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ESTUDO DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REJEITO 

CERÂMICO, COMO AGREGADO GRAÚDO, NA PRODUÇÃO DE 

CONCRETO COM CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS 

Ismael da Silva Bicca 

RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo principal, efetuar um estudo da 

viabilidade da utilização do rejeito de indústrias de produtos cerâmicos (cerâmica 
vermelha), como substitutivo do agregado graúdo de rocha, na produção de concreto 
com características estruturais.  O rejeito foi coletado em quatro diferentes indústrias, 
localizadas no município de Gravataí, região metropolitana da Grande Porto Alegre-
RS, sendo posteriormente britado, para a obtenção do agregado, objeto deste estudo.  
Foram analisadas as principais características do agregado produzido, distribuição 
granulométrica, massa unitária, massa específica e absorção de água.  A seguir, foi 
feito um estudo para estabelecer o teor de argamassa a ser utilizado nas misturas, 
sendo efetuado também uma avaliação da resistência à compressão em função do 
teor de argamassa.  Uma vez fixado o teor de argamassa, foram feitos ensaios a fim 
de estabelecer a correlação da resistência à compressão, com a relação água/cimento, 
gerando, desta forma, as chamadas curvas de Abrams, vindo a possibilitar o traçado 
dos gráficos de dosagem. 

O estudo baseou-se em determinações experimentais da resistência à 
compressão, da resistência à tração por compressão diametral, absorção de água, o 
desgaste e o módulo de deformação estática, utilizando-se em referência de 
comparação um concreto convencional, produzido com brita basáltica. 

Todas as misturas foram confeccionadas com cimento Portland 
pozolânico (tipo IV) classe 32, areia natural de rio e água potável. 

Os resultados obtidos mostraram ser tecnicamente viável, o emprego 
do rejeito cerâmico, como agregado graúdo, na produção de concreto. 
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A STUDY OF THE FEASIBILITY OF CERAMIC WASTE TO BE 

USED AS COARSE AGGREGATE TO PRODUCE STRUCTURAL 

CONVENTIONAL CONCRETE 

Ismael da Silva Bicca 

ABSTRACT 

 

This work presents an experimental investigation towards the use of 
crushed bricks as coarse aggregate for conventional concrete. 

Bricks and tiles were collected from four ceramic industries nearby 
Porto Alegre (Gravataí) in order to get the coarse aggregate to produce concrete.  
Mixes using Portland pozolanic cement (Brasilian type IV and class 32), silicious 
sand, ceramic coarse aggregate and fresch water were used. An investigation in order 
to determine the level of mortar into the mixture to draw Abrams curves was carried 
out. 

The conclusions are based on extensive comparative tests performed 
on conventional concrete and concrete, using crushed bricks and tiles as coarse 
aggregate.  Tests were carried out to study the physical properties including 
compressive strength, tensile strength, water absorption, abrasion and  Young 
Modulus.  It is shown that crushed bricks and tiles may be satisfactorily used as 
coarse aggregate for producing conventional structural concrete. 



 

 

 

1   INTRODUÇÃO 

Tanto no Brasil como no resto do mundo a geração e a disposição dos 

resíduos oriundos das múltiplas atividades do homem, tem sido um problema 

crescente.  Por outro lado, a exploração exagerada dos recursos naturais e o 

conseqüente desequilíbrio ecológico tem levado o homem a procurar, cada vez mais, 

meios alternativos para suprir suas crescentes necessidades. 

O importante papel do agregado na sociedade, não irá diminuir no 

futuro, porém, as fontes disponíveis de agregado, estão constantemente sob a ameaça 

da exploração desenfreada e do esgotamento, acarretando custos com novos 

arrendamentos e transporte. (BOBROWSKY, 1998) 

Por isso, na produção do concreto, a escassez dos agregados na sua 

forma natural, com o afastamento das fontes de produção dos locais de consumo, tem 

feito com que diferentes subprodutos das indústrias sejam pesquisados para este fim. 

A argila cozida, na sua forma natural ou expandida, é um exemplo de 

material que tem sido utilizado como agregado para concreto.  Por sua vez , o Brasil 

em sua formação geológica, apresenta extensas áreas onde não existe rocha 

disponível para a produção de agregado, ou esta se situa a distâncias que 

inviabilizam o seu transporte, porém, apresentam na constituição do seu solo a argila, 

matéria prima para a confecção de produtos cerâmicos, tais como, tijolos, blocos, 

telhas e placas para revestimento de pisos.  A produção gera o rejeito, que, neste 

caso, pode oferecer condições de ser utilizado na produção de concreto. 
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De acordo com REINSDORF, citado por KÁSZONYI (1989), já no 

tempo dos romanos, pedaços de tijolos eram aglomerados, formando uma mistura 

que hoje chamaríamos de concreto. Conforme AKHATARUZZAMAN e HASNAT 

(1983), tijolos quebrados têm sido largamente utilizados, em Bangladesh, como 

agregado para concreto, com resultados bastante satisfatórios.   

Durante o período de reconstrução dos países arrasados pela 2.ª 

Guerra Mundial, houve a necessidade de remover o entulho oriundo da devastação e, 

ao mesmo tempo, prover a população de material para as novas construções que se 

faziam necessárias. 

HELLER, citado por SCHULZ e HENDRICKS (1992), informa que o 

montante de entulho na forma de caliça na Alemanha do pós-guerra oscilava entre 

400 e 600 milhões de metros cúbicos e que com o processamento deste material foi 

possível obter um volume aproximado de 11,5 milhões de metros cúbicos de 

agregado, viabilizando a construção de 175.000 unidades habitacionais. 

De acordo com KHALOO (1994), em geral os modernos fornos de 

cozimento tipo túnel apresentam um rejeito de material na forma de tijolo vitrificado 

(clinker brick), na ordem de 0,001%. Os fornos do tipo Hoffman e outros 

tradicionais, que são os mais empregados no Brasil, apresentam um montante de 

rejeito que chega a aproximadamente 1% de sua produção total. Cita o autor que no 

Irã, tal como no Brasil, a maioria dos fornos são também do tipo Hoffman e que lá o 

total de rejeito está na casa de 350.000 toneladas por ano.  

De acordo com a ANICER (Associação Nacional da Indústria 

Cerâmica), a indústria da cerâmica vermelha no Brasil, apresenta sensíveis carências 

quanto a realização de pesquisas e dados estatísticos que mostrem a realidade do 

setor e sirvam para mapear as suas características de produção, mercado etc. 

Uma pesquisa realizada pela ANICER, no ano de 2000, com o apoio 

técnico do SENAI-RS, envolvendo 72 indústrias cerâmicas do Estado do Rio Grande 

do Sul, apontou para um percentual médio de perdas do produto queimado, de 3,4%, 

como se vê, bastante superior a 1%. 
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1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a viabilidade de 

utilização do rejeito cerâmico, oriundo de indústrias cerâmicas, para a produção de 

agregado graúdo como substitutivo do agregado de rocha na produção de concreto 

com características estruturais. 

 

COMO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTE TRABALHO BUSCA: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Avaliar algumas características dos agregados produzidos com rejeito 

cerâmico, como par exemplo, granulometria, massa unitária, massa 

específica e absorção, dentre outras; 

Avaliar a influência de diferentes teores de argamassa na resistência a 

compressão do concreto produzido com agregado cerâmico; 

Avaliar a influência da relação água/cimento na resistência do 

concreto produzido com agregado cerâmico; 

Determinar as propriedades mecânicas dos concretos produzidos com 

rejeito cerâmico (resistência à compressão, resistência à tração por 

compressão diametral e módulo de deformação estática do concreto); 

Avaliar a evolução da resistência à compressão em função da idade 

dos concretos produzidos. 

 

1.2 ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

A apresentação deste trabalho, está dividida em seis capítulos.  O 

primeiro capítulo apresenta uma breve introdução onde são colocadas questões que 
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procuram justificar a realização da pesquisa, sua importância e os objetivos que 

pretendem ser alcançados . 

O segundo capítulo procura transmitir conceitos básicos que permitam 

uma melhor compreensão do tema central deste trabalho.  É feita uma abordagem 

simplificada da estrutura interna do concreto, discutindo-se sumariamente como as 

diferentes fases que compõem este material interagem entre si.  A hidratação do 

cimento e a pasta, o agregado e a interface pasta-agregado, são abordados de forma 

genérica. 

No terceiro capítulo, é feito uma apresentação sumária do concreto 

produzido com agregado cerâmico. São abordados alguns aspectos e características 

dos materiais que o compõem e a relação da água com este tipo de material. 

O quarto capítulo apresenta o programa experimental da pesquisa, 

envolvendo a descrição dos materiais utilizados no estudo, suas propriedades e 

características, os procedimentos adotados na produção do concreto com agregado 

cerâmico e os experimentos empregados na avaliação do produto obtido. 

O quinto capítulo expõe a análise dos resultados.   

O sexto capítulo apresenta as conclusões e recomendações, bem como 

sugestões para futuros trabalhos. 

 



 

 

 

2   A ESTRUTURA INTERNA DO CONCRETO 

2.1  GENERALIDADES 

Neste capítulo, é feito uma abordagem dos diferentes materiais 

presentes em um concreto, suas características, suas fases, como eles interagem e 

como atuam sobre o comportamento mecânico do concreto. 

Pode-se dizer que o concreto é constituído por uma mistura de um 

aglomerante, um agregado miúdo, um agregado graúdo e água, facultando-se a 

inclusão de aditivos e/ou adições. 

O aglomerante, na mistura, é o elemento ativo que, misturado com 

água, forma pasta, a qual adquire, com o tempo, rigidez. A pasta tem como principal 

finalidade envolver e unir os grãos do agregado, garantindo, no estado fresco, a 

coesão da mistura e, no estado endurecido, a resistência mecânica do conjunto. Um 

segundo constituinte presente no concreto é o agregado. 

Conforme HUMMEL (1966), o agregado é composto por todos 

aqueles materiais que, possuindo uma resistência própria suficiente (resistência do 

grão), não perturbem nem afetem significativamente o processo de endurecimento do 

cimento, garantindo aderência suficiente com a pasta. No entanto, costuma-se 

diferenciar o agregado graúdo (brita) e o agregado miúdo (areia), devido a seus 

papéis diferentes. 
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A NBR 7211 – Agregado para concreto -  classifica como agregado 

miúdo o material cujos grãos passam pela peneira ABNT 4,8 mm e ficam retidos na 

peneira ABNT 0,075 mm e, como agregado graúdo, o material cujos grãos passam 

por uma peneira com abertura de 152 mm e ficam retidos na peneira ABNT 4,8 mm.  

Por este enfoque, um concreto apresenta em sua composição diferentes tamanhos de 

grãos de agregado, que vão desde dezenas de milímetros, até partículas com diâmetro 

inferior ao milímetro.  Analisado de forma macroscópica, o concreto apresenta duas 

fases perceptíveis a vista humana, quais sejam, os grãos de agregado e o meio 

ligante, formado pela pasta de cimento endurecida. 

Segundo MEHTA e MONTEIRO (1994), há uma terceira fase, a zona 

de transição, uma camada delgada, normalmente entre 10 e 50 µm de espessura ao 

redor dos grãos dos agregados, mais notadamente do agregado graúdo. Esta camada 

por ter resistência menor que a dos demais componentes, exerce uma influência 

muito grande sobre o comportamento mecânico do concreto.  

Conforme observam ZHANG e GJORV (1990), por ser um material 

composto, formado basicamente por agregados envolvidos por uma matriz de pasta 

de cimento endurecida, o comportamento mecânico e a durabilidade do concreto, 

serão afetados por estes componentes e a interação entre eles.  No capítulo 2, a 

seguir, item 2.4, a zona de transição será abordada com maior particularidade. 

 

2.2   CARACTERISTICAS DA PASTA 

Muitas das propriedades mecânicas dos cimentos e concreto 

endurecidos parecem depender não tanto da composição química do cimento 

hidratado, como da estrutura física dos produtos de hidratação (NEVILLE, 1982). 

Uma breve abordagem é feita a seguir, das principais características 

da pasta, tanto no estado fresco quanto endurecido, procurando fornecer elementos 

para um melhor entendimento do comportamento do concreto. 
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2.2.1   Hidratação do cimento 

O cimento Portland é um aglomerante hidráulico que resulta da 

moagem do clinquer, o qual é obtido pelo cozimento até fusão parcial da matéria-

prima, composta de calcário e argila convenientemente dosada e homogeneizada. A 

calcinação origina, uma série de produtos complexos a partir da combinação dos 

constituintes presentes na matéria-prima.  De forma simplificada, pode-se dizer que o 

CaO (óxido de cálcio) proveniente do calcário combina-se quimicamente com os 

óxidos de sílica, alumina e ferro presentes na argila, dando origem aos principais 

compostos do cimento. 

De uma forma sumária, uma vez que os silicatos presentes no cimento 

não são compostos puros, identifica-se quatro principais compostos no cimento: o 

silicato tricálcico 3CaOSiO2 cuja notação simplificada é C3S, o silicato dicálcico 

2CaOSiO2 – C2S, o aluminato tricálcico 3CaOAl2O3 – C3A e o ferro aluminato 

tetracálcico 4CaOAl2O3Fe2O3 – C4AF. Observa-se também a presença de óxido de 

cálcio CaO livre, isto é, não combinado. Pode-se, simplificadamente, representar a 

formação e a hidratação dos principais compostos do cimento, como representado na 

Figura 2.1. 

Elementos 

O2                    Si                    Ca                    Al                    Fe 

Óxidos 

CaO                    SiO2                    Al2O3                    Fe2O3 

Compostos no cimento 

C3S                    C2S                    C3A                    C4AF 

Cimentos Portland 

Vários tipos de cimento Portland 

Produtos de hidratação 

C-S-H                                     Ca(OH)2 

FIGURA 2.1 – R da formação e hidratação do cimento Portland  
epresentação esquemática 
segundo NEVILLE (1982)
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Estes componentes, em contato com a água, reagem, formando 

produtos hidratados com características adesivas e que, ao longo do tempo, 

endurecem, apresentando grande resistência à deformação (rigidez). 

A hidratação dos compostos do cimento se dá em diferentes tempos, 

sendo o C3A o primeiro a reagir, cristalizando em poucos minutos; a reação se dá de 

forma quase que instantânea, seguida de liberação de calor. 

Para evitar a rápida hidratação do C3A e o conseqüente enrijecimento 

da pasta, o processo de hidratação deve se dar em presença do gesso, que é 

adicionado ao cimento, por ocasião da moagem do clinquer.  O gesso e o C3A 

reagem, formando sulfoaluminato de cálcio, 3CaO Al2O3 3CaSO4 31H2O, conhecido 

também por etringita ou sal de Candlot.  Havendo água em excesso e em presença de 

Ca(OH)2, existente no cimento, liberado pela hidratação dos silicatos e do CaO livre 

ocorre ainda a formação de mais dois aluminatos, com cristais na forma de placas 

hexagonais, o 4 CaO Al2O3 19 H2O e o 2 CaO Al2O3 8 H2O. 

Segundo NEVILLE (1983), a forma estável final de aluminato de 

cálcio hidratado presente na pasta de cimento hidratado é, provavelmente o cristal 

cúbico C3AH6, que pode ser formado em temperaturas próximas a 50 ºC ou, a partir 

do C4AH12. 

Ao hidratar, o C3A dá origem a compostos que não colaboram de 

forma significativa com a resistência do cimento; porém, este composto age como 

fundente, reduzindo, desta forma, a temperatura de obtenção do clinquer, 

possibilitando a formação dos demais compostos do cimento. 

A hidratação do C4AF se dá de forma semelhante à do C3A, vindo a 

formar compostos  com estruturas similares aos formados pelo C3A. Igualmente não 

colabora para a resistência do cimento; porém, também age como fundente. 

Tanto o C3A quanto o C4AF ao hidratarem formam aluminato 

hidratado, não liberando cal, isto é, não formam hidróxido de cálcio. 
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No processo de hidratação dos silicatos, o C3S hidrata rapidamente, 

liberando cal, na forma de hidróxido de cálcio e formando um hidrato pouco estável, 

que produz uma capa protetora na superfície do grão anidro, retardando a reação. A 

solução inicial apresenta uma relação  CaO/SiO2 igual a 3. 

Dentro de poucas horas, a capa protetora formada dissolve-se, 

acelerando a reação, dando origem a produtos de estrutura diferentes e menor 

basicidade.  A hidratação se completa com a relação CaO/SiO2 de 1,4 a 1,6.  

Segundo LEA, citado por ALVES (1993), a reação de hidratação do 

C3S pode ser resumida em: 

C3S + nH                                CSH + 2CH  

SKALNY E YOUNG , citados por WOLF (1991) propõem que o 

processo de hidratação do C3S se desenvolve em três fases distintas.  A primeira fase, 

denominada hidratação inicial, com a formação da capa protetora e retardamento da 

reação.  A segunda fase, denominada de período de indução, com a reação 

desenvolvendo-se, inicialmente, de forma lenta e a formação de um segundo hidrato, 

com estrutura acicular e maior porosidade, permitindo um aumento progressivo na 

velocidade de hidratação e, a terceira fase, período de caimento, com redução na 

velocidade da reação, em virtude do aumento da espessura da camada que envolve o 

grão, associada a uma diminuição da porosidade. 

A liberação de hidróxido de cálcio pelos silicatos, além da hidratação 

do óxido de cálcio livre no cimento, tem grande importância quando em presença de 

materiais pozolânicos, quer seja a pozolana adicionada ao cimento, ou a reação 

pozolânica que, segundo ZHANG e GJORV (1990) ocorre na superfície de 

agregados cerâmicos, alterando a estrutura da zona de transição na interface pasta 

agregado. 

Na Figura 2.2 tem-se, segundo BOGUE, citado por NEVILLE (1982), 

a evolução da resistência dos compostos puros do cimento, ressaltando-se que nos 

cimentos disponíveis no mercado, estes compostos sempre aparecem com algumas 
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impurezas,  que acarreta alguma alteração em seus comportamentos. 

FIGURA 2.
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2 – Evolução da resistência dos compostos puros do cimento, (BOGUE apud 

NEVILLE, 1982). 

 

2.2.2   Estrutura da pasta endurecida 

A microestrutura da pasta de cimento endurecida é constituída de 

erados pela hidratação dos compostos do cimento, mais os vazios que se 

b diferentes condições e tamanhos. Os compostos hidratados compõem-se 

e Ca(OH)2 também conhecidos por portlandita, cristais de C-S-H, cristais 

minato de cálcio, denominados também de etringita, e outros produtos de 

vância. Ocorre também a presença de grãos de cimento ainda não-

e aqueles parcialmente hidratados. 

A estrutura da pasta de cimento endurecida, inicia pela formação da 

onstituída de cristais de sulfoaluminato de cálcio , de forma acicular.  

oras mais tarde, nos vazios inicialmente ocupados pela água começam a se 

stais de hidróxido de cálcio de forma prismática e pequenos cristais 

e silicato de cálcio hidratado. 
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Em presença de água e do Ca(OH)2 existente na pasta ocorre ainda a 

formação de aluminatos na forma de placas hexagonais e, dependendo da proporção 

alumina-sulfato, a etringita pode decompor-se formando monossulfato hidratado 

também na forma de placas hexagonais. 

Os vazios inicialmente ocupados pela água dão origem aos poros 

capilares, cujas dimensões são superiores àquelas dos poros que ocorrem no gel e 

que, por suas dimensões, permitem a passagem de água, afetando a durabilidade do 

concreto. Na medida que a hidratação do cimento prossegue, os poros da pasta vão 

sendo lentamente preenchidos pelos produtos da hidratação, o que contribui para sua 

obstrução. 

Como a colmatação dos poros capilares vai depender do volume de 

gel formado, e este é sempre insuficiente para preencher todos os vazios disponíveis, 

quanto maior a relação água/cimento na mistura, maior será a quantidade de 

capilares, e portanto, a porosidade do concreto. 

 

2.2.3   A Água na pasta 

A pasta de cimento endurecida irá retirar ou ceder água ao ambiente, 

até que um equilíbrio seja estabelecido. Este comportamento, conforme observa 

HANSEN (1963), sugere um sistema no qual existem espaços não preenchidos por 

sólidos, isto é, um sistema de poros. Dependendo da umidade do ambiente e da 

porosidade da pasta, esta pode reter uma grande quantidade de água. POWERS e 

BROWNYARD, citados por HANSEN (1963), classificam a água presente numa 

pasta de cimento endurecida em água não-evaporável e água evaporável. Água não-

evaporável é aquela que faz parte da estrutura dos compostos hidratados do cimento, 

estando quimicamente combinada. Esta água não pode ser removida por simples 

secagem, mas sim pela decomposição dos produtos hidratados, através de 

aquecimento. A água não-evaporável pode ser tida como aquela mínima 

indispensável para a hidratação do cimento. 
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Nos concretos de uso corrente, sem o emprego de aditivos, para dotar 

a mistura de trabalhabilidade, com plasticidade adequada para seu lançamento nas 

fôrmas, é necessário utilizar uma quantidade adicional de água, além daquela 

necessária para hidratação do cimento. Esta água ficará livre, retida na pasta com 

diferentes graus de intensidade. É a chamada água evaporável.  

POWERS e BROWNYARD observam ainda que a água evaporável 

pode estar presente no gel de cimento, dando origem aos poros de gel, ou em vazios 

maiores, formados pela migração de parte desta água para a superfície da pasta, o 

que vem a dar origem aos poros capilares. 

Ente as situações de evaporável e não-evaporável, a água encontra-se 

retida de várias maneiras e com diferentes graus de intensidade.  Água adsorvida, 

fortemente ligada às partículas pela sua proximidade da superfície do sólido, sendo a 

principal responsável pela retração da pasta, ao ser retirada.  Água intersticial, cujo 

termo adotado atualmente é interlamelar, já que ela aparece retida entre camadas do 

C-S-H, cuja estrutura retrai intensamente quando esta água é retirada, o que só é 

possível com forte secagem. 

 

2.2.4   Porosidade 

A partir de estudos realizados, WINSLOW e LIU (1990) verificaram 

que a estrutura dos poros formada numa pasta pura é diferente daquela formada na 

pasta que compõe um concreto, sendo que a estrutura dos poros da pasta de um 

concreto apresenta poros com diâmetros maiores. Verificaram também que a 

estrutura dos poros da pasta que forma uma argamassa, isto é, pasta de cimento com 

agregado miúdo, é diferente daquela formada na pasta pura e também daquela 

formada no concreto. 

WINSLOW e LIU (1990) consideram, por isso que a maior 

importância prática da estrutura dos poros da pasta de cimento endurecida está 

naquela formada no concreto, uma vez que importantes propriedades do concreto, 
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como resistência, retração, permeabilidade e durabilidade, são grandemente afetadas 

pela estrutura dos poros. Outra constatação feita é que pastas com a mesma relação 

água/cimento, hidratadas sob diferentes circunstâncias, mas com o mesmo grau de 

hidratação, apresentam uma distribuição de poros semelhante. 

Por outro lado, POWERS, citado por OKPALA (1989), verificou que 

a estrutura dos poros também vai influir de forma significativa no processo de 

hidratação da pasta, uma vez que, na medida em que a pasta vai endurecendo, vão se 

criando vazios que são, a seguir, parcialmente ocupados pelos produtos da hidratação 

do cimento. 

De uma maneira geral, é considerada a existência de dois tipos de 

poros na pasta de cimento hidratado: os poros capilares e os poros de gel. Existe 

ainda, um terceiro tipo de poro presente no concreto, os poros com ar que têm sua 

origem durante o processo de mistura do concreto, momento em que uma certa 

quantidade de ar é aprisionada na massa, dependendo fundamentalmente do traço 

empregado e das características granulométricas da areia. Parte deste ar normalmente 

é expulso por ocasião do adensamento do concreto. 

Os poros capilares são vazios, não ocupados pelos produtos da 

hidratação, conforme já citado anteriormente. Estão associados à água capilar; por 

isto, vão depender da relação água/cimento e do grau de hidratação da pasta. Como 

os poros capilares permitem a passagem da água por sua seção, quando interligados, 

serão de suma importância no estudo da permeabilidade e durabilidade do concreto. 

Os poros de gel são bem menores que os poros capilares e situam-se entre as 

partículas de gel. 

 

2.2.5   Permeabilidade 

Permeabilidade, segundo DHIR et al. (1989), pode ser definida como 

a relativa facilidade com que um fluído (líquido ou gás), irá passar através de um 

meio poroso sob a ação de uma pressão diferencial. 
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A penetração da umidade no concreto poderá causar a lixiviação de 

sais solúveis, como, também, em combinação com o ar, agir sobre a armadura do 

concreto armado, causando sua corrosão. Desta forma, a maior ou menor dificuldade 

imposta pelo meio à penetração de substâncias deletérias em solução irá responder 

pela durabilidade do concreto. A ação do gelo-degelo é outro fator de degradação do 

concreto, sempre que este estiver com os poros saturados.  

BANTHIA e MINDESS (1989) citam que a permeabilidade do 

concreto vai depender da permeabilidade de seus componentes individuais, isto é, da 

pasta, do agregado e também da interface entre estes componentes, a qual pode até 

mesmo se tornar a maior responsável pela porosidade do concreto devido a sua 

estrutura diferenciada e a existência de microfissuras nesta região. 

Dependendo do tipo de agregado empregado, sua permeabilidade 

poderá influir grandemente na permeabilidade do concreto; BANTHIA e MINDESS 

(1989) admitem que, pouco se pode fazer para mudar esta situação. Porém, em 

concretos bem compactados, uma vez que os agregados estão envolvidos pela pasta, 

é a permeabilidade da pasta que mais irá influir na permeabilidade do concreto. 

Segundo DHIR et al. (1989), a taxa de percolação de fluídos no 

concreto é normalmente muito baixa, resultando em um fluxo laminar e não-

turbulento, podendo ainda o fluxo laminar viscoso ser descrito pela lei empírica de 

Darcy, a qual depende das propriedades do fluxo (densidade e viscosidade), bem 

como das características do meio poroso. 

Para fluxo contínuo, o coeficiente de permeabilidade (K) determinado 

pela expressão de Darcy é: 

                         
µL

HAK
dt
dq ∆

=  

onde 
dt
dq  é a taxa do fluxo de fluido, µ , a viscosidade do fluido, ∆H , 

o gradiente de pressão, , a área de superfície e , a espessura do sólido. A L
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BANTHIA e MINDESS (1989), chamam a atenção sobre a 

dificuldade e o longo tempo requerido para alcançar a condição de fluxo contínuo, 

que pode conduzir a uma grande dispersão nos resultados e, também, das variações 

que podem ocorrer na taxa de fluxo, que igualmente levam a muitas contradições. 

 

2.3  A INFLUÊNCIA DO AGREGADO NAS PROPRIEDADES DO 
CONCRETO 

O agregado normalmente ocupa num concreto um volume que vai de 

70 a 75% do seu volume total; por isto, uma especial atenção deve ser dada à sua 

seleção e proporcionamento, a fim de controlar-se a qualidade do concreto que será 

obtido (TROXELL et al., 1968). 

Por ser um insumo de custo normalmente inferior ao do cimento, 

pode-se baratear o custo de um concreto na medida em que se aumenta a quantidade 

e o tamanho dos grãos do agregado. Volumes que antes eram ocupados por cimento e 

grãos menores passam a ser substituídos por partículas maiores, cabendo ao cimento 

envolvê-los e aderi-los. 

Segundo HUMMEL (1966), ao aumentar-se as dimensões do grão, 

diminui naturalmente o número de grãos que se tem para aglomerar por m³ de 

concreto e com ele diminui também a quantidade de cimento necessária para a 

aglomeração por unidade de volume de concreto. 

Não só do ponto de vista econômico, o agregado tem forte influência 

sobre um concreto. Conforme citado por NEVILLE (1982), ele confere 

características técnicas extremamente vantajosas ao concreto, que passa a ter maior 

estabilidade dimensional e maior durabilidade em relação à pasta de cimento pura. 
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2.3.1   Forma e textura superficial do grão 

A forma e a textura superficial do grão do agregado vão influir nas 

propriedades do concreto, na medida em que atuam sobre a trabalhabilidade. Grãos 

angulosos darão origem a misturas ásperas, com pouca liberdade de movimento, o 

volume de vazios tende a aumentar, pela dificuldade que as partículas de agregado 

terão em acomodar-se, formando um todo compacto. Conforme HUMMEL, citado 

por KERBER e ROMAN (1994), os grãos arredondados rodam facilmente até 

colocar-se na posição de empacotamento estável. Os grãos com arestas vivas 

somente chegam a este empacotamento depois de vencer o atrito interno e, portanto, 

em igualdade de condições, exigem maior quantidade de energia de adensamento. 

A forma e a textura das partículas dos agregados vão afetar mais as 

propriedades do concreto no estado fresco do que no estado endurecido, conforme 

afirmam MEHTA e MONTEIRO (1992), e, complementando, observam ainda que, 

comparadas às partículas lisas e as arredondadas, as partículas de textura áspera, 

angulosas e alongadas requerem um maior volume de pasta de cimento para reduzir o 

atrito interno e produzir misturas trabalháveis e, portanto, aumentam o custo do 

concreto. 

A aderência também é afetada pela textura superficial e limpeza do 

agregado; a pasta normalmente adere melhor em uma superfície áspera e isenta de 

qualquer impureza do que em uma superfície lisa. 

 

2.3.2   Resistência à compressão 

O concreto, é um aglomerado de fragmentos de pedra e de pasta de 

cimento endurecida (HUMMEL, 1966). Isto posto, pode-se dizer que a sua 

resistência à compressão vai depender da resistência dos seus componentes, o que é 

confirmado por NEVILLE (1982), quando diz que é evidente que a resistência do 

concreto não pode ser significativamente maior do que a maior parte do agregado de 

que é constituído e que este fato pode ser evidenciado pelas inúmeras partículas de 
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agregado rompidas, visíveis na superfície originada pelo rompimento do            

corpo-de-prova, o que indica que a resistência do agregado é menor do que a 

resistência nominal do concreto no qual ele foi incorporado, o que o torna um fator 

limitante para a obtenção de resistências mais elevadas.  De acordo com MEHTA e 

MONTEIRO (1994), a resistência das rochas comumente utilizadas na produção de 

agregado para concreto, apresentam uma resistência á compressão entre 210 e 310 

MPa, o que inclui os granitos e basaltos, que nos Estados do sul do Brasil são as mais 

utilizadas.  Como a resistência do concreto não depende tão somente da resistência 

mecânica do agregado, sendo também afetada por características como aderência e 

absorção do grão, muitas vezes a resistência do agregado é avaliada, de forma 

indireta, pelo seu desempenho no concreto no qual foi empregado. 

 

2.3.3   Granulometria e o tamanho do grão 

A granulometria do agregado atua sobre diferentes propriedades do 

concreto, uma vez que a sua alteração vai fazer variar a trabalhabilidade e o consumo 

de cimento de um concreto. 

Conforme TROXELL et al. (1968), para uma dada consistência e um 

determinado consumo de cimento, uma mistura bem graduada vai conduzir a um 

concreto mais resistente, uma vez que se poderá reduzir a relação água cimento para 

obter a trabalhabilidade desejada. 

É sabido que uma melhor acomodação das partículas de agregado 

conferirá ao concreto uma maior compacidade e, consequentemente, um menor 

índice de vazios, conduzindo, desta forma, a um concreto menos permeável, 

favorecendo não somente a resistência, como também promovendo uma melhor 

proteção às armaduras. 

NEVILLE (1982) confirma que a resistência será tanto maior quanto 

maior a quantidade de partículas sólidas que podem ser aglomeradas num dado 

volume. Este efeito é possibilitado na medida em que os vazios deixados por grãos 
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maiores vão sendo sucessivamente preenchidos por grãos menores.  O tamanho 

máximo do agregado, como já foi citado e conforme preconiza HUMMEL (1966), é 

ponto chave da granulometria, uma vez que ao aumentar as dimensões dos grãos, 

diminui o número de grãos que precisam ser aglomerados por metro cúbico de 

concreto. 

Dado ao avanço da tecnologia ter permitido o incremento das 

solicitações impostas ao concreto, admite-se este conceito como válido apenas para 

aqueles concretos em que não se terá como fator limitante da resistência a aderência 

entre a pasta e o agregado. Segundo MEHTA e MONTEIRO (1992), partículas 

maiores de agregados tendem a produzir mais microfissuras na zona de transição 

entre o agregado e a pasta de cimento e que é aconselhável limitar-se a dimensão 

máxima do agregado em 19mm, quando o concreto a ser produzido é de alta 

resistência. 

 

2.3.4   Porosidade e absorção 

Os poros presentes nos agregados apresentam uma gama bastante 

variada de tamanhos, sendo os maiores, segundo NEVILLE (1982), visíveis ao 

microscópio óptico ou mesmo a olho nu. Também, conforme observa o autor, mesmo 

os poros menores ainda são, em geral, maiores que os poros de gel da pasta 

endurecida. 

A resistência de um material está na sua parte sólida e não nos vazios 

que ele possa apresentar; daí que, a porosidade vai dar origem a agregados mais leves 

e também menos resistentes e, se tais poros forem ainda abertos e interligados, 

possibilitarão a penetração da água. 

A pasta, devido a sua viscosidade, não consegue penetrar a grandes 

profundidades no agregado, a não ser nos vazios maiores. 
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HAYNES, citado por CAMPITELI (1987), verificou que o volume de 

vazios nos agregados leves pode chegar a 60%, sendo, neste caso, relativamente 

grandes e interligados, já nos agregados comuns o espaço de poros abertos, pode 

chegar a 20%, sendo, em geral, de 0,5 a 5%.  

Os vazios superficiais abertos, conforme observa HARDING (1995), 

desempenham um papel importante na aderência, por possibilitarem a ação mecânica 

de ancoragem da pasta. 

 

2.4   ESTRUTURA DA ZONA DE TRANSIÇÃO 

O concreto é um material constituído de partículas de diferentes 

tamanhos de agregado envoltas por uma matriz de pasta de cimento. Ao redor das 

partículas grandes de agregado, logo após o adensamento, forma-se uma película, 

onde segundo MASO, citado por MEHTA e MONTEIRO (1994), a relação água 

cimento é mais elevada do que no restante da matriz de argamassa, o que irá originar, 

nesta zona de transição, uma estrutura diferenciada, uma vez que os produtos 

cristalinos aí formados vão se constituir de cristais relativamente grandes e, 

conseqüentemente, formando uma estrutura mais porosa do que na matriz de pasta de 

cimento ou na matriz de argamassa. 

Citam ainda os autores que os cristais em placa, de etringita e 

hidróxido de cálcio assim formados, tendem a se dispor em camadas orientadas, 

originando planos de clivagem. 

 

2.4.1  Influência da zona de transição nas propriedades do 

concreto 

A resistência de qualquer material às ações mecânicas, físicas ou 

físico-químicas, é diretamente proporcional à sua porosidade. Por conseqüência, a 
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zona de transição, sendo mais porosa, torna-se mais fraca que a matriz do cimento 

hidratado (PAULON, 1996).  É na zona de transição que vai ocorrer a formação de 

grandes cristais, comparados aos formados na matriz de cimento e, também, por 

apresentarem uma orientação preferencial, vão possibilitar a formação e a 

propagação de fissuras. 

MEHTA e MONTEIRO (1994) observam que o problema da alta 

porosidade na zona de transição pode ser atenuado por uma segunda geração de 

cristais menores de etringita e de hidróxido de cálcio, que passam a preencher os 

espaços vazios entre o reticulado criado pelos cristais grandes de etringita e de 

hidróxido de cálcio, aumentando desta forma a densidade e, conseqüentemente, a 

resistência na zona de transição.  Outra constatação feita pelos autores é de que, com 

o aumento da idade, pode também ocorrer a cristalização de novos produtos nos 

vazios da zona de transição através de reações químicas lentas entre constituintes da 

pasta de cimento e o agregado, formando silicatos de cálcio hidratado, no caso de 

agregados silicosos, ou carboaluminatos hidratados, no caso de calcário. 

ZHANG e GJORV. (1990), estudando a zona de transição, 

comprovaram ainda que em agregados leves, com uma superfície fraca e porosa, a 

zona de transição é mais densa e homogênea. Citam ainda que FAGERLUND 

(1972), em estudos realizados, concluiu que a qualidade da matriz nas vizinhanças do 

agregado leve poroso pode ser incrementada pelo efeito de filtração que a pasta sofre 

nesta região e que, devido à viscosidade da pasta, somente a água penetra no 

agregado, formando-se na sua superfície uma camada que poderá minimizar, mais 

tarde, o ingresso de água, além de fortalecer a interface pasta agregado. Os autores 

observam ainda que, em se tratando de agregados leves argilosos, acredita-se que na 

interface pasta agregado exista uma aderência caracterizada por uma ação mecânica 

de ancoragem da pasta em combinação com uma interação química na forma de 

reação pozolânica. SANTOS et al. (1994), em estudos recentes efetuados com 

concreto com argila expandida, confirmam a existência de reação pozolânica com a 

formação de compostos de silício entre a argila e a pasta de cimento, o que contribui, 

no caso do emprego de agregados argilosos, para uma melhor ligação pasta 

agregado. 
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Ao analisarem a zona de transição existente entre a pasta e o 

agregado, ZHANG e GJORV (1990) constataram que a interface pasta agregado é 

caracterizada por um intertravamento mecânico em combinação com uma interação 

química na forma de reações pozolânicas.  Citam ainda os autores que, em estudos 

efetuados na Rússia por KHOKHRIN (1973), foi observado que a interação entre um 

agregado de argila expandida (Keramzite) e a pasta de cimento era de origem 

mecânica e química. 

ZHANG e GJORV (1990) resumem em três os mecanismos a serem 

considerados na ação de interação entre a matriz e o agregado: 

- Interação física 

- Interação físico-química 

- Intertravamento mecânico 

a) Interação física 

Para agregados minerais com superfície bem polida (ex.: quartzo) em 

que a interação química com a matriz não é significativa, a força de ligação pode ser 

desprezível, mesmo a matriz sendo forte. A interface matriz agregado torna-se a 

ligação mais fraca do sistema. 

 

 

cimento, com
FIGURA 2.3 -   Interação Física (ZHANG e GJORV - 1990) 

 

b) Interação físico-química 

Para agregados que tenham uma interação química com a matriz de 

o é o caso de rochas carbonáticas, por exemplo, o autor, ao citar 
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MEHTA et al. (1987), confirma que uma forte ligação entre o agregado e a matriz 

pode se desenvolver. 

 

 

FIGURA 2.4 – Interação Físico-química (ZHANG e GJORV - 1990) 

c) Intertravamento mecânico 

Para agregados porosos ou agregados com uma superfície áspera, a 

pasta de cimento ou os produtos da hidratação do cimento podem penetrar nas 

cavidades ou poros abertos na superfície do agregado. Este tipo de ligação age como 

múltiplos ganchos, ligando entre si a matriz e o agregado. 

 

 

 

FIGURA 2.5 – Intertravamento Mecânico (ZHANG e GJORV - 1990) 

 



 

 

 

3  CONCRETO PRODUZIDO COM AGREGADO DE REJEITO 

CERÂMICO 

Neste capítulo visa-se fazer uma breve apresentação do concreto com 

agregado de rejeito cerâmico, como ele se situa em relação a outros concretos e 

abordar algumas características dos materiais utilizados para sua produção, o 

cimento, o agregado miúdo e graúdo e a relação da água, com este tipo de material. 

 

3.1  DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

Cerca de três quartas partes do volume do concreto, são ocupadas 

pelos agregados (NEVILLE, 1982).  Considerado, tempos atrás, como um material 

inerte e de enchimento, sabe-se hoje em dia que o agregado responde por importantes 

propriedades do concreto. 

Características importantes a serem consideradas no emprego dos 

agregados na produção de concretos incluem porosidade, composição 

granulométrica, absorção de água, forma e textura superficial das partículas, 

resistências a compressão, módulo de elasticidade e os tipos de substâncias deletérias 

presentes nos materiais (MEHTA e MONTEIRO, 1994).  Por ser um material de 

características diferentes do agregado natural de rocha é esperado, sob certos 

aspectos, um diferente comportamento.  Segundo BAIRAGI et al, citados por 

POULIN e MARTIM (1998), em geral, teores acima de 50% do agregado natural, 

pode ser substituído por agregado reciclado, sem afetar seriamente as propriedades 

do concreto, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. 
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A começar pelo peso, o material cerâmico quebrado utilizado como 

agregado na produção de concreto vai dar origem a um concreto que, segundo 

AKHTARUZZAMAN e HASNAT (1983), vai se situar entre o concreto leve e o 

concreto normal, podendo-se, desta forma, classificá-lo como um concreto de peso 

médio, porém, com um comportamento que mais o aproxima do concreto leve, dadas 

as características do material cerâmico.  De uma maneira geral, o concreto para ser 

considerado como estrutural leve, deve apresentar, aos 28 dias, uma resistência à 

compressão acima de 17 MPa e massa específica no estado seco ao ar, não 

excedendo a 1850 kg/m3.  Os concretos denominados normais, produzidos com 

agregados naturais, apresentam uma massa específica em torno de 2400 kg/m3.  

Em relação ao agregado miúdo, este vai ter uma grande influência nas 

propriedades do concreto obtido. Pode-se conseguir um concreto mais leve e até 

mesmo classificado como leve quando o agregado miúdo utilizado também é de 

material cerâmico e, na medida em que ele é substituído por areia silicosa, é possível 

obter um ganho na resistência à compressão porém a massa unitária aumenta e as 

propriedades termomecânicas, segundo KÁSZONYI (1989), são prejudicadas. 

KÁSZONYI também chama a atenção de que a utilização de 

experimentos e resultados obtidos por outros países com concreto de material 

cerâmico quebrado não podem ser generalizados, tendo em vista as diferentes 

propriedades físicas e mecânicas dos materiais utilizados em cada caso. 

As indústrias de cerâmica vermelha, em geral, tem sua produção 

centrada na confecção de tijolos, blocos placas e telhas, as quais vão gerar o rejeito.  

Nas regiões em que os agregados naturais ainda são economicamente viáveis e isto 

implica em concessão de lavra, transporte, etc, o rejeito cerâmico é utilizado tão 

somente na execução de aterros e outros tipos de serviços, não sendo utilizados na 

produção de concreto.  As Fotos 3.1 e 3.2 exemplificam este tipo de emprego. 

O material mostrado nas Fotos 3.3 e 3.4, como pode-se observar, 

consta de rejeito de telhas, abundante no vale do rio Caí, em virtude da grande 

produção deste material nesta região. Embora em condições de ser utilizado na 

produção de concreto, percebe-se que o material já está disposto no terreno em 
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posição para ser britado e espalhado. 

GUERRA et al (1990), em estudo realizado, utilizando subproduto de 

telhas na produção de concreto, chegaram a resultados considerados satisfatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FOTO 3.1 – Área coberta com rejeito cerâmico  
FOTO 3.2 – Vista parcial da área coberta com rejeito cerâmico  
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FOTO 3.3 – Rejeito de telha cerâmica  

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3.4 – Vista parcial do rejeito de telha cerâmica 
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3.2   MATERIAIS  

3.2.1   Cimento 

O cimento em uma argamassa ou concreto, é o elemento ativo que, na 

forma pulverulenta, ao ser misturado com água forma pasta que endurece com o 

tempo, aderindo fortemente ao agregado. 

Todos os cimentos existentes no mercado são passíveis de serem 

utilizados em concretos com agregados cerâmicos. Como a reação pozolânica é 

despertada pela presença do hidróxido de cálcio (Ca (OH)2), é de se esperar que, 

naqueles cimentos em que há uma maior disponibilidade de Ca (OH)2, a reação 

pozolânica que se verifica na superfície do agregado cerâmico é beneficiada, isso vai 

ocorrer com aqueles cimentos que não possuem ou possuem pequena adição de 

materiais pozolânicos . 

Para um melhor entendimento, é apresentado a seguir, conforme 

Quadros 1 e 2 os tipos de cimento fabricados no Brasil, bem como seus 

componentes. 

Quadro 3.1 - Tipos de cimento Portland normalizados, fabricados no Brasil  
Norma Sigla Designação (tipo) Classe 

CPI Cimento Portland Comum 25, 32 e 40 
NBR 5732/91 (EB1/91) 

CPI-S Cimento Portland Comum c/ Adição 25, 32 e 40 

CPII-E Cimento Portland Composto c/ Escória 25, 32 e 40 

CPII-Z Cimento Portland Composto c/ Pozolana 25, 32 e 40 NBR 11578/91 (EB-2138) 

CPII-F Cimento Portland Composto c/ Filler 25, 32 e 40 

NBR 5735/91 (EB-208) CPIII Cimento Portland de Alto Forno 25, 32 e 40 

NBR 5736/91 (EB-758) CPIV Cimento Portland Pozolânico 25 e 32 

NBR 5733/91 (EB-2) CPV-ARI Cimento Portland de Alta Resistência Inicial - 
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Quadro 3.2 - Componentes do cimento Portland  
Teores dos componentes 

Sigla Clinquer +Sulfato 

de cálcio 

Escória 

Granulada 

Material 

Pozolânico 

Material 

Carbonático 

CPI 100 - 0 - 

CPI-S 99-95 - 1-5 - 

CPII-E 94-56 6-34 - 0-10 

CPII-Z 94-76 - 6-14 0-10 

CPII-F 94-90 - - 6-10 

CPIII 65-25 35-70 - 0-5 

CPIV 85-45 - 15-50 0-5 

CPV-ARI 100-95 - - 0-5 

No sul do País o maior volume de produção é de Cimento Portland 

Pozolânico ( Tipo IV) Classe 32, sendo por isso o mais empregado. 

 

3.2.2   Agregado miúdo 

Na produção do concreto com agregado cerâmico, o agregado miúdo a 

ser empregado pode ser a areia silicosa de origem natural ou o próprio material 

cerâmico britado na granulometria de um agregado miúdo. Os diferentes materiais 

empregados vão comunicar diferentes propriedades ao concreto obtido. 

A substituição de toda, ou parte da areia proveniente do britamento do 

material cerâmico, principalmente a fração mais fina, inferior a 3mm de diâmetro por 

areia silicosa, é uma prática bastante adotada, quando o concreto a ser obtido pode 

ser mais denso. 

Em outras situações, e para um maior aproveitamento do material 

britado, as frações finas podem eventualmente ser empregadas. 

 

 



 29
 

3.2.3   Agregado graúdo 

O agregado graúdo cerâmico obtido pelo britamento de um produto 

cerâmico, se comparado aos agregados naturais obtidos pelo britamento de uma 

rocha, vai apresentar uma resistência bastante inferior a estes, por isto, é de se 

esperar que o rompimento do concreto se dê no agregado, uma vez que este vai 

apresentar uma resistência inferior a da matriz que o envolve. KASZONYI (1989), 

em estudos efetuados com concreto produzido com cacos de tijolos, comprovou que, 

na medida em que aumenta a resistência das partículas de tijolo quebrado 

empregados na produção de um concreto, é possível elevar a resistência do concreto 

obtido. 

É sabido que os agregados obtidos a partir de material cerâmico 

britado são também muito absorventes, dada sua grande porosidade e, quanto maior a 

porosidade do material que deu origem ao agregado, maior será sua capacidade de 

absorção.  

 

3.2.4   Água 

Em virtude da grande absorção que caracteriza o agregado cerâmico, 

um especial cuidado deve ser tomado ao juntar à mistura a água de amassamento.  

HUMMEL et al. citados por SCHULZ e HENDRICKS (1992), 

observam que uma completa saturação do agregado, antes do seu emprego, contribuí 

para que a grande avidez de água pela mistura não venha afetar o comportamento 

mecânico do concreto devido à falta de água para a hidratação do cimento. 

A falta de água para a completa hidratação do cimento tem como 

conseqüência o surgimento de tensões internas, o que compromete a resistência do 

concreto.  
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O ato de umedecer o agregado antes do seu emprego na produção do 

concreto serve, também, para um melhor controle de sua plasticidade, na maioria das 

vezes avaliada pelo ensaio de abatimento do tronco de cone de concreto (slump). 

Segundo HARDING (1995), a água absorvida não fará parte da água de mistura, não 

afetando diretamente o slump, a relação água cimento ou a qualidade da pasta. 

Alguns autores, ao invés de utilizarem a relação água cimento, optam 

pelo emprego da água total, o que é obtido acrescentando à água necessária, aquela 

de absorção do agregado. O amassamento do concreto é feito então com o agregado 

seco e não no estado saturado superfície seca. Nesta situação normalmente ocorre um 

aumento da plasticidade e, conseqüentemente, do abatimento do concreto em seguida 

compensados pela absorção do agregado. O cuidado a ser tomado é o de juntar ao 

agregado graúdo, em primeiro lugar, a água de absorção e parte da água de 

amassamento e, somente após alguns minutos, juntar os demais materiais e o restante 

da água total. 

Deve-se observar que as frações mais finas requerem em particular, 

maiores quantidades de água para uma dada trabalhabilidade, devido sua maior área 

específica. 

CHARISIUS, citado por SCHULZ e HENDRICKS  (1992), em seus 

experimentos visando produzir um concreto com agregado cerâmico, primeiramente 

umedeceu o agregado com uma certa quantidade de água e, após uma meia hora, por 

ocasião do amassamento do concreto, adicionou mais água, visando produzir um 

concreto com um slump de 45mm. 

Esse procedimento, porém, pode ser alterado em função do grau de 

absorção do agregado, agregados mais porosos, de baixa densidade, tendem a 

absorver a água mais rapidamente, sendo necessário apenas alguns minutos para 

serem umedecidos. 

LEITE (2000), em trabalho efetuado com misturas contendo agregado 

cerâmico, compensou apenas parcialmente a taxa de absorção do agregado reciclado, 

visando obter misturas sem excesso de água.  Desta forma, em função da velocidade 
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de absorção, o agregado foi pré-umedecido durante 10 minutos, uma vez que, foi 

observado pelo autor, que após este tempo e até 30 minutos a absorção se 

desenvolvia lentamente. O autor observa também que, de acordo com NEVILLE, a 

absorção pode até mesmo ser interrompida pelo revestimento das partículas com a 

pasta de cimento, quando todos os materiais são misturados na betoneira, 

contribuindo assim, para que não haja, na prática, absorção total. 

Devido à grande porosidade do agregado cerâmico aquela água 

absorvida e armazenada nos poros do agregado não estará disponível por ocasião do 

amassamento do concreto, porém, como observam SCHULZ e HENDRICKS (1992), 

ela estará disponível para auxiliar no endurecimento em idades mais avançadas, uma 

vez que irá permitir que o cimento prossiga hidratando, além de auxiliar nos 

processos de cura. 

SARKAR et al. (1992) confirmam que esta água, ao ser devolvida à 

matriz que envolve os agregados, estará beneficiando o processo de cura do concreto. 

Outro fator importante é que a disponibilidade de água absorvida nos 

poros do agregado permite, segundo OWENS (1989), um maior grau de reações 

químicas na interface pasta agregado que, ao mesmo tempo, pode acomodar produtos 

expandidos decorrentes da hidratação.. 
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4  PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Visando cumprir com os objetivos propostos neste trabalho, foi 

procurado, através da experimentação, avaliar algumas propriedades, que melhor 

caracterizem, tanto o rejeito cerâmico utilizado como agregado, quanto o concreto com 

ele produzido.  Com esta finalidade, foram efetuados ensaios que dessem uma 

inclinação do comportamento do material, nas suas condições normais de uso.  Foram 

estudadas algumas propriedades mecânicas e uma propriedade elástica dos concretos 

produzidos. 

As variáveis pesquisadas neste estudo foram: 

- resistência à compressão axial; 

- resistência à tração por compressão diametral; 

- abrasão 

- módulo de deformação  

Além dos traços produzidos, utilizando o rejeito cerâmico, em 

substituição ao agregado graúdo natural, foram utilizadas misturas contendo somente 

agregado natural, sendo empregado uma brita basáltica, com a finalidade de servir de 

parâmetro de comparação, para avaliar o comportamento do material cerâmico. 

A seqüência a seguir, resume os procedimentos adotados no 

desenvolvimento do trabalho: 

a - caracterização dos materiais utilizados, cimento, agregado miúdo, 

agregado graúdo; 
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b - determinação do teor de argamassa a ser utilizado nas misturas; 

c - avaliação da resistência em função do teor de argamassa e do traço; 

d - avaliação da resistência em função do consumo de cimento; 

e - avaliação da resistência em função da relação água/cimento. 

Visando avaliar algumas propriedades e características do concreto 

produzido com agregado do rejeito cerâmico, levando em consideração também o 

concreto com agregado natural, foram fixados traços utilizando ambos os materiais, 

natural e cerâmico e feito um estudo, envolvendo as seguintes determinações: 

 

- massa específica do concreto no estado fresco; 

- massa específica do concreto endurecido, na condição seca; 

- absorção; 

- evolução da resistência em função do tempo; 

- módulo de deformação estática; 

- desgaste; 

- resistência à tração por compressão diametral. 

 

4.1   COLETA E IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS  

As amostras de rejeito cerâmico foram coletadas nos pátios de quatro 

indústrias cerâmicas (olarias) localizadas no município de Gravataí, que é onde se situa 

o maior número deste tipo de indústria, devido a localização das jazidas de matéria 

prima.  O tipo de rejeito das indústrias cerâmicas visitadas caracterizavam-se pela 

limpeza e semelhança do material descartado, uma vez que estes depósitos são 

formados por produtos que saem do forno de cozimento e não atingem a qualidade 

requerida, devido a deformações excessivas, quebra, ou outro motivo.  Existem algumas 
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peças que fazem parte, como complemento, do produto e que são depois descartadas, é 

o caso dos septos, que unem duas placas para revestimento de pisos e que são depois 

retirados, por não fazerem parte do produto final. 

Foi em virtude dos rejeitos apresentarem grande semelhança, é que foram 

selecionadas quatro indústrias como representativas das demais.  As indústrias visitadas 

utilizavam processos de cozimento (tipo de forno) semelhantes e matéria prima 

(argila).extraída de uma mesma região. As amostras foram coletadas manualmente, 

sendo recolhido um volume de, aproximadamente, 0,50 m3 de cada depósito, o que seria 

suficiente para o trabalho. Os rejeitos produzidos pelas indústrias, eram provenientes de 

placas para revestimento de pisos, tijolos e blocos, para alvenarias portantes e de 

vedação.  Todos os materiais eram compostos de cerâmica vermalha.  Para sua 

identificação, os materiais cerâmicos foram designados pela letra A, B, C e D, de acordo 

com sua procedência. O agregado de rocha, de origem basáltica, utilizado na produção 

do concreto de referência, foi designado pela letra E. 

O material oriundo do rejeito de placas cerâmicas para revestimento de 

piso, foi identificado pela letra A .  O material composto de rejeito de blocos destinados 

a alvenarias de vedação, foi identificado pela letra B e, pelas letras C e D, foram 

identificados os materiais oriundos de depósitos que se caracterizavam por serem 

formados por uma mistura de rejeitos de tijolos e blocos, para alvenarias, portantes e de 

vedação, sendo que, o rejeito de tijolos para alvenaria portante eram do tipo 21 furos, 

conforme pode-se verificar pela Foto 4.1, de um depósito situado em uma das indústrias 

(tipo C e D). 

 

 

 

 

 

 
FOTO 4.1 – Depósito de Rejeito (localizado no pátio de uma indústria) 
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O material designado pela letra A, correspondente a rejeito de placas, foi 

encontrado em maior abundância, uma vez que, foi formado pelas placas rejeitadas 

devido a algum defeito e pelo septo que, no processo de fabricação, une uma placa a 

outra, sendo retirado e descartado.  A Foto 4.2 mostra placas conforme saem do forno 

ainda unidas pelo septo, placas já separadas, o septo já retirado e o material britado.  Na 

seqüência de Fotos, 4.3, 4.4 e 4.5, a Foto 4.3 mostra a correia transportadora, onde as 

placas são separadas e classificadas, descartando as que apresentam imperfeições ou 

quebram ao serem separadas e que vão, juntamente com o septo, para o monte, 

mostrado na Foto 4.4, situado no final da correia transportadora. 

 

 

 

 

 

 

 

FOT  4.2 – Placas inteiras, separadas, septo e material britado 

 

 

 

 

 

FO
O

TO 4.3 – Correia transportadora (classificação do material) 
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FOTO 4.4 – Rejeito acumulado no final da correia transportadora 

aterial acumulado no final da correia transportadora, é depois 

 depósito mostrado nas Fotos 4.5 e 4.6 . 
 o
FOTO 4.5 – Depósito final do rejeito – Vista parcial 

FOTO 4.6 – Depósito final do rejeito – Vista aproximada 
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Para estudo das diferentes misturas, os concretos produzidos foram 

identificados, segundo o agregado utilizado, em Ca, Cb, Cc, Cd e Ce, obtidos com o 

emprego dos agregados A, B, C, D e E, respectivamente. 

 

4.2  MATERIAIS UTILIZADOS 

São apresentadas a seguir algumas características dos materiais utilizados 

na avaliação experimental. 

 

4.2.1   Cimento 

O cimento utilizado na produção do concreto foi um cimento Portland 

tipo IV classe 32. A escolha deste tipo de cimento deveu-se ao fato de no Rio Grande do 

Sul ser o mais empregado. Os resultados dos ensaios podem, de certa forma, terem 

sofrido algum tipo de influência, pelo fato de o cimento empregado não ter pertencido a 

apenas um lote, tendo variado ao longo do período em que a pesquisa se desenvolveu.  

Os ensaios se desenvolveram por um período de tempo superior a um ano, sendo 

interrompidos e retomados após um intervalo de tempo superior a um ano, o que 

alteraria as propriedades do cimento, se armazenado por este período. 

Como o cimento utilizado não pertenceu a apenas um lote e o tipo IV, 

sofre a adição de cinzas, podendo este teor variar de lote para lote, fazendo com isto 

variar os demais componentes do cimento, o mesmo não poderá ser aqui caracterizado 

com a segurança desejada. Por isso, como caracterização básica do cimento CPIV 

(Classe 32), é apresentada aquela fornecida pelo fabricante. 

Os valores apresentados representam uma média, obtida por 

determinações diárias, ao longo do ano de 1999. 
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TABELA 4.1 – Parâmetros Físico-químicos do Cimento 
 Retido Peneira 
 n.º 200  

% 
n.º 325 

% 

Finura 
Blaine 
m²/kg 

Pega 
Inicial 
min 

Pega Final 
min 

Expans. 
Quente 
mm 

Especificação < 8,0 - > 400 > 60 < 600 < 5,0 
Média (ano) 0,44 3,02 480 298,5 - 0,10 
DP 0,13 1,00 20,0 33,1 - 0,20 
 Resistência a Compressão Análise Química 
 3 dias 

MPa 
7 dias 
MPa 

28 dias 
MPa 

P. F. 
% 

R. I. 
% 

SO3 
% 

especificação > 10,0 > 20,0 > 32,0 < 4,5 15 a 50 < 4,0 
Média (ano) 18,59 23,53 33,52 2,96 36,97 2,31 
DP 1,19 1,34 1,24 0,69 2,61 0,20 
 Análise Raio X 

 Si O2 
% 

Al2O3 
% 

Fe2O3 
% 

Ca O 
% 

Mg O 
% 

especificação - - - - < 6,5 
Média (ano) 34,46 12,00 3,59 37,50 4,43 
DP 1,04 0,93 0,23 1,38 0,30 

 

4.2.2   Areia  

Foi utilizada areia silicosa, comercializada em Porto Alegre com a 

denominação de regular. 

É uma areia que, segundo a NBR 7211, é classificada como fina, 

enquadrando-se na zona 2. 

TABELA 4.2 – Principais características da areia empregada 

Peneiras  (mm) 4,8 2,4 1,2 0,6 0,3 0,15 

% Acumulada 0 3 8 26 77 99 

% Passante 100 97 92 74 23 1 

Dimensão máxima característica (mm) 

Módulo de finura 

Massa unitária  (kg/dm3) 

Massa específica  (kg/dm3) 

2,4 

2,13 

1,61 

2,63 
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FIGURA 4.1 – Curva granulométrica da areia 

 

.3  Agregado graúdo 

 rejeitos coletados nas quatro indústrias, na forma já citada, foram 

laboratório de materiais de construção civil da PUCRS, sendo 

itados manualmente. Devido à forma e às dimensões das peças que 

rejeito, lajotas e blocos cerâmicos, houve a necessidade de limitar o 

obtida em 19mm, tendo em vista evitar a lamelaridade.  Desta forma, a 

agregado utilizado na pesquisa ficou limitada ao material passante na 

mm e retido na de malha 1,2mm. 
 

 

FOTO 4.7 – Quarteamento do agregado 
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O agregado cerâmico, após sua obtenção pelo britamento do rejeito, foi 

estocado em caixas, já classificado, isto é, com o diâmetro compreendido entre 19 e 1,2 

mm. Para o emprego na confecção do concreto o agregado, foi quarteado conforme é 

mostrado na Foto 4.7 até a quantidade desejada, imerso em água por 24 horas, isto é, de 

um dia para o outro, sendo então retirado da água e colocado em uma caixa, com fundo 

de tela, conforme mostra a Foto 4.8, até que não houvesse água livre na superfície do 

material, condição adotada para sua utilização na produção do concreto. 

F

distribuição gr

Para que não

granulométrica

possível, o que

tamanhos de g

onde nota-se q

estreita, não de

 

 

 

 

 

 

OTO 4.8 – Agregado cerâmico já saturado, pronto para o emprego 

 

4.2.3.1  Granulometria do agregado 

Os agregados foram peneirados individualmente, para a obtenção da 

anulométrica, do módulo de finura e da dimensão máxima característica. 

 ocorra interferência nos resultados, em função da distribuição 

 dos diferentes agregados, é importante que elas sejam o mais semelhante 

 pode ser verificado pelos resultados constantes na Tabela.4.3 . 

A Tabela 4.4 demonstra o intervalo de distribuição dos diferentes 

rãos para cada peneira, sendo este intervalo evidenciado pela Figura 4.2, 

ue a faixa ocupada pela distribuição granulométrica dos agregados é 

vendo afetar os resultados obtidos. 



 41
 
TABELA 4.3 – Principais características dos agregados graúdos 

AGREGADO 
% Retida Acumulada 

Abertura da malha em mm ϕ máx Mf 

 19 12,5 9,5 6,3 4,8 2,4 1,2 (mm)  

A 0 68 84 94 97 99 100 19 6,80 

B 0 64 81 90 94 98 100 19 6,73 

C 0 69 87 95 97 99 100 19 6,83 

D 0 65 84 91 94 98 100 19 6,76 

E 0 46 69 95 98 99 100 19 6,66 

TABELA 4.4   – Zona granulométrica - Agregados graúdos cerâmicos 

PENEIRAS (mm) 19 12,5 9,5 6,3 4,8 2,4 1,2 

% ACUM. 0 64 – 69 81 – 87 90 – 95 94 – 97 98 – 99 100 
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RA 4.2 – Zona granulométrica - Agregados graúdos cerâmicos 

.2 – Massa unitária, massa específica e absorção 

assa unitária do agregado graúdo foi determinada pelo emprego da 

regado em estado solto - Determinação da massa unitária, e a 

de acordo com o que prescreve a NBR 9937/87. Agregados - 

bsorção e da massa específica de agregado graúdo. 
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TABELA 4.5 – Massa unitária, massa específica e absorção dos agregados 

AGREGADO 
Massa unitária 

(kg/dm3) 
Massa específica 

(kg/dm3) 
Absorção 

(%) 

A 1,02 2,26 12,4 

B 0,92 2,17 15,5 

C 0,96 2,16 15,5 

D 0,98 2,17 16,5 

E 1,53 2,87 0,5 

Pelos resultados apresentados na Tabela 4.5 pode-se verificar a diferença 

de absorção do agregado A, em relação aos demais agregados cerâmicos, o mesmo 

acontecendo com a massa específica. Por se constituir de placas para revestimento de 

pisos, o material A, apresenta diferentes características, apresentando uma textura mais 

compacta e fechada. 

A Figura 4.3 procura tornar mais evidente a variação da absorção dos 

diferentes materiais em função da massa unitária. 
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4.2.3.3  Absorção em  função do tempo 

Fator muito importante  na produção de concreto com agregado cerâmico 

é a grande absorção do agregado, inicial e ao longo do tempo. Por isso, na determinação 

da absorção de água em função do tempo, o agregado inicialmente seco foi imerso em 

água pelo tempo de 1 minuto, a seguir retirado da água e secado com um pano, sendo 

então pesado e novamente imerso em água.  Igual procedimento foi adotado nas 

determinações seguintes.  Por se tratar de materiais bem cozidos, não foi observado 

nenhum sinal de desagregação. 

Como os agregados B, C e D apresentaram valores de massa unitária e 

absorção bastante próximos e, até mesmo iguais, conforme apresentado na Tabela 4.5, 

para efetuar a determinação da absorção ao longo do tempo, foram utilizados, o 

agregado A, por se distinguir dos demais e o agregado B, como representativo dos 

demais.  Procurou-se, desta forma, caracterizar o tipo de comportamento do agregado 

em relação a absorção de água com o passar do tempo. 

 

TABELA 4.6 – Absorção de água pelo agregado em função do tempo 

AGREGADO ABSORÇÃO % 

 1min 2min 30min 60min 24h 48h 

A 10,62 10,70 10,79 10,85 11,84 12,43 

B 12,63 12,74 13,05 13,27 14,47 15,42 
 

TABELA 4.7 – Absorção do agregado em função da água total absorvida em 24 horas 

AGREGADO ABSORÇÃO % DO TOTAL 

 1min 2min 30min 60min 24h 

A 89,7 90,4 91,1 91,6 100 

B 87,3 88,0 90,2 91,7 100 

No material pesquisado, a absorção inicial é bastante alta, na Tabela 4.7 

vê-se que, em dois minutos a absorção dos agregados é em torno de 90% daquela 

observada em 24 horas e, o incremento, acima dos dois minutos é muito pequeno, sendo 

este um dado importante para o amassamento do concreto. 
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4.3  PRODUÇÃO DO CONCRETO 

A execução das misturas, para a produção do concreto, tanto com o 

emprego do agregado cerâmico quanto com o agregado natural, quando não 

especificado foram efetuadas de forma manual.  No amassamento manual, em primeiro 

lugar, foram misturados, a areia e o cimento, até que apresentassem uma coloração 

uniforme, sendo então acrescentada parte da água prevista para o amassamento, 

prosseguindo-se com a mistura, por último, era acrescentada a brita e o restante da água, 

dando-se continuidade à mistura, até conseguir uma massa de aspecto uniforme.  O 

tempo observado para o amassamento era de 5 minutos, contados a partir do lançamento 

da água de mistura.  Para o amassamento mecânico, foi utilizada uma betoneira de 

queda livre, com eixo inclinado, com capacidade de 100 litros.  A verificação do 

abatimento, era feita após concluído o processo de mistura dos materiais, atendendo o 

que prescreve a NBR 7233/82. 

 

4.4  MOLDAGEM E CURA DOS CORPOS DE PROVA 

Os corpos de prova utilizados nos ensaios foram moldados em formas 

metálicas cilíndricas de 10cm de diâmetro por 20cm de altura, atendendo, para sua 

execução, o que prescreve a NBR 5738/87 – Moldagem e cura de corpos-de-prova de 

concreto cilíndricos ou prismáticos. 

Nos ensaios de avaliação da resistência à compressão, os corpos de prova 

foram moldados e rompidos 2 a 2, tomando-se como resistência do exemplar o maior 

valor dentre os dois, conforme procedimento adotado pela NBR 6118 e NBR 12655 – 

Preparo, controle e recebimento de concreto - procedimento.  Para a conversão de 

unidades, foi adotado 1 MPa = 10,1972 kgf/cm². 

A cura dos corpos-de-prova foi executada mantendo-os imersos em água 

durante sete dias e posteriormente mantidos no ambiente do laboratório até a idade de 

execução do ensaio. 
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4.5  PROPORCIONAMENTO DA MISTURA 

Nessa fase da pesquisa, para um adequado lançamento e adensamento do 

concreto nas formas, é necessário estabelecer o teor de argamassa na mistura. A falta de 

argamassa na mistura origina um concreto com excesso de vazios, podendo ocasionar 

falhas na concretagem. O excesso de argamassa conduz a um concreto de custo mais 

elevado. 

Foi fixada a proporção 1:5 de cimento agregado, em massa, tendo em 

vista que esta proporção resulta num consumo de cimento entre 330 e 340 kg/m³, o que 

significa 6 a 7 sacos de cimento por metro cúbico de concreto produzido, quantidade 

bastante adotada na prática, na construção de edificações prediais.  

Para a determinação do teor de argamassa, a plasticidade escolhida foi de 

50±20mm, avaliada pelo abatimento do tronco de cone de Abrams  (slump). 

O teor de argamassa a ser empregado nas misturas foi determinado por 

tentativas e observações práticas visando obter um adequado preenchimento dos vazios 

com coesão da mistura, conforme estabelecem HELENE e TERZIAN (1993), devendo 

este teor ser o menor possível, para não elevar o consumo de cimento. 

A Tabela 4.8 apresenta desdobramentos da proporção 1:5, em função do 

teor de argamassa estabelecido. 

TABELA 4.8 – Teor  de argamassa (α) para o traço 1:5 em massa 

α % 47 51 55 59 63 67 

TRAÇO 1:1,82:3,18 1:2,06:2,94 1:2,30:2,70 1:2,54:2,46 1:2,78:2,22 1:3,02:1,98 

A partir dos ensaios executados, chegou-se a um teor de argamassa de 

63%.  A escolha recaiu sobre este teor em função de o mesmo ter apresentado, um 

melhor envolvimento do agregado graúdo, o que comunica à mistura uma maior 

plasticidade para um maior consumo possível de agregado graúdo, mantendo a mistura 

coesa.  Na Foto 4.9, pode-se observar o envolvimento do agregado graúdo pela 

argamassa e a coesão da mistura, com o abatimento desejado. 
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Este teor pode ser confirmado analiticamente, ao se considerar o volume 

de vazios do agregado, que deve ser preenchido pela argamassa, prevendo-se ainda um 

acréscimo, em geral superior a 10%, para propiciar um adequado cobrimento do 

agregado e uma melhor mobilidade das partículas.  A Tabela 4.9 apresenta uma 

referência para o teor de argamassa obtido a partir do coeficiente de vazios do agregado. 

TABELA 4.9 - Teor de argamassa a partir do coeficiente de vazios 

Agregado Coef. de Vazios (Cv) 1,1 Cv α % 

A 0,549 0,604 60,4 

B 0,576 0,634 63,4 

C 0,555 0,610 61,0 

D 0,548 0,603 60,3 

Para o cálculo do coeficiente de vazios (Cv) dos agregados, foi utilizado 

a expressão:  

específicamassa
unitáriamassa

vC
 
 1 −=

 

Devido  às características de forma de cada agregado, a determinação 

prática apontou para um teor de argamassa de 63% como sendo adequado para todos 

eles. 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4.9 – Ensaio de abatimento do concreto  com  

o emprego do tronco de cone  
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4.6 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM 

FUNÇÃO DO TEOR DE ARGAMASSA 

A escolha do teor de argamassa na mistura, conforme visto no item 4.2, é 

feita tendo em vista o lançamento e adensamento do concreto nas formas; porém, ao 

empregar diferentes processos de adensamento, o teor de argamassa pode ser alterado. 

Para um adensamento normal, em que a energia empregada é baixa, há a 

necessidade de um volume maior de argamassa na mistura, para promover o necessário 

envolvimento e acomodação do agregado graúdo. Com o emprego de vibradores de 

maior energia, o teor de argamassa pode ser reduzido, reduzindo, desta forma o 

consumo de cimento, que é um dos objetivos que se procura atingir.  Com este intuito, 

além do traço 1:5, foram testados mais dois traços, um mais pobre (1:6,5) e outro mais 

rico (1:3,5) em relação a proporção 1:5.  

O traço mais pobre, 1:6,5, foi descartado, uma vez que gerou misturas 

excessivamente ásperas, com abatimento do tronco de cone igual a zero, não 

apresentando variação, mesmo aumentando a quantidade de água empregada na mistura. 

O estudo teve prosseguimento empregando-se as proporções de 1:5 e 

1:3,5. Foi produzido com as misturas Ca e Cb, como complemento, o traço 1:6,5, com 

um teor de argamassa de 63%. 

Foi confeccionada uma mistura com brita basáltica, onde procurou-se 

manter o mesmo volume ocupado pelo agregado cerâmico, visando analisar o 

comportamento de um concreto convencional, de uso corrente em estruturas, frente ao 

agregado cerâmico, com o objetivo de servir de parâmetro para comparação. Ao 

procurar igualar na mistura o volume de brita basáltica ao volume de brita cerâmica, 

resultou o traço 1:5,66 .  Este traço foi também desdobrado utilizando-se diferentes 

teores de argamassa. 
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A Tabela 4.10 fornece, para cada teor de argamassa pesquisada, o traço 

desdobrado, apresentando a proporção entre os materiais empregados nas misturas, bem 

como, a relação água cimento utilizada, o consumo de cimento e a resistência a 

compressão. 

TABELA 4.10 - Proporcionamento das Misturas 

Mistura α % Traço Rel. a/c C (kg/m³) fc (MPa) 

 51 1:1,29:2,21 0,44 443 17,5 

Ca 55 1:1,47:2,03 0,44 445 20,6 

1:3,5 59 1:1,65:1,85 0,44 447 28,1 

 63 1:1,83:1,67 0,44 449 26,2 

 51 1:1,29:2,21 0,44 435 16,2 

Cc 55 1:1,47:2,03 0,44 437 25,0 

1:3,5 59 1:1,65:1,85 0,44 440 26,2 

 63 1:1,83:1,67 0,44 443 23,7 

      

Mistura α% Traço Rel a/c C (kg/m3) Res. MPa 

 47 1:1,82:3,18 0,52 337 18,5 

Ca 51 1:2,06:2,94 0,52 338 23,1 

 55 1:2,30:2,70 0,52 340 25,5 

1:5 59 1:2,54:2,46 0,54 341 21,2 

 63 1:2,78:2,22 0,54 341 20,5 

 47 1:1,82:3,18 0,52 328 13,1 

Cb 51 1:2,06:2,94 0,53 330 16,2 

 55 1:2,30:2,70 0,53 333 21,1 

1:5 59 1:2,54:2,46 0,54 334 23,1 

 63 1:2,78:2,22 0,54 335 21,8 

 47 1:1,82:3,18 0,52 329 13,7 

Cc 51 1:2,06:2,94 0,53 330 18,7 

 55 1:2,30:2,70 0,53 333 23,1 

1:5 59 1:2.54;2,46 0,55 333 19,3 

 63 1:2,78:2,22 0,54 336 16,2 

 47 1:1,82:3,18 0,53 329 16,8 

Cd 51 1:2,06:2,94 0,53 331 20,3 

 55 1:2,30:2,70 0,53 335 22,0 

1:5 59 1:2,54:2,46 0,54 335 20,2 

 63 1:2,78:2,22 0,55 335 17,5 

 38 1:1,53:4,13 0,54 343 21,8 

Ce 42 1:1,80:3,86 0,54 342 27,5 

 44 1:1,93:3,73 0,54 342 31,2 

1:5,66 48 1:2,20:3,46 0,54 341 31,2 

 52 1:2,46:3,20 0,54 340 28,7 

Obs.: 1 MPa = 10,1972kgf/cm²
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A partir dos dados constantes na Tabela 4.10 foram traçadas as curvas 

constantes n s Figuras 4.4, 4.5 e 4.6 . 
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FIGURA 4.4 – Correlação entre a resistência à compressão 

                  e o teor de argamassa para o traço 1:5 

A Figura 4.4 mostra a existência de um pico no valor da resistência para 

 argamassa de 55 %, porém, em função das características exigidas nas 

 termos de plasticidade e cobrimento do agregado, a escolha não recaiu 

teor.  O emprego da mistura, com 55% de argamassa, pode significar um 

esistência, porém, foi observado que a deficiência no volume de argamassa, 

ao concreto, uma maior porosidade o que, a depender da agressividade do 

proteção dedicada ao concreto, este pode ter sua durabilidade bastante 

xando também de promover proteção adequada às armaduras de aço, no caso 

 armado. 

Na mistura mais rica, Figura 4.5, traço 1:3,5, a proporção cimento 

umenta e o amassamento do concreto só se tornou viável para teores de 

cima de 51 %.  Ocorreu também uma defasagem no pico da resistência, de 

9%, como pode-se observar pela Figura 4.6 . 
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FIGURA 4.5 – Correlação entre a resistência à compressão 

e o teor de argamassa para o traço 1:3,5 
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FIGURA 4.6 – Influência do Traço na resistência à compressão 

 em função do teor de argamassa  
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FIGURA 4.7 – Correlação entre a resistência à compressão 

e o teor de argamassa, mistura Ce traço 1:5,66 

A Figura 4.7, apresenta a correlação entre a resistência a compressão e o 

massa para o concreto de referência, isto é, com agregado de rocha, o que 

strar que o concreto produzido com agregado cerâmico, apresenta 

ento semelhante ao concreto convencional, com agregado de rocha, quando 

r o teor de argamassa.  A resistência passa por um pico, vindo a diminuir a 

 

4.7 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM FUNÇÃO DA RELAÇÃO 

ÁGUA/CIMENTO E DO CONSUMO DE CIMENTO 

Foram confeccionados para cada mistura quatro corpos de prova para 

idos dois a dois aos 7 e 28 dias de idade. O teor de argamassa adotado foi de 

traços empregados 1:3; 1:4 e 1:5, considerando que são necessários, no 

s pontos para poder montar o diagrama de dosagem. Os resultados obtidos 

os na Tabela 4.11, os quais originaram os gráficos das Figuras 4.8 e 4.9 .  O 

m brita basáltica foi confeccionado com um teor de argamassa de 55%, 

ém de acordo com procedimento utilizado nas demais misturas. 



 52
 

A correlação entre a resistência à compressão e a relação água cimento 

foi efetuada de acordo com o modelo proposto por Abrams, sendo utilizada a expressão 

ƒc = A/Bx
, onde A e B são constantes empíricas que dependem dos materiais utilizados 

na confecção do concreto e x é a relação água/cimento.  

Para ser efetuada a regressão linear, a equação de Abrams foi 

transformada em  log ƒc = logA - χlogB. 

TABELA 4.11 – Resultados obtidos para os diferentes traços, em função da relação água cimento 

Mistura 
Traço 
(1:m) 

a/c 
(x) 

C 
(kg/m3) 

idade 
(dias) 

res. 
(MPa) 

 1:5 0,55 340 
7 

28 
12,5 
19,3 

Ca 1:4 0,47 408 
7 

28 
16,9 
23,7 

 1:3 0,42 499 
7 

28 
21,8 
27,5 

 1:5 0,56 334 
7 

28 
12,2 
20,0 

Cb 1:4 0,48 400 
7 

28 
14,7 
24,3 

 1:3 0,43 490 
7 

28 
16,2 
27,5 

 1:5 0,54 336 
7 

28 
10,6 
16,2 

Cc 1:4 0,46 402 
7 

28 
15,0 
18,1 

 1:3 0,42 492 
7 

28 
21,2 
29,3 

 1:5 0,55 335 
7 

28 
10,6 
17,5 

Cd 1:4 0,48 400 
7 

28 
14,4 
22,5 

 1:3 0,43 490 
7 

28 
18,7 
23,7 

 1:6,5 0,62 300 
7 

28 
15,0 
20,0 

Ce 1:5,0 0,50 375 
7 

28 
18,7 
30,0 

 1:3,5 0,40 496 
7 

28 
26,2 
46,2 
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FIGURA 4.11 – Relação entre a resistência à compressão e  

 o consumo de cimento na idade de 28 dias 

Pela Figura 4.11, percebe-se que a variação no teor de cimento não 

ocasiona uma alteração significativa na resistência do concreto com agregado cerâmico 

e que, em relação ao concreto com agregado de rocha, a diferença diminui na medida 

que diminui o consumo de cimento.  Na faixa dos 350kg/m3, que é de grande utilização 

em obras correntes na construção predial, esta diferença é da ordem de 40%. 

A partir do estudo até aqui efetuado, chega-se ao diagrama de dosagem, 

que reúne a resistência a compressão, a relação água/cimento, o traço e o consumo de 

cimento, correlacionando-os entre si. 

A Figura 4.12 exemplifica, apresentando o diagrama de dosagem para a 

mistura Ca.  Igual procedimento deve ser adotado para cada material que seja objeto de 

uma dosagem. 
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FIGURA 4.12 – Diagrama de dosagem para a mistura Ca 

 

4.8  ESTUDO DAS PROPRIEDADES E CARACTERÍSTIC

TRAÇO EXPERIMENTAL 

Visando caracterizar o concreto produzido com o rejeit

e estudo, foi fixado um traço e avaliadas algumas p

ásicas para o emprego do concreto em estruturas de uso 

trução predial. 

Foram empregados os agregados cerâmicos “A” e “B”.  O ag

se dos demais, em função de sua origem e o agregado “B”, re

r apresentarem características semelhantes.  Foi utilizado tam

 concreto produzido com brita basáltica.  O traço empreg

âmicos foi 1:5, em massa, com um teor de argamass

o item 4.5, como sendo ideal para a mistura. 

O traço empregado no concreto com brita basáltica foi de

ndo reproduzir o mesmo volume ocupado pela brita cerâmi

e 55%, também definido anteriormente. 
a/c
0,7 
m(kg/kg)
AS DE UM 

o cerâmico, 

ropriedades, 

corrente no 

regado “A”, 

presentativo 

bém, como 

ado com os 

a de 63%, 

 1:5,66, em 

ca e um teor 
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As determinações efetuadas foram: 

 

- Massa específica do concreto no estado fresco; 

- Massa específica do concreto endurecido, na condição seca; 

- Absorção; 

- Evolução da resistência em função do tempo; 

- Módulo de deformação estática; 

- Desgaste; 

- Resistência à tração por compressão diametral. 

 

4.8.1  Massa específica do concreto no estado fresco 

A massa específica do concreto no estado fresco foi determinada 

empregando um recipiente cilíndrico de 15x30, preenchido com quatro camadas 

adensadas com 30 golpes cada uma, com uma haste de 16mm de diâmetro. 

A NBR 9833/87  Concreto-fresco -  Determinação da massa específica 

e do teor de ar pelo método gravimétrico,  prevê para a realização do ensaio um volume 

de 3 litros para agregados de dimensão máxima característica até 12,5 mm e 15 litros 

para agregados de dimensão máxima característica de 12,5 mm a 38 mm.  Como o 

volume utilizado foi de 5,3 litros, pode-se dizer que, se houver variação a mesma atinge 

os três materiais não prejudicando, a comparação entre eles. 

TABELA 4.12 – Massa específica do concreto no estado fresco  

Mistura Traço α% 
Massa específica 

(kg/dm3) 
Ca 1:5 63 2,17 

Cb 1:5 63 2,16 

Ce 1:5,66 55 2,15 

Observa-se, pela Tabela 4.12, que o concreto produzido com agregado 

cerâmico, possui uma massa específica, aproximadamente, 12% inferior à do concreto 

com agregado de rocha. 
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De acordo com MEHTA e MONTEIRO (1994), a massa específica do 

concreto fresco depende da massa específica e porosidade do agregado, sendo afetada, 

também, pela composição granulométrica, forma e textura dos grãos.  

 

4.8.2  Massa específica do concreto na condição seca 

A massa específica do concreto foi determinado de acordo com o que 

prescreve a NBR 9778/87 Argamassa e concreto endurecidos – Determinação da 

absorção de água por imersão – Índice de vazios e massa específica, que estabelece 

para sua obtenção, a expressão: 

isat

S

MM
M

−
 

sendo: 

Ms = massa do corpo de prova seco em estufa 

Msat = massa do corpo de prova saturado 

Mi = massa do corpo de prova saturado, imerso em água, determinado 

com o emprego da balança hidrostática. 

TABELA 4.13 – Massa específica do concreto na condição seca  

Mistura Traço α% 
Massa específica 

(kg/dm3) 
Ca 1:5 63 2,00 

Cb 1:5 63 1,97 

Ce 1:5,66 55 2,26 

Observa-se, pela Tabela 4.13, que há uma variação em torno de 14% 

entre a massa específica do concreto com agregado cerâmico e o concreto com brita 

basáltica. 

 



 59
 

4.8.3  Absorção do concreto a partir da condição seca 

A absorção de água por imersão a frio do concreto foi determinada a 

partir de sua condição seca, atendendo o que prescreve a NBR 9778/87, com o emprego 

da expressão: 

100⋅
−

s

ssat

M
MM

 

Sendo Msat e Ms obtidas conforme especificado no item anterior. 

TABELA 4.14 – Absorção do concreto  

Mistura Traço α% 
Absorção 

% 
Ca 1:5 63 10,26 

Cb 1:5 63 11,28 

Ce 1:5,66 55 6,75 

Pelos resultados constantes na Tabela 4.14, observa-se que, a absorção do 

concreto produzido com agregado cerâmico apresenta uma variação de 52% (mistura 

Ca) a 67% (mistura Cb), superior à absorção do concreto convencional, com brita 

basáltica. 

 

4.8.4  Evolução da resistência à compressão do concreto em função do 

tempo 

Os corpos-de-prova, após curados e capeados com enxofre, foram 

submetidos ao ensaio de compressão, com as idades de 3, 7, 28 e 63 dias. 

O carregamento dos corpos de prova foi efetuado com o emprego de uma 

prensa hidráulica modelo DRMB com capacidade de 300 toneladas. A Foto 4.10 mostra 

o equipamento utilizado no ensaio e a Foto 4.11 um dos corpos de prova, rompido. 
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FOTO 4.10 – E

 

 

 

 

 

 

FOTO 4.11

A Tabela 4.1

o concreto com agregado 

idade especificada e adot
quipamento utilizado no ensaio de compressão axial 

 

 – Corpo de prova rompido por compressão axial 

5, apresenta os resultados obtidos no ensaio, sendo que, para 

cerâmico, foram rompidos dois corpos-de-prova para cada 

ado como resultado, o maior valor dentre eles e, para o 
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concreto produzido com brita basáltica, foram rompidos três corpos-de-prova para cada 

idade, adotando-se o valor médio como resultado.  

 

TABELA 4.15 – Resistências obtidas ao longo do tempo 

Mistura Traço α% a/c Idade (dias) Res. (MPa) 

Ca 1:2,78:2,22 
(1:5) 

63 0,54 3 
7 

28 
63 

8,1 
10,6 
19,8 
28,7 

Cb 1:2,78:2,22 
(1:5) 

63 0,54 3 
7 

28 
63 

3,7 
8,7 

21,3 
26,2 

Ce  1:2,66:3,00 55 0,53 3 
7 

28 
63 

15,3 
18,6 
28,6 
33,1 

Observação: Concreto amassado em betoneira. 

 

 

 

 

 

 

fc Pa 
 M
 

 

Mistura Ce 

Idade (dias) 

Mistura Cb 
Mistura Ca 

FIGURA 4.13 – Evolução da resistência a compressão em função do tempo 
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4.8.5  Módulo de deformação estática 

Para a determinação do módulo de deformação estática do concreto foi 

cumprido o que estabelece a NBR 8522/84 Concreto – determinação do módulo de 

deformação estática e diagrama tensão-deformação, efetuando-se o plano de carga 

tipo III. O plano de carga tipo III é previsto pela norma para ser aplicado quando há 

interesse na simulação do carregamento de uma estrutura cuja carga permanente 

prevalece. 

Para a determinação das deformações, foram utilizados dois métodos: 

• Extensômetro elétrico, nos concretos com agregado cerâmico; 

• LVDT – Transformador diferencial variável linear, no concreto com 

agregado de rocha. 

O extensômetro elétrico fornece a deformação do concreto, sendo colado 

na superfície do corpo-de-prova e conectado ao aquisidor de dados.  O sistema LVDT 

mede o deslocamento entre dois aneis paralelos fixados ao corpo-de-prova, sendo 

também conectado a um aquisidor de dados.  

Para os concretos com agregado cerâmico foram moldados cinco corpos-

de-prova para cada mistura, Ca e Cb, sendo três utilizados no ensaio para a 

determinação do módulo de deformação estática e dois ensaiados segundo a NBR 5739 

Concreto – ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndrico, para a previsão da 

tensão de ruptura à compressão. 

Para os concretos com agregado de rocha, foram moldados seis corpos-

de-prova, três para a previsão da tensão de ruptura à compressão e três para a 

determinação do módulo de elasticidade. 

Nos concretos com agregado cerâmico os corpos-de-prova foram 

instrumentados cada um com dois extensômetros, colocados ao longo de geratrizes 

igualmente espaçadas no perímetro da seção transversal, para formarem as bases de 

medida. 
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Os extensômetros utilizados foram da marca KYOWA, tipo KFG-20-

120-C1-11, monoaxial, com comprimento de resistência de 20mm. 

O carregamento dos corpos de prova foi feito com uma prensa elétrica 

com capacidade de 80 toneladas fabricada pela CPL – Indústria de Equipamentos Ltda.  

O resultado adotado para a deformação em cada corpo de prova foi a 

média das medidas obtidas nas duas geratrizes. Foram desprezados dois corpos de 

prova, um da mistura Ca e outro da mistura Cb, devido ao fato das medidas obtidas nas 

duas geratrizes estarem discrepando muito uma da outra, mais de 20%.   

A Tabela 4.16 apresenta os resultados obtidos no ensaio e a Tabela 4.17 

mostra que a resistência real, ao fim do ensaio de determinação do módulo de 

deformação estática, não ultrapassa a 20% do resultado obtido nos ensaios de 

compressão, (fc prevista), conforme prescreve o item 5.9 da NBR 8522/82. 

 

TABELA 4.16 – Deformações obtidas no carregamento 

ETAPAS TENSÃO DEFORMAÇÕES (ε x 10-6) 

DE APLICADA MISTURA Ca MISTURA Cb 

CARGA (MPa) CP1 CP2 MÉDIA CP1 CP2 MÉDIA 

INICIAL  23 45 34 35 5 20 

1.ª 1,9 73 83 78 60 30 45 

2.ª 3,8 175 173 174 144 72 108 

3.ª 5,7 238 266 252 224 202 213 

4.ª 7,6 365 361 363 309 279 294 

5.ª 9,5 445 467 456 402 384 393 

6.ª 11,4 564 584 574 490 502 496 

7.ª 13,3 722 752 737 639 629 634 

8.ª 15,2 957 971 964 784 814 799 

9.ª 17,1 1215 1295 1255 1075 1163 1119 
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TABELA 4.17 – Resultados obtidos e limites estabelecidos pela NBR 8522/82 (Agregado Cerâmico) 

MISTURAS fc prevista fc real 1,2 fc prevista 

Ca 18,2 
19,0 

19,8 
19,8 
20,5 

21,8 
22,8 

Cb 18,2 
18,4 

19,8 
20,5 
21,3 

21,8 
22,1 
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FIGURA 4.14 – Diagrama tensão deformação (Misturas Ca e Cb) 

Com os dados obtidos, determinou-se o módulo de deforma

εε
σσ

on

nE −
−= inf

sec
     (exp. 4.1

Sendo os valores adotados para o cálculo: 

σ n = tensão correspondente a 8ª etapa de carga, aproxima

da tensão de ruptura real média 

infσ = tensão correspondente a 1.ª etapa de carga 
SeqüCb

ção secante: 

) 

damente 75% 
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nε  = deformação específica correspondente a tensão nσ  

oε  = deformação específica correspondente a tensão infσ  

Mistura Ca       = 15011 MPa Esec

Mistura Cb        = 17639 Mpa Esec

Com o emprego de sistema LVDT, utilizado na determinação do módulo 

de deformação do concreto produzido com agregado de rocha, foram obtidos os 

resultados fornecidos na Tabela 4.18 . A Figura 4.15 representa os diagramas obtidos no 

ensaio dos três corpos-de-prova. 

TABELA 4.18 - Resultados obtidos e limites estabelecidos pela NBR 8522/82 (Brita basáltica) 

Mistura  
fc prevista 

(MPa) 

fc real 

(MPa) 

1,2 fc prevista 

(MPa) 
Ec (MPa) 

Ce  

28,6 

 

29,0 

30,7 

32,8 

 

34,3 

21458 

23363 

24253 
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FIGURA 4.15 – Diagrama tensão deformação (Mistura Ce) 

O módulo de deformação foi obtido com o emprego da expressão 4.1, 

o para o cálculo, Sn = 0,8 fc real.  A Foto 4.12 mostra o corpo-de-prova 

o ensaio e a Foto 4.13 o ensaio sendo executado. 
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FOTO 4.12 – Corpo-de-prova pronto para o ensaio de deformação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4.13 – Corpo-de-prova sendo ensaiado a deformação 

A partir do resultados obtidos tem-se: 

fc média = 30,8 MPa 

Ec médio = 23025 MPa para um CV = 6,2% 
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4.8.6  Desgaste  

Na execução do ensaio de desgaste, foi empregado um equipamento 

utilizado pela Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC).  O equipamento consta 

de um disco giratório, com um dispositivo capaz de manter o corpo-de-prova sob uma 

tensão pré-estabelecida, sobre o disco. 

O ensaio simula um percurso de 500 metros, percorrido pelo            

corpo-de-prova, sobre um abrasivo de carborundum, submetido a uma pressão constante 

de 0,006 MPa.  De acordo com o ensaio, o corpo-de-prova deve apresentar uma forma 

prismática medindo 50 mm de aresta e uma altura de 35 mm, medida com a precisão de 

centésimos de milímetro.  Os corpos-de-prova foram executados a partir de corpos de 

prova cilíndricos de 10 x 20 cm e serrados na forma estabelecida.  O resultado do ensaio 

é expresso pela espessura desgastada. 

Para a execução do ensaio, foram confeccionados dois corpos-de-prova 

de cada um dos materiais, de acordo com sua procedência, extraídos do mesmo      

corpo-de-prova de 10 x 20 cm e ensaiados com uma idade de 28 dias. 

TABELA 4.19 – Resultados obtidos no ensaio de desgaste 

Mistura Espessura média desgastada (mm) 

Ca 11,70 

Cb 12,90 

Ce 7,04 

 

A Foto 4.14 mostra o equipamento utilizado no ensaio e a Foto 4.15 os 

materiais utilizados.  Pode-se notar o restante do corpo-de-prova de 10 x 20 cm de onde 

foram extraídos os corpos-de-prova para o ensaio de desgaste e aqueles já ensaiados.  

Verifica-se na mistura Cb uma maior espessura desgastada, o que pode ser comprovado 

a partir dos resultados da Tabela 4.19.  A Foto 4.15 mostra também os dois prismas já 

ensaiados comparados a um não ensaiado para cada mistura, Ca e Cb. 
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Foram ensaiados seis corpos-de-prova para cada uma das misturas, Ca e 

Cb e dois para a mistura com brita basáltica Ce. A Tabela 4.20, apresenta os resultados 

obtidos no ensaio sendo, CV o coeficiente de variação: 

TABELA 4.20 – Resultados obtidos no ensaio de tração 

Mistura ft(MPa) CV 

Ca 1,82 20,0 

Cb 1,86 6,2 

Ce 2,7 - 

Admite-se para o concreto normal, isto é, feito com brita de rocha 

basáltica, que a resistência à tração assume valores variando no entorno da décima parte 

da resistência à compressão. 

Percebe-se, pelos resultados apresentados na Tabela 4.20, que o concreto 

produzido com agregado cerâmico teve desempenho semelhante ao concreto 

convencional, de rocha, o que pode ser confirmado pelos resultados obtidos no ensaio 

de compressão, apresentados no item 4.8.4, Tabela 4.15.  O rompimento dos corpos-de-

prova foi efetuado com o emprego de uma prensa hidráulica EMIC (Equipamentos e 

Sistemas de Ensaio Ltda) modelo PC 200 – I com capacidade de 200 tf e precisão de ± 

1% nas faixas de utilização (20 a 200 tf).  A Foto 4.16 mostra o equipamento utilizado e 

a Foto 4.17 o corpo-de-prova na posição de ensaio. 

FOTO 4.16 – Equipamento utilizado no ensaio de tração 
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FOTO 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO 4.18 – A

 

.17 – Corpo-de-prova na posição para o ensaio de tração 

specto do corpo-de-prova, após a execução do ensaio de tração 
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5  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1  TEOR DE ARGAMASSA 

O teor de argamassa considerado ideal foi determinado por inspeção 

visual, segundo a técnica preconizada por HELENE e TERZIAN (1992), tendo recaído 

em um valor de 63% em massa.  Foi observado que menores teores de argamassa, 55% 

e 59%, resultaram em resistências mais elevadas, porém, outros fatores, como 

adensamento, porosidade e coesão da mistura, indicaram um teor de 63% como mais 

adequado.  

Analisando a Figura 4.4 observa-se a existência de um pico na resistência 

das diferentes misturas em função do teor de argamassa. Igual comportamento pode ser 

observado na Figura 4.7, correspondente à curva obtida com o emprego de uma brita 

basáltica. A queda da resistência em função do aumento do teor de argamassa pode ser 

justificada, em parte, pela incorporação natural de ar pela mistura, uma vez que o ar se 

aloja na argamassa e não no agregado graúdo, nos traços mais pobres, pode-se observar 

um aumento na demanda de água para molhagem do agregado, em função do aumento 

de finos promovido pela areia. Segundo NEVILLE (1982), este aumento é mais 

significativo nas frações compreendidas entre 0,6 e 0,3mm. A areia utilizada neste 

trabalho apresenta uma porcentagem superior a 50 entre estes dois limites. Outro 

aspecto ressaltado é que o aumento da trabalhabilidade, igualmente conduz a uma maior 

capacidade de retenção de ar.  O maior volume de finos na mistura aumenta a coesão do 

concreto no estado fresco, gerando uma maior dificuldade para eliminar o ar 

aprisionado, principalmente quando o adensamento é feito de forma manual, isto é, 

baixa energia. 
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No traço mais rico, 1:3,50, conforme pode ser visto na Figura 4.6, pode-

se notar uma defasagem de 55% para 59%, e um acréscimo de resistência, podendo ser 

justificado pelo aumento no consumo de cimento, que resultou numa menor relação 

água/cimento, comparado ao traço mais pobre. 

Para teores de argamassa mais baixos, foi notada uma deficiência no 

preenchimento dos vazios deixados pelo agregado graúdo, decorrendo daí variações na 

consistência da mistura, com o conseqüente aumento do volume de vazios e uma queda 

acentuada na resistência, mesmo com redução na relação água/cimento.  Como o 

agregado cerâmico é mais leve que o agregado de rocha, esta variação se torna mais 

pronunciada, uma vez que o peso do agregado colabora para sua melhor acomodação. 

 

5.2  VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA EM FUNÇÃO DA RELAÇÃO 

ÁGUA/CIMENTO 

Analisando os resultados obtidos observou-se que, assim como os 

concretos convencionais, de pedra britada, o concreto produzido com agregado 

cerâmico conforme era esperado, também apresentou a resistência variando de forma 

inversamente proporcional à relação água/cimento, aplicando-se a eles a lei de Abrams 

que correlaciona a resistência à compressão e a relação água/cimento.  As curvas 

obtidas, por regressão linear da equação de Abrams assim o confirmam, bastando, para 

uma dada resistência desejada, utilizar a relação água/cimento adequada. 

Ao substituir o agregado de rocha pelo agregado cerâmico, pode-se 

observar, na Figura 4.10, que as curvas representativas da resistência à compressão, em 

função da relação água/cimento, tendem a se igualar na medida em que a relação 

água/cimento aumenta, passa a prevalecer a resistência da pasta.  Por outro lado, na 

medida em que a relação água/cimento diminui, a resistência à compressão passa a 

aumentar, cresce a defasagem entre as curvas das misturas com agregado de rocha e 

aquelas produzidas com agregado cerâmico, passa a prevalecer a resistência do 

agregado. 
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5.3  POROSIDADE E ABSORÇÃO 

Analisando os resultados apresentados nas Tabelas 4.6 e 4.7, percebe-se a 

grande absorção do agregado cerâmico.  Verifica-se que em 2 min, a absorção do 

agregado foi, em média, 90% daquela ocorrida em 24 horas, sendo este, um dado 

importante para o amassamento do concreto, já que, a retirada de água da mistura, 

promovida pelo agregado, vai alterar algumas características como plasticidade, que irá 

afetar o lançamento do concreto além de prejudicar, também, a hidratação do cimento e 

a aderência pasta/agregado. 

MACHADO Jr. et al (2000), em pesquisa efetuada com agregado 

reciclado, de origem cerâmica, encontraram, para os primeiros 10min, valores de 

absorção de aproximadamente 95% daquele observado após 24 horas.  LEITE (2000), 

encontrou valores superiores a 50% da absorção total em agregados reciclados, nos 

primeiros 30min e, como a variação na absorção, de 10 a 30min, pouco se alternava o 

autor compensou apenas parcialmente a taxa de absorção do agregado, procurando com 

isso, evitar o excesso de água por ocasião do amassamento do concreto. SCHULZ e 

HENDRICKS (1992) confirmam que a absorção do agregado cerâmico, na forma de 

tijolo quebrado, após 30 minutos imerso em água, é um dado suficiente para ser 

utilizado como indicativo da absorção. Os autores chamam a atenção pelo que foi 

observado por WEDLER et al., de que a capacidade de absorção do material cerâmico 

decresce com o aumento da resistência à compressão, isto é, com a diminuição da 

porosidade. 

ZHANG e GJORV. (1990), ao analisarem concretos produzidos com 

agregados apresentando diferentes porosidades, observaram que para aqueles mais 

porosos, havia uma tendência em formar uma melhor ligação entre a pasta e o agregado, 

em parte devido à formação de uma melhor microestrutura na zona de transição e em 

parte devido a uma melhora promovida no intertravamento mecânico entre a matriz e o 

agregado.  O ato de compensar apenas a absorção que ocorre nos primeiros minutos 

conforme adotado por LEITE (2000), mostra-se eficiente também por promover uma 

melhor aderência da pasta, uma vez que, evita o acúmulo de água nos poros superfícies 

do agregado. 
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5.4  TEOR DE CIMENTO 

Além dos traços mais ricos, com teores de cimento chegando a 500 

kg/m3, também foram produzidos concretos com teores mais baixos, em torno de 270 

kg/m3. A partir dos resultados obtidos, pode-se verificar pela Figura 4.11 que a 

resistência a compressão não sofreu um aumento significativo com o aumento no 

consumo de cimento e que, na faixa de 350 kg/m3, para o concreto com agregado 

reciclado atingir a mesma resistência do concreto com agregado de rocha, seria 

necessário um aumento de cêrca de 40% no consumo de cimento. Pode-se observar que 

o incremento na resistência das misturas com brita basáltica é maior, havendo uma 

tendência a estabilizar, no caso do agregado cerâmico. 

Pode-se dizer, também, que as resistências alcançadas encontram-se em 

patamares que permitem classificar o concreto como de emprego estrutural. A Tabela 

5.1 apresenta um quadro comparativo, tomando-se como referência a mistura Ca. Os 

traços foram executados com um teor de argamassa de 63% e rompidos com uma idade 

de 28 dias. 

TABELA 5.1 – Influência do teor de cimento na resistência à compressão 

TRAÇO RELAÇÃO 
ÁGUA/CIMENTO

TEOR DE CIMENTO 
(Kg/m3) 

RESISTÊNCIA À 
COMPRESSÃO (MPa) 

1 : 1,52: 1,48 (1 : 3) 
1 : 2,15 : 1,85 (1 : 4) 
1 :  2,78 : 2,22 (1 : 5) 

1 : 3,72 : 2,78 (1 : 6,5) 

0,42 
0,46 
0,55 
0,60 

499 
409 
340 
278 

27,5 
23,7 
19,3 
17,5 

 

5.5  AMASSAMENTO DO CONCRETO 

Os resultados obtidos neste trabalho, quando não indicado, resultaram de 

misturas efetuadas a mão. Tendo em vista avaliar a influência do tipo de amassamento 

empregado, manual ou mecânico, na resistência à compressão, obtida com as misturas, 

foi feito uma comparação utilizando resultados obtidos nos dois processos.  Pode-se 

observar, pela Tabela 5.2, que não existe uma diferença muito acentuada nas 

resistências obtidas num e noutro caso, verificando-se uma leve tendência de aumento 
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nos resultados das misturas executadas manualmente.  O que pode ter ocorrido é uma 

maior eficiência no processo manual, devido as pequenas quantidades de concreto 

produzido, o necessário para o preenchimento de 3 a 4 corpos-de-prova cilíndricos de 

10 x 20 cm. 

A Tabela 5.2 apresenta valores demonstrando as duas situações. Os 

resultados apresentados foram obtidos em misturas com uma relação água cimento 0,54, 

um teor de argamassa de 63% em massa, com um consumo de cimento de 335 kg/m3. 

 

TABELA 5.2 – Resistência à compressão em função do tipo de amassamento 

Amassamento manual Amassamento mecânico Misturas Idade (dias) 
Res (MPa) Média Res (MPa) Média 

7 11,9 
11,5 

11,7 10,6 
10,0 

10,3  

Ca 
28 18,7 

19,3 
19,0 18,2 

19,0 
18,6 

7 12,0 
12,2 

12,1 8,7 
8,7 

8,7  
 

Cb  

28 
 

20,0 
18,1 
21,8 
21,8 

20,4 21,3 
19,8 
20,5 

20,5 

 

5.6  EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA EM FUNÇÃO DO TEMPO 

Considerando os resultados apresentados na Tabela 4.15, percebe-se que, 

no caso do agregado cerâmico, cerca de 47% em média, da resistência total a 28 dias, é 

alcançada aos 7 dias.  LEITE (2000), em estudo efetuado com misturas contendo 

agregado cerâmico, encontrou, para esta mesma relação, valores em torno de 87%, 

considerado pelo autor, como causa provável, uma rápida evolução da hidratação do 

cimento, como resultado da taxa de absorção do agregado, que diminui a quantidade de 

água na mistura, fazendo com que os cristais de etringita e de hidróxido de cálcio 

formados cresçam menos, tornando a pasta mais densa. 
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Os valores encontrados neste trabalho, que apontam para uma taxa média 

de 47%, podem ser justificados, em parte, pelo tipo de cimento empregado (CPIV), já 

que, a resistência do material pozolânico desenvolve-se lentamente nas baixas idades. 

Como o agregado foi previamente saturado para a execução das misturas, pode ter 

havido um excesso de água na superfície do agregado, prejudicando o mecanismo de 

aderência, já que uma das formas de ligação da matriz de argamassa com os agregados 

porosos se dá conforme ZHANG e GJORV (1990), pela penetração da pasta de cimento 

nos poros abertos da superfície do agregado, agindo como múltiplos ganchos, ligando 

entre si a matriz e o agregado que pode ter sido prejudicada pela abstrução dos poros do 

agregado pela água.  Pode-se observar que até os 63 dias, houve um incremento de 34% 

na resistência do concreto, em relação aos 28 dias.  É que, nesta fase, já deve ter 

ocorrido uma maior hidratação do material pozolâmico e as reações de hidratação do 

cimento podem estar sendo beneficiadas pela água armazenada no agregado, neste 

instante, sendo devolvida à matriz, promovendo, conforme descreve NEVILLE, citado 

por MACHADO Jr. (2000) uma “cura úmida interna”. 

Considerando a mistura de referência, produzida com agregado de rocha 

verifica-se que, em relação à resistência obtida aos 28 dias, a alcançada aos 7 dias foi de 

65% e, após os 28 dias, até os 63 dias, foi de 16%, sendo isto, um forte indicativo da 

influência de outros fatores, além do tipo de cimento, na marcha da resistência do 

concreto produzido com agregado cerâmico. 

Nos concretos convencionais, produzidos com agregado de rocha, o 

agregado não se constitui no elemento limitante da resistência; uma vez que eles, por si 

só, possuem alta resistência. Com os agregados cerâmicos, por estes apresentarem, a 

partir de certa idade, resistência inferior à da matriz que os envolvem, serão de fato 

condicionantes para o desenvolvimento de altas resistências. 
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5.7  MÓDULO DE DEFORMAÇÃO ESTÁTICA 

Segundo WASHA (1956), o módulo de elasticidade dos concretos leves, 

varia de cerca de 30000 psi (207 MPa) para concretos isolantes térmicos, e 2500000 psi 

(17250 MPa) para concreto estrutural, correspondendo a aproximadamente 0,5 a 2/3 do 

módulo de elasticidade do concreto convencional de mesma resistência.. Embora não 

podendo ser classificado como um concreto leve, os resultados obtidos com as misturas 

produzidas com agregado cerâmico permitem que o concreto seja considerado como 

estrutural. 

AKHTARUZZAMAN e HASNAT (1983), sugerem para o cálculo do 

módulo de elasticidade secante do concreto produzido com agregado cerâmico, o 

emprego da expressão. 

c cE f= 40000       (Exp. 4.2) 

sendo      a resistência a compressão dada em psi. 
cf

Obs.: 1 psi= 0,0069 MPa 

Empregando a expressão n.º 4.2. obtém-se, para a mistura Ca   

c  para uma = 20 MPa  e, para a mistura Cb           
c

cE MPa= 15044 ,  para uma  média de 20,5 MPa.  Como se vê, valores bastante 

próximos aos encontrados experimentalmente. 

c

E MPa= 14851 , f
f

No caso do concreto produzido com agregado de rocha, TIZATO e 

SHEHATA (1987), a partir de estudo efetuado visando relacionar o módulo de 

deformação longitudinal com a resistência a compressão do concreto, chegaram às 

expressões: 

  E       (exp. 4.3)   4250 f=
    cc

  3 E       (exp. 4.4) 7350 f=
 cc
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Considerando-se a resistência obtida no ensaio de compressão da mistura 

Ce (30,8 Mpa), obtém-se, com o emprego das expressões 4.3 e 4.4, Ec = 23586 MPa      

e Ec = 23039 MPa que confirmam o resultado de 23025 MPa, obtido 

experimentalmente. 

Ao se projetar o módulo de elasticidade, para uma determinada 

resistência a compressão com o emprego das expressões 4.3 e 4.4, verifica-se pelo valor 

esperado, que o módulo de elasticidade do concreto produzido com agregado cerâmico 

vai se situar em valores compreendidos entre 75 e 80% do módulo de elasticidade do 

concreto convencional, de mesma resistência, valor um pouco acima dos 67% previsto 

por WASHA (1956), o que era de se esperar, já que, o concreto produzido com 

agregado cerâmico não se enquadra exatamente como um concreto leve. 

 

5.8  DESGASTE  

Comparado ao concreto convencional, com brita basáltica, observa-se 

que o desgaste foi maior nas misturas produzidas com agregado cerâmico, como era de 

se esperar.  De acordo com a Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC), concretos 

de boa qualidade, produzidos com brita basáltica, apresentam resultado entre 6,00 e 

7,00, já que o principal responsável pela resistência ao desgaste é o agregado graúdo.  

Porém, o que deve ser ressaltado nos concretos com agregado cerâmico, é sua excelente 

propriedade anti-derrapante, aliada a uma relativa resistência ao desgaste, conforme 

observado nos ensaios, o que o habilita a ser empregado em pavimentação, já que um 

dos materiais utilizados neste estudo foi proveniente do rejeito de placas para o 

revestimento de pisos. 
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6  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A analise dos resultados obtidos permite as seguintes conclusões:

a) Pode-se obter um concerto com características estruturais, c

agregado cerâmico, oriundo do rejeito de indústrias cerâmicas, ten

em vista os resultados obtidos; 

b) O concreto com agregado cerâmico, segue a lei de Abrams, q

correlaciona a resistência a compressão, com a relação água/cimen

c) Tendo em vista a absorção conferida, pelo agregado cerâmico 

concreto, deve ser evitado o emprego deste concreto em contato c

umidade, sendo aconselhável dispensar proteção semelhante àqu

dedicada às alvenarias de elementos cerâmicos; 

d) Considerando os problemas ambientais decorrentes da exploração

rochas para a produção de agregado, o concreto com agrega

cerâmico pode ser utilizado em substituição ao concr

convencional, até mesmo com vantagens ao levar-se em conta qu

agregado cerâmico é um produto de rejeito e ocasiona men

desgaste nos equipamentos empregados para o seu fracionamento;

e) Tendo em vista evitar a falta de água durante o amassamento 

concreto, é recomendável umedecer previamente o agregado, 

compensar a água de absorção por ocasião do amassamento 

concreto, já que, pelos resultados obtidos, em torno de 90% 

absorção total em 24 horas, se dá dentro de 2 minutos. 
7
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6.1  SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS: 

a) Estudo da interface pasta agregado cerâmico, estrutura dos 

compostos formados nesta zona, e a forma de ligação, tanto 

mecânica quanto química; 

b) Estudo da aderência em peças armadas (entre o concreto com 

agregado cerâmico e o aço); 

c) Estudo da utilização em conjunto de concreto convencional de 

agregado de rocha e o concreto com agregado cerâmico em peças 

simples ou armadas; 

d) Estudo do  concreto produzido somente com agregado cerâmico, 

tanto o graúdo quanto o miúdo; (sem o emprego de areia natural) 

e) Estudo dirigido para a obtenção de concreto com propriedades 

voltadas para o isolamento e não para a resistência mecânica como 

prioridade; 

f) Estudo mais aprofundado das propriedades elásticas do concreto 

com agregado cerâmico. 
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