida, quanto para a térmica. Vale destacar o 

significativo crescimento da resistência aos 7 dias com cura térmica (evolução de 50 

MPa na CCA15), pois a reatividade da CCA depende intensamente de sua superfície 

específica que influi diretamente nas reações pozolânicas com o CH da reação de 

hidratação do cimento e da adição de cal. 

Aos 28 dias, observou-se também que houve uma evolução significativa para 

cura úmida, comprovando que as reações de hidratação ocorreram mais 

intensamente dos 7 para os 28 dias. As resistências da cura úmida e térmica tiveram 

uma maior aproximação, embora a cura térmica ainda apresente níveis de resistência 

mais elevados. Aos 7 dias, a cura térmica apresentou níveis médios de 60% superior 

a cura úmida, e aos 28 dias foi de 25%. 

Aos 91 dias, a mistura REF T atingiu os maiores níveis de resistência, com 

172,61 MPa. Porém, a mistura REF U atingiu níveis bem próximos a REF T. Ficou 

nítido que para todas as misturas com adições minerais e areia de fundição 

apresentaram desempenhos similares, tanto para a cura úmida, quanto para a cura 

térmica, com variação de 141,72 MPa e 152,04 MPa. 

A intensidade de clínquer média aos 7 dias apresentou variações de 6,0 a 10,1 

kg de clínquer por MPa, aos 28 dias de 5,7 a 7,9 e aos 91 dias de 5,2 a 6,4. Para as 

quatro misturas com adições minerais avaliadas, ficou muito perceptível o 

comportamento semelhante dessas misturas. Esse desempenho ratifica que o efeito 

físico foi preponderante em comparação ao efeito químico, fato esse explicado 

porque, mesmo com alterações de teores e tipos de adições minerais, a intensidade 
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de clínquer média aos 7 dias, variou de 9,2 a 10,1 (cura úmida) e 6,0 a 7,5 (cura 

térmica), ou seja, uma variação pequena. 

Como análise final, o objetivo da tese foi alcançado, comprovando que é 

possível desenvolver concreto de ultra alto desempenho com adições minerais em 

misturas binárias, ternárias e quaternárias e, principalmente, com resíduos industriais. 

A utilização de areia de fundição fenólica foi viável tecnicamente, sendo que não foi 

encontrada nenhuma pesquisa que tivesse utilizado esse material para 

desenvolvimento de concretos especiais do tipo CUAD. 

5.2 MÓDULO DE ELASTICIDADE  

Os níveis mais elevados de módulo de elasticidade foram para as misturas 

REF. Aos 28 dias, foi de 45,78 GPa (cura úmida) e 48,34 GPa (cura térmica) e, aos 

91 dias, foi de 44,91 GPa (cura úmida) e 45,78 GPa (cura térmica). Para todas as 

demais misturas avaliadas, o comportamento foi muito semelhante, com variação 

média de 5,59% aos 28 dias e 1,94% aos 91 dias. Dessa maneira observou-se um 

efeito químico combinado com o efeito físico da finura dos materiais constituintes do 

CUAD. 

De acordo com o programa experimental, a mistura referência foi a que 

apresentou a ruptura mais frágil (explosiva). Na prática, verificou-se que esse conceito 

é deveras importante, visto que, para módulos menores, existe a tendência de uma 

melhor absorção de esforços e ruptura menos frágil. O que determinou o valor do 

módulo de elasticidade é a quantidade e dureza dos agregados existentes no concreto 

(areia e pó de quartzo). Os compostos hidratados ou de reações pozolânicas 

provenientes do cimento e de adições minerais possuem menor módulo que os 

agregados. As misturas com adições minerais e areia de fundição fenólica 

apresentaram módulos inferiores a mistura REF. Assim, o módulo final do CUAD 

dependeu desta relação agregados/compostos formados pelos materiais cimentícios. 

Quanto maior essa relação, maior o módulo. 

5.3 ROMPIMENTOS INSTRUMENTADOS 

Para todas as misturas estudadas o comportamento apresentou a tendência de 

uma reta, ou seja, as tensões foram proporcionais às deformações em quase todo o 

ensaio. As misturas que apresentam as menores deformações específicas foram a 



263 

 

REF, as quais apresentaram os maiores níveis de resistência aos 28 e 91 dias. Para 

as misturas com adições minerais houve uma tendência de a deformação aumentar 

em relação à tensão. Tal comportamento é devido ao fato de que, durante o ensaio, 

em função das deformações mais elevadas, próximo aos 80% da tensão de ruptura, 

o CP começou a estralar. Mesmo assim, o CP suportou mais 20% da tensão de 

ruptura, e quando essa aconteceu, os níveis de tensão estavam no limite da 

resistência do material. 

A mistura CCA10-CV5 U foi a que apresentou as maiores deformações (4,30 

mm/m) aos 28 dias. Mesmo com o fornecimento de CH para reagir com a pozolana, 

não existe espaço suficiente para a formação de compostos hidratados secundários. 

Como o CUAD apresenta muito finos e a relação a/mc é 0,20, não existe água o 

suficiente para a hidratação dos materiais cimentícios. Aos 91 dias ocorreu uma 

propensão a comportamentos mais convergentes para os valores 

de tensão x deformação, sendo que houve mais aproximação do desempenho de 

todas as misturas. 

5.4 DIFRAÇÃO DE RAIO X (DRX)  

Em todas as amostras analisadas se obteve um percentual de cimento não 

hidratado, resultado este já esperado devido à baixa relação a/mc e ao reduzido 

espaço disponível para a hidratação. Aos 28 dias, a mistura REF apresentou os 

maiores teores de alita (17,2% - cura úmida) e (12,1% - cura térmica). Já os teores de 

belita para a mistura REF aos 28 dias foram de 1,3% (cura úmida) e 3,4% (cura 

térmica). 

Porém, nas amostras submetidas à cura térmica, o percentual de cimento 

anidro diminuiu. Aos 28 dias, a maior redução foi da mistura REF (3,0%). As misturas 

com adições minerais tiveram uma redução média de 1,5%. Isso ocorre devido ao 

calor estimular à reação de hidratação, sendo possível fazer com que o cimento 

antecipe seu processo natural de ganho de resistência. Os principais picos 

encontrados foram na angulação de 32,20 2θ (Alita) e 32,60 2θ (Belita), havendo uma 

sobreposição de picos, sendo encontrados também etringita, e tobermorita nesses 

picos, indicando produtos das reações de hidratação. O pico a 32,28º 2θ corresponde 

ao pico de etringita, com intensidade de 25%.  
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Com a adição de diferentes pozolanas, também houve variação na hidratação 

do cimento devido ao seu efeito de nucleação. Todos os traços estudados contêm 

pozolanas, porém foi verificado que as amostras contendo cinza volante apresentaram 

um grau menor de cimento anidro, quando comparado com as demais amostras. Aos 

28 dias para a cura úmida o teor de cimento anidro foi de 6,8% e para a cura térmica 

4,8%, sendo que esse valor não é representativo. 

Em todas as amostras contendo cal houve um grande acréscimo nos picos de 

portlandita, principalmente naquele situado a aproximadamente 18,0 graus 2θ, isso 

evidencia que uma parcela da cal não foi consumida pela reação pozolânica. Das 

misturas com adições minerais aos 28 dias, os maiores teores de portlandita foi CV15 

U (20,5%) e o menor da CCA10-CV5 T (9,7%). Aos 91 dias, o maior nível foi da CV15 

U (15,5%) e o menor da CCA10-CV5 T (11,2%). 

Aos 28 dias, a mistura CV15 foi a que apresentou os maiores teores de calcita 

e portlandita, com 19,8% de calcita e 20,5% de portlandita, evidenciando que a cal 

fornecida reagiu parcialmente com as pozolanas e boa parte se precipitou como 

calcita e portlandita. Um ponto relevante da pesquisa foi a redução de alita aos 28 dias 

na cura térmica em comparação com a cura úmida. Ficou evidente que a temperatura 

acelerou as reações de hidratação, promovendo um maior consumo da alita. 

Observou-se, também, que não houve o consumo total tanto da alita quanto da belita, 

sendo que a explicação para esse fato é que no CUAD estudado o teor de finos e 

adições minerais é elevado e a relação a/cm é baixa. Dessa maneira, uma parte do 

cimento ficou inerte na matriz cimentícia. 

5.5 TERMOGRAVIMETRIA (TG/DTG) 

Observou-se que, aos 28 dias, os menores níveis de AC foram para as misturas 

REF com 5,30% para a cura úmida e 5,22% para a cura térmica, visto que a reação 

pozolânica aumentou os níveis de AC. Não houve uma diferença significativa da AC 

das curas úmida e térmica da mistura REF. Para as misturas estudadas com adições 

minerais, todas apresentaram níveis de AC mais elevados, quando comparadas à 

mistura REF. Para as misturas com adições minerais, aos 28 dias a variação foi de 

7,75% (CCA15 T) a 8,90% (CCA10-FC5 U). Já, aos 91 dias, a variação foi de 8,14% 

(CCA10-CV5 T) a 8,75% (CCA10-FC5 T). O teor de AC é um indicativo da quantidade 

de compostos hidratados formados, sendo que os principais são o C-S-H e o CH. 
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Conclui-se que o fornecimento de CH para reagir com as pozolanas se verificou 

parcialmente na prática. Dessa maneira, boa parte do CH não foi consumido pela 

reação pozolânica, e isso ficou visível nos teores de AC para as misturas com adições 

minerais.  

Em relação ao teor de CHMEDIDO verificou-se que todas as misturas com adições 

apresentaram teores mais elevados que a mistura REF. Aos 28 dias, a variação foi de 

5,21% (CCA15 T) a 10,26% (CCA10-CV5 U). Já aos 91 dias a variação foi de 5,73% 

(CCA10-CV5 T) a 8,75% (CCA10-CV5 U). Esse comportamento vai ao encontro da 

água quimicamente, onde se verificou o maior teor de AC para as misturas com 

adições minerais. 

Quando se avaliou os carbonatos, os menores teores foram para a mistura 

REF, da mesma forma que a AC e CH. Aos 28 dias, foram de 8,67% (cura úmida) e 

10,88% (cura térmica). Já, aos 91 dias, foram de 9,59% (cura úmida) e 9,43% (cura 

térmica). Em contrapartida, os maiores níveis ficaram para a mistura CCA10-CV5 T, 

com 19,54 aos 28 dias. Aos 91 dias, o maior teor foi da mistura CCA10-FC5 T. Vale 

ressaltar que não houve uma diferença significativa para as misturas com adições 

minerais, sendo que a variação foi de 14,85% (CCA15 T) a 19,54% (CCA10-CV5 U). 

Os carbonatos mapeados correspondem a calcita, sendo que não foram encontradas 

aragonita e vaterita. 

A hipótese do autor verificou-se parcialmente na prática, visto que a inserção 

de cal reagiu com uma parte das pozolanas, aumentando os níveis de AC e CH, 

promovendo a formação de C-S-H secundários, principalmente para as amostras 

tratadas termicamente. 

5.6 ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

Observou-se que, tanto aos 28 dias, quanto aos 91 dias, as misturas REF 

apresentaram baixos níveis de portlandita. Esse desempenho ratifica os resultados 

obtidos no ensaio de DRX, TG-DTG. O traço REF possui o menor teor de portlandita 

quando comparado aos demais, explicado em função da ausência de adição de cal 

na mistura, de tal forma que praticamente todo o CH produzido pela hidratação do 

cimento foi consumido pela reação pozolânica.  
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Para todas as misturas com adição de cal, verificou-se picos de portlandita, o 

que indica que a cal não reagiu totalmente com a pozolana. Aos 28 dias, a mistura 

que apresentou os picos mais acentuados de portlandita foi a CCA10-CV5 (cura 

térmica), sendo que, aos 91 dias, esse pico reduz, comprovando que houve a reação 

pozolânica. Já, aos 91 dias, o pico mais intenso de portlandita foi para a mistura CV15 

(cura úmida). 

A presença de água quimicamente combinada ocorreu nos picos de 1640 e 

3445 cm-1, sendo que todas as misturas estudadas nesta pesquisa apresentaram 

picos característicos de AC e foram mais significativas para as misturas na cura 

térmica. 

5.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV/EDS) 

Verificou-se, em conjunto com o DRX e FTIR, que muitos compostos 

cimentícios não se hidrataram devido aos elevados teores de finos e à baixa relação 

a/mc. 

Ficou evidente, aos 28 dias, que para a cura térmica os picos de silício são 

mais elevados, comprovando que a temperatura acelerou as reações de hidratação. 

O calor promoveu a reação dos pós-reativos, principalmente do pó de quartzo, 

havendo assim um maior refinamento da pasta, promovendo um incremento 

representativo de resistência. 

Os teores mais elevados para todas as misturas foram de cálcio, sendo que 

tanto para os 28 dias quanto para os 91 dias os teores foram similares. Em relação 

aos teores de silício, verificou-se que, se comparadas as curas úmida e térmica, houve 

uma tendência de crescimento de Si. 

Observou-se que aos 28 dias as misturas com CV apresentaram as maiores 

relações Ca/Si, fato esse explicado pela baixa reatividade da CV em idades baixas. 

As relações Ca/Si para a mistura REF, tanto para a cura úmida, quanto para a cura 

térmica, foram muito similares.  

Verificou-se que a substituição parcial de cimento por CCA promove a formação 

de C-S-H secundário com baixa relação Ca/Si. Houve uma redução da relação Ca/Si 

dos 28 aos 91 dias, tanto para a cura úmida quanto para a cura térmica.  

Para a mistura quaternária CCA10-CV5, tanto para a cura úmida quanto para 

a cura térmica houve um aumento da relação Ca/Si. Para a cura térmica essa relação 
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foi mais elevada. Como foi inserida cal para a reação pozolânica, boa parte precipitou 

como carbonato aumentando os níveis de cálcio.  

5.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O autor ressalta que a utilização conjunta das adições minerais utilizadas nessa 

pesquisa para esse tipo de concreto não foram encontradas em nenhuma bibliografia, 

o que ratifica a importância do estudo. Todos esses materiais atuando conjuntamente 

no desenvolvimento de um novo material mostraram-se algo extremamente complexo, 

pois todos os componentes envolvidos estão em seus limites, ou seja, foram utilizados 

materiais cimentícios com elevada finura, baixa relação a/mc, e há pouco espaço para 

as reações pozolânicas ocorrem em sua plenitude. 

Como conclusão final, verificou-se que todas as misturas estudadas nessa 

pesquisa foram compatíveis com os níveis de desempenho requeridos pelo CUAD. 

Através do programa experimental, observou-se que houve um efeito físico muito 

significativo para todas as misturas. Também foi comprovado que, ao longo do tempo, 

ocorre uma tendência de aproximação das resistências comparando a cura úmida e 

térmica. O destaque foi da mistura CCA15 (cura térmica), que atingiu os maiores 

níveis de resistência em idades iniciais. Como o CUAD é utilizado para reforços de 

estruturas e também para elementos decorativos, principalmente de fachadas, esse 

ganho de resistência inicial é uma das vantagens da CCA. Outro ponto relevante foi a 

utilização de areia de fundição fenólica, que foi compatível com os níveis de 

resistência do CUAD. Dessa maneira, a utilização das adições minerais mostrou-se 

viáveis nos contextos técnicos. 

5.9 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com o objetivo de complementar e aprofundar os estudos sobre concretos de 

ultra alto desempenho com adições minerais e resíduos industriais, tem-se como 

sugestão pesquisar os temas: 

• Além da mistura referência para CUAD normal, utilizar uma outra mistura de 

referência com os mesmos teores de areia de fundição utilizados nas 

misturas com adições minerais. 
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• Realizar a análise de difração de raio X somente da pasta, sem a areia 

industrial e de fundição, em função da sobreposição de picos que pode 

ocorrer devido à presença de quartzo. 

• Na análise de difração de raio X, ao invés de utilizar o método de 

refinamento por Rietveld, utilizar o Método do Padrão Interno para verificar 

exatamente a porcentagem de materiais amorfos existentes. 

• Realizar a análise de Ressonância Nuclear Magnética (29 MAS NRM) para 

avaliar a polimerização dos silicatos, bem como detectar elementos 

amorfos. 

• Realizar a análise de Calorimetria Diferencial (DSC) para verificar as 

transições térmicas ocorridas no concreto e avaliar quais os produtos das 

reações do concreto formam-se em função da temperatura. 

• Realizar o ensaio de lixiviação da areia de fundição fenólica de acordo com 

a ABNT NBR 10005 (2004) - Procedimento para obtenção de extrato lixiviado 

de resíduos sólido. 

• Realizar o ensaio de solubilização da areia de fundição fenólica de acordo 

com a ABNT NBR 10006 (2004) - Procedimento para obtenção de extrato 

solubilizado de resíduos sólidos. 

• Realizar o ensaio de retração pela ASTM C157 (2016) - Standard Test 

Method for Length Change of Hardened Hydraulic-Cement Mortar and 

Concrete. 
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APÊNDICE A – TENSÃO X DEFORMAÇÃO – REF 28 DIAS 
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APÊNDICE B – TENSÃO X DEFORMAÇÃO – CCA15 28 DIAS 
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APÊNDICE C – TENSÃO X DEFORMAÇÃO – CV15 28 DIAS 
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APÊNDICE D – TENSÃO X DEFORMAÇÃO – CCA10-CV5 28 DIAS 
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APÊNDICE E – TENSÃO X DEFORMAÇÃO – CCA10-FC5 28 DIAS 
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APÊNDICE F – TENSÃO X DEFORMAÇÃO – REF 91 DIAS 
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APÊNDICE G – TENSÃO X DEFORMAÇÃO – CCA15 91 DIAS 
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APÊNDICE H – TENSÃO X DEFORMAÇÃO – CV15 91 DIAS 
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APÊNDICE I – TENSÃO X DEFORMAÇÃO – CCA10-CV5 91 DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

T
e

n
s
ã

o
 (

M
P

a
)

Def. esp. (mm/m)

Tensão x deformação - CCA10-CV5 91 dias - cura úmida

CCA10-CV5 U 1-1

CCA10-CV5 U 1-2

CCA10-CV5 U 1

CCA10-CV5 U 2-1

CCA10-CV5 U 2-2

CCA10-CV5 U 2

CCA10-CV5 U 3-1

CCA10-CV5 U 3-2

CCA10-CV5 U 3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

T
e
n

s
ã
o

 (
M

P
a
)

Def. esp. (mm/m)

Tensão x deformação - CCA10-CV5 91 dias - cura 
térmica

CCA10-CV5 T 1-1

CCA10-CV5 T 1-2

CCA10-CV5 T

CCA10-CV5 T 2-1

CCA10-CV5 T 2-2

CCA10-CV5 T 2

CCA10-CV5 T 3-1

CCA10-CV5 T 3-2

CCA10-CV5 T 3



296 

 

APÊNDICE J – TENSÃO X DEFORMAÇÃO – CCA10-FC5 91 DIAS 
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APÊNDICE K – DIFRAÇÃO DE RAIO X – REF 28 DIAS  
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APÊNDICE L – DIFRAÇÃO DE RAIO X – CCA15 28 DIAS  

 

 

 



299 

 

APÊNDICE M – DIFRAÇÃO DE RAIO X – CV15 28 DIAS  
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APÊNDICE N – DIFRAÇÃO DE RAIO X – CCA10-CV5 28 DIAS  
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APÊNDICE O – DIFRAÇÃO DE RAIO X – CCA10-FC5 28 DIAS  
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APÊNDICE P – DIFRAÇÃO DE RAIO X – REF 91 DIAS  
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APÊNDICE Q – DIFRAÇÃO DE RAIO X – CCA15 91 DIAS  
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APÊNDICE R – DIFRAÇÃO DE RAIO X – CV15 91 DIAS  
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APÊNDICE S – DIFRAÇÃO DE RAIO X – CCA10-CV5 91 DIAS  
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APÊNDICE T – DIFRAÇÃO DE RAIO X – CCA10-FC5 91 DIAS  
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APÊNDICE U – TGA + DrTGA – REF 28 DIAS 
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APÊNDICE V – TGA + DrTGA – CCA15 28 DIAS 
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APÊNDICE W – TGA + DrTGA – CV15 28 DIAS 
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APÊNDICE X – TGA + DrTGA – CCA10-CV5 28 DIAS 
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APÊNDICE Y – TGA + DrTGA – CCA10-FC5 28 DIAS 
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APÊNDICE Z – TGA + DrTGA – REF 91 DIAS 
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APÊNDICE AA – TGA + DrTGA – CCA15 91 DIAS 

 

 

 

 



314 

 

APÊNDICE AB – TGA + DrTGA – CV15 91 DIAS 
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APÊNDICE AC – TGA + DrTGA – CCA10-CV5 91 DIAS 
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APÊNDICE AD – TGA + DrTGA – CCA10-FC5 91 DIAS 
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APÊNDICE AL – TGA – CV15 91 DIAS 

 

 

 

 



325 

 

APÊNDICE AM – TGA – CCA10-CV5 91 DIAS 
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APÊNDICE AQ – FTIR – CV15 28 DIAS 
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APÊNDICE AY – MEV – REF U 28 DIAS 
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APÊNDICE AZ – MEV – REF T 28 DIAS 
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APÊNDICE BA – MEV – CCA15 U 28 DIAS 
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