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RREESSUUMMOO  

Devido à demanda dos países em desenvolvimento, a produção de cimento – e as 

emissões de CO2 relacionadas – aumenta progressivamente, colocando esta indústria sob pressão 

devido às preocupações com o aquecimento global. Como diminuir a produção não é uma opção 

sustentável do ponto de vista social, deve-se primar pela diminuição dos impactos ambientais 

mantendo-se o aumento da produção. Porém, as principais estratégias de redução das emissões – 

substituição de clínquer por adições, aumento da eficiência de fornos e uso de combustíveis 

alternativos – não são capazes de uma redução que compense o crescimento da produção, mesmo 

com a disseminação dos maiores esforços industriais possíveis, devido a limites tecnológicos e de 

disponibilidade de materiais. A captura e sequestro de carbono, por sua vez, pode vir a aumentar 

significativamente o custo do cimento, prejudicando justamente os países mais necessitados. 

Novas alternativas são necessárias. Uma delas, ainda pouco desenvolvida, é o aumento 

da eficiência do uso dos ligantes em materiais cimentícios, como os concretos. Esta tese tem o 

objetivo de explorar o potencial desta estratégia para contribuir à mitigação das emissões de CO2 

da cadeia concreto/cimento. O êxito nesta tarefa tem relação direta com o uso de ferramentas de 

empacotamento e dispersão de partículas para permitir comportamento reológico adequado à 

aplicação com uso de menor teor de água na mistura. 

O trabalho foi dividido em três etapas: 1) levantamento de dados para criação de 

benchmark da tecnologia atual de concretos com relação è eficiência no uso dos ligantes através 

de dois indicadores de eficiência – Índice de Ligantes (IL) e Índice de CO2 (IC); 2) levantamento 

da teoria de empacotamento e dispersão de partículas; e 3) estudo experimental demonstrando 

como a eficiência do uso dos ligantes pode ser aumentada através da aplicação dos conceitos da 

etapa 2, do controle mais preciso do comportamento reológico e do uso de finos inertes para 

substituir clínquer para obtenção de parâmetros reológicos. Concluiu-se que o potencial de 

aumento da eficiência é superior a 50%. Porém, sua implantação em escala comercial dependeria 

de aumento do controle tecnológico das dosagens de concreto e de profundas modificações na 

cadeia produtiva e na definição de agregados, fillers, cimento e ligantes. 

Palavras-chave: eficiência, otimização, concreto, cimento, ligantes, CO2, aquecimento global, 

sustentabilidade, reologia, empacotamento de partículas, dispersão de partículas, filler. 



II 

AABBSSTTRRAACCTT  

Due to the increasing demand of developing countries, cement production – and related 

CO2 emissions – increases steadily, putting industry under pressure due to global warming 

constraints. As decreasing production is not a sustainable option from social point of view, 

environmental loads need to be decreased even maintaining the increase of production. However, 

current strategies for reducing emissions – clinker replacement by mineral additions, increase of 

kiln efficiency and the use of alternative fuels – are not capable of a reduction which could 

compensate the increasing in production, even with the dissemination of highest industrial efforts 

due to technological and materials availability limits. Carbon capture and storage, by the time, 

could increase significantly cement cost, which could harm exactly the neediest countries. 

New alternatives are needed. One of them, few developed yet, is increasing the 

efficiency of binder use on cementitious materials, such as concretes. This thesis has the aim of 

exploring the potential of this strategy for contributing to the mitigation of CO2 emissions of 

concrete/cement chain. The success in this task is directly related to the use of tools of packing 

and dispersion of particles for allowing an adequate rheological behavior for the application but 

with a lower water content in the mixture. 

The thesis was divided in three main steps: 1) literature research for creating a 

benchmark of current concrete technology in terms of binder efficiency by two efficiency indexes 

– Binder Intensity (BI) and CO2 Intensity (CI); 2) research of particles packing and dispersion 

theory; and 3) experimental planning for demonstrating how the binder use efficiency can be 

significantly increased by the use of concepts from step 2, a more precise rheological behavior 

control and the use of inert fillers for replacing clinker to obtain rheological parameters. It could 

be concluded that the potential of efficiency increase is higher than 50%. However, the 

implantation in commercial scale would depend on the increase of technological control in 

concrete designs, and also on deep changes in the productive chain and in the definitions of 

aggregates, fillers, cement and binders. 

Keywords: efficiency, optimization, concrete, cement, binder, CO2, global warming, 

sustainability, rheology, particle packing, particle dispersion, filler. 
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11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

A Revolução Industrial trouxe aumento da qualidade de vida, da expectativa de vida 

e da população mundial. Porém, estes aspectos foram obtidos através de aumento do consumo 

de materiais per capita, o que, aliado ao aumento populacional, criou o cenário para que os 

problemas ambientais surgissem. Dentre estes problemas, um dos mais discutidos é o 

aquecimento global causado pelo aumento do efeito estufa, que por sua vez depende do 

aumento das emissões de CO2 e gases equivalentes na atmosfera, por ação antrópica. 

A cadeia da construção civil consome mais de 50% dos recursos naturais mundiais, o 

que faz com que contribua de forma significativa para o agravamento deste impacto. O 

cimento, matéria-prima fundamental do concreto, emite atualmente mais de 5% das emissões 

de CO2 mundiais, valor que deverá ser aumentado para 30% até 2050, se nenhuma 

providência for tomada. E, mesmo que as principais ações para diminuição das emissões 

(eficiência dos fornos, modificação dos combustíveis e substituição de clínquer por cinzas 

volantes e escória de alto-forno) fossem levadas ao extremo em esforço mundial, isto não 

seria suficiente, o que deve aumentar muito a pressão sobre as indústrias de cimento nos 

próximos anos. Uma das alternativas para minimizar este panorama – o sequestro e estocagem 

de carbono – poderia dobrar o preço do cimento, com prejuízo de ordem social para muitos 

países que ainda necessitam de grande volume de infra-estrutura básica e moradias. 

Assim, novas alternativas devem ser desenvolvidas, e uma promissora é o aumento 

da eficiência no uso dos ligantes – materiais que sofreram processo térmico na produção, com 

emissão de CO2, e auxiliam na formação de resistência mecânica por processos de hidratação 

ou reações pozolânicas, como o clínquer, a escória de alto-forno, as cinzas volantes e outros. 

Fazer mais concreto com menos ligantes, de forma que a produção não precise aumentar para 

atender à demanda crescente. O aumento da eficiência do uso dos ligantes é, em parte, um 

problema reológico, pois depende, entre outros fatores, da maximização da mobilidade das 

partículas com minimização do teor de água – o que possibilita obter desempenho mecânico 

mais elevado com reduzido teor de ligantes –, com manutenção da mobilidade no tempo de 

aplicação. Para que isso seja atingido, faz-se necessário um reestudo dos fundamentos de 

reologia sobre as dosagens, através de: 1) controle mais rigoroso das características das 

matérias-primas; 2) projeto granulométrico mais elaborado para diminuição dos vazios; 3) 

dispersão das partículas para aumento da fluidez com menor teor de água; e 4) adoção de 
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técnicas de medição reológica adequadas à utilização destinada, já que, em misturas 

otimizadas, o comportamento reológico é muito mais complexo.  

No caso da cadeia do concreto, isto implica em aumento da complexidade da 

dosagem. Por isso, a indústria tem papel fundamental como a estrutura organizada com 

capacidade para a realização desta tarefa, seja na dosagem em centrais de concreto, seja na 

criação de concretos ou cimentos ensacados de alto desempenho com menor teor de ligantes 

para uso in loco. Porém, isto historicamente tem sido relegado a segundo plano, devido a três 

fatores: 1) falta de compreensão de que este controle poderia trazer benefícios econômicos; 2) 

baixa interação entre as soluções práticas de dosagem e as teorias científicas que permitiriam 

a otimização; e 3) o fato de que a tecnologia atual de dosagem funcionou até hoje da forma 

como é conhecida porque tem como pré-requisito o uso de ligantes em quantidades não 

limitadas. Atualmente, porém, as questões da sustentabilidade requisitam uma racionalização 

do consumo. Kumar Mehta, um dos mestres contemporâneos do concreto, cita em suas 

palestras que o concreto possui três fases em sua história: 1) busca por resistência mecânica; 

2) busca por durabilidade; e 3) busca por sustentabilidade, sendo que a última é recente, está 

em pleno desenvolvimento, implica em repensar as duas primeiras e depende do uso de 

cimentos com menor teor de clínquer e concretos com menor teor de ligantes. 

Esta tese tem o objetivo de investigar o potencial de aumento da eficiência do uso 

dos ligantes em formulações de concretos, visando a mitigação dos gases do efeito estufa da 

sua produção. Para isso, será dividida em quatro etapas: 1) estimativa da eficiência do uso dos 

ligantes em concretos no panorama atual do conhecimento; 2) compreensão dos requisitos 

científicos e tecnológicos para processos de dosagem de misturas de concreto que prezem por 

eficiência mais alta no uso dos ligantes; 3) desenvolvimento de planejamentos laboratoriais 

que busquem otimizar o uso dos ligantes em concretos a partir das ferramentas aprendidas nas 

etapas anteriores; e 4) estimativa do potencial de otimização do uso dos ligantes, através da 

comparação entre o benchmark produzido na etapa 1 e dados de concretos laboratoriais 

produzidos na etapa 3. Esta estimativa, contudo, não poderá ser considerada um veredicto 

final, pois para isso dependeria de um trabalho mais amplo de determinação de eficiência do 

uso dos ligantes em escala comercial e mundial, o que envolveria esforços maiores e uma rede 

interligada de pesquisa que incluísse a participação expressiva de fabricantes de concretos. 

Mesmo assim, ela permite mostrar que a otimização do uso de ligantes tem um grande 

potencial para minimização dos impactos discutidos. 

O trabalho está dividido em 11 capítulos, sendo o primeiro esta introdução. 
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O Capítulo 2 apresenta um panorama mundial sobre os impactos do aquecimento 

global e o posicionamento da contribuição cadeia do cimento e concreto neste panorama. 

O Capítulo 3 apresenta um benchmark para analisar a eficiência do uso do cimento 

em concretos produzidos na literatura nos últimos 20 anos. Para isso é proposta a criação de 

indicadores ambientais que serão a base de comparação para os concretos analisados. 

O Capítulo 4 apresenta as ferramentas de empacotamento e dispersão de partículas e 

sua influência no comportamento reológico de concretos, o que tem importância fundamental 

para o aumento da eficiência do uso dos ligantes. Também analisa parâmetros de dosagem 

atuais com enfoque nestes conhecimentos. 

O Capítulo 5 é o primeiro experimental. Busca aplicar os conhecimentos discutidos 

no Capítulo 4 para a formulação de matrizes de alta eficiência para concreto, com foco na 

dispersão de partículas e na importância da morfologia das partículas. 

O Capítulo 6 é o segundo experimental, e busca compreender qual a importância do 

empacotamento de agregados sobre a eficiência do uso dos ligantes. Aplica conceitos 

discutidos no Capítulo 4, com foco em análises pautadas em parâmetros reológicos. 

O Capítulo 7 une os conceitos e resultados experimentais dos Capítulos 4, 5 e 6 para 

demonstrar como formular concretos de alta eficiência no uso dos ligantes. Fenômenos 

reológicos originados na interação entre a matriz e agregados passam a ocorrer. 

O Capítulo 8 estuda o comportamento reológico de concretos eficientes no tempo, 

para averiguar se eles irão funcionar em um contexto de utilização real, onde, em algumas 

situações, podem se passar mais de 2 horas entre o momento da mistura e o da aplicação. 

O Capítulo 9 apresenta um estudo que compara as diferentes rotas possíveis de 

controle da reologia e sua influência direta na eficiência do uso dos ligantes. 

O Capítulo 10 apresenta um estudo de comparativo de fillers inertes visando a 

formulação de matrizes de alto desempenho, realizado em estágio de Doutorado no exterior, 

no Royal Institute of Technology (KTH), Estocolmo, Suécia, sob a supervisão do prof. Björn 

Lagerblad. O conceito de matriz desenvolvido é aplicado na formulação de um concreto que 

venceu um concurso internacional de concretos eco-eficientes. 

O Capítulo 11 é a conclusão. 
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22  CCOONNCCRREETTOO  XX  AAQQUUEECCIIMMEENNTTOO  GGLLOOBBAALL::  IIMMPPAACCTTOOSS  

Este capítulo tem como objetivo discutir os impactos ambientais do concreto sobre o 

aquecimento global. Apresenta: 1) o mecanismo do efeito estufa da Terra e projeções do 

aquecimento global; 2) a contribuição da produção de cimento para as emissões de CO2, e 

tendências para os próximos 40 anos; 3) os meios convencionais de mitigação de emissões do 

cimento; 4) discussão do potencial das medidas de mitigação; e 5) novos meios de mitigação 

das emissões, focados na otimização do uso dos ligantes, com enfoque sobre o concreto. 

2.1 EFEITO ESTUFA, CICLO CARBONATO-SILICATO E AQUECIMENTO GLOBAL 

O efeito estufa regula a temperatura da atmosfera. As moléculas de CO2, CH4, NxO e 

CFCs absorvem parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, fazendo com que o calor 

fique retido (KASTING; CASTLING, 2003; SCHNEIDER, 1989). Dentre estes o CO2 é o 

mais abundante, respondendo por mais de 2/3 do efeito estufa da atmosfera terrestre.  

Sem o efeito estufa, a temperatura da Terra seria de -18ºC, 33ºC abaixo da média 

atual (15ºC). Isto impossibilitaria a vida, na forma em que é conhecida. O planeta realiza 

processos que equilibram o CO2 da atmosfera e o fixado na crosta terrestre (reservas de 

carbono), dentre eles: 1) a absorção de CO2 pelos oceanos através de processos físico-

químicos e biológicos; 2) a fotossíntese realizada pelas plantas; e 3) o ciclo carbonato-silicato 

(Figura 2.1) (KASTING; WHITMIRE; REYNOLDS, 1993; KASTING; CATLING, 2003). 

 

Figura 2.1 – Ciclo do carbonato-silicato – simplificação. 

Se a quantidade de radiação infravermelha emitida pelo Sol é constante – sua 

variação só é sentida em milhares de anos (KASTING; CATLING, 2003) –, o aumento do 

número de moléculas destes gases na atmosfera aumenta a absorção da radiação, gerando 

aumento da temperatura. E isto vem acontecendo, contrariando o ciclo natural. O grande 
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crescimento populacional observado na História da humanidade e o aumento das necessidades 

do homem na vida moderna acarretaram em um modelo de desenvolvimento tecnológico que 

tem trazido aumento sem precedentes dos problemas ambientais. O IPCC (2007) mostra que, 

após a Revolução Industrial, o aumento das emissões de gases do efeito estufa passou a 

ocorrer de forma acentuada, conforme a Figura 2.2.a. Portanto, um grave problema que tem se 

verificado é o excesso de emissão dos gases do efeito estufa por ação antrópica. 

    

Figura 2.2 – a) evolução histórica da concentração de gases do efeito estufa; b) aquecimento global ocorrido no último século 

e 3 diferentes estimativas para a sua evolução no século XXI – cenários A2, A1B e B1 (IPCC, 2007). 

A Figura 2.2.b apresenta um estudo de três possíveis cenários de tendências de aumento da 

temperatura média da atmosfera terrestre para os próximos anos, determinadas pelo aumento 

da concentração de gases do efeito estufa (IPCC, 2007). O homem está agindo negativamente 

sobre o equilíbrio natural de CO2 entre atmosfera e crosta terrestre. 

2.2 CONCRETO, CIMENTO E AQUECIMENTO GLOBAL 

A construção civil é a cadeia de maior consumo de matérias-primas no mundo. 

Estima-se que seja responsável pelo consumo de 50% de todos os recursos naturais (UNEP, 

2003; SOUZA, 2005). Dentro dela, o concreto é o material mais utilizado (JOHN, 2003; 

WBCSD, 2007), o que o torna o material mais consumido no mundo. Isto se deve ao fato de 

que este: 1) é fabricado a partir de matérias-primas abundantes na crosta terrestre; 2) tem 

baixo custo; 3) é resistente e durável; e 4) é de fácil manuseio e adaptável a distintas 

condições e escalas de aplicação, sendo indispensável no atual estágio de desenvolvimento. 

Os agregados formam, geralmente, mais de 80% da massa total do concreto, restando 

ao cimento e outros ligantes participação entre 8 e 20%. Mesmo assim, o grande impacto 

ambiental do concreto está relacionado ao clínquer incorporado, pois este responde sozinho 

por mais de 70% das emissões de NOx e 80% das emissões de CO2. Se o concreto não for 
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armado, estes impactos aumentam para 75 e 85% (Vares; Hakkinen, 1998). Kjellsen; 

Guimaraes; Nilsson (2005), por sua vez, concluem que o clínquer é responsável por mais de 

91% das emissões de CO2 do concreto, dados que não são referências absolutas já que 

dependem do modo como a alocação do CO2 das matérias-primas é feita na ACV do material. 

Este cenário deve-se ao fato de que a produção de uma tonelada de clínquer emite 

entre 825 e 1150 kg de CO2, conforme apresentado na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Variação das emissões de CO2 relacionadas à produção de clínquer. 

Autor kg CO2 por ton de clínquer produzida 

Yamamoto et al (1997) 824,25 a 1151,7 
Humphreys; Mahasenan (2002) 870 
Gartner (2004) 859 
Josa et al (2004) 821,1 a 900 
USGS (2005) 960 
IEA (2006) 913 a 1125 
Damtoft et al (2008) 840 a 1150 
John (2011) 855,07 
WBCSD/CSI (2009) 842 a 1043 

 

A Figura 2.3 apresenta as emissões de CO2 / ton clínquer divididas por tipo de forno 

e por ano (WBCSD/CSI, 2009; WBCSD/GNR, 2011). 

  

Figura 2.3 – Media de emissões de CO2 / ton clínquer: a) divididas por tipo de forno e ano (WBCSD/CSI, 2009); b) média 

mundial (WBCSD/GNR, 2011). 

Conforme a Figura 2.3, a variação depende principalmente da modificação do tipo de 

forno. Como a maior parte da produção já migrou para os sistemas mais eficientes – em 2011, 

mais de 68% já ocorria por via seca com pré-aquecimento e pré-calcinação (WBCSD/GNR, 

2011), o potencial de redução deve ser cada vez menor com o passar do tempo. Porém, 

contrariando esta previsão, a Tabela 2.2 apresenta o cenário do WBCSD/IEA (2009) para a 

evolução do teor de clínquer médio no cimento e emissões de CO2 do cimento, de 2012 a 

2050, baseado em dados industriais dos participantes. A partir dos dados, é possível calcular 

as emissões de CO2 / ton de clínquer (mesma Tabela). A previsão apresentada é a diminuição 

das emissões até 2050 em quase 40% com relação às emissões de 2012. 
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Tabela 2.2 – Cálculo das emissões de CO2 por tonelada de clínquer a partir dos dados de WBCSD/IEA (2009). 

Ano 2012 2015 2020 2025 2030 2050 
Teor de clínquer 0,77 0,76 0,74 0,735 0,73 0,71 
kg CO2 / t cimento 750 660 620 590 560 420 
kg CO2 / t clínquer 974,03 868,42 837,84 802,72 767,12 591,55 

 

Porém, mesmo que as emissões específicas do clínquer diminuam conforme a Tabela 

2.2, isto será compensado pelo aumento estimado da produção de cimento. A Figura 2.4.a 

apresenta: 1) a evolução histórica do crescimento da produção de cimento entre 1926 e 2006 

(US GEOLOGICAL SURVEY, 2006); e 2) a previsão de evolução desta produção entre 2005 

e 2050 pressupondo-se poucas modificações tecnológicas, criada pelo WBCSD/CSI (2007), 

chegando a mais de 5,4x109 toneladas até 2050. Isto ampliaria as emissões de CO2 para mais 

de 5x109 toneladas (Figura 2.4.b). Assim, até 2050 o cimento seria responsável por mais de 

30% das emissões mundiais de CO2, previsão que está sujeita a grande variabilidade. 

   

Figura 2.4 – a) histórico da produção de cimento mundial (US GEOLOGICAL SURVEY, 2006) e estimativa de evolução até 

2050 (WBCSD/CSI, 2007); b) estimativa de emissões de GHG da produção de cimento – 1990 a 2050 (WBCSD/CSI, 2007). 

Há, por outro lado, estudos que apresentam um cenário menos agressivo. De acordo 

com o WBCSD/IEA (2009), a produção de cimento foi de 2,55x109 ton em 2005, e atingirá 

entre 3,66x109 e 4,40x109 em 2050 (demanda baixa ou alta), com emissões de CO2 entre 2,05 

e 2,52x109 ton/ano, o que se deve à diminuição das emissões específicas (Tabela 2.2). Porém, 

em 2011 a produção anual mundial real de cimento já atingiu 3,31x109 ton/ano (SNIC, 2012), 

o que demonstra que ambos os cenários estavam subestimados para os dias atuais e, portanto, 

provavelmente também o estão para suas previsões futuras. 

A equidade social, aspecto fundamental da sustentabilidade, exige que a produção de 

cimento cresça para satisfazer às demandas dos países em desenvolvimento. Apenas no Brasil 

estimou-se um déficit de 7,935 milhões de novas habitações em 2006 (Brasil – Ministério das 

Cidades, 2008). Mas como diminuir o impacto aumentando a produção? 
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2.3 INDÚSTRIA DO CIMENTO E REDUÇÃO DE EMISSÕES 

2.3.1 ORIGEM DAS EMISSÕES DE CO2 DO CIMENTO 

Devido ao cenário apresentado, a indústria do cimento encontra-se sob pressão para 

diminuir as emissões de CO2. Estas ocorrem na produção do clínquer, provenientes de duas 

fontes: 1) calcinação da rocha calcária; e 2) queima de combustíveis, responsáveis, 

respectivamente, por 50% e 40% das emissões (WBCSD, 2002; WWF, 2008). Os 10% 

restantes são do transporte, com pouca possibilidade de diminuição. 

Durante a etapa de calcinação, há a emissão de 440 kg de CO2 para cada 1000 kg de 

calcário utilizado (cálculos estequiométricos), o que resulta em aproximadamente 545 a 555 

kg de CO2 / ton de clínquer provenientes apenas do processo de descarbonatação do calcário, 

com poucas variações detectadas no período de 1990 a 2005 (SNIC; ABCP; MCT, 2010). 

Não há como diminuir isto. Assim, as estratégias consolidadas nas agendas da indústria do 

cimento para reduzir emissões de CO2 da produção de clínquer são: a) a substituição de 

clínquer por adições minerais como cinzas volantes (CV) e escória de alto-forno (EAF); b) a 

busca do aumento da eficiência energética do processo de produção; e c) o uso de 

combustíveis alternativos como bio-combustíveis (HUMPHREYS; MAHASENAN, 2002). 

2.3.2 SUBSTITUIÇÃO DE CLÍNQUER X DISPONIBILIDADE DE ADIÇÕES MINERAIS 

Talvez a principal estratégia para diminuir as emissões de CO2 do cimento seja, 

atualmente, a substituição de clínquer por adições minerais, principalmente resíduos reativos 

de outras indústrias, sendo os principais a EAF e as CV. Entre 1990 e 2011, a média mundial 

de substituição de clínquer subiu de 16% para 22,9% (WBCSD/GNR, 2011), sendo os 

principais substituintes a gipsita (4,4% em 2011), o calcário (6,42%), a EAF (4,94%) e as CV 

(4,34%). Apesar do aumento observado, o incremento previsto da produção do cimento nos 

próximos anos sugere que, para que o teor de substituição seja mantido ou aumentado, deva 

haver aumento também da produção das adições minerais. Neste sentido, Humphreys; 

Mahasenan (2002) afirmaram que o crescimento da produção de cimento deve ser mais rápido 

do que o aumento de disponibilidade de EAF ou CV. Neste item discute-se a disponibilidade 

das principais adições minerais para substituição de clínquer. 

2.3.2.1 Escória de alto-forno (EAF) 

O estudo "Future of ferrous slag: market forecasts to 2020" (SMITHERS APEX, 

2011) mapeou as demandas e tendências do mercado de escória resultante da produção de 
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aço. Concluiu que, nos próximos anos, a demanda por escória de alto-forno na indústria de 

cimento deverá superar em muito à oferta. Estes co-produtos irão se tornar cada vez mais 

procurados, o que será seguido de um aumento de preços. O mercado de escória deverá 

aumentar mais de 50% de 2008 a 2020, devido ao aumento concomitante do volume de 

material negociado e do valor unitário, o último devido a prêmios por emissões distribuídos 

pelo mercado de créditos de carbono. Outro estudo (USGS, 2010) também apontou aumento 

de preços de mais de 100% no valor unitário do produto entre os anos de 2001 (USD 8,05 / 

tonelada) e 2009 (USD 19 / tonelada). 

Segundo Smithers Apex (2011), a disponibilidade mundial de EAF para a cadeia de 

cimento é de aproximadamente 13% do total de clínquer produzido, o que seria o limite 

máximo de substituição de clínquer por EAF, valor que é baixo comparado à demanda. A 

Figura 2.5 apresenta a previsão de uso de escórias ferrosas em nível mundial. 

 

Figura 2.5 – Previsão global do uso de escórias ferrosas, 2008-2020 (SMITHERS APEX, 2011). 

A  

Tabela 2.3 apresenta as estimativas de EAF disponibilizada para a indústria do 

cimento de diferentes fontes. Há dados reais e previsões (ano indicado em parêntesis). A 

primeira fonte (SMITHERS APEX, 2011) refere-se aos dados da Figura 2.5. O dado da última 

fonte (IBS, 2013) é uma estimativa calculada a partir dos dados apresentados naquele 

relatório de: 1) produção mundial total de aço; 2) massa de resíduos gerada por massa de aço 

produzida (média brasileira); e 3) porcentagem destes resíduos que são comercializados para a 

indústria do cimento (mínimo e máximo para o cenário brasileiro). Assim, foram adotadas 

simplificações para o cálculo, como a aplicação de indicadores nacionais sobre a produção 

mundial. Como o intuito não é realizar esta estimativa precisa mas sim gerar uma ideia da 

ordem de grandeza da massa de EAF disponível em escala mundial, o dado é útil. 
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Tabela 2.3 – Quantidade de EAF disponível para a indústria do cimento encontrada em literatura. 

Autor toneladas EAF (ano) 

Smithers Apex (2011) 180x106 (2008) a 290x106 (2020) 
Humphreys; Mahasenan (2002) 123x106 (2020) 
WBCSD/CSI (2009) 200x106 (2006) 
IBS (2013) 324x106 a 369x106 (2012) 

Pode-se perceber que o teor de substituição de clínquer por escória pode atingir, na 

melhor das hipóteses, algo em torno de 15%, considerando-se os maiores volumes de 

produção de EAF encontrados em literatura (~300x106 ton) e os menores valores de produção 

de clínquer (~2,2x109 ton). Com o passar do tempo, o valor diminui: com uma produção de 

cimento estimada em mais de 3x109 ton/ano e uma disponibilidade de EAF por volta de 

290x106 ton/ano, o teor de substituição não ultrapassará os 10% a partir de 2020. E há estudos 

que mostram que a produção de EAF irá decrescer: de acordo com o USGS (2010), a 

produção anual de escória nos EUA atingiu um pico de 21,6x106 toneladas em 2005, mas caiu 

para 12,5x106 toneladas em 2009. Assim, o teor de EAF estimado para 2020 pode ainda 

diminuir após esta data; mas, mesmo que isto não ocorresse, já haveria diminuição do teor de 

EAF disponível para cimento devido ao aumento constante da produção do último. 

Nas normas técnicas brasileiras, são permitidas substituições de até 70% de clínquer 

por EAF, o que prova que o limite técnico possível para substituição (demanda) é muito maior 

do que a oferta do material. Como exemplo, no Brasil, em 2007, foram utilizadas 5,94x106 

toneladas de escória na produção de cimento, sendo que a disponibilidade total de escória no 

mesmo ano foi de aproximadamente 7,55x106 toneladas (IBS, 2008), dados que demonstram 

que a disponibilidade limitada de escória já é um obstáculo real em alguns locais. 

2.3.2.2 Sílica ativa (SA) 

Nos EUA, a produção estimada de sílica ativa em 2004 foi entre 100x103 e 120x103 t 

(EPA, 2008). A produção mundial de sílica ativa, por sua vez, foi estimada em 900x103 

ton/ano em 2006 (ACI, 2006). Mesmo que estes dados contenham grandes erros em suas 

estimativas, a pequena quantidade de sílica ativa produzida – menos de 0,01% do total de 

cimento produzido, na melhor das hipóteses – faz com que a discussão de disponibilidade 

deste material para cimento não precise ser analisada com muita profundidade. Devido à 

baixa produção e ao alto custo do material – aproximadamente US$ 800/ton (MALHOTRA, 

2005), esta é usada apenas em alguns concretos especiais com requisitos de alta resistência, 

não apresentando potencial para auxiliar na mitigação de CO2 da cadeia do cimento. 
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2.3.2.3 Cinzas volantes (CV) 

Humphreys; Mahasenan (2002) estimaram a disponibilidade mundial de CV e 

concluíram que, em 2020, aproximadamente 205x106 toneladas deverão estar disponíveis para 

a indústria do cimento. O WBCSD (2009) estimou um total de 500x106 ton/ano de CV em 

2006 para substituição de clínquer. O USGS (2010) mostrou que a produção de CV nos EUA 

esteve próxima de 56,9x106 toneladas em 1999, aumentou para 65,7x106 ton em 2006 e 

diminuiu para 57,2x106 ton em 2009. De acordo com Stewart; Kalyoncu (1999), a produção 

de CV nos EUA em 1999 foi próxima de 54x106 ton, confirmando a fonte anterior. A Índia 

produz atualmente 100x106 ton (MALHOTRA, 2005). Considerando que os países citados 

estão entre os seis maiores consumidores de carvão do mundo e que nem toda a CV produzida 

termina na cadeia do cimento, a estimativa de Humphreys; Mahasenan (2002), mesmo sendo 

grosseira, parece indicar uma boa ordem de grandeza. Stewart; Kalyoncu (1999) mostram que 

aproximadamente 12 % do total de carvão queimado é transformado em produtos de queima 

do carvão, sendo as CV mais de 6%. Mas destas, apenas 16% foram utilizadas em concretos. 

Considerando que a produção anual mundial total de cimento esperada para 2020 é 

de mais de 3x109 toneladas, o teor máximo de substituição de clínquer por CV seria próximo 

a 7%, no caso ideal de todas as CV serem utilizadas para esta finalidade, o que não ocorre 

devido a restrições relacionadas à distância entre locais de produção de CV e cimento. Para 

comparação, normas técnicas brasileiras admitem até 50% de CV no cimento, o que indica 

que, na média mundial, há falta de CV disponível para atender à demanda do cimento. 

De acordo com Hook et al (2008), o uso de carvão tem aumentado e ainda deve 

aumentar em médio prazo. Porém, entre os grandes produtores mundiais, apenas a Índia e a 

Rússia devem ter a produção aumentada em longo prazo. Os demais deverão ter a produção 

decrescida. Os EUA, por exemplo, já estão diminuindo sua produção (USGS, 2010). Por estes 

motivos, é esperado que a produção de carvão atinja um pico máximo entre 2020 e 2030, 

seguido de uma rápida e significante diminuição do uso deste produto, conforme a Figura 2.6. 

Assim, mesmo que as reservas de carvão mundiais estejam estimadas em 1005x109 toneladas 

– que seriam suficientes para abastecer o mercado de geração de energia por 130 anos 

(WORLD COAL ASSOCIATION – http://www.worldcoal.org/resources/coal-statistics), a 

mesma fonte diz que a produção mundial total de carvão foi de 7,2x109 ton de carvão em 

2010, e de 7,67x109 ton em 2011, dados muito próximos aos observados na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Previsão da produção mundial de carvão dividida por regiões, de 1980 a 2100 (HÖOK et al, 2008). 

2.3.2.4 Alocação de CO2 da escória e cinzas volantes 

A baixa disponibilidade de EAF e CV (item anterior) pode ser agravada pela questão 

da alocação de CO2, que começa a ser discutida com maior ênfase e pode mudar a percepção 

sobre o aspecto “ecológico” destes materiais. A hipótese clássica é não alocar impactos desde 

que são sobras de processos industriais. Porém, como apresentam interesse comercial, a EAF 

e CV, caso fossem seguir as novas definições da diretiva 2008/98/EC da European Union 

(2008), deveriam ser consideradas subprodutos em vez de resíduos – inclusive responsáveis 

por geração de poluição. Ammemberg et al (2011), em um relatório realizado em parceria 

com a CEMEX, uma das maiores cimenteiras do mundo, afirmam que pelo volume de EAF 

reciclado (quase todo em cimento) e pelo fato de ter mercado, o material já tem sido 

manipulado como um co-produto e não um resíduo. Por isso, deveria receber maior alocação 

de impacto do que apenas o causado na granulação da escória. O estudo calcula 34 kg CO2 / t 

de EAF pela alocação por valor econômico, em uma Análise de Ciclo de Vida (ACV) 

realizada de acordo com as diretrizes da série ISO 14040. Assim, na Europa, a indústria 

cimenteira já discute a hipótese da alocação de emissões à EAF. 

Chen et al (2010) também discutem o fato de que estes materiais representam fonte 

de lucro e deveriam ser considerados produtos, havendo necessidade de novos métodos de 

ACV para alocação de seus impactos. Utilizando a série ISO 14040, realizaram uma detalhada 

ACV dos materiais, demonstrando que, se o impacto fosse calculado por alocação por massa 

ou valor econômico, seria muito superior ao atual – a análise clássica corrente os livra das 

alocações. Na análise por valor econômico, chega a 0,15 kg de CO2 / kg de EAF, e 0,35 kg 

CO2 / kg CV. Na análise por massa, chega a superar o impacto do clínquer, com 1,39kg CO2 / 

kg de EAF e 4,18 kg CO2 / kg de CV. Van der Heede et al (2012), baseando-se na European 

Directive 2008/98/EC, também discutem a necessidade de se alocar CO2 nas CV, 
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demonstrando, por cálculos, que alocação em massa ou por valor econômico alteram muito o 

potencial de mitigação de emissões de CO2 dos materiais. Birat (2011) mostra que, apesar do 

CO2 não ser alocado na EAF, são emitidas ~ 1,72 kg de CO2 / kg de EAF. The Concrete 

Centre (2009) aloca 52kg de CO2 / t de EAF produzida e 4 kg de CO2 / t de CV. 

2.3.2.5 Resumo da disponibilidade de materiais suplementares para cimento 

A Tabela 2.4 apresenta um estudo da disponibilidade e potencial de uso das 

principais adições minerais utilizadas para substituir clínquer (WBCSD/IEA, 2009). 

Tabela 2.4 – Disponibilidade e potencial de uso das principais adições minerais utilizadas para substituir clínquer 
(WBCSD/IEA, 2009). 

Material suplementar Fonte Produção anual (ton) Disponibilidade 
EAF Produção de aço ou ferro 200x106 (2006) Difícil prever 
CV Gases de termoelétricas 500x106 (2006) Difícil prever 

Pozolanas naturais 
Vulcões, rochas sedimentares, 
outras indústrias 

300x106 (2003) Depende de disponibilidade local 

Pozolanas artificiais Manufatura específica Desconhecido Limitado por restrições econômicas 
Filler calcário Jazidas Desconhecido Prontamente disponível 

 

A Figura 2.7 mostra estudo sobre a disponibilidade mundial de adições para cimento.  

 

Figura 2.7 – Estudo sobre disponibilidade mundial apresentado durante o curso “The use of ecomaterials as supplementary 

cementitious materials” (ICCC, 2011). 

Os dados de ambos os estudos são muito parecidos, e confirmam as informações 

sobre demanda e disponibilidade de adições minerais apresentadas nos itens 2.3.2.1 a 2.3.2.3. 

Apesar da atual produção de filler calcário não ser estimada precisamente – os dados 

variam de 6,9x106 (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 2006) a 74x106 toneladas/ano 

(ROSKILL, 2012) – e ser baixa com relação à produção de clínquer, as rochas calcárias 

compõem mais de 4% da crosta terrestre (IMA North America; IMA Europe; CETEM, 2008), 

o que demonstra seu potencial de exploração – a decisão de se aumentar a produção levaria ao 

cenário da Figura 2.7. Isto, porém, depende da compreensão do potencial do material como 

substituinte ao clínquer. As medições das reservas de calcário brasileiras apontaram, segundo 

o Anuário Mineral Brasileiro de 2010, a existência de 53x109 toneladas (DNPM, 2010), bem 
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divididas entre os estados. Em 2005, as reservas eram de 43,7x109 toneladas (DNPM, 2006), 

o que indica que o número aumenta de acordo com novas fontes encontradas. Segundo o 

Ministério de Minas e Energia (MME, 2009), os valores asseguram a produção nacional de 

calcário e cimento por mais de 400 anos. O mesmo estudo ressalta que os valores estimados 

não incluem calcário de áreas onde a produção não seja provável nos próximos 50 anos. 

Apesar disso, observações geológicas menos rigorosas sugeriram a existência de volumes 

significativos – as estimativas são apenas uma parte das reservas totais. Para comparação, a 

produção nacional de cimento é atualmente de 40x106 toneladas anuais. 

Ainda destaca-se que fillers calcários são produzidos com baixos teores de CO2 – de 

26 a 75g CO2 / kg de material (HABERT et al, 2013; CSMA, 2012), o que lhes dá vantagem 

sobre materiais calcinados ou resíduos – onde a alocação de CO2 é ainda um ponto polêmico. 

Não foram encontrados dados para realizar a mesma análise em escala mundial. 

Porém, o cimento é produzido em todo o mundo e o calcário é uma de suas matérias-primas, o 

que prova que o material está disponível em larga escala e distribuído de forma satisfatória 

pelas diversas regiões do globo. Além disso, se for utilizado como material suplementar, o seu 

uso para produzir filler calcário ao invés de clínquer aumentaria a produção de cimento – na 

produção do clínquer, de cada 1000kg do calcário, sobram 560kg de massa no clínquer. Sem a 

necessidade da calcinação, os 1000 kg seriam utilizados integralmente. 

2.3.2.6 Caráter local do uso de EAF e CV 

Na média mundial, a EAF e CV não apresentam oferta para atender à crescente 

demanda da produção de cimento, cenário que justifica o aprofundamento do estudo e uso de 

outras opções para substituição ao clínquer de forma massiva em escala mundial. 

Esta média, porém, é construída por um cenário no qual há locais que não possuem 

estes materiais em escala suficiente, ao passo que, em outros, eles estão disponíveis em 

quantidades satisfatórias ou excedentes. Nestes casos, o seu uso é imprescindível, tanto por 

permitirem a diminuição da quantidade de clínquer a ser produzida como por desta forma se 

evitar sua disposição como resíduos. Destaca-se também que a indústria já possui alto grau de 

conhecimento sobre estes materiais, o que viabiliza a obtenção de desempenho satisfatório. 

Porém, ressalta-se que, para que o mesmo nível de sustentabilidade seja atingido em 

todas as plantas mundiais, haverá a necessidade de se adotar novos materiais para a 

substituição de clínquer, pois: 1) em longo prazo, há a tendência de diminuição da produção 

da EAF e CV; e 2) as concentrações de CV e EAF são diferentes de região para região, o que 
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possibilita o uso de teores de substituição maiores do que as médias mundiais em alguns 

locais, mas em outros a substituição não ocorre por indisponibilidade.  

A coexistência de adições minerais como CV e EAF e novos materiais suplementares 

pode ser benéfica no sentido de que utilizações conjuntas destas soluções (que não foram 

estudadas nesta tese) podem majorar ainda mais a eficiência do uso do clínquer. 

2.3.3 OTIMIZAÇÃO DOS FORNOS: LIMITES TECNOLÓGICOS 

Quanto à otimização energética dos fornos, as melhores tecnologias atuais permitem 

a utilização mínima de 3Gj de energia por tonelada de clínquer (GARTNER, 2004). 

Atualmente, a média mundial é de 4,4 Gj (MÜLLER; HARNISCH, 2008). Esta diminuição 

ocorre por modernizações nas plantas e em sua gestão, com adoção de pré-calcinadores, 

processo por via seca e menores perdas de calor no forno. As tecnologias mais avançadas são 

operadas apenas em algumas plantas mundiais – caso das japonesas e algumas brasileiras, por 

exemplo (MÜLLER; HARNISCH, 2008). Por isso, a redução de 4,4 para 3Gj/ton clínquer em 

todas as plantas de cimento, que depende de grande esforço e é meta de longo prazo – apenas 

para 2050 (MÜLLER; HARNISCH, 2008) – proporcionaria um ganho da ordem de 1/3 das 

emissões relacionadas ao combustível, ou seja, algo próximo dos 11 a 15% das emissões 

totais, conforme Gartner (2004) e Humphreys; Mahasenan (2002). Um avanço maior é difícil, 

pois o mínimo teórico de energia é 1,76 Gj/ton de clínquer, valor que, na prática, é impossível 

de ser atingido (GARTNER, 2004; IEA, 2006). 

2.3.4 SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TRADICIONAIS  

A substituição de combustíveis tradicionais por alternativos já ocorre de forma cada 

vez maior nas indústrias de cimento. São utilizados combustíveis renováveis, de biomassa ou 

até mesmo resíduos de outras indústrias (WBCSD/CSI, 2005). A utilização de combustíveis 

alternativos deve crescer, no máximo, 45% até 2050, o que pode gerar diminuição entre 6 e 

16% das emissões totais de CO2 da produção de cimento, segundo Müller; Harnisch (2008). 

Por sua vez, Humpheys; Mahasenan (2002) estimam diminuição entre 6 e 16% das emissões 

por uso de combustíveis alternativos, variando por regiões, com média mundial de 12%. 

2.3.5 SEQUESTRO E ESTOCAGEM DE CARBONO 

A mais recente estratégia da indústria do cimento é a captura e sequestro de carbono. 

Apesar de sue efetividade – poderia evitar toda a emissão de CO2 da cadeia, esta estratégia é 

de baixo valor sustentável do ponto de vista social. Iria requerer entre USD 474 e 593 bilhões 
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em investimentos de implantação (IEA/WBCSD, 2009), com custo específico de operação 

entre USD 40 e 250 / tonelada de CO2 capturado (HOENIG; HOPPE; EMBERGER, 2007; 

ANDERSON; NEWELL, 2004). Isto poderia dobrar o preço do cimento para o mercado final, 

com impacto negativo sobre as economias dos países em desenvolvimento, que precisam 

ampliar a sua infraestrutura a baixos custos.  

Devido ao seu custo, também provavelmente não será implantada em fornos de 

produção abaixo de 4000-5000 toneladas diárias (WBCSD/IEA, 2009). 

2.3.6 RESUMO DAS REDUÇÕES POSSÍVEIS 

Apesar dos esforços, as estratégias atuais não são capazes de reduzir as emissões de 

CO2 a níveis satisfatórios. Humphreys; Mahasenan (2002) estimam que o potencial de 

mitigação, somando-se as melhores práticas de substituição de clínquer, eficiência dos fornos 

e substituição de combustíveis é de até 30% até 2050 (por unidade de massa produzida), 

considerando-se a generalização das medidas para todas as plantas mundiais, o que seria um 

trabalho enorme e demandaria tempo. Porém, mesmo que esta redução seja atingida, a 

necessidade de aumento da produção de cimento para atender a demandas sociais fará que as 

emissões totais continuem a aumentar mesmo no melhor cenário industrial possível. Isto fará 

com que a cadeia do cimento caminhe no sentido contrário às metas de sustentabilidade 

climática discutidas em estudos internacionais atuais sobre o aquecimento global como o 

Protocolo de Kyoto, o Relatório Stern (OCC, 2005), o Relatório do IPCC e a Conferência 

Mundial do Clima de Copenhague, que consideram essencialmente a diminuição das 

emissões. O Protocolo de Kyoto estimou, por exemplo, que as emissões mundiais devem 

diminuir 5,2% em relação aos níveis de 1990 – quando a produção de cimento emitiu 1x109 

ton de CO2 (WBCSD, 2007). Isto significa diminuir mais de 80% das emissões estimadas 

para 2050, mesmo número apresentado pelo Relatório Stern (OCC, 2005). 

Novos ligantes têm sido desenvolvidos para tentar diminuir as emissões, mas 

nenhum ainda apresentou potencial para adquirir escala para atingir uma parcela significativa 

do mercado em médio ou longo prazo (IEA/WBCSD, 2009; MÜLLER; HARNISCH, 2008; 

HABERT et al, 2010; SCRIVENER; KIRKPATRICK, 2008; DAMTOFT et al, 2008).  

Considerando o cenário limitado de potencial redução das emissões de CO2 através 

das estratégias atuais, e que a diminuição da produção de cimento seria uma ação de baixo 

cunho sustentável – impediria que grande parcela da população mundial tivesse acesso a 
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infra-estrutura básica e moradia –, conclui-se que, sem inovação, o impacto ambiental da 

cadeia do cimento irá crescer, sendo necessário o desenvolvimento de novas estratégias. 

2.4 NOVA ESTRATÉGIA: AUMENTO DA EFICIÊNCIA DO USO DOS LIGANTES 

Uma estratégia para reduzir as emissões de CO2, já conhecida, mas ainda pouco 

explorada, é o aumento da eficiência do uso dos ligantes na etapa de sua aplicação (JOHN, 

2003; MÜLLER; HARNISCH, 2008; DAMTOFT et al, 2008). A redução do teor de ligantes 

nos produtos cimentícios, especialmente no concreto, tem recebido progressivamente a 

atenção de pesquisadores (WASSERMANN; KATZ; BENTUR, 2009; HABERT; ROUSSEL, 

2009; DAMINELI et al, 2010). Isto é especialmente atrativo porque agregados e finos inertes 

têm impactos ambientais e custos muito menores do que os ligantes. Esta alternativa depende 

da capacidade de se desenvolver novas soluções inovadoras relacionadas às características de 

agregados, métodos de formulação, desenvolvimento de clínqueres mais finos e reativos e 

novos ligantes (DAMTOFT et al, 2008; POPOVICS, 1990). 

Esta alternativa não tem sido sistematicamente investigada, mas algumas ações para 

o seu desenvolvimento já vêm sendo discutidas: a) uso de dispersantes (KAPELKO, 2006); 

b) empacotamento mais eficiente das partículas através de conceitos de nanotecnologia e 

computação (SCRIVENER; KIRKPATRICK, 2008); c) aumento da resistência do concreto; 

d) aumento da reatividade dos ligantes (tem sido conseguida com o aumento da resistência 

dos cimentos nos últimos anos); e e) combinação destas estratégias (DAMTOFT et al, 2008). 

Müller; Harnisch (2008) estimaram um potencial de redução de 15% do consumo de cimento 

até 2050 a ser obtido por estratégias que aumentem a eficiência do seu uso. A metodologia 

utilizada para produzir esta estimativa não foi, por sua vez, demonstrada. 

Porém, a falta de indicadores de desempenho sobre o uso do cimento, os quais 

poderiam possibilitar a profissionais e organizações estimar facilmente a sua eficiência com 

relação quesito, inibe a adoção de estratégias para otimização do uso do material (CHEN et al, 

2008). Indicadores como este também são necessários para determinar um benchmark e 

estabelecer alvos possíveis de eficiência. Deve-se ressaltar que a substituição de clínquer, a 

eficiência energética e o uso de combustíveis alternativos possuem indicadores de 

desempenho claramente estabelecidos e fáceis de se medir, conforme discutido no item 2.3. 

Assim, o próximo Capítulo irá propor indicadores para medir a eficiência do uso do 

cimento em concretos, explorar as possibilidades de estabelecer um benchmark baseado em 

dados da literatura e discutir futuros ganhos potenciais do uso eficiente do cimento. 
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33  MMEEDDIINNDDOO  AA  EECCOO--EEFFIICCIIÊÊNNCCIIAA  DDOO  UUSSOO  DDOO  CCIIMMEENNTTOO::  

BBEENNCCHHMMAARRKK  EE  PPOOTTEENNCCIIAALL  DDEE  MMIITTIIGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOO22  

O Capítulo anterior apresentou um panorama sobre a produção de cimento com 

relação às emissões de gases do aquecimento global. Demonstrou-se que as estratégias 

convencionais para mitigação não serão suficientes e que a otimização do uso de ligantes em 

concretos é estratégia primordial para auxiliar a aumentar a sustentabilidade desta cadeia. 

Porém, a falta de indicadores de desempenho do uso de ligantes em concretos, os 

quais poderiam possibilitar a profissionais e organizações estimar facilmente a sua eficiência 

com relação quesito, inibe a adoção de estratégias para otimização do uso do material (CHEN 

et al, 2008). Indicadores como este também são necessários para determinar um benchmark e 

estabelecer alvos possíveis de eficiência. Deve-se ressaltar que a substituição de clínquer, a 

eficiência energética e o uso de combustíveis alternativos possuem indicadores de 

desempenho relativamente estabelecidos e fáceis de medir, conforme discutido no item 2.3. 

O objetivo deste capítulo é propor indicadores para medir a eficiência do uso do 

cimento em concretos, explorar as possibilidades de estabelecer um benchmark baseado em 

dados da literatura e discutir futuros ganhos potenciais. 

3.1 INDICADORES DE EFICIÊNCIA DO USO DO CIMENTO 

Há pouca discussão encontrada na literatura sobre o uso eficiente do cimento. Em um 

artigo pioneiro, Popovics (1990) apresenta o conceito de fr, que é a resistência à compressão 

do concreto desenvolvida por 1 unidade de massa do cimento. O maior valor de fr possível 

para dados materiais é, portanto, o que atinge maior resistência para cada unidade de cimento, 

sendo denominado feco – ou resistência econômica, pois se refere à configuração onde se usa a 

menor quantidade de cimento para se atingir a resistência desejada. Por outro lado, a 

eficiência econômica de um projeto de mistura de concreto foi definida por Aitcin (2000) 

como o custo de 1 MPa ou 1 ano de vida útil da estrutura de concreto. Este é um conceito 

avançado, pois a vida útil é difícil de ser prevista e pode depender de fatores que não estão no 

escopo do produtor de concreto. Por sua vez, Isaia; Gastaldini; Moraes (2003) adotaram a 

resistência desenvolvida por 1 kg de cimento Portland como um indicador, conceito de grande 

utilidade prática, semelhante ao de Popovics (1990). Porém, estes autores não consideraram 
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contabilizar materiais ligantes diversos, como pozolanas, que, além de escassas na média 

mundial, contribuem à resistência mecânica e são resultado de processos que emitem CO2. 

De um modo mais genérico, é possível definir a eficiência da mistura de concreto em 

função do impacto gerado – que pode ser medido pelo teor de ligantes, pelo custo da produção 

ou pelos impactos ambientais – para proporcionar uma unidade de desempenho funcional – 

medida por um indicador relevante, como, por exemplo, a resistência à compressão, módulo 

de elasticidade, resistência à carbonatação e outros. 

Do ponto de vista de uma metodologia de análise de ciclo de vida, esta proposição 

pode ser entendida como a modificação da unidade funcional, da unidade de volume ou massa 

de concreto (em m3 ou kg) – mais conveniente para medir o impacto total de uma construção 

de concreto – para uma unidade de desempenho funcional. A definição de uma unidade de 

volume ou massa como uma unidade funcional do concreto não é precisa na maioria das 

situações práticas, pois proporcionar volume ou massa não é a função principal do concreto na 

maioria das aplicações. A nova abordagem permite comparar a eficiência de concretos com 

diferentes desempenhos, o que colabora para a busca de misturas otimizadas. Exemplificando, 

dois concretos podem apresentar a mesma emissão de CO2, ou o mesmo consumo de ligantes, 

porém o que obtiver melhor desempenho em uso será mais eficiente, de forma que a 

abordagem que se segue relaciona diretamente o impacto ao desempenho. O indicador de 

desempenho adotado e a idade de sua mensuração irão depender da aplicação do concreto. 

Como o aquecimento global é o maior impacto da indústria do concreto, é importante 

desenvolver um indicador que permita comparar formulações de concreto em termos de 

emissões de CO2. Este estudo propõe um primeiro indicador simplificado para a medição do 

desempenho ambiental de concretos: a Intensidade de CO2 (IC) (DAMINELI et al, 2010), que 

mede a quantidade de CO2 emitida para proporcionar uma unidade de um dado indicador de 

desempenho da mistura de concreto. Neste estudo o indicador de desempenho utilizado será a 

resistência à compressão, pois é o mais utilizado para concretos. Assim, este indicador será 

medido pela razão entre as emissões de CO2 da mistura de concreto (impacto), em kg.m-3, e a 

resistência à compressão (desempenho), em MPa (Eq. 1): 

IC = c/rc     (1),  

onde c é o total de emissões de CO2, em kg.m-3, gerado pela produção e transporte de todos os materiais. Assim, 

o cálculo deste indicador depende da disponibilidade de dados de inventário de ciclo de vida dos constituintes, 

principalmente ligantes. Neste trabalho apenas as emissões dos ligantes foram consideradas. rc é a resistência à 

compressão (fcj). Neste trabalho, a resistência aos 28 dias foi a considerada.  
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O indicador criado mede diretamente e eficiência das misturas. Quanto maior o IC, 

menor a eficiência. Outras medidas de impacto ambiental e também outras medidas de 

desempenho poderiam ser utilizadas, criando-se outros indicadores de avaliação. 

Como a maioria das emissões de CO2 do concreto vem da produção dos ligantes 

(FLOWER; SANJAYAN, 2007), os dados de CO2 da produção dos ligantes permite uma boa 

estimativa das emissões do concreto. Há diversos inventários de dados de análise de ciclo de 

vida que apresentam as emissões típicas e médias de CO2 da produção do cimento (JOSA et 

al, 2007). No entanto, apesar de serem úteis, estes dados não necessariamente refletem as 

emissões de um dado exemplo de cimento, porque as emissões de CO2 variam largamente de 

planta para planta (SCHAEFFER; COSTA, 2001). Até mesmo para uma mesma planta, as 

emissões de CO2 frequentemente oscilam como resultado de diversos fatores, como a 

modificação da mistura de combustíveis devido a restrições de oferta de mercado. 

No futuro, o cálculo deste indicador será baseado em declarações ambientais de 

produtos, em acordo com normas internacionais como as da família ISO 14000. Em situações 

onde as declarações ambientais de produtos não estiverem disponíveis, uma abordagem 

possível será a utilização de dados disponibilizados pelos maiores produtores mundiais de 

cimento, participantes da Cement Sustainability Initiative (CSI) (CSI, 2009), que são 

baseados em normas internacionais, independentemente verificados e atualizados anualmente. 

Para o cálculo do IC, os outros ligantes comumente presentes em concretos, além do 

clínquer – EAF, CV e SA – são, para efeito de simplificação, considerados nulos em termos 

de emissões de CO2, pois são resíduos industriais e o CO2 já foi alocado no produto principal 

(aço, por exemplo, no caso da escória). Este procedimento é comum na abordagem das 

emissões de CO2 relacionadas ao cimento. Esta é a abordagem convencional realizada quando 

se avalia que cimentos contendo resíduos – como o CP III e CP IV, no Brasil – são mais eco-

eficientes do que cimentos sem resíduos – CP I e CP V. Sob este enfoque, a substituição 

massiva de clínquer por adições minerais pareceria ser suficiente para gerar concretos ou 

cimentos de baixo impacto ambiental, pois, para fazer concretos com IC baixos não é 

necessário, portanto, ter um bom projeto de concreto, mas sim apenas utilizar um baixo fator 

de clínquer, substituindo-o por ligantes de “zero emissões”. Esta estratégia é utilizada em 

muitos trabalhos sobre concretos “verdes” e é também citada na certificação do LEED, onde a 

substituição de clínquer por ligantes que são resíduos garante pontos ao empreendimento. 

Porém, deve-se lembrar que esta estratégia, apesar de eficaz para a mitigação do 

impacto do concreto, tem problemas. Conforme discutido no Capítulo 2, resíduos como EAF 
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e CV não estão disponíveis em escala compatível para abastecer toda a demanda mundial 

crescente de concreto e cimento, e não deverão alcançar produção que lhes permita assumir 

esta responsabilidade – há apenas disponibilidade local, situação em que devem ser 

integralmente utilizados. Resumindo, se todos os produtores de concreto utilizarem estas 

adições, elas não serão capazes de suprir a demanda. Ainda há o fato de que já podem ser 

encontrados estudos que contabilizam emissões para estes resíduos (THE CONCRETE 

CENTRE, 2009). A metodologia de ACV adotada pela metodologia australiana de 

certificação ambiental, Edge Environment (www.egdeenvironment.com.au), propõe, neste 

quesito, que a alocação das emissões de CO2 das cadeias do aço e termoelétricas a carvão – 

que produzem EAF e CV – seja feita considerando-se o valor agregado dos produtos, e não 

apenas o fato de serem resíduos, o que modificaria seus níveis de emissões. 

Desta forma, mesmo com substituição massiva de clínquer deve-se prezar, em escala 

mundial, pela diminuição do consumo total de ligantes. Por estas razões é proposto um 

segundo indicador de eficiência ambiental do concreto: a Intensidade de Ligantes (IL), que 

relaciona o consumo total de ligantes do concreto (impacto), em kg.m-3, com a resistência à 

compressão (desempenho), em MPa, conforme a Equação 2: 

IL = l/rc    (2), 

onde l é o consumo total de materiais ligantes do concreto, em kg.m-3, e rc é o requisito de 

desempenho – resistência à compressão aos 28 dias. Muitas centrais de concreto já utilizam o ILrc para medir o 

desempenho econômico de seus produtos. Este indicador não necessita de nenhum dado além dos parâmetros 

convencionais de dosagem, sendo seu cálculo rápido e fácil. Isto pode facilitar a sua difusão no mercado. 

O IL, como o IC, permite uma comparação rápida e objetiva de diferentes misturas. 

Quanto maior o IL, maior o teor de ligantes necessário para a realização da mesma função e, 

portanto, menor a eco-eficiência do concreto. Combinados, os dois indicadores permitem uma 

abordagem compreensiva sobre a eficiência do uso do cimento. A Intensidade de ligantes 

(ILrc) avalia a eficiência do uso dos ligantes. A Intensidade de CO2 (ICrc) permite realizar uma 

estimativa do potencial de aquecimento global da mistura. Deve-se notar que dados de CO2 

são muito mais precisos e disponíveis de forma mais fácil do que dados de outros poluentes 

como o SOx e NO2 (VON BAHR et al, 2003; CHEN et al, 2010). 

ILrc e ICrc incorporam fatores sobre: 1) a eficiência da produção do concreto; 2) o 

projeto granulométrico; e 3) a seleção dos constituintes do concreto, quanto à sua natureza e 

qualidade (uso de superplastificantes, reatividade do clínquer e as adições utilizadas, 

qualidade dos agregados). Quando o requisito de desempenho é a resistência à compressão, os 
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indicadores são também sensíveis à variabilidade do processo de produção.  

Consequentemente, eles permitem a avaliação da eficiência do processo como um todo. 

Outros indicadores populares, como o teor de substituição de clínquer e a intensidade de 

energia da produção de clínquer não são capazes de fornecer uma análise tão abrangente. 

3.2 METODOLOGIA PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS DO BENCHMARK 

Dados de misturas de concretos de literatura foram usados para testar os indicadores. 

Estes deveriam conter resistência à compressão, consumo de ligantes e composição dos 

ligantes de cada mistura. Resultados de literatura foram considerados adequados para explorar 

futuros ganhos em eficiência de concretos porque eles incluem o estado-da-arte da tecnologia 

em escala laboratorial, que deverá se tornar exequível no mercado em um futuro próximo. 

Um total de 156 artigos selecionados aleatoriamente publicados entre 1988 e 2009 

(20 anos) foram analisados. Para testar a existência de influências regionais sobre os 

indicadores, dois diferentes conjuntos de dados foram examinados. O primeiro foi composto 

por 59 artigos brasileiros publicados nos anais das conferências anuais promovidas pelo 

Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON). O segundo consistiu em 97 artigos de 28 

países, publicados nos periódicos “ACI Materials Journal” e “Cement and Concrete 

Research”. Os artigos selecionados deveriam conter os resultados de resistência à compressão 

aos 28 dias e uma clara descrição da composição dos ligantes de cada mistura. Em geral, os 

dados brasileiros apresentaram apenas o teor total de cimento. Neste caso, o teor de adições 

foi estimado como sendo a média entre o mínimo e o máximo permitido pela norma de cada 

cimento, conforme a NBR 5732 (CP I), NBR 11578 (CP II), NBR 5735 (CP III) ou NBR 

5736 (CP IV). Uma base de dados de 1585 registros foi construída, onde foram lançados ou 

calculados: (a) referência bibliográfica; (b) teor de cada ligante separado (kg.m-3); (c) teor e 

tipo de dispersante; (d) resistência à compressão aos 28 dias de cada corpo-de-prova; e (e) sua 

geometria. A influência da geometria do corpo-de-prova sobre a resistência à compressão foi 

corrigida para que todos apresentassem equivalência a corpos-de-prova cilíndricos de 

dimensões 10x20cm, utilizando fatores de correção descritos e modelados em Neville (1995), 

Mansur; Islam (2002) e Yi; Yang; Choi (2006). 

 Para testar o indicador IC, dados de literatura foram usados para se estimar as 

emissões de CO2 associadas à produção dos ligantes. As emissões de CO2 derivadas da 

produção e transporte das matérias-primas e do concreto foram ignoradas. A absorção de CO2 

durante a carbonatação do concreto também foi ignorada. Na maioria dos casos, a 



 23

contribuição destes fatores ao balanço de CO2 do concreto é muito menor do que a produção 

de clínquer (FLOWER; SANJAYAN, 2007). A emissão de CO2 alocada nas principais 

adições minerais (EAF, CV e AS) foi considerada zero devido a serem comumente alocadas 

nas matérias-primas principais das cadeias produtivas que as originaram (HABERT; 

ROUSSEL, 2009; LEE; PARK, 2005). No entanto, isto significa ignorar emissões de CO2 de 

fases como classificação, secagem, moagem e transporte destes produtos, o que pode ser 

significante (FLOWER; SANJAYAN, 2007; KAWAI et al, 2005), especialmente quando as 

pozolanas são argilas calcinadas. Neste sentido, os benefícios das adições são exagerados. 

Assim, os resultados de IC são apenas um cálculo aproximado e provavelmente 

subestimam o real impacto ao aquecimento global. Porém eles são úteis para testar o 

indicador e sua sensibilidade para comparar impactos de diferentes misturas, pois os erros 

intrínsecos são sistemáticos, e pequenos quando comparados aos montantes de CO2 emitidos 

na produção do clínquer. Os teores de CO2 foram, portanto, baseados principalmente no teor 

de clínquer dos cimentos, que foi calculado pela subtração do teor total de adições minerais e 

assumindo um teor de sulfato de cálcio de 5%, valor comum em cimentos mundiais. 

As emissões de CO2 da produção de clínquer são uma função da eficiência energética 

do forno e do combustível, com literatura reportando variações entre 821,1 (JOSA et al, 2004) 

e 1150 kg CO2/ton clínquer (HUMPHREYS; MAHASENAN, 2002; YAMAMOTO et al, 

1997). Para simplificação foi assumida emissão de 1 ton CO2/ton clínquer, o que em muitos 

casos é uma superestimativa devido ao fato de que muitos produtores podem atingir emissões 

abaixo de 800kg CO2/ton clínquer (GARTNER, 2004; DAMTOFT et al, 2008; MULLER; 

HARNISCH, 2008; WBCSD/IEA, 2009). No entanto, os avanços tecnológicos nesta área não 

serão abordados profundamente neste estudo, tendo sido brevemente descritos no Capítulo 2. 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES – BENCHMARK 

A seguir será apresentado o benchmark levantado. As referências bibliográficas 

utilizadas para a sua elaboração estão apresentadas no Anexo A, em ordem cronológica de 

publicação. Serão inicialmente analisados os resultados de ILrc e ICrc, discutindo-se os fatores 

que os influenciam. Depois, serão analisados casos específicos dentro do benchmark – no 

caso, a influência do uso de escória de alto-forno (EAF), cinzas volantes (CV) e Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD) sobre o desempenho do ILrc e ICrc. Por fim, serão discutidos 

outros fatores que influenciam os indicadores e não foram estudados no levantamento, como o 

caráter local dos materiais. 
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3.3.1 INTENSIDADE DE LIGANTES (ILRC) 

A Figura 3.1 apresenta a Intensidade de Ligantes (ILrc) calculada para os dados 

brasileiros e internacionais. A dispersão diminui de forma significativa conforme a resistência 

à compressão aumenta. Não há diferenças significativas entre os dados brasileiros e os 

internacionais. Os valores mínimos de ambos os conjuntos de dados são muito similares, 

mesmo sendo aqui representada grande variedade de materiais e de métodos de dosagem. Isto 

mostra que o indicador ILrc fornece resultados consistentes em diversas situações. 

   

Figura 3.1 – Intensidade de ligantes (ILrc) versus resistência à compressão aos 28 dias para dados internacionais, 

brasileiros, de literatura e de mercado. As linhas representam concretos com o mesmo teor total de ligantes, em kg.m-3. 

O ILrc mínimo observado encontra-se por volta dos 5 kg.m-3.MPa-1, o que ocorre em 

concretos com resistências acima de 50 MPa. Abaixo de 50 MPa o mínimo ILrc observado 

segue a linha que corresponde ao teor total de 250 kg.m-3 de ligantes (portanto aumenta). 

Apenas 36 dos 1585 dados (~2,2%) foram produzidos utilizando-se menos do que 250 kg.m-3 

de ligantes totais. Isso é provavelmente resultado dos teores mínimos de ligantes totais 

estabelecidos na maioria das normas técnicas, supostamente para garantir durabilidade, um 

dos requisitos para concretos sustentáveis. A NBR 12655 (ABNT, 2006) estabelece consumo 

mínimo de 260 kg.m-3 para concretos estruturais, enquanto a norma européia requer 240 kg.m-

3 para concretos sujeitos a risco de corrosão (GRUBE; KERKHOFF, 2004). No entanto, 

Wassermann; Katz; Bentur (2009) mostram que os indicadores de durabilidade do concreto 

não são afetados (profundidade de carbonatação, fissuração) ou são até mesmo melhorados 

(penetração de cloretos, coeficiente de absorção capilar) quando o teor total de ligantes é 

reduzido, dentro dos limites por eles investigado (até 180 kg.m-3). Dhir et al (2004) 
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conduziram outra investigação sistemática, onde concluíram que especificar um teor mínimo 

de cimento para concreto não é adequado. Popovics (1990) mostrou que, para a mesma 

relação a/c, aumento no teor de ligantes resulta em decréscimo na resistência à compressão. 

Desta forma, considerando as implicações econômicas e ambientais, é possível concluir que 

“os requisitos sobre teor mínimo de cimento deveriam ser revistos” (WASSERMANN; 

KATZ; BENTUR, 2009). Pesquisas adicionais neste sentido são necessárias. 

Outra possível causa para ILrc maiores em concretos com resistência à compressão 

abaixo de 50 MPa é a necessidade de uma quantidade mínima de finos (HABERT; 

ROUSSEL, 2009; WASSERMANN; KATZ; BENTUR, 2009) para garantir reologia 

adequada e a aderência entre o concreto e o aço. Isto pode ser o resultado de curvas 

granulométricas padrão em concretos convencionais, os quais se utilizam de matérias-primas 

muito parecidas, às vezes até padronizadas por normas. A diminuição dos valores de ILrc para 

concretos de resistências abaixo de 50 MPa, portanto, depende da compreensão de que podem 

ser utilizados outros finos além do cimento para prover reologia adequada, o que requer o 

domínio da tecnologia da utilização de finos, o que será discutido nos capítulos 5 a 9. 

Assim, observa-se que, em geral, concretos de altas resistências tendem a ser mais 

eficientes em termos ILrc, o que confirma dados de literatura encontrados em Müller; 

Harnisch (2008) e Habert; Roussel (2009). Isto, porém, não faz do aumento da resistência à 

compressão uma ação que aumente a eficiência real do uso dos ligantes. Se o ILrc for mantido 

constante por volta de 5 kg.m-3.MPa-1, o aumento da resistência será atingido através do 

aumento do teor de ligantes. Como o teor de água total pode ser mantido constante, o aumento 

do teor de ligantes diminui a relação a/c, o que gera o aumento da resistência. O aumento da 

ecoeficiência de concretos de maiores resistências à compressão só seria real, portanto, se este 

ganho fosse traduzido em modificações no projeto estrutural, visando a diminuição do volume 

total de concreto (e portanto de cimento). Como isto nem sempre ocorre – na prática, a 

diminuição dimensional de um pilar pode ser limitada por esforços de flambagem, por 

exemplo –, aumentos reais de eficiência do uso dos ligantes serão mais efetivos ao se diminuir 

o ILrc para concretos de resistências usuais no mercado (entre 20 e 50 MPa). 

Um ILrc mínimo de 5 kg.m-3.MPa-1 não pode ser tomado como um valor absoluto, 

uma vez que o conjunto de dados apresentado na Figura 3.1 inclui valores abaixo deste 

número. Os dados internacionais revelam 16 resultados abaixo de 5 kg.m-3.MPa-1, e os dados 

brasileiros, 8 resultados. Em ambos os casos, o mínimo ILrc observado é de 4,3 kg.m-3.MPa-1 

(LESSARD; CHAALLAL; AÏTCIN, 1993; CATOIA et al, 2008). O segundo (CATOIA et al, 
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2008), brasileiro, é conseguido através da combinação de uma alta densidade de 

empacotamento de agregados com um cimento composto de alta reatividade (o qual apresenta 

mais de 60 MPa a 28 dias) e o uso de superplastificante. Ductal, o único concreto de ultra alto 

desempenho comercial disponível, tem um consumo total de ligantes de 1194,5 kg.m-3, 230 

MPa de resistência à compressão e ILrc de 5,2 kg.m-3.MPa-1 (VERNET, 2004; CHEYREZY; 

MARET; FROUIN, 1995). No entanto, com o uso de empacotamento sob alta pressão, cura 

térmica e agregados diferenciados, a resistência à compressão sobe para até 800 MPa e o ILrc 

cai para aproximadamente 1,5 kg.m-3.MPa-1 (CHEYREZY; MARET; FROUIN, 1995). Há 

ainda os estudos de Vogt (2010) e Proske et al (2013) que apresentaram concretos de 

resistência < 50 MPa e ILrc < 5 kg.m-3.MPa-1, ambos pela utilização de fillers em substituição 

ao clínquer utilizando estratégias de empacotamento de partículas em sistemas dispersos. 

Foi ainda encontrada uma tese que apresenta dados de valores de ILrc muito abaixo 

de 5 kg.m-3.MPa-1 (VOGT, 2010). Os dados foram apresentados de forma diferenciada na 

Figura 3.1. No trabalho, foram encontrados concretos dosados através de conceitos de 

dispersão e empacotamento de partículas, contendo: 1) 100 kg.m-3 de clínquer com resistência 

23,9 MPa (ILrc = 4,2 kg.m-3.MPa-1); 2) 100 kg.m-3 de clínquer + 20 kg.m-3 de sílica ativa com 

resistência 30,2 MPa (ILrc = 4,0 kg.m-3.MPa-1) e 3) 150 kg.m-3 de clínquer + 30 a 45 kg.m-3 de 

sílica ativa com resistência de 50 a 56 MPa (ILrc = 3,6 kg.m-3.MPa-1), sendo, portanto, os mais 

eficientes encontrados em literatura. Porém, todos utilizaram altos teores de fillers que, 

segundo o autor, podem apresentar certa pozolanicidade (como a cristobalita), os quais não 

foram considerados no cálculo do ILrc. Neste sentido, os valores apresentados podem estar 

ligeiramente menores do que seriam caso estes fillers fossem inseridos na conta. Também 

apresentaram em geral baixa fluidez, o que mostra que, para certas aplicações, o valor de ILrc 

final deveria ser aumentado para se conseguir a reologia adequada. Mesmo assim, são 

concretos notáveis que apontam para a possibilidade real do uso de fillers e ferramentas de 

empacotamento para atingir alta eficiência no uso dos ligantes. Estes dados levaram ao 

estabelecimento de uma parceria de trabalho nesta tese através de um Estágio de Doutorado 

no exterior, realizado no Royal Institute of Technology (Estocolmo, Suécia, sob a supervisão 

do mesmo orientador da pesquisa citada, Prof. Björn Lagerblad), descrito no Capítulo 10. 

Uma investigação sobre os dados brasileiros revela que os maiores valores de ILrc 

(acima de 20 kg·m-3·MPa-1) ocorreram devido ao uso de grandes volumes de componentes e 

resíduos de baixa resistência mecânica, como reforços ou em substituição a agregados 

convencionais, como, por exemplo, fibras de pneus de borracha vulcanizada (MOSCA; 
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LINTZ; CARNIO, 2005; PENHA et al, 2006), areia de PET (ALMEIDA et al, 2004) ou 

escória granulada de fundição (RESCHKE et al, 2005). Isto mostra que o ILrc também pode 

ser um indicador do desempenho ambiental de resíduos como matérias-primas para concretos. 

Por outro lado, os menores valores de ILrc dos dados brasileiros (< 5 kg·m-3·MPa-1) 

estão ligados à melhoria do empacotamento de agregados (CATOIA et al, 2008) ou à 

combinação de uma relação a/c muito baixa com um teor de 10% de sílica ativa (BARBOSA 

et al, 1999; VELASCO et al, 2006; VIEIRA, 1998) e superplastificantes, resultando em 

concretos com resistências à compressão sempre acima de 60 MPa. 

Nos dados internacionais, os maiores valores de ILrc encontrados estão relacionados 

com altas taxas de substituição de clínquer por adições minerais. Na maioria dos casos mais 

de 50% do clínquer foi substituído por cinzas volantes (JONES; DHIR; MAGEE, 1997; 

GOPALAN; HAQUE,1989; NAIK; SINGH; HOSSAIN, 1995) ou cinzas vulcânicas 

(HOSSAIN; LACHEMI, 2006). Por outro lado, os concretos internacionais mais eficientes 

(ILrc < 5 kg·m-3·MPa-1) foram aqueles com resistência à compressão acima de 80 MPa, 

superplastificante, baixa relação a/c e 6 a 10% de sílica ativa (LESSARD; CHAALLAL; 

AÏTCIN, 1993; DJERBI et al, 2008; MAK et al, 1994; HOOTON, 1993; DETWILER; 

MEHTA, 1989; DE LARRARD; AÏTCIN, 1993). Também é possível atingir ILrc abaixo de 5 

kg·m-3·MPa-1 substituindo 10% de clínquer por uma cinza volante muito fina (HAQUE; 

KAYALI, 1998), o que sugere que o aumento do empacotamento do sistema é decisivo. 

Estes dados dão razão para sugerir 5 kg·m-3·MPa-1 como uma meta realista para 

concretos de resistências comuns (até 50 MPa) em um futuro não tão distante. Um benchmark 

internacional representativo utilizando resultados de concretos comerciais será necessário para 

estabelecer alvos mais precisos. Como visto na Figura 3.1, dados preliminares de centrais de 

concretos nacionais já foram levantados, e indicaram que, na prática comercial, o ILrc pode 

variar de 7 a 14 kg·m-3·MPa-1, com média grosseiramente estimada em 10 kg·m-3·MPa-1. 

Deve-se atentar que, na prática comercial, resultados de laboratório dão lugar a sistemas de 

produção de volumes muito maiores onde o controle do processo é o problema principal e 

incute em níveis muito maiores de desvio-padrão. Porém, não é o escopo deste trabalho 

aprofundar estas análises ou desenvolver um benchmark aprofundado da prática comercial. 

Por ora, a discussão do potencial de redução é suficiente. 

Ressalta-se ainda que a durabilidade e o comportamento de fratura destes concretos 

de teores baixos de ligantes deverão ser sistematicamente investigados, pois o comportamento 

crítico poderá ser ditado por parâmetros diferentes da resistência à compressão. 
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3.3.2 INTENSIDADE DE CO2 (ICRC) 

A Figura 3.2 apresenta o ICrc versus a resistência à compressão aos 28 dias. A 

tendência dos dados é similar à observada para os resultados de ILrc (Figura 3.1), uma vez que 

concretos de alta resistência tendem a apresentar menores ICrc e também menor dispersão dos 

dados. No entanto, o ICrc mínimo foi por volta de 1,5 kg·m-3·MPa-1 para todas as faixas de 

resistência à compressão. Os valores contêm certa imprecisão, como discutido anteriormente. 

    

Figura 3.2 – Intensidade de CO2 (ICrc) estimada versus resistência à compressão aos 28 dias. As linhas representam 

concretos com o mesmo teor total de CO2, em kg.m-3. 

O foco na substituição de clínquer como a maior ferramenta para a produção de 

concretos sustentáveis, combinada com a simplificação assumida de que resíduos reutilizados 

como adições minerais têm zero de emissões de CO2, pode levar à formulação de concretos 

com alto ILrc mas baixo ICrc, como demonstrado na Figura 3.3. Como exemplo disso, em um 

dado retirado dos artigos brasileiros estudados, uma taxa de 90% de substituição de clínquer 

por cinzas volantes (70%) e escória de alto-forno (20%) resulta em concretos com ICrc menor 

do que 1,6 kg.m-3.MPa-1 mas ILrc variando entre 12,6 e 16,9 kg.m-3.MPa-1 (BRIZOLA et al, 

2005). Dados internacionais também revelam baixo ICrc (< 5 kg.m-3.MPa-1) obtidos em 

formulações que apresentaram alto ILrc, entre 15 e 20,6 kg.m-3.MPa-1 (JONES; DHIR; 

MAGEE, 1997; NAIK; SINGH; HOSSAIN, 1995; SENGUL; TASDEMIR; TASDEMIR, 

2005). Nestes concretos, houve substituição de clínquer em taxas acima de 69%, realizadas 

principalmente com o uso de CV, o que diminuiu o IC mas aumentou o IL desde que teores 

muito altos desta adição são impróprios pela falta de Ca(OH)2 suficiente para a ocorrência das 

reações pozolânicas. Há ainda o fato de que teores de substituição como estes não podem 
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atingir escala mundial. Em algumas agendas de certificação ambiental, quanto maior a taxa de 

substituição de clínquer, mais sustentável será o concreto. A aplicação deste conceito de 

forma simplificada pode levar, assim, ao esgotamento das adições minerais. Este é o motivo 

pelo qual o teor destas adições minerais deve ser considerada nos cálculos do ILrc. 

A Figura 3.3 mostra que, quanto menor o teor de clínquer, menor o valor de ICrc 

atingido para dado ILrc, e vice-versa. Assim, é possível formular concretos com baixos ICrc 

mesmo que estes apresentem alto ILrc, o que se deve a altos teores de substituição de clínquer. 

Mas o ICrc não está diretamente relacionado com o teor de clínquer (Figura 3.3.b), pois é 

possível formular concretos com baixos ICrc mesmo com altos teores de clínquer, caso em que 

a otimização do sistema é a condição fundamental – e esta é medida diretamente pelo ILrc, 

que, nestes casos, é baixo. Na Figura 3.3.b observa-se que, para cimentos “puros” (sem 

adições), é possível atingir um ICrc estimado de até 4,3 kg.m-3.MPa-1 se o ILrc for minimizado 

– lembrando que os valores mínimos de ILrc são de 4,3 kg.m-3.MPa-1 e portanto determinam 

os valores mínimos de ICrc em composições sem adições. 

   

Figura 3.3 – a) Intensidade de Ligantes (ILrc) versus Intensidade de CO2 (ICrc); b) Fator de clínquer versus ICrc. 

Assim, a substituição de clínquer é crucial para reduções do ICrc < 4,3 kg.m-3.MPa-1, 

quando o ILrc também já está baixo (próximo a 4,3). Exemplos práticos de ILrc < 6 kg.m-

3.MPa-1 conjugados com ICrc < 3 kg.m-3.MPa-1 foram encontrados nos dados brasileiros 

(CATOIA et al, 2008; VELASCO et al, 2006; VIEIRA, 1998) e também internacionais 

(LESSARD; CHAALLAL; AÏTCIN, 1993; ZAIN; RADIN, 2000; SANJAYAN; SIOULAS, 

2000; SIVASUNDARAM; MALHOTRA, 1992). Estes concretos apresentaram resistência à 

compressão acima de 50 MPa e mais de 50% de substituição de clínquer. A diferença entre 

estes concretos e os citados anteriormente – baixo ICrc mas alto ILrc – é o fato de que 

utilizaram EAF como substituinte do clínquer ao invés de CV. 
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Por outro lado, altos valores de ICrc (> 15 kg.m-3.MPa-1) encontrados nos dados 

brasileiros estão relacionados a altos valores de ILrc – baixo rendimento no uso dos ligantes – 

com baixa substituição de clínquer e, às vezes, ainda combinados com o uso de algum tipo de 

agregado regional ou resíduo reciclado como agregado (MOSCA; LINTZ; CARNIO, 2005; 

PENHA et al, 2006; RESCHKE et al, 2005; HELENE et al, 1999; TIECHER; PANDOLFO, 

2004; SOBRINHO et al, 2006; REZENDE; FARIAS; PACHA, 2006). Na literatura 

internacional, os valores máximos de ICrc permanecem < 15 kg.m-3.MPa-1. Os valores de ICrc 

> 13 kg.m-3.MPa-1 apresentam altos ILrc e nenhuma substituição de clínquer (CHIA; ZHANG, 

2002; GUTH; ZIA, 2001; CONG et al, 1992; MASLEHUDDIN et al, 1989). 

Desta forma, a redução do ICrc pode ser obtida por: 1) substituição de clínquer; e 2) 

otimização da mistura, diminuindo o ILrc. A redução extrema do ICrc será obtida pela junção 

das duas medidas, o que significa que, se por um lado o volume de adições minerais para 

concretos é local, por outro a otimização do ILrc – que faz com que seja necessário menor 

volume total de ligantes – terá capacidade de diminuir os volumes de adições necessários, 

mesmo mantendo altos os teores de substituição de clínquer por estas adições, cenário que 

trará aumento substancial da sustentabilidade da cadeia. 

3.3.3 ESCÓRIA DE ALTO-FORNO, CINZAS VOLANTES E COEFICIENTE K DE REATIVIDADE 

Neste item será discutido em profundidade como o IL e IC são afetados pela 

presença de adições minerais nas misturas de concreto estudadas no benchmark da Figura 3.1. 

Como a alocação de CO2 para EAF e CV foi considerada zero, concretos podem 

chegar a ICrc < 2 kg.m-3.MPa-1, casos diretamente relacionados a altos teores de substituição 

de clínquer (Figura 3.2). Isto é verificado nas Figura 3.4 e Figura 3.5, que apresentam, 

respectivamente, como o aumento dos teores de EAF e CV influenciam no ICrc, o que é 

relacionado ao fato de que foram considerados zero emissões. Os resultados estão divididos 

por faixas de substituição dos materiais analisados. Os resultados médio e máximo de ICrc 

para cada faixa estão apresentados. Os resultados mínimos não apresentam muita relevância e 

foram excluídos, pois poderiam confundir as análises – por exemplo, concretos contendo zero 

de EAF podem conter altos teores de CV, e, desta forma, apresentarem baixo ICrc, fator que 

não seria identificado no gráfico como a causa do baixo ICrc. 

A tendência encontrada para os dados brasileiros e internacionais foi muito similar: 

decréscimo do ICrc quando do aumento do teor de escória. Porém os dados internacionais 

apresentaram em geral ICrc menor para a mesma faixa de substituição. 
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Figura 3.4 – Influência do teor de EAF sobre o ICrc, para: a) dados brasileiros; b) dados internacionais. 

  

Figura 3.5 – Influência do teor de CV sobre o ICrc, para: a) dados brasileiros; b) dados internacionais. 

As Figura 3.6 e Figura 3.7 fazem a mesma análise para o ILrc, medindo como o 

aumento da substituição de clínquer por EAF ou CV impacta na eficiência do uso dos 

ligantes. 

  

Figura 3.6 – Influência do teor de EAF sobre o ILrc, para: a) dados brasileiros; b) dados internacionais. 
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Figura 3.7 – Influência do teor de CV sobre o ILrc, para: a) dados brasileiros; b) dados internacionais. 

A Figura 3.6 mostra que não há tendência importante de modificação do ILrc quando 

da variação do teor de EAF. Assim, esta é, em geral, uma boa adição mineral para substituir 

clínquer, pois não aumenta o teor de ligantes para obter a mesma resistência, ao mesmo tempo 

que diminui o ICrc (Figura 3.4). A manutenção de ILrc constante pelo uso de EAF relaciona-se 

ao fato de que este material apresenta ao mesmo tempo reações de hidratação e pozolânicas, o 

que lhe confere características semelhantes às do clínquer para aumento da resistência. 

Por outro lado, o aumento do teor de CV gera aumento do ILrc, principalmente em  

níveis superiores a 50% de substituição (Figura 3.7). É interessante notar que este é o teor 

máximo de CV admitido pela NBR 5736. Seu uso em altos teores acarreta em aumento dos 

ligantes totais para atingir o mesmo desempenho. Por isso, maior teor total de ligantes (maior 

IL) quando há maior teor de CV nestes ligantes significaria um aumento considerável no 

consumo deste material. O aumento verificado no ILrc tem relação com o fator de eficiência 

das CV, que só realiza reações pozolânicas. 

Estas análises mostram que a substituição de clínquer pelos resíduos analisados não 

garante a eficiência do uso dos ligantes. Um bom desempenho ambiental deve ser relacionado 

a um projeto otimizado, que pode prover um consumo racional de ligantes, com ganhos em 

termos de emissões de CO2. A análise conjunta do ICrc e do ILrc é a única capaz de prover 

uma real eficiência do uso dos ligantes, pois a substituição de clínquer, quando ocorrer, deve 

não apenas garantir um baixo consumo de clínquer, mas sim estar atrelada um baixo consumo 

de ligantes totais, o que depende de bons projetos das misturas. 

O aumento do teor de ligantes totais causado pelo aumento do teor das adições 

minerais sugere que estas não apresentam índice de reatividade (k) igual a 1. Assim, a partir 

dos dados, foi possível determinar o índice k médio para as adições minerais, com base em 
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todos os dados levantados. Para isso, o consumo final de ligantes totais foi recalculado, 

multiplicando-se o teor de clínquer (kg.m-3) pelo fator 1 (reatividade referência) e o teor de 

EAF e CV (kg.m-3) por coeficientes distintos, até que o valor médio de ILrc ficasse constante à 

medida em o teor de adições aumentasse – situação em que o aumento do teor das adições não 

significaria aumento do teor de ligantes totais, criando-se assim uma equivalência entre a 

reatividade destas adições e a do clínquer. Foi obtido o valor aproximado de k=1 para a EAF 

(nota-se que o aumento do teor desta adição não modificou de forma significativa o ILrc) e 

k=0,68 para as CV. Os valores são muito próximos a outros encontrados em literatura: Habert 

(2012) fala em k=0,6 para as CV e k=0,9 para a EAF, sempre para a idade de 28 dias. 

Com este valor, simulou-se a alteração do benchmark da Figura 3.1, multiplicando-

se, para cada concreto, os teores das adições por seus respectivos k, o que alterou o teor de 

ligantes final e, portanto, o ILrc. A Figura 3.8 apresenta a alteração realizada, apenas para os 

pontos que utilizaram EAF ou CV – portanto, os que foram modificados. 

 

Figura 3.8 – Benchmark da literatura alterado pela correção do ILrc a partir do fator k de reatividade das adições minerais. 

Observa-se que, apesar de alguns valores terem diminuído, esta diminuição ocorreu 

predominantemente em concretos com ILrc relativamente altos para sua respectiva resistência 

à compressão. Os concretos de menor ILrc não foram alterados significativamente. Assim, as 

metas de diminuição do ILrc não foram significativamente alteradas. Isto mostra que, mesmo 

reduzindo-se o ILrc de concretos contendo adições através do uso de fatores de correção, os 

concretos com alto fator de adições podem ser mal dosados ao ponto de utilizar um grande 

teor de ligantes totais, o que ressalta ainda mais a necessidade de se conjugar esta estratégia a 

medidas de otimização do uso dos ligantes em dosagens.  
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3.3.4 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) 

A seguir foram extraídos dentre os dados da Figura 3.1 apenas os dados de concretos 

contendo resíduos, para se discutir como o uso dos mesmos pode afetar no consumo de 

ligantes e nas emissões de CO2 de misturas de concretos. 

A Figura 3.9 apresenta os dados de IL e IC dos concretos de Angulo et al (2010), e 

sua relação com a densidade dos agregados de resíduos de construção e demolição reciclados 

(RCD) utilizados em sua composição. Observa-se que o IL aumenta conforme a diminuição 

da densidade aparente dos agregados de RCD reciclados, para o mesmo concreto (mesmo 

consumo de cimento e mesma relação a/c). Isto porque agregados de menor densidade 

aparente apresentam maior quantidade porosidade interna, o que diminui sua resistência 

mecânica. Para concretos com agregados reciclados de densidade na faixa de 1,9kg/dm3 

foram obtidos, com o uso de 300kg.m-3 de cimento e relação a/c = 0,67, ILrc > 18 kg.m-3.MPa-

1, valor muito superior ao encontrado para o mesmo concreto confeccionado com agregados 

naturais (ILrc aproximado de 13 kg.m-3.MPa-1). Para concretos com 500kg.m-3 de cimento e 

a/c=0,40, a utilização de agregados naturais gerou ILrc aproximado de 6,7 kg.m-3.MPa-1, 

enquanto o uso de agregados com densidade de 1,9kg/dm3 gerou ILrc de 9,5 kg.m-3.MPa-1. 

Concretos com agregados de densidades intermediárias obtiveram ILrc intermediários. 

 

Figura 3.9 – Influencia da densidade dos agregados graúdos utilizados na mistura de concreto: a) no indicador ILrc 

(esquerda; b) no indicador ICrc (direita) (Angulo et al, 2010). 

Por sua vez, agregados reciclados de densidade parecida com os agregados naturais 

apresentaram valores de ILrc muito próximos dos encontrados nos concretos confeccionados 

com agregados naturais. Isto mostra que, se por um lado o uso de agregados de RCD tende a 

piorar a eco-eficiência do concreto, por outro uma caracterização e seleção cuidadosa destes 

agregados pode fazer com que a eficiência no uso de ligantes seja satisfatória. O fato reforça a 

necessidade de se caracterizar rápida e corretamente agregados de RCD reciclados. Damineli 
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(2007) apresenta um método de caracterização para estes agregados que determina sua 

densidade e absorção de forma rápida e precisa, o que poderia ser um parâmetro importante 

para a caracterização de agregados em centrais de reciclagem. 

Os dados de Reschke et al (2005) (Figura 3.10.a) mostram que um crescimento no 

teor de escória granulada de fundição como substituinte ao cimento implicou em aumento no 

índice de ligantes (ILrc). Os dados com ILrc acima de 20 kg.m-3.MPa-1 foram atingidos com o 

uso de teores de substituição > 45% do material. Porém, o aumento do teor do resíduo – e do 

ILrc – não foi acompanhado por aumento do ICrc, que, independentemente do teor de 

substituição, permaneceu inalterado. A estabilidade do ICrc foi obtida porque a resistência à 

compressão dos concretos variou de acordo com o teor de clínquer, o que mostra que o 

resíduo, na verdade, não atuou como um ligante, pois não estava moída de forma suficiente. 

  

Figura 3.10 – a) Impacto da substituição de cimento por escória granulada de fundição no IL e IC (Reschke et al, 

2005); b) Impacto do uso de fibras de borracha no IL e IC (Mosca; Lintz; Carnio, 2005; Penha et al, 2006). 

Os artigos de Mosca; Lintz; Carnio (2005) e Penha et al (2006) – vide  Figura 3.10.b 

– estudaram concretos produzidos com diferentes teores e tipos de fibras de borracha de 

resíduos de pneus. As siglas IL-1 e IC-1 (legenda) referem-se aos dados do artigo de Mosca; 

Lintz; Carnio (2005), e IL-2 e IC-2, ao artigo de Penha et al (2006). A tendência observada foi 

o aumento do ILrc causado pelo aumento do teor de borracha. Os maiores valores de ILrc 

(acima de 20 kg.m-3.MPa-1) foram obtidos em concretos que utilizaram os maiores teores de 

substituição. A mesma tendência foi observada para os valores de ICrc. Do ponto de vista da 

otimização do uso dos ligantes, a inclusão da borracha piora o desempenho do concreto. 

Almeida et al (2004) substituiu areia natural por areia de PET como agregados finos, 

resultante do processo de reciclagem de PET. Novamente é notado, na Figura 3.11.a, que o 

aumento do teor de resíduos, agora a areia de PET reciclado, impacta negativamente o ILrc e o 

ICrc. Os valores de ILrc e ICrc aumentam rapidamente para substituição acima de 22,5%. 
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Figura 3.11 – a) Impacto da substituição de areia natural por areia de PET no IL e IC (Almeida et al, 2004); b) 

Impacto da substituição de cimento por outros ligantes ou filler calcário no IL (Isaia; Gastaldini; Moraes, 2003). 

Um caso interessante para discutir a influência de resíduos sobre o ILrc e ICrc é o 

artigo de Isaia; Gastaldini; Moraes (2003) (Figura 3.11.b). Em comparação com o concreto de 

referência (sem adições), o aumento do teor de substituição de cinzas volantes resultou em 

aumento do ILrc. A mesma tendência pôde ser observada para o filler calcário, caso em que 

foram encontrados os maiores ILrc do estudo. Para as cinzas de casca de arroz, o ILrc 

decresceu para baixos teores de substituição (12,5 e 25%), mas aumentou para altos teores 

(50%), o que mostra que este material parece possuir um teor ótimo de substituição, que 

depende de características químicas (efeito sinérgico) e de empacotamento da mistura. Mas o 

mais interessante é que o uso conjugado de cinzas volantes e cascas de cinzas de arroz gerou, 

para 25% de substituição, ILrc mais altos em comparação com o uso dos mesmos materiais 

isolados; mas, para aumento do teor de substituição (no caso, 50%), o ILrc encontrado com a 

combinação de ambos foi menor do que com a utilização de cada um isoladamente. Este fato 

mostra que o uso de resíduos, para ser sustentável, também depende do correto 

proporcionamento dos materiais – e portanto de dosagens otimizadas das misturas. 

O uso de resíduos em concretos está se tornando cada vez mais uma prática 

cotidiana, principalmente devido aos aspectos ambientais decorrentes de disposição final em 

aterros. Porém, apesar da grande relevância da reciclagem para a sustentabilidade, esta ação 

deve avaliar todos os impactos. Em misturas de concretos contendo resíduos reciclados, a 

avaliação dos indicadores ILrc e ICrc demonstrou que muitas vezes o uso de resíduos 

reciclados diminui a eficiência do concreto sob o enfoque do aquecimento global. Por outro 

lado, concretos de alta eficiência ambiental em termos de emissões de CO2 também usam 

resíduos, como a EAF. Desta forma a reciclagem é uma ação importante, mas deve ser sempre 

cautelosa para que seus benefícios ambientais superem possíveis impactos negativos. 
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3.3.5 CARÁTER LOCAL DOS INDICADORES ILRC E ICRC 

A variação dos indicadores IL e IC, porém, não depende apenas da otimização da 

mistura e da substituição de clínquer por materiais suplementares. Eles são também 

influenciados por fatores intrínsecos às matérias-primas, como a reatividade dos ligantes, a 

resistência e composição mineralógica dos agregados e a morfologia de todas as partículas. 

Por isso, uma discussão importante é o caráter local que existe em algumas condições de 

dosagem de concretos, que influencia a eficiência possível do uso dos ligantes. Sob condições 

locais de restrição de disponibilidade de materiais – o que ocorre em todas as obras, em maior 

ou menor grau –, as possibilidades de otimização do ILrc são diferentes. Para tentar dar ao 

benchmark (Figura 3.1) sensibilidade a estas diferenças, foi gasto vasto tempo na busca de se 

estabelecer metas mínimas de ILrc que pudessem permitir compreender, em cada situação, 

qual a real eficiência do projeto de concreto tendo em vista os materiais disponíveis para sua 

execução. Para exemplificar, se apenas estiverem disponíveis cimentos de baixa resistência ou 

agregados pouco esféricos, de alta variabilidade granulométrica ou de baixa densidade, fica 

claro que a obtenção de ILrc baixos fica mais difícil, caso em que conhecer o ILrc mínimo 

possível de se atingir sob as dadas condições seria importante – pois permitiria o 

estabelecimento de “sub-benchmarks” regionais, importantes em escala local. 

A ideia mais plausível, a princípio, foi considerar o ILrc de 5 kg.m-3.MPa-1 como a 

meta a se atingir para resistências  > 50 MPa, e o ILrc correspondente ao consumo de ligantes 

totais de 250 kg.m-3 como a meta para as resistências < 50 MPa. Esta solução, porém, também 

não consideraria os materiais locais como os limitadores ao ILrc, apenas faria crer que o 

concreto seria eficiente se atingisse os menores ILrc encontrados em literatura. E isto pode não 

ser verdade, pois, mesmo que o concreto for dosado da forma mais eficiente possível, alguns 

materiais não permitirão que se atinja tais níveis de ILrc, enquanto outros permitirão que se vá 

além destes. Ainda há o fato de que esta abordagem faria parecer, por exemplo, que um 

concreto com apenas 20 MPa e 250 kg.m-3 de ligantes (ILrc=12,5 kg.m-3.MPa-1) fosse igual a 

um outro que, com o mesmo teor de ligantes, atingisse 40 MPa (ILrc=6,2 kg.m-3.MPa-1), o que 

poderia encorajar a obtenção de menores resistências para que a eficiência aumentasse, e isto 

vai contra todos os princípios discutidos nesta tese. 

Chegou-se à conclusão de que o estabelecimento de um benchmark que permitisse 

avaliar a eficiência da dosagem considerando-se as diferenças regionais seria impossível no 

escopo deste trabalho. Para isto, dados de dosagem de cada localidade devem ser consultados 

e, a partir deles, criados “sub-benchmark” locais, diretamente relacionados às características 
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dos materiais locais utilizados (agregados e cimento), apresentados na forma de manchas 

dentro do benchmark da Figura 3.1. Isto, porém, pode por si só gerar outros estudos. A 

presente tese não tem a pretensão de estabelecer um benchmark tão completo. Seu objetivo é 

o de discutir as variáveis que influenciam na obtenção do menor ILrc possível – além de 

levantar os menores níveis possíveis deste indicador  –, visando apontar quais destas variáveis 

deverão, a médio prazo, fazer parte dos requisitos de melhoria de processos dentro de centrais 

de concreto para que a eficiência aumente, independentemente das variações regionais. 

3.4 IMPLICAÇÕES PARA AS METAS DE AQUECIMENTO GLOBAL 

Uma estimativa da contribuição potencial de se diminuir o  ILrc para mitigar as 

emissões de CO2 da cadeia do cimento e do concreto requer a elaboração de um benchmark 

internacional baseado em resultados reais de mercado. Será também necessário investigar as 

possíveis consequências de se produzir concretos com teores baixos de ligantes, como as 

implicações sobre a durabilidade, pois outros aspectos podem limitar as metas de ILrc e ICrc. 

Dados exploratórios do mercado brasileiro sugerem que concretos misturados em 

central com resistência à compressão abaixo de 40 MPa, que são a grande parcela de 

concretos de mercado, possuem ILrc entre 7 a 14 kg.m-3.MPa-1. A média de ILrc dos dados da 

literatura é algo em torno de 10 kg.m-3.MPa-1. Admitindo que a formulação de concretos 

duráveis e seguros com ILrc de 5 kg.m-3.MPa-1 seja possível, uma redução potencial do teor de 

ligantes por volta de 50% pode ser estimada, apesar deste número depender de 

aprofundamento em dados de mercado, o que não é o escopo deste trabalho. Para concretos 

misturados in loco – muito usados em países em desenvolvimento como o Brasil – este 

potencial é ainda maior, uma vez que estes apresentam dosagem menos controlada e com 

menor eficiência no uso dos ligantes. Para exemplificar, uma análise superficial de um manual 

para confecção de concreto em obra, que apresenta dados de dosagem e resistências médias 

das misturas, apontou que o ILrc será sempre acima de 15 kg.m-3.MPa-1. 

A estimativa de redução das emissões de CO2 é mais complexa, porque é 

influenciada não apenas pelo teor de clínquer, mas também pela eficiência de formulação e 

pelos materiais constituintes dos concretos (ILrc). A média dos dados estimados de ICrc da 

literatura é de 7,1 kg.m-3.MPa-1 para os dados internacionais e 9,1 kg.m-3.MPa-1 para os dados 

brasileiros. O mínimo ICrc estimado, por sua vez, foi entre 1,5 a 2 kg.m-3.MPa-1 (para ambos 

os casos). Como esta estimativa foi feita considerando as emissões das adições minerais como 

zero, os benefícios estão superestimados, especialmente em concretos com altas taxas de 



 39

substituição. Deve-se lembrar que no Brasil o potencial de aumento da substituição de 

clínquer é limitado devido a limitações de oferta – atualmente a taxa de substituição média é 

de 30% (CSI, 2009). Globalmente, o relatório do WWF estima um potencial de redução das 

emissões de CO2 por volta de 14% (MÜLLER; HARNISCH, 2008). Porém, mesmo com as 

imprecisões relatadas, os números retirados do benchmark indicam um potencial maior caso a 

otimização da dosagem de concretos seja realizada concomitantemente ao uso de adições. 

3.5 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Em um futuro próximo, sem a introdução de inovações tecnológicas, a crescente 

demanda por produtos à base de cimento em países em desenvolvimento irá provocar um 

significante aumento da contribuição da indústria de cimento às emissões de CO2 globais. 

Neste capítulo dois indicadores foram propostos para permitir a medição da eco-

eficiência do uso dos ligantes em concretos: o ILrc e o ICrc. Ambos usam a resistência à 

compressão como unidade funcional, mas podem permitir o desenvolvimento de uma família 

de novos indicadores. Eles foram testados sobre dois conjuntos de dados da literatura, um 

brasileiro e outro internacional, (28 países). O ILrc permite medir a quantidade de ligantes 

necessária para produzir uma unidade de resistência, e portanto a eficiência do processo de 

dosagem e qualidade dos materiais constituintes, determinando a eficiência do uso dos 

ligantes. Para concretos com mais de 50 MPa, o mínimo ILrc encontrado apresentou-se por 

volta de 5 kg.m-3.MPa-1, com casos isolados de valores próximos de 4. Conforme a resistência 

do concreto diminui, o mínimo ILrc aumenta, seguindo a linha que representa o consumo total 

de ligantes de 250 kg.m-3, o que é resultado do teor mínimo de cimento estabelecido em 

normas técnicas. O ICrc, por sua vez, mede a quantidade de CO2 emitida para se produzir uma 

unidade de resistência e, assim, a contribuição da mistura ao aquecimento global. Os dados de 

emissões de CO2 utilizados são aproximados e devem ser considerados com cuidado. O 

mínimo ICrc permanece por volta de 1,5 para qualquer faixa de resistência, o que ocorre 

devido à substituição de clínquer por adições (zero emissões). Sem substituição de clínquer é 

possível produzir concretos com ICrc mínimo de 4,0 kg.m-3.MPa-1. Para menores ICrc, a 

substituição de clínquer é uma prática necessária, mesmo quando o ILrc é baixo. 

Um benchmark internacional baseado em dados de concretos comercializados é 

essencial para se estabelecer os reais benefícios de se aumentar a eficiência do uso do cimento 

para mitigar as emissões de CO2 procedentes da cadeia produtiva do concreto. Os primeiros 

resultados exploratórios apresentados aqui são encorajadores. 
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44  TTEEOORRIIAA  DDEE  EEMMPPAACCOOTTAAMMEENNTTOO  EE  DDIISSPPEERRSSÃÃOO  DDEE  

PPAARRTTÍÍCCUULLAASS  AAPPLLIICCAADDAA  ÀÀ  OOTTIIMMIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  UUSSOO  DDEE  

LLIIGGAANNTTEESS  

O capítulo anterior demonstra o potencial de otimização do uso dos ligantes em 

concretos visando a mitigação das emissões de CO2 da produção do cimento. Discute 

brevemente soluções técnicas encontradas em bibliografia para a efetivação desta otimização. 

Para que esta eficiência seja explorada no seu potencial máximo, faz-se necessário 

um estudo de todas as estratégias que possibilitam um projeto mais eficiente de concreto em 

termos de ILrc e ICrc. Este é o objetivo final deste doutorado, porque pode fornecer uma 

compreensão mais abrangente da eficiência do uso dos ligantes, estabelecendo-se métodos 

mais eficazes de dosagem que avaliem todas as variáveis envolvidas de forma integrada. 

Antes do estudo experimental, portanto, faz-se necessário um levantamento teórico 

dos fatores relacionados às características do concreto que podem influenciar a eficiência do 

ILrc e do ICrc. São fatores relacionados aos parâmetros granulométricos e químicos dos 

materiais, e também de dosagem dos concretos. O presente capítulo tem como objetivo fazer 

uma reflexão teórica sobre estes fatores baseada na literatura. 

4.1 ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO USO DOS LIGANTES 

A eficiência do uso dos ligantes em concretos pode ser aumentada através de: 1) 

exposição da maior área superficial possível dos ligantes para sofrer reações pozolânicas ou 

de hidratação, pois isto diminui, por exemplo, o volume de cimento não hidratado (não 

aproveitado como ligante) no interior dos grãos mais grossos (BENTZ; CONWAY, 2001) – 

esta estratégia não será abordada nesta tese; e 2) redução do teor de água sem alteração dos 

requisitos de aplicação. Isto significa, na prática, buscar maximização da mobilidade das 

partículas utilizando o mínimo teor de água possível com manutenção desse estado de 

mobilidade pelo tempo necessário para aplicação, possibilitando assim obter propriedades 

mecânicas maiores (diminuição da a/c) com o mesmo ou menor teor de cimento. Para isto, é 

indispensável controlar o empacotamento, a dispersão, a superfície específica e as interações 

das partículas (SU; MIAO, 2003). 
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4.1.1 EMPACOTAMENTO DE PARTÍCULAS E O PAPEL DOS FILLERS 

Em um sistema de partículas granulares, a mobilidade é proporcional ao afastamento 

dos grãos por um fluido em fase contínua. Considerando um sistema de grãos sem fluido, 

estes estão inicialmente em contato entre si, formando uma fase contínua que não tem 

mobilidade e apresenta vazios intergranulares. Com a inserção gradativa de fluido no sistema, 

este inicialmente cobre a área superficial dos grãos; depois, preenche os vazios 

intergranulares; e, finalmente, quando se torna a fase contínua (volume maior do que os 

vazios entre os grãos), passa a afastá-los (VOGT, 2010), criando uma distância de separação 

que permite a sua movimentação. Quando a área superficial dos grãos é grande e o volume de 

vazios entre eles é alto, o teor de fluido necessário para iniciar a movimentação é alto. Assim, 

um bom projeto de empacotamento precisa diminuir estes vazios ao máximo, pois assim irá 

permitir a maior mobilidade com o menor teor de fluido possível (PILEGGI et  al, 2003). 

Para se realizar o projeto de empacotamento de um sistema de partículas, o primeiro 

passo é, portanto, o cálculo dos vazios entre as partículas – que neste trabalho serão 

denominados de porosidade intergranular – antes da inserção do fluido para seu afastamento. 

Esta porosidade indica o mínimo teor de fluido necessário para, após preencher estes vazios, 

permitir o início do movimento das partículas através de seu afastamento. Esta tarefa pode ser 

realizada a partir da aplicação de modelos sobre a distribuição granulométrica do sistema. 

Neste trabalho, será utilizado o algoritmo de Westmann; Hugill (1930) modificado por 

Dinger; Funk (1992). Inicialmente, o volume aparente de cada classe de tamanho na 

distribuição granulométrica é calculado de acordo com as Equações 4.1 a 4.4: 

	 	.      (4.1) 

	 	.      (4.2) 

	 	.     (4.3) 

	 	. 									   (4.4), onde 

αi = volume aparente da monodispersão da classe de tamanho i, definida pela equação x; xi = fração volumétrica 

da classe de tamanho i; Vαi = volume aparente calculado com referência à classe de tamanho de partículas i; n = 

número de classes de tamanho de partículas na distribuição. 

Este cálculo requer que as classes de tamanho da distribuição granulométrica siga 

uma série de peneiras com uma razão de √2, como, por exemplo, a série completa. Se a 

distribuição a ser analisada não tiver a série completa de peneiras, ela deve ser recalculada, 
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utilizando interpolação. O volume aparente de monodispersões de cada classe de tamanho 

pode ser calculado pela Equação 4.5: 

     (4.5), onde 

RTC = razão de tamanho de classe, preferivelmente √2; q = módulo da distribuição granulométrica ideal de 

acordo com o modelo de Andreassen modificado (0,37, que provê a maior densidade de empacotamento para 

esferas perfeitas). O modelo de Andreassen modificado é apresentado abaixo. 

O modelo de Andreasen modificado (DINGER; FUNK, 1992) é descrito na Equação 

4.6. Nele, há a introdução do tamanho mínimo de partículas com relação ao modelo original 

de Andreassen. Foi concebido para o cálculo do módulo de distribuição q, que indica a 

inclinação da curva granulométrica acumulada. 

     (4.6) 

onde: CPFT = percentual acumulado abaixo de D; D = tamanho da partícula; Ds = menor tamanho de partícula 

da distribuição; Dl = maior tamanho de partícula da distribuição; q = módulo da distribuição. 

Através deste modelo, Funk; Dinger (1992) fizeram simulações computacionais onde 

determinaram o módulo de distribuição (q) que resulta na maior densidade de 

empacotamento. Para esferas perfeitas, este valor é q=0,37, de acordo com a Figura 4.1, valor 

utilizado na Equação 4.5. 

 

Figura 4.1 – Mínima porosidade calculada pelo modelo de Andreassen modificado em função do módulo de distribuição, 

grão mínimo de 0,17µm e grão máximo de 16mm (FUNK; DINGER, 1992). 

A partir da Equação 4.5, o volume aparente Vai pode ser calculado para todas as 

classes de tamanho da distribuição. O maior volume aparente Vαi define a classe de tamanho 

com o menor grau de empacotamento e portanto a mínima porosidade esperada para a 
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distribuição granulométrica completa. A partir do maior volume aparente Vαi, a mínima 

porosidade esperada pode ser calculada a partir da Equação 4.6: 

40	. 1 %    (4.6), onde 

MPE = mínima porosidade esperada; Va = maior volume aparente calculado na Equação 4.5. 

Para aplicação do modelo, foram adotadas algumas premissas para simplificar os 

cálculos e interpretações: 1) todos os grãos encontrados em um intervalo de peneiras são de 

mesmo diâmetro (sistema monomodal); 2) todos os grãos são esféricos; e 3) os grãos se 

acomodam na distribuição de forma aleatória – de acordo com Yu; Standish (1988), Funk; 

Dinger (1994), De Larrard (1999) e Pileggi (2000), nesta condição a porosidade de um 

sistema de partículas de diâmetros iguais e esféricos atinge 36 a 40%. Em sistemas 

semelhantes com empacotamento ordenado (que se assemelhariam a estruturas atômicas 

cristalinas hexagonal compacta e cúbica de face centrada), esta porosidade pode cair para até 

26%. Este valor, portanto, pode ser alterado, mas foi neste trabalho fixado na pior condição. A 

adoção deste valor teórico faz com que, na prática, a porosidade das composições seja 

estimada matematicamente. Mesmo com certa perda de precisão, isto origina dados de 

porosidade estimados que, conforme será demonstrado no Capítulo 6, podem explicar o 

fenômeno de segregação das misturas dentro de um intervalo relativamente pequeno de erro. 

A estimativa da porosidade, mesmo com certo erro, permite introduzir na tecnologia de 

dosagem uma precisão no conhecimento do empacotamento de partículas muito superior às 

dosagens de concreto convencionais, nas quais esta porosidade não chega a ser nem citada. 

Ressalta-se que o cálculo da porosidade pode ser realizado a partir de diversas outras 

teorias, sendo um exemplo o Modelo de Empacotamento Compressível (MEC) de De Larrrard 

(1999). Porém, como este trabalho não tem como objetivo comparar os diversos modelos, mas 

sim avaliar o potencial de utilização prático destes modelos para auxílio no aumento da 

eficiência do uso dos ligantes, foi selecionado o modelo apresentado. Suspensões de alto grau 

de empacotamento e baixa viscosidade podem ser atingidas através da aplicação do modelo 

aplicado neste trabalho. Deve-se ressaltar que o trabalho não se atém à aplicação de modelos 

de empacotamento, sendo mais abrangente, pois discute extensivamente características de 

partículas finas para a realização de projetos de pastas otimizadas (Capítulos 5, 7 e 9), o que 

fez com que a comparação de modelos de empacotamento não fosse realizada. O MEC não 

foi utilizado porque a literatura mostra que, apesar de complexo – inclui diversos fenômenos 

reais de misturas de concretos em equações matemáticas, como forma dos grãos, efeito parede 
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e coeficientes para simular o método de moldagem –, é ainda baseado no empacotamento de 

monodispersões para prever o empacotamento (VOGT, 2010), o que não o diferencia muito 

do modelo aqui utilizado. Também se verificou que o MEC resulta em misturas que, apesar de 

baixo teor de vazios intergranulares, apresentam em geral baixa fluidez (FENNIS, 2006), o 

que não é o escopo deste trabalho. 

Os modelos de empacotamento baseiam-se na ideia de que os grãos maiores formam 

vazios que vão sendo progressivamente preenchidos por grãos menores, o que resultará em 

uma alta densidade pela diminuição do volume de vazios entre os grãos. Porém, se assim 

dispostos, os grãos mais grossos ainda estarão em contato entre si, o que fará com que a 

distribuição não apresente fluidez. Por isso, a análise do comportamento do material após a 

inserção do fluido (reologia) é também fundamental. 

Do ponto de vista reológico, concretos podem ser descritos como suspensões 

compostas por: 1) agregados com diâmetro >125µm (baixa área superficial e predominância 

de forças de massa); 2) finos, reativos ou inertes, com diâmetros <125µm (áreas superficiais 

maiores, com predominância de forças de superfície) (HUNGER; BROUERS, 2009); e 3) 

água. A água é o fluido que move os finos, e a união dos finos e água cria a pasta; a pasta, por 

sua vez, move os agregados. Assim, diferentes modelos de empacotamento de partículas são 

necessários para controlar o comportamento reológico do concreto. Neste sentido, o modelo 

de cálculo da porosidade intergranular, apesar de calcular o mínimo de fluido necessário para 

mobilidade, não permite prever o comportamento reológico da mistura após o preenchimento 

destes vazios intergranulares pelo fluido – o faz apenas qualitativamente, já que é possível 

saber aproximadamente o volume de fluido mínimo. Para isso, a distância entre as partículas 

na suspensão é calculada por dois indicadores: o MPT (Maximum Paste Thickness), que mede 

a distância entre os agregados e é determinado diretamente pelo teor da pasta, já que esta é o 

fluido que afasta os agregados; e o IPS (Inter Particle Spacing), que mede a distância entre os 

finos, a qual é determinada pelo teor de água, o fluido que os afasta (OLIVEIRA et al, 2000) e 

também pelas características físicas dos finos, como a área superficial. As Equações 4.7 e 4.8 

apresentam os cálculos do IPS e MPT. 

    (4.7) 

onde VSA = área superficial volumétrica, calculada pelo produto entre a área superficial específica (medida por 

BET) e a densidade do sólido; Vs é a fração volumétrica de sólidos da suspensão; e Pof é a fração de poros no 

sistema quando todas as partículas estão em contato na condição de máximo empacotamento. 
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   (4.8) 

onde VSAg = área superficial volumétrica dos grossos (agregados, partículas acima de 125 µm); Vsg é a fração 

volumétrica dos grossos da suspensão; e Pofg é a fração de poros dos grossos no sistema quando todas as 

partículas estão em contato na condição de máximo empacotamento. 

Com relação ao IPS, a separação entre partículas deve ser de 50nm no mínimo para 

que o início do movimento ocorra (OLIVEIRA et al, 2000). Experimentalmente, diversos 

estudos determinaram valores próximos para a espessura da camada de água que recobre as 

partículas. Brouwers; Radix (2005) acharam experimentalmente o valor de 41,32nm, 

enquanto Marquardt (2002) citou uma espessura de 150 moléculas de água, o que corresponde 

a 45nm, já que uma molécula de água mede aproximadamente 0,3nm. 

Quando o volume de vazios entre as partículas é grande (projeto granulométrico 

ruim), o teor de fluido necessário para permitir a movimentação através do aumento do IPS e 

MPT é alto, pois é necessário maior teor para preencher os vazios (PILEGGI et al, 2003). 

Assim, o projeto de empacotamento precisa diminuir estes vazios ao máximo possível. Um 

projeto de empacotamento que preze por alta eficiência no uso dos ligantes é, portanto, aquele 

que: 1) diminui os vazios intergranulares da pasta através da combinação de finos de diversas 

distribuições granulométricas, visando conseguir alto IPS mesmo com pouca água – condição 

onde a fluidez é aumentada ao mesmo tempo em que a resistência à compressão é a maior 

possível devido ao baixo teor de água; e 2) otimiza o esqueleto granular dos agregados para 

conseguir alto MPT com pouca pasta – o que implica em minimização do teor de ligantes para 

a mesma resistência. Na otimização da pasta, a substituição de finos ligantes por finos inertes 

(conhecidos como fillers) permite criar distribuições empacotadas que consomem pouca água 

e também têm diminuídos os teores de ligantes, o que aumenta a eficiência de seu uso. 

A dificuldade é que, em misturas de porosidade intergranular não controlada, esta 

tende a ser alta tanto para os agregados como para a pasta. Assim, para prover a fluidez, no 

primeiro caso (alta porosidade intergranular dos agregados) há a tendência de se usar pasta 

(ligantes mais água) em excesso, com aumento do teor de ligantes para a mesma resistência à 

compressão (mesma relação a/c) e portanto aumento do ILrc (diminução da eficiência); no 

segundo (alta porosidade dos finos), há a tendência de se usar mais água para afastar os finos, 

o que aumenta a relação a/c e diminui a resistência para o mesmo teor de ligantes, com novo 

aumento do ILrc. Assim, a otimização do uso dos ligantes depende de um projeto de 

empacotamento bem controlado e elaborado. 
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Também será analisada a distribuição discreta da curva granulométrica, que pode ser: 

1) contínua – projeto granulométrico que usa grãos com diâmetros próximos entre si; ou 2 ) 

descontínua – projeto com grãos de diâmetros mais distantes entre si, formando “gaps” 

(espaços vazios na distribuição, causados pela falta proposital de grãos de determinados 

diâmetros). Será realizada a tentativa de compreensão da influência da forma da distribuição 

(contínua ou descontínua) sobre os parâmetros reológicos avaliados experimentalmente. 

Na prática, a inserção de maior quantidade de granulometrias em uma mistura 

(distribuição polimodal) através de projeto granulométrico elaborado faz com que haja o 

preenchimento de vazios entre partículas grandes por partículas menores, de forma que a 

porosidade intergranular diminui em tamanho e em volume, conforme a Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 – a) distribuição bimodal, com mais e maiores vazios; b) distribuição polimodal, com menos e menores vazios. 

O fato de sistemas de alto grau de empacotamento precisarem de baixo teor de fluido 

para movimentação faz com que pequenas variações da quantidade de água adicionada 

modifiquem sensivelmente a fluidez, o que requisita maior controle reológico nestas misturas. 

Atualmente, o uso de novas categorias de partículas finas para substituir ligantes no 

preenchimento de vazios pode diminuir o ILrc, já que o projeto granulométrico pode resultar 

em misturas de menor porosidade com menor teor de ligantes (MOOSBERG-BUSTNES; 

LAGERBLAD; FORSSBERG, 2002). No Capítulo 3, todas as misturas de concreto com ILrc 

< 6 kg.m-3.MPa-1 apresentam adições de partículas finas dispersas. Além de baixo impacto de 

produção, apresentam grande disponibilidade (ESPING, 2008; CRAEYE et al, 2010; PETIT; 

WIRQUIN, 2010). Dentre estes finos, a faixa granulométrica entre 1µm e 25µm (igual aos 

cimentos mais comuns) é ainda pouco explorada, mas uma das mais promissoras do ponto de 

vista de empacotamento de partículas. Porém, apresentam em geral grande área superficial, o 

que aumenta a demanda de água. Assim, tradicionalmente evita-se utilizá-los em concretos. 

Por isso, suas características devem ser controladas para permitir bom empacotamento sem 
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aumentar a demanda de água. O avanço nas tecnologias de dispersantes permite aumentar o 

seu uso em pastas cimentícias e, a partir disso, a eficiência do uso dos ligantes em concretos. 

A Figura 4.3 demonstra a relação entre teor de ligantes na pasta e empacotamento 

dos agregados, para projetos granulométricos bem empacotados. Mantendo-se o consumo 

total de ligantes por m3 de concreto inalterado, e considerando-se pasta projetada com alto 

empacotamento, com uso de ligantes e finos inertes, duas estratégias podem ser realizadas: 1) 

diminuir o teor total de pasta, perdendo MPT mas aumentando a concentração de ligantes na 

pasta; ou 2) aumentar o teor total de pasta para aumentar o MPT, diminuindo-se o teor de 

ligantes na pasta. Ambos os cenários apresentam comportamentos reológicos muito distintos, 

sendo utilizados de acordo com a aplicação a que se destina o concreto. 

 

Figura 4.3 – Relação empacotamento de agregados x composição da pasta em projetos granulométricos de alta compacidade: 

a) baixo MPT, diminuindo a quantidade de matriz; b) aumento do MPT, aumentando a quantidade de matriz. 

A proporção entre os diâmetros das partículas tem grande importância, pois esta 

relação possibilita que partículas de um diâmetro consigam entrar nos vãos formados por 

partículas de diâmetros maiores. Quando isto não é considerado, quocientes muito pequenos 

entre diâmetros podem fazer com que os grãos menores sejam grandes ao ponto de afastarem 

os grossos, havendo aumento da porosidade, necessidade da inserção de mais pasta e, 

portanto, aumento do ILrc. Este conceito é visualizado na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – a) relação dl/ds alta, com baixa porosidade; b) diminuição da relação dl/ds, com aumento da porosidade. 

Diversos trabalhos observam que, em concretos, a ruptura ocorre normalmente na 

interface entre agregados e matriz (KUMAR; BHATTACHARJEE, 2003). É justamente na 

interface matriz-agregado onde ocorrem as maiores falhas e, portanto, os maiores poros do 

material, devido ao efeito de parede, que é o modo pelo qual as partículas maiores interagem 
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com as menores em suas superfícies. O efeito de parede é maior quanto menor a diferença de 

diâmetro entre as partículas grandes (dl) e pequenas (ds), começando a ocorrer quando a 

relação dl/ds fica menor do que 10, pois nesta condição começa a haver interação entre elas. A 

diminuição do dl/ds (gerada pela aproximação dos diâmetros grande e pequeno, ou seja, pelo 

aumento da continuidade da distribuição) aumenta o efeito de parede e diminui a densidade da 

matriz (PILEGGI, 2001; OLIVEIRA et al, 2000), conforme a Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 – a) relação entre diâmetros de partículas e densidade volumétrica; b) esquema do efeito parede (PILEGGI, 2001). 

Desta forma, distribuições granulométricas contínuas aumentam o efeito de parede, 

uma vez que há partículas de diâmetros muito próximos entre si, o que faz com que a relação 

dl/ds seja menor do que 10 para todas as faixas granulométricas. Portanto, granulometria 

contínua gera poros maiores na interface, necessitando de maior quantidade de pasta (no caso 

dos agregados) ou água (na pasta) para atingir fluidez, o que aumenta o ILrc. Isto vai de 

acordo com De Larrard (1999), que diz que, apesar de granulometrias contínuas tenderem a 

apresentar melhor bombeabilidade devido ao fato de que os grãos de diâmetros próximos 

apresentam massa não desprezível entre si, de forma a transferirem energia de movimento 

entre si, há aumento do consumo de água nestes projetos granulométricos. A Figura 4.6 

analisa a diminuição do efeito de parede causada pelo aumento do dl/ds. 

 

Figura 4.6 – efeito parede em: a) relação dl/ds =3,5 (pequena), gerando poros maiores na interface (em azul); b) relação dl/ds 

=10 (grande), diminuindo porosidade na interface (em azul). 
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Se a granulometria polimodal diminui a porosidade do sistema (Figura 4.2) e a 

relação dl/ds deve ser grande para minimizar o efeito de parede (Figura 4.6), conclui-se que 

um bom projeto granulométrico deve ser polimodal com faixas granulométricas descontínuas. 

De Larrard (1999) diz que o melhor empacotamento entre fases sem interação (alto dl/ds) 

ocorre quando os grãos menores preenchem exatamente o vazio entre os imediatamente 

maiores, já que isto evita dois problemas: 1) no caso de serem maiores do que estes vazios, 

evita que os menores afastem os maiores e aumentem a porosidade (Figura 4.4); e 2) no caso 

dos finos serem muito menores do que este vazio, evita formação de uma "distribuição 

granulométrica monomodal" (portanto também porosa) dentro da pasta. O autor ainda 

demonstra que há proporções ideais para se atingir o máximo empacotamento entre duas 

granulometrias. Considerações semelhantes são encontradas em Yu; Standish (1988). Estes 

autores vão ainda além, mostrando que a razão crítica entre agregados em misturas binárias é 

de 0,154, o que significa, em termos práticos, um dl/ds aproximado de 6,5. Segundo Vogt 

(2010), para acessar os vazios formados entre os grãos mais grossos (dl), os finos (ds) devem 

ter diâmetro de 15,4% do diâmetro dl, o que corresponde à mesma razão dl/ds = 6,5. No 

gráfico da Figura 4.5 (PILEGGI, 2001), fica fácil observar que este é aproximadamente o 

menor valor de dl/ds onde a densidade da mistura atinge seu ponto máximo. 

Ainda sobre a relação dl/ds, segundo os mesmos autores, quocientes acima de 10 

significam que há muito pouca interação entre as partículas, pois, apesar da liberdade de fluxo 

gerada entre as partículas, fica difícil haver transferência de movimento entre as partículas e o 

sistema tende a segregar. Deste modo, na prática, relações dl/ds próximas a 6,5, com pequenas 

variações, parecem ser as mais indicadas para um bom projeto granulométrico. 

Há diversos trabalhos na literatura que tentam ligar a baixa porosidade de um sistema 

granulométrico projetado com os valores de q determinados através do modelo de Andreassen 

(FUNK; DINGER, 1994; OLIVEIRA et al, 2000). Neste contexto, o valor de q expressa um 

coeficiente angular de inclinação da curva granulométrica acumulada. Estes valores, embora 

sejam úteis para dar uma ideia das características da curva, não apresentam algumas 

características fundamentais das mesmas, como: a) a porosidade intergranular, que pode 

variar sensivelmente com pequenos ajustes nos teores das matérias-primas, sem alterar 

visivelmente a curva acumulada e o valor de q; e b) a característica de continuidade ou 

descontinuidade da curva, pois com o mesmo q é possível fazer ambas. Porém, apesar de não 

serem determinantes, os valores de q foram levados em consideração nos estudos 

experimentais deste trabalho, pois valores de q muito altos implicariam em grande quantidade 
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de partículas de dimensões muito semelhantes, o que faria com que a distribuição tendesse a 

monomodal ou a apresentar dl/ds muito baixos, o que prejudica a reologia e o empacotamento. 

Partículas de formatos pouco esféricos dificultam o empacotamento e a reologia. 

Quanto à reologia, durante a movimentação, podem se colidir em diversos ângulos criando 

sistemas de baixa fluidez, o que aumenta a viscosidade. Isto será demonstrado 

experimentalmente no Capítulo 5. Quanto ao empacotamento, podem formar vazios maiores 

devido à movimentação aleatória, o que faz com que haja necessidade de mais água para 

preencher os poros antes do afastamento (Figura 4.7). Um projeto que preze pela eficiência 

dos ligantes deve utilizar partículas as mais esféricas possíveis, diminuindo probabilidades de 

geração de poros e melhorando a fluidez. De Larrard (1999) mostra experimentalmente que 

grãos arredondados apresentam empacotamento melhor do que grãos irregulares. 

 

Figura 4.7 – aumento da porosidade devido à geometria irregular de partículas. 

As técnicas de mistura e compactação também influenciam na porosidade de uma 

mistura para uma dada distribuição granulométrica. Uma mistura ou moldagem ineficiente 

pode levar à segregação das faixas granulométricas, principalmente em casos onde a 

densidade da matriz seja muito baixa (discutido no Capítulo 6). Assim, são formados vazios 

entre elas na mesma proporção de uma distribuição monomodal (36 a 40%), conforme a 

Figura 4.8, com maior necessidade de fluidos para preencher poros – portanto maior teor de 

fluido do que o inicialmente previsto pelo projeto granulométrico. 

 

Figura 4.8 – segregação de granulometrias, criando porosidade de distribuição monomodal. 

4.1.2 DISPERSÃO DE PARTÍCULAS EM SISTEMAS CIMENTÍCIOS 

Partículas finas (como as das suspensões cimentícias) têm tendência a aglomerar 

devido à sua baixa massa e alta área superficial, fatores que fazem com que as forças de 

superfície predominem sobre as gravitacionais. Como o balanço das cargas elétricas das 
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superfícies das diferentes partículas não está sempre em equilíbrio, são geradas forças de 

atração maiores do que as de repulsão. Para a suspensão, estes aglomerados agem como 

partículas maiores, o que: 1) modifica a distribuição granulométrica; 2) dificulta a mobilidade 

das linhas de fluxo, pois os aglomerados se movem mais lentamente e funcionam como 

bloqueios às partículas menores, aumentando a viscosidade (OLIVEIRA et al, 2000); 3) gera 

vazios dentro dos aglomerados, aumentando o consumo de água; e 4) diminui a eficiência dos 

ligantes, pois a área superficial disponível para reações pozolânicas e de hidratação que será 

efetivamente utilizada é diminuída (Figura 4.9). Assim, a dispersão dos grãos é condição para 

fazer o projeto de empacotamento granulométrico funcionar. 

 

Figura 4.9 – a) partículas aglomeradas, com capacidade de ligar a suspensão diminuída e obstrução ao fluxo; b) partículas 

desaglomeradas com baixo IPS; c) partículas desaglomeradas com alto IPS. 

4.1.2.1 A teoria DLVO (Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek) e a dispersão 

Segundo a teoria DLVO, o estado de dispersão de um sistema de partículas 

carregadas eletricamente em uma suspensão é governado pela soma das energias potenciais de 

atração e repulsão das partículas (OLIVEIRA et al, 2000). Estas energias potenciais são 

determinadas ou influenciadas por três características principais, em ordem de importância: 1) 

cargas elétricas superficiais; 2) pH do meio; e 3) área superficial (PLANK; HIRSCH, 2007). 

A Figura 4.10 apresenta esquematicamente o balanço de cargas ao redor das partículas. 

 

Figura 4.10 – Distribuição das cargas de superfície em partículas (RAHHAL et al, 2012). 
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4.1.2.2 Dispersantes para compostos cimentícios 

Para corrigir a aglomeração comum em suspensões cimentícias, foram criados e 

aperfeiçoados dispersantes (conhecidos como superplastificantes ou redutores de água). 

As fases principais do clínquer (C3S, C2S, C3A e C4AF) apresentam cargas 

superficiais distintas, sendo que, para pH próximo de 12 (pH das suspensões cimentícias), o 

C3A e o C4AF apresentam potencial zeta positivo, e o C3S e C2S, negativo (YOSHIOKA, 

2002). Por isso, os dispersantes idealizados para suspensões cimentícias são em geral 

aniônicos (base COO- e OH-), com o objetivo de induzir potencial zeta negativo no C3A e 

C4AF para gerar repulsão elétrica (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). Por este motivo, a 

dispersão de suspensões cimentícias é governada: 1) pelas fases citadas, principalmente o 

C3A; e 2) pelas fases decorrentes das reações do C3A com os sulfatos da gipsita durante a 

hidratação, como os monossulfoaluminatos e a etringita (YOSHIOKA, 2002; JOLICOEUR; 

SIMARD, 1998; PLANK; HIRSCH, 2007). Por outro lado, as fases C3S e C2S e fases de 

hidratação decorrentes destes, como a singenita e a portlandita, apresentam potencial zeta 

nulo ou negativo, de forma que neles ocorre adsorção de dispersantes em teores muito 

inferiores (PLANK; HIRSCH, 2007; YOSHIOKA, 2002). 

Apesar da aparente simplicidade deste cenário, a diversidade de clínqueres existentes 

(com diferentes teores de C3S, C2S, C3A e C4AF), bem como a diversidade de requisitos 

reológicos para aplicação (viscosidade e tensão de escoamento, tempo para início da 

aplicação, tempo de aplicação, início da consolidação, entre outros) fez com que fosse 

necessário o desenvolvimento de diversos tipos de dispersantes. Assim, dispersantes com 

diferentes tipos e tamanhos de moléculas e cargas elétricas foram e estão sendo 

constantemente desenvolvidos, bem como estudadas suas interações com os diferentes 

compostos anidros e hidratados do cimento (FERRARI et al, 2011; ZINGG et al, 2009; 

KAUFMANN; WINNEFELD; ZURBRIGGEN, 2012). O aumento da área superficial das 

fases durante a hidratação é outro fator que altera o consumo de dispersante. 

A entrada de fillers no sistema dificulta ainda mais este cenário, pois os diferentes 

fillers apresentam diferentes cargas superficiais, podendo responder de formas completamente 

distintas com relação ao comportamento reológico de acordo com o dispersante utilizado. 

Porém, a dispersão de fillers de diferentes cargas já é uma realidade possível em cenários de 

criação de misturas mais eficientes, devido ao grande avanço na tecnologia de dispersantes. 
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Dispersantes eletrostáticos se utilizam de cargas elétricas adsorvidas à superfície da 

partícula (plano de Stern) para realizar a repulsão (OLIVEIRA et al, 2000). Desde os 

primeiros instantes em que o cimento é disperso em água, são gerados íons por dissolução e 

precipitação dos compostos. Estes íons vão consumindo gradativamente as cargas elétricas 

destes dispersantes. Isto diminui a sua força repulsiva, chegando até o ponto em que não há 

mais cargas de repulsão. Nesta condição, as partículas tendem à aglomeração (Figura 4.11). 

Isto inviabiliza a utilização destes dispersantes – em pouco tempo sua ação é anulada. 

 

Figura 4.11 – evolução da hidratação – geração de íons que destroem gradativamente a repulsão eletrostática. 

Por sua vez, dispersantes estéricos impõem uma barreira física à atração das 

partículas, formada normalmente por moléculas poliméricas. Este mecanismo, apresentando 

espessura da camada adsorvida maior do que a atuação das forças de Van der Waals, impede a 

aglomeração (OLIVEIRA et al, 2000). Porém, as moléculas poliméricas apresentam cargas 

superficiais, que podem apresentar maior afinidade com a partícula ou com o meio, 

dependendo do polímero utilizado e das condições de forças da suspensão ao longo da 

hidratação. Assim, moléculas dispersantes de alta afinidade com as partículas podem, se 

muito extensas, se ligar à superfície de outras partículas, gerando o processo de “bridging”, 

que, ao invés de dispersar o sistema, o aglomera (OLIVEIRA et al, 2000). Isto mostra que, 

para que a dispersão estérica aja sempre de forma eficiente sobre suspensões cimentícias, 

deve haver controle das cargas superficiais das moléculas usadas. Surge assim a dispersão 

eletroestérica, que une as duas anteriores, criando uma barreira química e física à atração 

entre partículas. A adsorção de moléculas de dispersante à superfície da partícula altera o seu 

potencial elétrico, deslocando o plano interno da camada de Stern na direção do meio líquido 

à distância equivalente à espessura da camada de moléculas adsorvidas (OLIVEIRA et al, 

2000). Desta forma, há duas forças de repulsão atuando, mas que não afetam as forças de 

atração, que continuam dependendo apenas da distância entre as superfícies. 

Porém, quando o plano de Stern é deslocado à espessura da camada de moléculas 

adsorvidas, a hidratação do concreto, que gera íons, desestabiliza as forças elétricas das 

moléculas, fazendo-as perderem sua geometria inicial. Por isso foram elaborados novos 

dispersantes, com cargas iônicas na superfície da partícula (plano de Stern sem deslocamento) 
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e moléculas dispersantes sem cargas, de forma que as modificações das cargas não alterassem 

sua geometria. Estes dispersantes agem como um “pente” na superfície da partícula e têm alta 

eficiência, sendo os ideais para misturas de concreto. A eficiência é ainda maior quando as 

cadeias poliméricas das moléculas não são muito grandes, pois cadeias grandes mantêm as 

partículas dispersas muito distantes (alto IPS), necessitando da adição de mais água ou finos. 

Cadeias menores reduzem o IPS, gerando menos vazios e requisitando menores quantidades 

de água e finos para preenchê-los (Figura 4.12), melhorando o rendimento do ILrc. 

 

Figura 4.12 – relação entre tamanho das moléculas da dispersão estérica e porosidade: a) moléculas menores, gerando IPS 

menor; b) moléculas maiores, afastando mais as partículas (maior IPS). 

A correta dispersão deve criar repulsão até o ponto de não haver sobreposição da 

camada de dispersantes, pois podem criar repulsão ou mesmo ligações entre si, havendo, no 

primeiro caso, travamento do sistema e, no segundo, possibilidades de aglomeração.  

A eficiência de dispersantes em suspensões é controlada pela área superficial das 

matérias-primas (tamanho e composição química) (FUNK; DINGER, 1994; YAVUZ; 

KÜÇÜKBAYRAK, 2001), o que significa que o teor ótimo de dispersante é atingido quando 

o dispersante cobre todos os pólos de carga inversa da superfície da partícula. Diferentes 

materiais irão adsorver diferentes teores específicos de dispersante em diferentes áreas da 

superfície da partícula, dependendo da compatibilidade química entre as moléculas do 

dispersante e a área superficial do material. A heterodefloculação – defloculação diferente 

entre os componentes inseridos na mistura – pode mudar o comportamento reológico do 

sistema misto em comparação com sistemas compostos apenas das matérias-primas puras. 

Como o cimento e os fillers apresentam diferentes composições químicas de 

superfície e valores de pH, uma melhor compreensão é necessária, uma vez que têm 

composição química superficial diferente e também diferentes curvas de potencial zeta. Fillers 

calcários, por exemplo, apresentam pH próximo a 8,0, que também é o pH aproximado de seu 

ponto isoelétrico (potencial zeta nulo). No entanto, quando em soluções de pH acima de 12 

(como ocorre quando misturado com partículas de cimento), seu potencial zeta se torna 

negativo (XIANG et al, 2006; MIKANOVIC; JOLICOEUR, 2008; GENCE; OZBAY, 2006; 
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MIKANOVIC et al, 2006). Isto significa um comportamento diferente do dispersante sobre a 

superfície do filler calcário em uma mistura com cimento. Portanto, a determinação do teor 

ótimo de dispersante para misturas de cimento-fillers não é trivial. Um estudo sobre como 

encontrar o teor ótimo de dispersantes será realizado no Capítulo 5. 

A água é também um dispersante, porém de baixa eficácia, pois diminui a resistência 

e não impede aglomeração. O papel da água deve ser o de participar da hidratação, recobrir as 

partículas e apenas dar leve dispersão ao sistema, não sendo jamais o principal dispersante. 

A manutenção da estabilidade no tempo é outro fator fundamental para a eficiência 

do uso dos ligantes. Se a consolidação ocorrer em tempo menor do que o necessário para 

aplicação, haverá necessidade de correção dos parâmetros reológicos, o que, em suspensões 

bem empacotadas e com teor de dispersante otimizado, será realizado com água, com 

diminuição do desempenho. A estabilidade no tempo está intimamente relacionada à perda da 

dispersão, que pode ocorrer devido a três fatores: 1) aumento da dissolução de íons na 

suspensão, que aumentam as forças iônicas e modificam o balanço de cargas elétricas; 2) 

perda de eficiência do dispersante devido ao seu tamanho molecular e concentração de cargas, 

que interagem diretamente com as cargas das partículas (muito variáveis); e 3) início da 

consolidação devido às reações de hidratação. Por isso, o estudo dos parâmetros reológicos no 

tempo é fundamental ao estudo de sistemas cimentícios contendo fillers e dispersantes. 

4.1.3 AUMENTO DA ÁREA ESPECÍFICA DOS LIGANTES 

Conforme visto, a dispersão de aglomerados é importante, entre outros motivos, para 

a maximização da reatividade dos grãos de ligantes, pois dispersos apresentam toda a sua área 

superficial livre para a realização de pontes de ligações químicas. 

O processo de endurecimento do concreto caracteriza-se pela ocorrência de reações 

químicas de ligações nas camadas externas dos grãos de ligantes na presença de água 

(PILEGGI, 2001). Mas, por menores que sejam os grãos, sempre haverá um núcleo anidro. 

Isto constitui um desperdício. Neste sentido, a quebra dos grãos transforma parte deste núcleo 

em área superficial, trazendo o aumento de área para o estabelecimento de ligações (Figura 

4.13). Quanto maior a área superficial, mais pontes são formadas. Além disso, ligantes mais 

finos podem contribuir para o maior empacotamento das partículas (OLIVEIRA et al, 2000; 

PILEGGI, 2001). 
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Figura 4.13 – a) grão original; b) aumento da finura do grão, com maior área reativa superficial. 

Conforme discutido no Capítulo 3, Catoia et al (2008) atingiu os menores índices de 

ILrc, entre outras estratégias, através da utilização de um cimento de alta finura. Outras 

vantagens trazidas por cimentos muito finos podem ser a diminuição da porosidade na zona 

de transição da interface (BENTZ, 1999) e o aumento da resistência em idades iniciais (VUK 

et al, 2001; ÖNER; ERDOGDU; GÜNLÜ, 2003), o que pode auxiliar algumas aplicações. 

Por existirem gastos energéticos extras nos processos de cominuição para aumento 

da finura do cimento, com acréscimo de emissões de CO2, Bentz (1999) argumentou que o 

uso de cimentos com partículas maiores poderia diminuir o impacto ambiental, por utilizar 

menos energia para moagem. Porém, o gasto energético extra para cominuição do cimento a 

granulometrias mais finas pode ser compensado, no caso de dosagem adequada, com a 

otimização dos índices ILrc e ICrc em concretos. Além disso, a modificação da granulometria 

pode se utilizar de energia renovável, reduzindo o impacto. A atual gama de modernos 

dispersantes, embora a custo elevado, também permite maximizar o desempenho de 

compostos confeccionados com partículas finas, o que não era possível até pouco tempo atrás. 

Na pasta endurecida, segundo Kaufmann; Winnefeld; Hesselbarth (2004), a adição 

de partículas ultrafinas de cimento à mistura com cimento de granulometria comum permitiu a 

obtenção de material mais denso com baixa relação a/c, apresentando menor porosidade e, 

consequentemente, melhores índices de resistência, durabilidade e menor retração. 

O potencial desta estratégia foi demonstrado em recente projeto de iniciação 

científica no qual o autor da presente tese participou diretamente (JACOMINI, 2011). No 

presente trabalho ela não será objeto de planejamento experimental específico. No Capítulo 8, 

porém, será demonstrado experimentalmente o impacto na eficiência do uso dos ligantes 

gerado pelo uso de um cimento de alta finura. 
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4.2 AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS CONVENCIONAIS DE DOSAGEM DE 

CONCRETOS SOB O ENFOQUE DA REOLOGIA 

Neste item, serão analisados alguns fundamentos de reologia e dosagem de 

concretos, para se compreender melhor o significado destes parâmetros para misturas que 

tenham como objetivo o aumento da eficiência do uso dos ligantes. 

4.2.1 TEOR DE ARGAMASSA, MPT E ABATIMENTO DE CONE 

O teor de argamassa (α) é um parâmetro de dosagem do método IPT/USP com 

intuito de fornecer a proporção correta entre quantidade de argamassa (entenda-se argamassa 

como a soma do teor de areia <4,8mm com o teor de pasta) e quantidade de agregados 

>4,8mm, para que seja atingida a fluidez desejada (medida pelo teste de abatimento de cone, 

ou slump) com a mínima relação água/cimento (a/c) possível. É calculado pela Equação 4.9: 

α=
1+a

1+m
     (4.9), onde 

α é o teor de argamassa seca, em %; a é a quantidade de areia, em massa; e m é a quantidade de areia 

+ agregados graúdos, em massa. 

Conforme a Figura 4.14, o teor de argamassa é um parâmetro que, indiretamente, 

mede o MPT da mistura, já que o aumento da quantidade de argamassa em relação à de 

agregados grossos promove afastamento destes últimos, o que permite sua mobilidade e provê 

o slump desejado. Em sistemas com baixo teor de argamassa (baixo MPT), os agregados se 

aproximam até o limite de, na falta de argamassa suficiente, formarem uma estrutura contínua 

que se trava e impossibilita a movimentação, mesmo com utilização de pastas de baixa 

viscosidade. Este fenômeno está ligado à segregação e será discutido no Capítulo 5. 

 

Figura 4.14 – Teor de argamassa (α) e a medição indireta da distância entre agregados (MPT): a) menor α, resultando em 

menor MPT; b) maior α, com maior MPT. 

Porém, o α é um parâmetro de dosagem limitado. Na prática, busca o teor de 

argamassa para preencher os vazios entre os agregados grossos – portanto o teor de argamassa 

para gerar MPT>0 –, mas o faz apenas de forma qualitativa pois sua determinação é feita por 
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uma série de ensaios visuais. Há ainda o problema de que o seu cálculo considera apenas duas 

granulometrias – acima e abaixo de 4mm –, tendo sua aplicação dificultada em situações onde 

se projeta com maior quantidade de faixas granulométricas, nas quais a definição do que é um 

agregado miúdo ou graúdo passa a ser cada vez mais relativa. 

4.2.2 RELAÇÃO A/C, POROSIDADE E RESISTÊNCIA 

A tecnologia de concreto desenvolvida no século XX tem a relação a/c como um dos 

principais parâmetros de dosagem. Abrams (1918), um dos fundadores desta tecnologia, já 

relacionava diretamente a relação a/c à resistência à compressão. 

Conforme visto anteriormente, a água é o fluido responsável por preencher os vazios 

entre os finos, cobrir sua área superficial e posteriormente afastá-los. Em concretos 

convencionais, os finos são basicamente o cimento, que apresentam grande constância 

granulométrica devido ao controlado processo industrial de sua produção. Como apresentam 

tendência a uma distribuição monomodal, os grãos de cimento que compõem a pasta tenderão 

a apresentar alta porosidade intergranular – se fossem uma distribuição monomodal perfeita 

esta porosidade seria da ordem de 36 a 40% (FUNK; DINGER, 1994; DE LARRARD, 1999). 

Neste cenário, a porosidade final da pasta será efetivamente determinada pelo teor de água, o 

que faz com que a resistência mecânica seja uma função direta da relação a/c. 

Porém, quando há maior empacotamento da pasta – como ocorre com a utilização de 

finos inertes de granulometrias selecionadas –, menor teor de água é utilizado para preencher 

vazios intergranulares, e, devido ao empacotamento realizado, a configuração dos poros 

intergranulares será diferente, tendendo os mesmos a serem menores. Assim, para a mesma 

quantidade de água, a porosidade no estado endurecido poderá mudar. Desta forma, para o 

mesmo cimento, o uso de finos inertes pode variar a resistência para a mesma relação a/c. 

Também pode ocorrer que a água disponível para a hidratação do cimento seja em parte usada 

para molhamento da superfície dos finos inertes, e menor quantidade de água estará 

efetivamente disponível para a manutenção da relação a/c. Assim, as características físico-

químicas dos finos alterarão a resistência mecânica para pastas de mesma relação a/c.  

4.2.3 O SLUMP COMO MÉTODO ÚNICO PARA MEDIR A FLUIDEZ 

O ensaio de abatimento de cone (slump) é utilizado convencionalmente para a 

medição da fluidez da mistura. Hoppe Filho; Cincotto; Pileggi (2008) e outros demonstram, 

porém, que as medidas deste ensaio relacionam-se diretamente à tensão de escoamento do 
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material, ou seja, sua capacidade de fluidez sob taxas de cisalhamento baixas. Para misturas 

de comportamento reológico não-newtoniano como os concretos, a viscosidade varia muito de 

acordo com a taxa de cisalhamento, as características da mistura e o tempo, ocorrendo desde 

pseudoplasticidade até dilatância (PILEGGI, 2001). Estes efeitos são relativamente ampliados 

em misturas de alto empacotamento, pois as distâncias entre as partículas, cada vez menores, 

aumentam o atrito entre elas, fazendo o comportamento de Bingham – comum em concretos 

de baixo empacotamento devido à baixa viscosidade da pasta, que se aproxima da viscosidade 

da água – ser alterado de forma significativa. Assim, este ensaio não é bom parâmetro para 

aplicações realizadas sob taxas de cisalhamento maiores, como bombeamento. Banfill (1983) 

faz uma discussão sobre métodos de medição reológica de concretos e a necessidade de se 

adotar ensaios que mensurem o comportamento em mais de uma condição de aplicação e/ou 

taxa de cisalhamento, devido ao frequente comportamento não-newtoniano de materiais 

cimentícios, onde altas concentrações e reações de hidratação estão presentes. 

Neste sentido, a Figura 4.15 apresenta comportamentos teóricos possíveis de 

concretos. Um concreto de alta viscosidade sob baixas taxas de cisalhamento (baixo slump) 

pode apresentar menor viscosidade com o aumento da taxa (pseudoplasticidade); e outra 

mistura, com baixa viscosidade sob baixa taxa de cisalhamento (alto slump), pode ter 

viscosidade maior quando esta taxa é aumentada (dilatância). Deste modo, o slump fornece 

informações incompletas. A descrição do slump ideal para concretos bombeáveis, por 

exemplo, é uma ação que pode trazer problemas na aplicação, como: 1) travamento da bomba 

por desconhecimento da fluidez na taxa de cisalhamento aplicada; ou 2) adição de água para 

aumentar fluidez a baixas taxas de cisalhamento, mas que seria desnecessária para boa fluidez 

a altas taxas. Em Wallevik; Wallevik (2011) é possível encontrar uma explicação mais 

detalhada dos fatores que implicam em modificações do comportamento reológico de 

misturas de pastas de cimento e concretos.  

 

Figura 4.15 – Gráfico taxa x tensão cisalhamento teórico para 3 misturas de concretos. 
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Conforme o item 4.2.1, o slump está relacionado ao MPT. Mesmo com uma pasta de 

alta viscosidade, é possível alcançar altos valores de slump quando há alto teor de pasta (alto 

MPT). Baixos valores de MPT, por outro lado, diminuirão o slump mesmo com a utilização 

de pastas de baixa viscosidade, caso onde há tendência à segregação (vide Capítulo 5). 

A viscosidade da pasta é um fator que depende muito do IPS (OLIVEIRA et al, 

2000). Quanto menor o IPS, maior a viscosidade da pasta e, portanto, maior o atrito entre os 

finos. O alto valor de área superficial destes componentes faz com que este atrito apresente 

grande impacto sobre a reologia, causando a dilatância, que impede que concretos sejam 

bombeados mesmo em casos em que o MPT é tão grande que provê auto-adensabilidade à 

mistura. Casos como este serão detalhadamente apresentados no Capítulo 6. 

A reologia do concreto, portanto, não é tão simples que possa ser medida – e 

prevista, no caso da bombeabilidade – apenas pelo teste de slump. Depende da combinação 

entre MPT e IPS, ou seja, entre o teor de pasta e a viscosidade desta pasta. Desta forma, a 

adoção de métodos de medições reológicas que apresentem o comportamento da mistura sob 

diversas taxas de cisalhamento, possibilitando a adoção de parâmetros adequados à aplicação, 

é condição fundamental à eficiência do uso dos ligantes. 

4.2.4 O MÓDULO DE FINURA 

O módulo de finura busca quantificar indireta e simplificadamente a distribuição 

granulométrica dos agregados – quanto maior, mais grosso o agregado. Em um cenário no 

qual o controle granulométrico é feito de forma precisa visando a determinação da porosidade 

intergranular entre as partículas, este indicador perde seu sentido. Além disso, o módulo de 

finura desconsidera as partículas abaixo de 150µm – um dos principais conceitos deste 

trabalho é justamente o fato de que partículas abaixo de 125µm devem ser utilizadas em 

misturas mais eficientes, desde que sejam corretamente caracterizadas e selecionadas. 

4.3 RELAÇÕES ENTRE REOLOGIA E ILRC 

Os requisitos reológicos de um concreto são, certamente, os maiores empecilhos à 

diminuição do consumo de ligantes. Para prover maior fluidez sob baixas taxas de 

cisalhamento, o MPT deve ser aumentado (aumento do teor de pasta). Desta forma, 

mantendo-se as características da pasta (teor de cimento na pasta e relação a/c), o concreto 

terá a mesma resistência, o que significa que o ILrc aumenta, já que, com mais pasta, haverá 

mais cimento. A diminuição do teor de cimento na pasta para se manter o consumo de 
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cimento inalterado neste caso (aumento do teor de pasta) faz com que, por outro lado, haja 

aumento da relação a/c, com diminuição da resistência e, portanto, também aumento do ILrc. 

Por outro lado, para prover maior fluidez sob altas tensões de cisalhamento, o IPS 

deve ser aumentado através do aumento do teor de água, o que aumenta a relação a/c e 

diminui a resistência para um mesmo teor de cimento, aumentando o ILrc. A busca do menor 

ILrc possível passa, portanto, pelo projeto de uma pasta com o menor teor de água possível 

para a reologia necessária. Isto depende de outros fatores além do IPS, como as características 

de empacotamento e a origem dos materiais, que modifica a forma dos grãos, sua dispersão e 

seu consumo de água. Após um bom projeto da pasta, o ILrc passa a depender de uma correta 

relação entre o empacotamento dos agregados, o teor de pasta no concreto (que depende do 

anterior), o teor de cimento na pasta, o teor de água total e a relação a/c, buscando-se a 

reologia com o mínimo de água possível. Estes conceitos serão explorados nos capítulos 

experimentais, onde será observada a relação entre reologia e eficiência ambiental do 

concreto. Banfill (2006) demonstra que os parâmetros de dosagem e seleção de materiais do 

concreto podem ser melhorados a partir de resultados de ensaios reológicos sobre as misturas. 

4.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Os métodos convencionais de dosagem de concretos serviram até os dias de hoje sem 

causarem maiores discussões. Isto ocorreu porque a abundância de recursos naturais sempre 

fez com que a reologia para aplicação fosse buscada através de métodos de dosagem de baixa 

complexidade técnica que primavam pela funcionalidade em detrimento da eficiência do uso 

do cimento – em outras palavras, permitem uso de baixo empacotamento e altos teores de 

água, o que, se por um lado diminui sensivelmente a eficiência do uso do cimento, por outro 

torna a reologia mais fácil e mais previsível devido às altas distâncias entre as partículas. 

Atualmente, o avanço de problemas ambientais tem trazido uma necessidade de 

aumento da eco-eficiência de todos os setores produtivos, inclusive o da construção civil, que 

é o maior consumidor de recursos naturais do planeta. No caso do concreto, o aumento da 

eficiência do uso do cimento é um avanço técnico fundamental para a mitigação dos gases do 

efeito estufa. Este avanço depende de uma profunda reestruturação dos fundamentos de 

reologia sobre as dosagens de concreto, através dos conceitos discutidos neste Capítulo.  

Os próximos capítulos irão trabalhar experimentalmente estes conceitos na tentativa 

de estabelecer maiores conhecimentos para a elaboração de uma reestruturação na dosagem 

de concretos com vistas ao controle reológico permitindo eficiência no uso dos ligantes. 
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55  FFOORRMMUULLAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMAATTRRIIZZ  CCIIMMEENNTTÍÍCCIIAA  

O aumento da eficiência do uso de ligantes depende de: 1) melhor desempenho 

reológico e mecânico da matriz; e 2) melhor empacotamento granulométrico dos agregados. 

A matriz será o objeto de estudo deste Capítulo. Por ser a fase que determina a 

movimentação dos agregados e também a ruptura de concretos convencionais, uma matriz 

bem projetada é fundamental para a otimização do uso dos ligantes. Será mostrado que a 

matrizes bem formuladas dependem da seleção dos componentes e de seu correto 

proporcionamento, pois variações de granulometria, composição química e morfologia 

influenciam o empacotamento, o consumo de dispersantes e água, a reologia e a resistência. 

A estrutura deste capítulo está baseada em quatro planejamentos experimentais. 

Inicialmente foi realizada caracterização das matérias-primas adquiridas.  

Posteriormente foi feito estudo para criação de metodologia de determinação do teor 

ótimo de dispersantes para as matérias-primas puras e misturadas em diferentes proporções.  

O terceiro planejamento avaliou a qualidade de finos inertes para concretos, baseado 

na comparação entre: 1) medições reológicas; 2) Fator de Forma (FF) calculado 

matematicamente; e 3) imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

Por fim, foi realizado planejamento de misturas para avaliação da influência das 

proporções de finos sobre as suas características reológicas e mecânicas de pastas cimentícias. 

5.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA MATRIZ ADEQUADA PARA CONCRETO 

O concreto é um sistema de partículas inertes de diferentes tamanhos aglutinadas por 

outras partículas, os ligantes – materiais que sofrem reações pozolânicas e de hidratação, 

sendo os mais usuais o clínquer e as adições minerais. A matriz de um concreto é a fase 

composta pelas partículas menores do que 125µm (HUNGER; BROUERS, 2009), sejam 

ligantes ou inertes. É responsável por: 1) aglutinar o sistema a partir de reações químicas dos 

ligantes; 2) fornecer a resistência no estado endurecido, uma vez que, em concretos 

convencionais, tende a ser a fase onde ocorre a ruptura; e 3) afastar os agregados mais 

grossos, possibilitando fluidez. Tem, assim, papel decisivo no comportamento reológico e 

mecânico do concreto, que podem ser melhorados através de: 1) melhoria do empacotamento 
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das partículas, o que diminui a porosidade, melhora a fluidez com menos água e aumenta a 

resistência mecânica (vide Capítulo 4); e 2) aumento das ligações químicas entre as partículas, 

obtidas através do avanço da hidratação e reações pozolânicas dos ligantes e de 

compatibilidade química favorável entre os ligantes e possíveis inertes. 

5.1.1 TEOR DE MATRIZ X VISCOSIDADE DA MATRIZ 

O teor de matriz de um concreto depende da quantidade de vazios existentes entre os 

agregados: quanto menor este volume, menor o teor de matriz, e, consequentemente, de 

ligantes necessário. A fluidez adequada de um concreto depende de um teor mínimo de matriz 

que é sempre maior do que os vazios entre os agregados, para aumentar o MPT. 

Por outro lado, a viscosidade da matriz é outro quesito de destaque para o 

desempenho reológico do concreto. Quanto menor sua viscosidade, mais rápida e fácil a 

fluidez da suspensão. Em sistemas com baixo teor de pasta, se esta pasta for muito viscosa, a 

mobilidade será baixa. Porém, este é o caso onde se usa o menor o teor de ligantes e água 

necessário para a mesma resistência, e, portanto, maior a eficiência do uso dos ligantes. 

Chegar ao limite do mínimo teor e máxima viscosidade de matriz permitindo a aplicação 

(reologia adequada) é a chave para um baixo ILrc. 

O problema é que a matriz, por ser composta de grãos < 125µm, apresenta partículas 

de baixa massa e grande área superficial (OLIVEIRA et al, 2000). Por isso, demanda maior 

teor de água para afastamento dos grãos. Porém, viscosidades excessivamente baixas geradas 

por aumento do teor de água tendem a gerar diminuição da densidade da matriz, podendo 

causar segregação dos agregados devido às forças predominantemente gravitacionais que 

atuam sobre estes (GOMES; BARROS, 2009), acarretando em menor homogeneidade e 

resistência mecânica. O aumento da água também aumenta a porosidade no estado 

endurecido, diminuindo a resistência. 

A viscosidade da matriz deve ser controlada, portanto, através de: 1) seleção de 

materiais que demandem menor consumo de água, por apresentarem baixa área superficial e 

melhor morfologia; 2) dispersão com mínimo teor de água (dispersantes em teor adequado); 

3) empacotamento de partículas que minimize o teor de água; e 4) proporção adequada do teor 

de ligantes. Estes fatores corretamente dosados conferem à matriz a menor viscosidade com 

menor teor de água possível, com aumento de resistência para o mesmo teor de ligantes. 
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5.1.2 USO DE FILLERS INERTES 

As características reológicas de concretos convencionais são, muitas vezes, atingidas 

através do aumento do teor total de matriz cimentícia (mais água e mais cimento) ou 

simplesmente aumento de água (DAMINELI et al, 2010a), pois isto aumenta o MPT e 

diminui a tensão de escoamento. No primeiro caso, se o aumento do teor de matriz for feito 

mantendo-se a relação a/c, a resistência final não é modificada, mas o consumo de cimento 

aumenta. Por outro lado, o acréscimo de água aumenta a relação a/c e diminui a resistência. 

Como a matriz é composta principalmente por cimento (e alguns finos provenientes dos 

agregados), este terá sido usado para prover fluidez. Ambas as medidas aumentam o ILrc.  

Os finos inertes podem mudar esta situação. Na prática têm sido desprezados, mesmo 

por normas técnicas (limitam o teor de finos inertes em areias) devido ao fato de comumente 

demandarem maior teor de água, diminuindo a resistência, já que não contribuem de forma 

importante com a resistência mecânica através de processos de hidratação. Assim, a 

resistência final pode ser diminuída. Por isso, o uso de fillers no concreto implica em um 

aumento no controle dos parâmetros de dosagem. 

Atualmente, modernos e eficientes dispersantes são capazes de dispersar os finos de 

forma efetiva, permitindo o uso destes materiais sem grandes aumentos no teor de água, o que 

permite formulações de resistências equivalentes, mesmo com diminuição do teor de clínquer 

– que é compensada pelo empacotamento gerado pelos fillers e pela diminuição da água 

necessária para a mesma reologia. Assim, além da sua total dispersão, a correta seleção dos 

fillers é fundamental. As novas possibilidades fazem com que as dosagens convencionais 

passem a ser grandes desperdícios de ligantes. Uma tendência atual é o uso de fillers como 

substituição ao clínquer para prover reologia (MOOSBERG-BUSTNES; LAGERBLAD; 

FORSSBERG, 2004; HUNGER; BROUERS, 2009). Esta tendência pode diminuir custos e 

impactos do concreto, como discutido no Capítulo 4. 

Porém, substituir clínquer por finos inertes sem aumento do empacotamento e sem 

pré-seleção dos materiais que demandem baixo consumo de água irá certamente diminuir a 

resistência final e a durabilidade devido ao aumento de água necessário. Isto, ligado ao uso de 

dispersantes em teores subjetivos, faz com que a reologia seja impossível de ser prevista. 

Para fazer o composto cimentício mais eficiente possível a partir das matérias-primas 

disponíveis, é importante dispersar a pasta completamente (vide Capítulo 4), o que pode ser 

feito através de teores otimizados de dispersantes. Quando a suspensão estiver dispersa, a 
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modificação de sua reologia será feita a partir da modificação do teor de água; este cenário 

provê o menor consumo de água possível para uma determinada formulação e comportamento 

reológico. Por outro lado, se o teor de água for mantido constante e a fluidez for controlada 

pelo teor de dispersante, a suspensão terá mais água do que o necessário, ou usará o mínimo 

teor de água apenas no caso fortuito do teor de dispersante ser igual ou maior do que o teor 

ótimo; há grandes chances de haver desperdício de dispersante. O teor ideal varia de material 

para material, de acordo com características de granulometria, área superficial e dos 

fenômenos físico-químicos de superfície, devendo ser analisado caso a caso. 

Outro conceito para a confecção de uma matriz eficiente é a utilização de finos que 

permitam bom empacotamento com os ligantes, mas que também apresentem a menor área 

superficial possível, para demandar menor teor de água. Isto depende da sua morfologia.  

Um terceiro fator de relevância são os efeitos físico-químicos de superfície do filler, 

tanto por questões de adsorção de dispersante, que está atrelada às cargas superficiais da 

partícula e seu respectivo potencial zeta (PLANK; HIRSCH, 2007), como também de 

compatibilidade química com o cimento sob pH > 12 (induzido pelo cimento na suspensão). 

Esta compatibilidade está relacionada com o potencial zeta do filler sob o pH de trabalho, e 

influi no comportamento reológico. Neste contexto, o tamanho da área superficial dos finos 

maximiza ou minimiza a atividade química que ocorre na superfície (ESPING, 2008). 

Percebe-se que o correto controle das características químicas e físicas dos 

componentes da matriz – sejam ligantes, inertes ou dispersantes – é fundamental. Este 

capítulo irá estudar o uso de fillers em compostos cimentícios com o foco de controlar a 

porosidade de empacotamento e propor métodos de medir o teor ótimo de dispersante para 

cada material e para os sistemas compostos entre cimento e fillers, bem como mostrar como 

estimar parâmetros que auxiliem na definição de fillers inertes de boa qualidade. 

5.2 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL, MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste item serão descritos os procedimentos experimentais realizados para a 

determinação de um método para se formular uma matriz de alto desempenho. Mais do que 

um caso particular, os procedimentos apresentados geram uma metodologia para se formular 

uma matriz otimizada a partir dos materiais disponíveis. 
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5.2.1 CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

O primeiro passo para a obtenção de uma matriz otimizada é a seleção das matérias-

primas, que devem possibilitar empacotamento. Foram adquiridas diversas matérias-primas – 

serão apresentadas e nomeadas no item 5.3.1 – para seleção das melhores. Os materiais 

apresentavam diâmetro abaixo de 125µm, e foram adquiridos em quantidades compatíveis 

para a realização de todos os ensaios sobre um mesmo lote de material. A seleção dos 

materiais mais adequados foi realizada através dos métodos de caracterização relacionados. 

5.2.1.1 Distribuição granulométrica 

Os materiais tiveram sua distribuição granulométrica caracterizada por ensaio de 

granulometria a laser. Neste, as partículas do material são dispersas em meio líquido – água 

ou álcool, dependendo da reatividade – e passam por uma lente, onde raios de laser são 

disparados sobre a amostra, que os desvia. Os ângulos entre a direção inicial e final dos raios 

são medidos. Quanto menores as partículas, maiores estes ângulos, e vice-versa. Foi utilizado 

equipamento Malvern Mastersizer, Figura 5.1, disponível no Laboratório de Microestruturas 

da Escola Politécnica da USP (LME-USP). 

   

Figura 5.1 – Equipamento para medição de granulometria a laser, marca Malvern Mastersizer. 

5.2.1.2 Densidade real 

A densidade real foi caracterizada por picnometria de Hélio, em equipamento 

Quantachrome MVP 5DC, Figura 5.2, disponível no LME-USP. Esta grandeza é fundamental 

tanto para a seleção como para a realização de cálculos de dosagem e de área superficial 

volumétrica. Por se tratarem de materiais de baixa porosidade, a proximidade entre a sua 

densidade real e a densidade aparente fez com que a medição da densidade aparente não fosse 

realizada, sendo utilizado, para as dosagens, o valor de densidade real. 
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Figura 5.2 – Equipamento para medição da densidade real por picnometria de He, Quantachrome MVP 5DC. 

O equipamento apresenta duas câmaras de volumes conhecidos: uma onde se coloca 

a amostra e outra de expansão (referência), ligadas por uma válvula de expansão. A amostra 

previamente seca em estufa a 50±10ºC por 24 horas, com massa conhecida, é colocada na 

câmara, inicialmente sem comunicação com a de referência. O gás He é injetado na câmara de 

referência. É medido o valor de pressão atingido (p1). O gás é transferido para a câmara onde 

se encontra a amostra, e a nova pressão (p2) é medida. Admitindo comportamento ideal do gás 

He, o volume do sólido pode ser calculado a partir da Equação 5.1: 

	 	     (5.1), onde:   

Va = volume da câmara da amostra; Ve = volume da câmara de expansão; Vs = volume do sólido. 

De acordo com o tamanho dos grãos da amostra utiliza-se um recipiente de volume 

diferente, sendo três disponíveis: micro, médio e grande. 

5.2.1.3 Área superficial 

Usualmente a medição de área superficial específica de cimentos é realizada pela 

técnica de Blaine, método que é baseado na comparação da amostra a ser caracterizada (seca e 

compactada) com uma amostra de cimento de referência, através do método de 

permeabilidade ao ar. É uma técnica que funciona bem para comparação entre amostras 

semelhantes, sendo uma medida relativa. Porém, não apresenta resultados precisos para a 

caracterização de partículas muito finas, com dimensões menores do que 10µm (HUNGER; 

BROUERS, 2009). A própria NBR NM 76:1998 diz que esta técnica serve principalmente 

para verificar a uniformidade do processo de moagem de uma fábrica de cimento, e permite 

apenas uma determinação limitada das propriedades do cimento em uso, podendo não 

fornecer resultados significativos para cimentos contendo materiais ultrafinos. Assim, os 

valores de área superficial determinados por esta técnica, em geral, apresentam erros 
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sistemáticos, tanto em cimentos (que em geral apresentam partículas inferiores a 10µm) como 

principalmente em pós mais finos, como os usados neste trabalho. Este erro ocorre porque a 

equação de Carman-Kozeny, utilizada neste método, não é válida para partículas inferiores a 

10µm (HUNT; ELSPASS, 1986). Na prática, observou-se também que resultados de Blaine 

apresentam baixa correlação com a fluidez de pastas contendo fillers, enquanto resultados 

obtidos pela técnica de BET apresentam correlações muito mais definidas com respostas 

reológicas e de resistência mecânica, o que demonstra que esta técnica mede a área superficial 

de partículas de forma muito mais efetiva e faz com que ela seja indicada como um método 

para controle e caracterização de finos (ESPING, 2008). Por isso, neste trabalho medições por 

Blaine não serão utilizadas, sendo substituídas por medições realizadas por BET 

(BRUNAUER; EMMET; TELLER, 1938). Como neste trabalho a área superficial não será 

utilizada apenas para comparação de materiais mas também para a realização de cálculos, isto 

faz com que seja essencial a sua medição da forma mais correta possível.  

Foi utilizado equipamento Gemini 2375 da Micromeritics, Figura 5.3, disponível no 

LME-USP. O equipamento possui o limite de medir materiais com área superficial mínima de 

1m2/g, o que impossibilita a medição da área superficial de grossos, em geral menores. Como 

os finos são os materiais de maior área superficial, as medições atingiram o objetivo principal. 

 

Figura 5.3 – Equipamento para medição da área superficial específica por BET, modelo Gemini 2375, Micromeritics. 

O método baseia-se na adsorção de gases na superfície do sólido. Neste trabalho, foi 

utilizado gás nitrogênio (é possível também utilizar kriptônio, argônio ou óxido nitroso) 

(DOLLIMORE; SPOONER; TURNER, 1976) em um recipiente fechado que abriga uma 

massa determinada do material. A temperatura é mantida constante e são executadas medições 

e cálculos de pressão interna do recipiente e de massa de gás injetada. Dos dados obtidos é 

tirado o volume teórico de gás adsorvido sobre a partícula, em camada unimolecular. Com as 

informações conhecidas sobre a molécula do gás nitrogênio, descobre-se a área superficial.  
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5.2.1.4 Composição química e mineralógica 

Todos os materiais tiveram a composição química determinada por fluorescência de 

Raios X. Os ensaios foram realizados por método semi-quantitativo, com análise de 

elementos químicos de flúor e urânio, em espectômetro por fluorescência de Raios X 

sequencial Axios Advanced, marca PANalytical, disponível no Laboratório de Caracterização 

Tecnológica da Escola Politécnica da USP (LCT-USP), Figura 5.4.a. 

A composição mineralógica e cristalográfica foi realizada por Difração de Raios X, 

uma técnica não destrutiva fundamentada no fato de que a estrutura cristalina de um material 

é uma distribuição regular tridimensional dos átomos no espaço. Estes estão organizados de 

modo a formar uma série de planos paralelos separados por uma distância d, que varia de 

acordo com o material. A lei de Bragg, proposta em 1913 pelos físicos ingleses W.H. Bragg e 

Sir W.L. Bragg, relaciona o ângulo de incidência da radiação (θ), a distância entre planos do 

cristal (d) e o comprimento de onda da radiação incidente (λ) através da equação 5.2: 

2 	      (5.2) 

O equipamento envia raios X sobre a amostra e capta o ângulo de refração. A 

intensidade do raio refletido é diferente entre os materiais, dependendo da estrutura cristalina, 

mais precisamente da distância d. Cada ângulo identifica um composto diferente. Os ensaios 

foram feitos com o método do pó, em difratômetro de RX marca PANalytical, modelo X’Pert 

PRO com detector X’Celerator, Figura 5.4.b, disponível no LCT-USP. 

A identificação das fases cristalinas foi obtida por comparação do difratograma de 

cada amostra com os bancos de dados PDF2 do ICDD – International Centre for Difraction 

Data (2003) e PAN-ICSD – PANalytical Inorganic Structure Database (2007). 

            

Figura 5.4 – Equipamentos para medição de: a) composição química por fluorescência de Raios X; b) composição 

mineralógica e cristalográfica por difração de Raios X quantificado pelo método de Rietveld. 
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5.2.1.5 Calor de hidratação 

O calor de hidratação foi parâmetro utilizado para comparação da evolução da 

hidratação das matrizes estudadas. Os objetivos foram: 1) avaliar se o uso de dispersante 

modifica a hidratação; e 2) avaliar a cinética de hidratação de sistemas de ligantes/inertes. As 

medições foram realizadas em calorímetro de condução isotérmica TAMAir com controle de 

temperatura, Figura 5.5, disponível no LME-USP.  

 

Figura 5.5 – Equipamento para medição do calor de hidratação de finos ligantes, marca TAMAir. 

A calorimetria é uma técnica que quantifica a energia liberada (calor) devido à 

cinética de hidratação de materiais cimentícios. A calorimetria isotérmica expressa o calor de 

hidratação real. A temperatura do meio é mantida constante, pois a amostra troca calor com o 

meio. Durante o ensaio o calor de hidratação é liberado individualmente, mas de modo 

simultâneo em relação às fases que se encontram em hidratação. O equipamento (Figura 5.5) 

mede o fluxo de calor liberado ao longo do tempo. 

As amostras foram processadas misturando-se manualmente 10g do pó com água em 

relação a/s=0,35 durante 1 minuto, e o início do ensaio se deu 3 minutos após o início da 

mistura. A temperatura foi mantida constante em 25ºC durante as 72 horas do ensaio. 

5.2.1.6 Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As matérias-primas estudadas foram analisadas através de micrografias obtidas por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), em equipamento Quanta 600 FEG, disponível 

no LCT-USP (Figura 5.6). As micrografias resultantes possibilitam a visualização da 

morfologia das partículas, sendo uma importante ferramenta para auxílio na compreensão dos 

resultados obtidos nos testes de caracterização reológica e de Fator de Forma das partículas. 
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Figura 5.6 – Equipamento para aquisição de imagens por MEV, marca Quanta 600 FEG. 

5.2.2 DETERMINAÇÃO DO TEOR ÓTIMO DE DISPERSANTE 

Na prática, a dosagem de dispersantes comumente não é determinada precisamente, 

devido à imprecisão do teste de abatimento de cone para determinar a viscosidade em altas 

taxas de cisalhamento, ou à simplificação adotada nos manuais dos produtos, que apresentam 

faixas estimadas de variação. O teor de dispersante assim determinado pode ser maior ou 

menor do que o teor ótimo para uma completa dispersão – que é o teor mínimo com o qual a 

mistura atinge mínima viscosidade, e varia de acordo com área e composição química de cada 

material –, o que diminui a eficiência do uso dos ligantes ou aumenta custos. Ainda há o 

problema de que, mesmo no caso da realização de testes reológicos mais precisos para 

determinação do teor ótimo, a combinação de diferentes materiais em diferentes proporções 

poderia demandar uma sequência de ensaios para cada combinação. 

O objetivo do planejamento deste item foi criar uma ferramenta para determinar o 

teor ótimo de dispersantes das matérias-primas puras. Após, foi investigada a possibilidade de 

se determinar rápida e objetivamente o teor de dispersante para diferentes proporções de 

misturas a partir dos dados das matérias-primas puras, o que pode economizar tempo e 

facilitar a dosagem. Conceitos da teoria DLVO foram usados para discutir os resultados. 

5.2.2.1 Determinação do teor inicial de água 

Para a realização dos ensaios para medição do teor ótimo de dispersante de cada fino, 

inicialmente foi determinada experimentalmente uma relação água/sólidos fixa, através da 

fixação da massa de sólidos (50g) e acréscimo de água aos poucos até que fosse possível a 

mistura, mesmo com dificuldade, em misturador IKA modelo R1303 “Dissolver Stirrer”, sob 

taxa de cisalhamento constante de 600 RPM. A medida utilizada para julgar o momento no 

qual a mistura tornou-se possível foi a observação do aspecto da mesma, quando esta passou a 

não mais apresentar desagregação e cisalhamento, gerados quando o baixo teor de água é 
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ainda insuficiente para molhar todos os grãos. Assim, o teor de água proporcionou sempre a 

maior concentração de sólidos possível. Este procedimento seguiu as diretrizes apresentadas 

em Fennis (2011). A condição de maior concentração de sólidos faz com que a dispersão da 

suspensão se torne mais difícil, pois a distância entre as partículas (IPS) fica menor. Soluções 

de alta concentração de sólidos podem, inclusive, apresentar aumento da viscosidade quando 

da utilização de dispersante além do teor ótimo (OLIVEIRA et al, 2000). Esta é, portanto, a 

situação de maior desafio ao desempenho do dispersante. Em sistemas de baixa concentração, 

o incremento da quantidade de dispersante não apresenta sensibilidade suficiente para que a 

mínima quantidade de dispersante seja encontrada, pois as partículas já se encontram 

afastadas pela presença de grande quantidade de água no sistema. 

5.2.2.2 Materiais 

Os materiais selecionados para o estudo de teor ótimo de dispersante foram: um 

cimento Portland de hidratação rápida (CP V-ARI), dois fillers calcários e um filler silicoso 

proveniente de resíduos de pedreiras.  

O cimento, aqui denominado de CPV1, foi selecionado por apresentar distribuição 

granulométrica fina e estreita e conter no máximo um pequeno teor de adições minerais (até 

5% de filler calcário), o que diminui as interferências de múltiplos fatores sobre os resultados. 

Apesar de terem sido adquiridos diversos fillers à base de calcário e compostos 

silicosos (vide caracterização no item 5.3.1), apenas alguns foram selecionados para a 

execução do estudo. No caso, foram selecionados dois fillers calcários, devido ao fato de que, 

em escala mundial, existe vasta disponibilidade de calcário, de forma que os resultados 

poderiam ser aplicados em larga escala no caso de sucesso. Por outro lado, os outros fillers 

adquiridos apresentam muitos compostos químicos e mineralógicos, dificultando as análises, 

e também, por serem resíduos de pedreiras, têm grande variabilidade granulométrica e 

mineralógica. Entre os fillers calcários, selecionou-se o F_Ca1 (ou F1) e o F_Ca5 (ou F5), que 

apresentam: 1) mesma origem mineral e, portanto, composição química similar, o que faz 

com que sua interação com o dispersante seja muito parecida; e 2) diferente distribuição 

granulométrica e área superficial, o que lhes confere diferentes valores de adsorção de 

dispersantes, em massa. O F5 apresenta distribuição granulométrica muito semelhante à do 

cimento (CPV1), de forma que possibilita a análise da substituição simples de uma partícula 

ligante por outra inerte de mesmas dimensões. O F1, por sua vez, apresenta distribuição 

granulométrica com partículas de menores diâmetros, e assim possibilita modificar o 
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empacotamento granulométrico. Para comparação, optou-se por selecionar um filler silicoso 

(resíduo de pedreira, denominado neste estudo de FSi), com curva granulométrica muito 

semelhante à do filler calcário mais fino (F1), permitindo comparações diretas. 

Foi utilizado um dispersante à base de policarboxilato, denominado neste trabalho 

como Disp_A. 

A caracterização dos materiais foi realizada de acordo com o item anterior. 

5.2.2.3 Planejamento experimental 

O planejamento experimental seguiu os passos descritos na Figura 5.7. Abaixo os 

passos são descritos individualmente. 

 

Figura 5.7 – Fluxograma do planejamento experimental. 

Passo 1 – de acordo com a Figura 5.7, testes reológicos foram desenvolvidos mantendo-se 

fixa a relação água/sólidos, em volume, e variando-se o teor de dispersante até que fosse 

atingida a menor viscosidade Para cada material puro ou composição cimento-filler, foi 

construído um gráfico “teor de dispersante” versus “viscosidade”; 

Passo 2 – determinação do erro estatístico do teste (precisão) através de ensaios duplicados; 

Passo 3 – nos gráficos construídos de acordo com o passo 1, o ponto mais baixo de 

viscosidade foi determinado, e normalizado como sendo o valor zero. Isto permite comparar 

diferentes misturas no mesmo gráfico com o erro experimental determinado no passo 2 para a 

determinação do teor ótimo de dispersante para cada material – o menor teor de dispersante 

que permite a mínima viscosidade. Estatisticamente, a menor viscosidade pode ser 

considerada a que estiver dentro dos limites do erro experimental – o qual foi aplicado sobre o 

valor absoluto de mínima viscosidade encontrado e normalizado como zero; 

Passo 4 – cálculo do teor ótimo de dispersante teórico para todas as pastas mistas por média 

ponderada, utilizando o teor ótimo de dispersante encontrado para cada matéria-prima pura; 
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Passo 5 – comparação entre o teor ótimo de dispersante medido (passo 3) e calculado (passo 

4) das pastas mistas, para verificar se é possível estimar o teor ótimo de dispersante a partir de 

cálculos (passo 4) que utilizem dados de consumo de dispersante das matérias-primas puras. 

A Tabela 5.1 sintetiza as misturas planejadas para estimar o teor ótimo de dispersante 

dos materiais puros (pastas "a" a "c") e misturados (pastas "d" a "j"). 

Tabela 5.1 – Composição das misturas para determinação do teor ótimo de dispersante. a/s é a relação água/sólidos. 

Mistura Composição (%)   
no. CPV1 F1 F5 a/s 
a 100 - - 0,35 
b - 100 - 0,35 
c - - 100 0,35 
d 25 75 - 0,35 
e 50 50 - 0,35 
f 75 25 - 0,35 
g 25 - 75 0,35 
h 50 - 50 0,35 
i 75 - 25 0,35 
j 40 40 20 0,35 

5.2.2.4 Teste de reometria de fluxo contínuo 

A determinação do comportamento reológico de cada mistura apresentada na Tabela 

5.1, para cada teor de dispersante, seguiu os passos da Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 – Fluxograma dos passos do teste de reometria de fluxo contínuo. 

O instrumento de mistura utilizado foi um IKA R1303 "Dissolver Stirrer" (Figura 

5.9.a). O reômetro de pasta utilizado nas determinações de comportamento reológico foi um 

AR-550, TA Instruments, com geometria placa-a-placa (Figura 5.9.b). 

      

Figura 5.9 – a) equipamento para mistura de pasta, hélice modelo R1303 “Dissolver Stirrer”, IKA; b) equipamento para 

medição de reometria de pasta, modelo AR-550, TA Instruments. 
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Os testes reológicos mediram a tensão de cisalhamento das pastas durante a 

aceleração (taxas de cisalhamento de 0 e 400 s-1) e a desaceleração (400 a 0 s-1), resultando 

em uma curva reológica de ida-e-volta. 

A partir de cada curva reológica, foram obtidos os parâmetros reológicos: 

a) viscosidade plástica, ajustando a curva ao modelo de Herschel-Bulkley. Duas viscosidades 

plásticas podem ser calculadas: uma para a curva de aceleração e outra para desaceleração; 

b) viscosidade aparente, que é a viscosidade calculada para cada ponto “taxa cisalhamento” x 

“tensão cisalhamento”, a partir da razão entre ambas. Neste trabalho, foi calculada a 

viscosidade aparente para a maior taxa de cisalhamento (400 s-1), pois é um bom indicador 

para estimar o comportamento reológico sob condições de aplicação extremas, como 

bombeamentos; 

c) tensão de escoamento pelo modelo de Herschel-Bulkley (um valor para a curva de 

aceleração e outro para a desaceleração); 

d) tensão de escoamento obtida dos resultados experimentais (uma na aceleração e outra na 

desaceleração); 

e) área de histerese, que mede a diferença entre as curvas de aceleração e desaceleração; 

f) o expoente do modelo de Herschel-Bulkley (um para a aceleração e outro para a 

desaceleração), que é uma informação importante para se avaliar o comportamento reológico 

do material em termos de dilatância ou pseudoplasticidade. 

5.2.3 INFLUÊNCIA DA FORMA DO FILLER NA REOLOGIA 

Apenas a dispersão dos fillers não é suficiente para garantir bom desempenho. 

Mesmo que estes tenham distribuição granulométrica que permita melhor empacotamento, a 

sua forma pode ser um entrave à eficiência da mistura. Fillers com formatos pouco esféricos 

ou alta rugosidade superficial aumentam o consumo de água para a fluidez da pasta. No caso 

dos não-esféricos, as partículas movimentar-se-ão de forma aleatória e em movimentação 

rotacional e, portanto, em diversos instantes t durante a mistura haverá partículas em posições 

cruzadas, travando a movimentação. Neste caso a fluidez necessita de mais água para afastar 

as partículas até que estas interferências sejam minimizadas. Os vazios intergranulares entre 

as partículas também apresentam maiores dimensões do que sistemas de partículas esféricas. 

No segundo caso, quando os fillers apresentam alta rugosidade superficial (entenda-se 
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rugosidade, de forma simplificada, como reentrâncias e imperfeições na superfície da 

partícula), mesmo que a partícula aproxime-se, em formato, de uma esfera, a área superficial é 

grandemente aumentada com relação a partículas também esféricas, de mesmo diâmetro, 

porém sem rugosidade (esfera ideal). Assim, além de providenciar bom empacotamento e 

serem dispersos, a qualidade dos fillers é fundamental, sendo expressa pela proximidade que 

este filler tem a uma partícula de mesmo diâmetro porém perfeitamente esférica. 

Este item propõe um método para estimar a qualidade dos fillers. A metodologia foi 

baseada no cruzamento dos resultados de testes reológicos (que incluíram medição do 

consumo de dispersante e teor mínimo de água para mistura), cálculo matemático do Fator de 

Forma (FF) e análise de imagens obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

utilizando fillers de diferentes tamanhos, áreas superficiais e composição química.  

5.2.3.1 Materiais 

Para facilitar a execução, foram selecionados os mesmos materiais utilizados no item 

5.2.2 – CPV1, F1, F5, pois, além das justificativas já detalhadas em 5.2.2.2, estes materiais já 

tinham as curvas reológicas para consumo do teor de dispersante realizadas, além de 

determinado o teor de água mínimo para mistura inicial. Como os fillers F1 e F5 apresentam 

composição mineralógica semelhante, as afinidades químicas superficiais e a forma e 

rugosidade dos grãos devem ser semelhantes, pois, mesmo apresentando granulometrias 

distintas, os planos de clivagem do material rompidos durante o processo de cominuição 

devem apresentar mesma orientação cristalográfica (VAN VLACK, 1970). 

O FSi, proveniente de resíduos de britagem de rochas para produção de agregados, 

permite aprofundar o estudo, pois permite comparar o Fator de Forma, comportamento 

reológico, consumo de dispersante, consumo de água e área superficial sobre dois fillers de 

grãos de tamanhos semelhantes (F1 e FSi) mas origens distintas. 

5.2.3.2 Teor de dispersante e teor de água 

Para cada material foram determinados: 1) o teor mínimo de água; e 2) o teor ótimo 

de dispersante, através dos métodos de ensaios reológicos do item 5.2.2. 

5.2.3.3 Fator de Forma (FF) 

A partir dos dados de distribuição granulométrica (laser) e da área superficial (BET), 

é possível estimar o Fator de Forma (FF) dos materiais. Este é aqui definido como um 
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indicador que expressa a relação entre a área superficial real e a área superficial teórica da 

partícula (HUNGER; BROUERS, 2009). A última pode ser calculada matematicamente a 

partir dos tamanhos de partículas determinados na distribuição granulométrica, considerando-

se partículas esféricas perfeitas (menor área superficial possível). Mesmo havendo os erros 

relatados em literatura sobre as determinações de tamanhos de partículas por testes a laser 

(ERDOGAN et al, 2010), estes são pequenos para o cálculo da área superficial teórica, 

fazendo com que os valores calculados sejam úteis aos objetivos propostos. 

O FF é um indicador útil na avaliação da morfologia, pois expressa matematicamente 

a proximidade entre o formato e rugosidade da partícula real e o formato e rugosidade da 

esfera perfeita de mesmo diâmetro. Quanto menor a relação, mais próxima está a área 

superficial da partícula da área da esfera, e portanto menor a angulosidade e rugosidade do 

grão. Isto faz com que ele apresente adsorção de menor quantidade de água e solicite menor 

teor de água para a mesma fluidez. Um FF de 1 representa uma esfera perfeita sem 

rugosidade; FF maiores representam, progressivamente, partículas de menor esfericidade. 

O FF, apesar de ser uma medida indireta, é calculado matematicamente (método 

quantitativo) e portanto apresenta grande utilidade, principalmente quando é utilizado para 

avaliar o teor de água requerido para dada fluidez de um sistema. 

O FF dos materiais estudados foi calculado através da Equação 5.3: 

ó
           (5.3), onde 

SSA = área superficial específica; SSA medida = valor determinado por ensaio de BET. 

A SSA teórica, por sua vez, é calculada através da Equação 5.4: 

ó        (5.4), onde 

VSA = área superficial volumétrica; γ = densidade. 

A VSA é calculada a partir da Equação 5.5: 

∑ í 	 	% . .

í
    (5.5), onde 

Apartícula = área superficial teórica de cada ø de partículas encontrado na distribuição granulométrica; % distrib 
gran = percentual do ø de partículas encontrado na distribuição granulométrica; Vpartícula = volume da partícula. 

Considerando-se teoricamente que uma partícula de determinado diâmetro seja 

esférica, é possível calcular matematicamente sua área superficial teórica (Apartícula) e seu 

volume teórico (Vpartícula) através das Equações 5.6 e 5.7: 
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í ∅      (5.6) 

í
∅ 		     (5.7) 

Através das Equações 5.3 a 5.7, pode-se calcular a área superficial teórica (SSA 

teórica) para cada distribuição granulométrica e, portanto, o FF de cada material. 

5.2.3.4 Análise de imagens através de MEV 

Foram obtidas micrografias dos materiais através de ensaios de MEV. As figuras 

resultantes foram utilizadas para analisar os resultados de reologia (teor de água, teor de 

dispersante e características da curva reológica) e FF. 

5.2.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR MÍNIMO DE ÁGUA 

O teor ótimo de dispersante foi determinado sob a menor relação água/sólidos 

possível em condição de ausência de dispersante (item 5.2.2). Porém, com a adição de 

dispersantes em teor ideal, a viscosidade cai e o teor de água pode ser diminuído, com 

aumento da eficiência. A determinação do teor mínimo de água foi objeto de estudo deste 

planejamento. Foi realizado através de ensaios de reometria nos quais foi mantido o teor 

ótimo de dispersante e diminuído o teor de água (a/s), possibilitando avaliação do mínimo teor 

de água possível e do comportamento reológico destas misturas. Os equipamentos, 

procedimentos de mistura e de ensaio reológico foram idênticos ao descrito no item 5.2.2. 

5.2.5 PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO DE MISTURA DE MATRIZES 

Após definido o teor ótimo de dispersante e mínimo de água, foi traçado um 

planejamento estatístico de misturas visando otimizar o empacotamento e desempenho 

ambiental da pasta, de acordo com Cornell (1990). Neste tipo de planejamento o mínimo e 

máximo valor de cada componente da mistura são especificados (de 0 a 100%), e algumas 

misturas são criadas de forma a permitir uma previsão das respostas solicitadas para qualquer 

composição. A otimização da pasta é fundamental para o aumento da eficiência, pois em 

concretos comuns, as falhas de ruptura ocorrem na pasta (MEHTA, 2008). 

Cada composição foi executada com teor ótimo de dispersante, calculado conforme o 

item 5.2.2. A água foi fixada na quantidade mínima possível. Isto permite estudar os sistemas 

sob baixa porosidade a alta interação entre partículas.  
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Foram moldados corpos-de-prova cilíndricos de dimensões 5x5cm para realização 

dos testes de compressão a 7 e 28 dias. A mistura da pasta para moldagem dos corpos-de-

prova foi realizada em misturador IKA R1303 “Dissolver Stirrer”, por 3 minutos sob 600 

RPM, e 4 minutos sob 2000 RPM.  A curva reológica foi determinada conforme item 5.2.2. 

Para melhor visualização, os dados do planejamento de misturas serão apresentados 

em Tabela conjunta com os resultados, na análise de resultados, seguindo as recomendações 

de análise de planejamentos estatísticos de mistura descritas em Cornell (1990).  

5.2.5.1 Porosidade teórica da composição granulométrica no estado endurecido 

Como este estudo analisa a influência do empacotamento de partículas sobre o 

desempenho reológico e mecânico da matriz, a porosidade teórica foi calculada pelo modelo 

de Westman; Hugill (1930) apud Funk; Dinger (1994) (vide Capítulo 4). Mas a porosidade da 

matriz no estado endurecido também foi determinada a partir de Antunes (2005); Quarcioni et 

al (2009); Cincotto et al (2010). Os cálculos estão apresentados nas Equações 5.8 a 5.10: 

ó
      (5.8) 

Vporos = Var + VH2O – VH2O combinada   (5.9) 

VH2O combinada = Mcimento x 0,2   (5.10), onde: 

Vporos = volume de poros; Var = volume de ar, medido experimentalmente; Vsólidos = volume de sólidos, em %, 
determinado na dosagem; VH2O = volume de água total, em %, determinado na dosagem; VH2Ocombinada = volume 
de água combinada com o cimento; Mcimento = massa de cimento, em %, determinada na dosagem. 

Para o cálculo da água combinada a massa de cimento foi multiplicada por 0,2 – 

valor aproximado, determinado experimentalmente, da massa de cimento que reage com a 

água após 28 dias de hidratação (HELENE; TERZIAN, 1994). 

5.2.5.2 Indicadores de desempenho ambiental – IL e IC 

Para determinação do desempenho das matrizes com relação à eficiência no uso dos 

ligantes e emissões de CO2, foram utilizados os indicadores ILrc e ICrc (Capítulo 2). 

5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.3.1 CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS 

Nem todos os materiais apresentados neste item foram utilizados no planejamento 

experimental, mas foram objeto de estudo prévio até a seleção dos materiais utilizados. 



80 

As Figura 5.10 e 5.11 apresentam as distribuições granulométricas dos materiais. 

  

Figura 5.10 – Curvas granulométricas discretas de finos inertes <125µm disponíveis. As siglas Ca e Si representam, 

respectivamente, predominância de composição química à base de cálcio e sílica. 

 

Figura 5.11 – Curvas granulométricas discretas de finos ligantes <125µm disponíveis. São cimentos comercializados no 

Brasil. As siglas CP V e CP III seguem as especificações de norma. 

A Tabela 5.2 apresenta a densidade real e a área superficial das matérias-primas. 

Tabela 5.2 – Densidade real e área superficial das matérias-primas disponíveis, indicando: a) ligantes (cimentos); b) inertes 

mais finos; c) inertes de granulometria semelhante; e d) inertes mais grossos do que os ligantes disponíveis. 

  Material Densidade (kg/dm3) Área superficial (m2/g) 

C
im

en
to

s Microcem 2,89 3,20 

CP III 2,83 1,37 
CP V 1 2,89 1,78 
CP V 2 2,98 1,51 

In
er

te
s 

m
ai

s 
fi

no
s Microfiller Si 2,64 3,51 

Filer Ca90 2,73 10,71 
Filer Ca95 2,66 11,76 
Filer Ca HP 2,61 13,86 

Filer Ca1 2,62 2,97 
Filer Ca3 2,63 2,15 

Igual Filer Ca5 2,65 1,46 

In
er

te
s 

m
ai

s 
gr

os
so

s Filer Ca200 2,70 0,63 
Filer Ca325 2,64 0,77 
Filler Si1 2,73 1,21 
Filler Si2 2,73 1,09 
Filler Si3 2,73 1,11 
Filler Si5 2,68 2,75 
Filler Si6 2,80 0,81 
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As Tabelas 5.3 e 5.4 apresentam, respectivamente, a caracterização química 

(fluorescência de RX) e mineralógica (difração de RX pelo método de Rietveld). 

Tabela 5.3 – Caracterização química dos materiais por fluorescência de Raios X. 

Material 
Óxidos 
(%) CP III CP V 1 CPV 2 Microcem 

Microfiller 
Si 

Filler Ca 
1 

Filler Ca 
3 

Filler Ca 
5 

Filler Ca 
90 

Filler Ca 
95 

Filler Ca 
HP 

CaO 52,1 64,5 61,7 54,1 4,19 51,4 54,6 60,7 53,8 54,3 54,1 
SiO2 28,2 15,5 19,3 24,5 61 2,21 2,26 3,68 1,02 0,55 0,88 
Al2O3 8,46 2,81 4,34 7,16 14,9 0,05 0,07 0,1 0,06 0,1 0,38 
Fe2O3 1,57 3,17 3,36 2,53 6,11 0,04 0,03 0,04 0,06 0,03 0,03 
MgO 3,64 1,5 0,59 1,75 2,44 6,17 3,49 5,76 2,09 1,41 0,95 
SO3 3,0 7,98 5,85 7,93 0,1 0,01 0,02 0,02 0,04 0,07 0,06 
K2O 0,71 1,12 0,97 0,71 3,78 0,01 0,23 0,02 - 0,01 - 
Na2O 0,25 0,3 0,3 0,19 3,9 - - - 0,11 0,1 0,13 
P2O5 0,05 0,18 0,21 0,15 0,57 0,03 0,02 0,05 0,04 0,03 0,05 
TiO2 0,76 0,26 0,26 0,36 0,92 - - - - - - 
Outros 0,60 0,34 0,35 0,65 0,88 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 0,02 
PF 0,66 2,34 2,77 -0,03 1,21 40,05 39,24 29,59 42,76 43,39 43,4 

Tabela 5.4 – Caracterização mineralógica dos materiais por difração de Raios X – método quantitativo de Rietveld. 

% estimada           Material       
Nome composto Fórmula química CPIII CPV1 CPV2 F1 F3 F5 MF Si F_90 F_95 F_HP 
Silicato de cálcio (C3S) Ca3SiO5 42 54 63 - - - - - - - 
Silicato de cálcio (C2S) Ca2SiO4 27 19 17 - - - - - - - 
Calcita CaCO3 16 7 - 70 85 75 - 91 95 96 
Brownmillerita Ca2(Al, Fe+3)2O5 9 6 10 - - - - - - - 
Dolomita CaMg(CO3)2 6 - - 28 12 18 - 9 5 4 
Gipso Ca(SO4) (H2O)2 - 5 5 - - - - - - - 
Sulfato cálcio hidratado Ca(SO4) (H2O)0,5 - 4 - - - - - - - - 
Óxido alumínio e cálcio Ca3Al2O6 - 3 - - - - - - - - 
Portlandita Ca(OH)2 - 2 - - - - - - - - 
Quartzo SiO2 - - 5 1 2 1 21 - - - 
Tremolita Ca2Mg5Si8O22(OH)2 - - - - 1 3 - - - - 
Diopsídio CaMgSi2O6 - - - - - 3 - - - - 
Talco Mg3(Si2O5)2(OH)2 - - - 1 - - - - - - 
Albita (Na,Ca)Al(Si,Al)3)8 - - - - - - 29 - - - 
Ortoclásio KAlSi3O8 - - - - - - 5 - - - 

Cordierita 
Mg1,252Fe0,616Al3,836 

Si4,830O18(H2O)0,58 
- - - - - - 3 - - - 

Flogopita KMg3Si3AlO10(OH)2 - - - - - - 42 - - - 

Percebe-se que, apesar de se ter buscado cimentos com o mínimo teor possível de 

adições para minimizar as variáveis, os dois cimentos CPV apresentaram perda ao fogo (PF) 

(vide Tabela 5.3), o que indica que possuem filler calcário na composição. 

A Tabela 5.5 apresenta os resultados de caracterização dos cimentos efetivamente 

utilizados no trabalho de acordo com as normas técnicas relacionadas.  

Tabela 5.5 – Caracterização dos cimentos utilizados de acordo com as normas relacionadas – água de consistência normal 

(NM 43), tempo de início e fim de pega (NM 65), área específica por Blaine (NM 76) e massa específica (ME) (NM 23). Os 

ensaios foram realizados pela ABCP. 

 
Água consistência 

normal (%) 
Tempo início / 

fim pega 
Blaine (cm2/g) ME (kg/dm3) 

Cimento NBR NM 43 NBR NM 65 NBR NM 76 NBR NM 23 
CPV1 33,0 3:25 / 4:45 5410 3,01 
CPV2 32,0 3:25 / 4:45 4550 3,07 

 

A Tabela 5.6 apresenta a caracterização dos dispersantes utilizados no trabalho. 
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Tabela 5.6 – Caracterização dos dispersantes utilizados – parâmetros fornecidos pelo fabricante ou ensaiados em laboratório. 

 
Disp_A 

(policarboxilato) 
Disp_B 

(policarboxilato) 
Disp_C 

(policarboxilato) 
Forma física Pó Líquido Líquido 
Aparência Amarelo / marrom Amarelo / marrom Marrom 
Densidade (kg/dm3) 0,300 a 0,600 1,072 1,093 
pH (20ºC) 6,5 a 8,5 6,71 6,82 
Teor sólidos (%) 100 31,13 31,38 
Recomendação dosagem (%) 
em relação à massa de finos 

0,05 a 1,00 - - 

5.3.2 DETERMINAÇÃO DO TEOR ÓTIMO DE DISPERSANTE 

A Figura 5.12 apresenta as curvas de reometria rotacional para a suspensão de CPV1 

com relação a/s = 0,35. Os diferentes teores de Dispersante A estão indicados na legenda. Os 

resultados foram divididos em 2 gráficos para melhor visualização de acordo com a escala. 

 

Figura 5.12 – Taxa de cisalhamento versus tensão de cisalhamento, pasta "a" (100% CPV1), relação a/s=0,35. Os dados da 

legenda indicam a relação a/s e o teor de dispersante. 

Na Figura 5.12, todos os resultados reológicos obtidos sobre a pasta "a" (CPV1 puro) 

estão apresentados. Para a relação a/s definida, as pastas com baixos teores de dispersantes 

tenderam a apresentar altas tensões de cisalhamento e grandes oscilações, comportando-se 

como sólidos. Isto ocorreu porque estas pastas apresentaram viscosidade tão alta que, ao 

serem ensaiadas, sofreram cisalhamento em sua microestrutura – a porção do material em 

contato com o reômetro, ao ser rotacionada, desprendeu-se da porção de material em contato 

com a base. Os valores medidos, portanto, não apresentam significado físico, e, sendo as 

misturas de maior viscosidade, sua importância para a determinação do teor de dispersante é 

desprezível. Por questões de escala estas medidas também dificultam a leitura das curvas de 

maior importância, que são as de menores tensões de cisalhamento. Desta forma, para os 

próximos materiais, os ensaios que seguiram a mesma tendência foram removidos. 
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Para auxiliar na validação estatística do teor ótimo de dispersante, durante a 

execução dos experimentos, 9 testes foram selecionados aleatoriamente e foram repetidos 

com o intuito de se determinar o erro experimental do método. O cálculo do erro foi baseado 

na diferença entre os resultados dos testes repetidos, sendo o parâmetro analisado a 

viscosidade aparente calculada no ponto de taxa de cisalhamento de 400 RPM. A Tabela 5.7 

apresenta erro experimental calculado para cada ensaio. O erro foi medido apenas sobre 

misturas que já apresentavam baixa viscosidade – condição mais próxima do teor mínimo de 

dispersante, cuja determinação é o objetivo principal. Em misturas com teores de dispersante 

altos (próximos do ideal ou em teor ideal) como as analisadas, a variação absoluta do ensaio é 

menor. Assim, o erro é sistemático, ou seja, com magnitude constante em relação à ordem de 

grandeza dos resultados, e não um erro relativo (proporcional). 

Tabela 5.7 – Determinação do erro experimental. A viscosidade aparente foi medida no ponto de taxa de 

cisalhamento de 400 RPM. 

Mistura 
 Teor de 

dispersante (%) 
Viscosidade 

aparente (Pa.s) 
Erro 

experimental 

a (100% CPV1) 0,60 
0,102 

0,029 
0,073 

b (100% F1) 0,20 
0,174 

0,026 
0,148 

c (100% F5) 0,10 
0,208 

0,059 
0,149 

c (100% F5) 0,13 
0,083 

0,008 
0,075 

g (25%CPV1+75%F5) 0,20 
0,215 

0,028 
0,187 

i (75%CPV1+25%F5) 0,40 
0,216 

0,042 
0,174 

d (25%CPV1+75%F1) 0,20 
0,170 

0,051 
0,120 

e (50%CPV1+50%F1) 0,20 
0,180 

0,035 
0,145 

e (50%CPV1+50%F1) 0,30 
0,113 

0,038 
0,075 

Erro médio (Pa.s)     0,035 

Assim, assumindo que o erro experimental na determinação da viscosidade aparente 

(reômetro + medição de massa dos componentes + processo de mistura das pastas) está em 

torno de 0,035 Pa.s, que é um valor pequeno quando comparado às ordens de grandeza das 

viscosidades aparentes mensuradas, é possível plotar os gráficos de "teor de dispersante 

versus viscosidade aparente" com a utilização do erro experimental para auxílio na 

determinação do teor ótimo de dispersante para o sistema estudado.  

A Figura 5.13 apresenta o gráfico "teor de dispersante versus viscosidade aparente" 

para a pasta "a" (100% CPV1), sendo a viscosidade aparente calculada no ponto de taxa de 

cisalhamento de 400 RPM de cada ensaio da Figura 5.12. As linhas vermelhas representam o 
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erro experimental (Tabela 5.7) aplicado sobre o ponto de maior teor de dispersante ensaiado, 

no qual a viscosidade aparente é a menor possível ou algo próximo a ela. O erro foi 

adicionado e subtraído sobre este valor de viscosidade, de forma que as linhas apresentam a 

variação possível para mais ou para menos do valor medido. 

 

Figura 5.13 – Teor de dispersante versus viscosidade aparente, pasta "a" (100% CPV1), a/s=0,35. As linhas tracejadas 

indicam o erro experimental. 

Observa-se na Figura 5.13 que a viscosidade aparente diminui com o aumento do 

teor de dispersante, até um momento em que há estabilização mesmo com o aumento do teor 

de dispersante. Comparando a diminuição da viscosidade aparente causada pelo incremento 

do teor de dispersante com o erro estatístico, é assumido que a menor viscosidade aparente foi 

atingida em todos os pontos que se encontram dentro da área delimitada pelo erro 

experimental, o que significa que a diferença entre a viscosidade aparente medida neste teor 

de dispersante e no maior teor de dispersante utilizado no ensaio é menor do que o erro. 

Estatisticamente elas são iguais (BOX; HUNTER; HUNTER, 1978). Assim, o teor ótimo de 

dispersante pode ser considerado o ponto de menor teor de dispersante onde a viscosidade 

aparente está dentro do erro experimental. Na Figura 5.13, o teor ótimo é 0,50%. Mais 

dispersante do que este teor aumenta o custo e não é útil para aumentar a dispersão da 

suspensão e diminuir a viscosidade. Isto porque o dispersante adicionado vai se ligando à 

superfície das partículas e atua afastando-as, melhorando a fluidez (OLIVEIRA et al, 2000); 

porém, quando há saturação de dispersante sobre a superfície das partículas, as moléculas 

adicionadas em excesso ficarão em suspensão e não poderão atuar efetivamente na dispersão. 

A determinação do teor mínimo de dispersante é importante por motivos 

econômicos, e também porque dispersantes em teores elevados podem retardar a cinética de 
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hidratação da pasta, como observado na Figura 5.14. Os ensaios de calorimetria foram 

realizados sobre a mesma pasta "a" (100% de CPV1) e com o mesmo Dispersante_A. 

 

Figura 5.14 – Calor de hidratação da pasta "a" (100% CPV1), a/s=0,35; a) sem dispersante; b) com dispersante (teor ideal). 

Para avaliar se o teor de água inicial influencia na determinação do teor ótimo de 

dispersante, o ensaio foi repetido com o mesmo material (pasta "a", 100% CPV1) alterando-

se a relação a/s para 0,375 e 0,50. Os resultados estão apresentados no Anexo B. 

Apesar das modificações observadas nos valores absolutos de tensão de cisalhamento 

e consequentemente viscosidade aparente das pastas, os teores de dispersante ótimos 

encontrados foram semelhantes independentemente do teor de água utilizado. Portanto, 

mesmo que a determinação da relação a/s inicial não seja exata, o método é aplicável. Isto 

permite flexibilização da determinação das condições iniciais do ensaio. 

As mesmas análises foram realizadas para as pastas "b" a "j" (Tabela 5.1), e as 

curvas de reometria rotacional (taxa de cisalhamento versus tensão de cisalhamento) e 

variação da viscosidade de acordo com o teor de dispersante estão apresentadas no Anexo B. 

Grande parte das pastas contendo F1 e F5, independentemente do teor de dispersante, 

apresentaram comportamento dilatante. Este comportamento deveu-se ao uso de baixo teor de 

água nas misturas, o que aproximou as partículas. Neste cenário, conforme há aumento da 

taxa de cisalhamento, a tendência é o aumento da probabilidade de encontro e colisão entre 

partículas, o que justifica o aumento da tensão de cisalhamento. Isto demonstra que o cenário 

de compostos cimentícios de baixo consumo de clínquer e de água – premissas para o 

aumento do desempenho – é complexo, e, para poder ser aplicado, necessita de grande 

controle reológico – caso contrário problemas podem ocorrer na aplicação. As curvas fora do 

padrão de comportamento reológico de Bingham fazem com que a viscosidade a altas taxas 
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de cisalhamento não tenha correlação direta – ou ao menos linear – com a tensão de 

escoamento, que, em muitos casos, é o único parâmetro reológico medido na prática. 

A Tabela 5.8 sintetiza os teores ótimos de dispersante (TOD) encontrados para as 

misturas "a" a "j", de acordo com as Figuras do Anexo A. Como os teores de dispersante 

foram variados em intervalos pequenos, o erro que pode ocorrer na medição pode ser 

considerado desprezível em termos de dosagens práticas. Como o teor ótimo de dispersante 

medido é um percentual que expressa a quantidade de dispersante, em massa, adsorvida por 

unidade de massa do material, e a área superficial, medida por BET, é um valor que expressa 

a área do material para a mesma unidade de massa, é possível calcular, para cada material 

puro, o consumo específico de dispersante (CED), em massa de dispersante por unidade de 

área (mg/m2). Este possibilita comparação rápida do consumo de dispersantes para materiais 

com diferentes tamanhos de grãos, área superficial e composição química. Seu cálculo é 

realizado através pela Equação 5.11, e os valores calculados estão apresentados na Tabela 5.8. 

CED = (TOD x 1000) / (SSA x100)  (5.11), onde 

CED = Consumo Específico de Dispersante, em (mg de dispersante/m2 do material); 
TOD = Teor Ótimo de Dispersante, em %, Tabela 5.8; e 
SSA = Área Superficial Específica do material, em (m2/g), Tabela 5.2. 

Tabela 5.8 – Teor ótimo de dispersante (TOD), consumo específico de dispersante (CED) e pH medidos 

experimentalmente para as misturas "a" a "j". 

Mistura Composição (%)   
no. CPV1 F1 F5 TOD (%) CED (mg/m2) pH 
a 100 - - 0,50 2,813 12,7 
b - 100 - 0,225 0,673 8,3 
c - - 100 0,125 0,858 8,2 
d 25 75 - 0,25 - 12,6 
e 50 50 - 0,35 - 12,7 
f 75 25 - 0,40 - 12,7 
g 25 - 75 0,25 - 12,5 
h 50 - 50 0,30 - 12,7 
i 75 - 25 0,40 - 12,7 
j 40 40 20 0,30 - 12,7 

O valor de CED é muito útil, pois permite verificar que, além da área superficial, a 

composição química também tem papel importante na adsorção de dispersantes: o F1 e o F5, 

apesar de apresentarem TOD distintos por razão das suas áreas superficiais distintas, 

consomem teores similares de dispersante por unidade de área (CED). Considerando-se o erro 

experimental das determinações do teor ótimo, a proximidade dos valores é relevante. Isto 

confere com a literatura (OLIVEIRA et al, 2000), pois a adsorção da quantidade de 

dispersante sobre o material depende da afinidade química entre as moléculas do dispersante e 

as características físico-químicas superficiais do material, e a composição química dos dois 

fillers é semelhante – neste caso, a alteração da área superficial modifica a adsorção de 
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dispersantes de forma proporcional. Por outro lado, o CVP1, mesmo com área superficial 

menor do que o F1, apresentou CED maior, o que se deve às suas características químicas 

superficiais. Conforme discutido no Capítulo 4, dispersantes concebidos para cimentos 

comuns são aniônicos, visando interagir com as fases positivas do clínquer – o C3A e o C4AF 

e os compostos resultantes de sua hidratação (em ordem de magnitude das cargas positivas). 

Isto visa adequar o potencial zeta destas cargas ao do C3S e C2S, que têm cargas negativas. 

Para a maioria dos fillers calcários, o ponto isoelétrico (potencial zeta nulo) 

observado experimentalmente foi encontrado em pH entre 6 e 8, com potencial zeta negativo 

para pH maiores (XIANG et al, 2006; VDOVIC, 2001; SCHRAMM; MANNHARDT; 

NOVOSAD, 1991; MIKANOVIC; JOLICOEUR, 2008; GREENWOOD et al, 2002; 

STRAND; HOGNESEN; AUSTAD, 2006; GENCE; OZBAY, 2006; MIKANOVIC et al, 

2006). Assim, dispersantes aniônicos não apresentam afinidade superficial com estas 

partículas para uma adsorção significativa. A adsorção ocorre porque, durante o período de 

hidratação inicial (0 a 15 minutos), compostos de solubilização fácil e hidrólise de silicatos e 

aluminatos mais reativos lançam íons Ca+2 e OH- na suspensão (JOLICOEUR; SIMARD, 

1998). O íon Ca+2 pode aderir a superfícies de potencial zeta negativo, como os fillers 

calcários, atuando como pontes para prover a ligação entre eles e o dispersante (PLANK; 

HIRSCH, 2007; JOLICOEUR; SIMARD, 1998). Este fenômeno, porém, ocorre com 

frequência menor do que a adsorção de dispersante em superfícies positivas como o C3A e 

C4AF. Assim, o CED de fillers calcários deve ser menor do que o de partículas cimentícias, 

como verificado na Tabela 5.8. Além disso, como as moléculas de dispersante aderem nas 

partículas na forma de contra-íons, o potencial elétrico é reduzido devido ao efeito repulsivo 

do potencial elétrico predominantemente de mesma carga que ocorre na superfície da 

partícula, o que também contribui para que o teor de adsorção de dispersante seja minimizado. 

Com relação ao teor de dispersante do CPV1, diversos trabalhos demonstraram que a 

área superficial das fases do cimento aumentam muito durante a hidratação (ODLER, 2003; 

JUENGER; JENNINGS, 2001; RARICK et al, 1996). Mesmo que estas áreas tenham sido 

medidas por diferentes métodos de BET (vapor ou nitrogênio), a ordem de grandeza 

encontrada mostra que a área superficial do cimento hidratado após 28 dias pode chegar a 

valores entre 65 e 200m2/g, o que é, no mínimo, 30 a 40 vezes superior ao valor medido para 

o cimento no presente estudo, que foi obtido em estado anidro. Como a medida de dispersante 

em teor ótimo foi realizada a partir de ensaios reológicos aos 10 minutos de hidratação, a área 
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superficial real do cimento neste tempo t é maior do que a área utilizada nos cálculos 

(determinada por BET em estado seco). Por isso, o CED calculado (Tabela 5.8) deve ser, na 

realidade, algo menor do que o apresentado. Porém, como todas as medidas de viscosidade 

foram realizadas na mesma idade (10 min), esta imprecisão foi aplicada de forma uniforme a 

todos os ensaios e não apresenta problema para o objetivo principal do planejamento. 

Como as pastas "d" a "j" são compostas por combinações das pastas "a" a "c", é 

possível comparar o teor ótimo de dispersante obtido experimentalmente para cada uma delas 

("d" a "j") com o teor ótimo de dispersante calculado a partir dos teores dos materiais puros 

("a" a "c"). O cálculo é realizado a partir da somatória das multiplicações da proporção de 

cada material na composição pelo seu teor ótimo de dispersante, conforme a Equação 5.12: 

TODM = ∑ (TOD x PMM)  (5.12), onde 

TODM = Teor ótimo de dispersante da mistura, em %; TOD = Teor ótimo de dispersante do material, em %; 
PMM = Proporção do material na mistura, em %. 

A Figura 5.15 apresenta a correlação entre os resultados experimentais (Tabela 5.8) e 

os cálculos teóricos de teor ótimo de dispersante para cada mistura (Eq. 5.12). 

 

Figura 5.15 – Comparação entre os teores ótimos de dispersante obtidos por resultados experimentais e previstos. 

Na Figura 5.15, os pontos pretos são as pastas "a" a "c" (materiais puros). Os 

pontos azuis (pastas "d" a "j") mostram uma grande correlação entre os resultados 

experimentais e a previsão por cálculo obtida para as misturas entre os materiais, o que 

significa que o teor ótimo de dispersante não precisa ser medido para cada combinação 

diferente, pois os dados dos materiais puros permitiu calcular satisfatoriamente o teor ótimo 

de dispersante. Isto facilita a determinação do teor de dispersante em situações práticas. 

Para avaliar se a viscosidade aparente é o melhor parâmetro reológico para 

determinar o teor ótimo de dispersantes, a Tabela 5.9, apresenta o teor ótimo de dispersante 
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medido para as mesmas amostras ("a" a "j"), utilizando todos os parâmetros reológicos. Para 

cada valor constante na Tabela (70 dados), foi realizado um gráfico plotando-se o teor de 

dispersante versus o parâmetro reológico correspondente para se determinar o teor ótimo de 

dispersante. Estes gráficos não serão apresentados, pois ocupariam um espaço desnecessário. 

Os resultados estão divididos em: a) medidos (valores retirados dos dados experimentais); ou 

b) calculados (obtidos por modelamento Herschel-Bulkley). O símbolo ">" indica que o teor 

ótimo de dispersante encontrado foi o indicado com tendência ao próximo teor de dispersante 

devido ao fato de que a diferença entre os pontos foi muito próxima do erro experimental. 

Tabela 5.9 – Teor ótimo de dispersante medidos (dados experimentais) ou calculados pelo modelo de Herschel-

Bulkley. Legenda: Vap = Viscosidade aparente sob taxa de cisalhamento 400 RPM; Te1 = Tensão de escoamento na 

curva de aceleração; Te2 = Tensão de escoamento na curva de desaceleração; Vpl1 = Viscosidade plástica na curva de 

aceleração; Vpl2 = Viscosidade plástica na curva de desaceleração. 

 Mistura Composição (%) Teor ótimo de dispersante, em %, medido por: 
Dados experimentais Herschel-Bulkley 

no. CPV1 F1 F5 Vap Te1 Te2 Vpl1 Te1 Vpl2 Te2 
a 100 - - 0,5 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 
b - 100 - 0,2 0,2 0,2 0,15 0,2 0,15 0,2 
c - - 100 0,125 >0,1 0,1 0,1 >0,1 0,1 0,1 
d 25 75 - 0,25 >0,2 0,2 0,2 >0,2 0,2 0,2 
e 50 50 - 0,35 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 
f 75 25 - 0,4 0,35 0,2 0,3 >0,3 0,2 0,2 
g 25 - 75 0,25 0,15 0,1 0,1 0,2 0,1 0,15 
h 50 - 50 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 
i 75 - 25 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 
j 40 40 20 0,3 >0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Pode ser visto na Tabela 5.9 que o maior teor ótimo de dispersante de todas as pastas 

foi obtido na análise pela Viscosidade aparente (Vap). Isto justifica o uso deste parâmetro 

reológico para a obtenção do teor ótimo de dispersante, pois garante que, com o uso do teor de 

dispersante por ele determinado, todas as outras condições de aplicação serão atendidas com a 

máxima fluidez possível. Deve-se também considerar que esta é a pior condição para 

dispersar e prover mobilidade de partículas finas como cimento e fillers – a rápida 

movimentação faz com que as partículas colidam e sofram atrito com frequência e energia 

maiores, o que ocorre devido ao grande número de partículas e grande área superficial. 

Observa-se também que os valores de teor ótimo de dispersante obtidos através da 

tensão de escoamento 1 (experimental e Herschel-Bulkley) são os mais próximos dos teores 

ótimos calculados pela viscosidade aparente. Assim, o início do teste reológico, na curva de 

aceleração, também implica em uma condição difícil para a dispersão dos finos. Como a 

mistura de concretos sob taxas de cisalhamento baixas são comuns em situações reais, e as 

medidas reológicas comuns (abatimento de cone) são também mensurações da tensão de 

escoamento, estes pontos iniciais são cruciais. 
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5.3.3 INFLUÊNCIA DA FORMA DO FILLER NA REOLOGIA 

A partir das curvas granulométricas e dos dados de área superficial, foi possível 

calcular o Fator de Forma (FF) dos materiais. Os FF calculados estão na Figura 5.16. 

 

Figura 5.16 – Fator de forma (FF) calculado das matérias-primas disponíveis, divididos em: a) ligantes (cinza); b) mais finos 

(azul); c) granulometria semelhante (laranja); e d) mais grossos (vermelho) do que os ligantes disponíveis. 

Como o estudo do teor ótimo de dispersantes (item 5.3.2) já havia estudado os 

materiais CPV1, Filler Ca1 e Filler Ca5, o estudo da influência do FF das partículas sobre as 

características reológicas das suspensões adotou estes mesmos materiais mais o Microfiller Si, 

por ser este de granulometria compatível com o Filler Ca1 porém de origem mineralógica 

distinta, apresentando também FF muito superior. A Figura 5.17 apresenta as curvas de 

distribuição granulométrica (a) e a área superficial teórica (calculada), real (medida por BET) 

e o Fator de Forma (FF) (b) dos materiais. 

  

Figura 5.17 – a) Curvas granulométricas discretas das matérias-primas selecionadas para o estudo do FF; b) áreas superficiais 

teórica (calculada) e real (medida por BET) e respectivo Fator de Forma (FF) de cada material. 

Para se partir da mesma base de análises, foi realizado estudo experimental para 

determinação do teor de água para mistura e do teor ótimo de dispersante do Microfiller Si, de 
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acordo com os procedimentos discutidos no item enterior. As curvas reológicas e análise do 

teor ótimo de dispersante estão no Anexo B. Plotando-se as curvas de “teor de dispersante 

versus viscosidade aparente” dos quatro materiais no mesmo gráfico obtém-se a Figura 5.18. 

 

Figura 5.18 – Teor de dispersante versus viscosidade aparente das pastas de CPV1, Filler Ca1, Filler Ca5 e 

Microfiller Si. 

A Tabela 5.10 resume os dados de consumo de água, teor de dispersante, área 

superficial, fator de forma e granulometria dos materiais. 

Tabela 5.10 – Consumo de água, teor ótimo de dispersante (TOD), área superficial (SSA), consumo específico de 

dispersante (CED), fator de forma (FF) e diâmetros d10, d50 e d90 dos materiais estudados. 

Material 
Teor de 

água (a/s) 
TOD 
(%) 

Área superficial 
BET (m2/g) 

CED 
(mg/m2)

FF 
(m2/m2) 

D10 
(µm) 

D50 
(µm) 

D90 
(µm) 

CPV1 0,35 0,50 1,78 2,813 5,14 3,39 13,46 33,66 
F1 0,35 0,225 2,97 0,758 3,49 1,20 3,41 9,49 
F5 0,35 0,125 1,46 0,856 2,90 1,62 9,55 27,94 

Microfiller Si 0,55 0,90 3,51 2,563 6,95 1,47 5,30 15,39 

 

Mesmo com o erro subjetivo implícito no método de determinação do teor de água 

mínimo para mistura, que depende um pouco da sensibilidade do laboratorista para determinar 

o ponto onde a pasta inicia a mistura, os resultados deixam claro que o Microfiller Si adsorve 

muito mais água (a/s=0,55) do que os materiais Filler Ca1, Filler Ca5 e CPV1 (a/s=0,35) para 

possibilitar a mistura. Ao mesmo tempo, também requisita maior teor de dispersante para a 

fluidez máxima (teor ótimo). E, mesmo utilizando mais água e mais dispersante, apresenta 

valores de viscosidade aparente mínimos (sob condição do teor ótimo de dispersante) 

consideravelmente maiores do que os outros materiais, conforme observado na Figura 5.18, o 

que significa que este filler será menos eficiente do que os outros em uma mistura de concreto 

por aumentar o custo com dispersantes e por diminuir a resistência para fluidez semelhante, 

devido ao aumento do teor de água. Isto será comprovado no Capítulo 8. 
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Estes consumos maiores de água e dispersante não podem ser atribuídos à finura do 

material, visto que o F1 é mais fino (granulometria com diâmetros menores) do que o 

MicrofillerSi, e mesmo assim consome menos água e dispersante. Assim, o Fator de Forma do 

MicrofillerSi, alto em comparação com os outros fillers, tem influência decisiva sobre o 

consumo de água e dispersantes, pois a rugosidade superficial e os formatos distanciados dos 

esféricos (medidos pelo FF) fazem com que as partículas apresentem área superficial muito 

superior do que teriam caso fossem esferas perfeitas, e é justamente neste "excesso" de área 

onde a água e dispersante são adsorvidos em maior quantidade. 

As Figuras 5.19 a 5.22 apresentam imagens de MEV realizadas sobre os materiais. 

 

Figura 5.19 – Quatro Imagens do CPV1 através de MEV. Os parâmetros do ensaio e a escala estão nas legendas. 
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Figura 5.20 – Três imagens do FillerCa1 através de MEV. Os parâmetros do ensaio estão nas legendas. 

 

5µm 
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Figura 5.21 – Quatro imagens do FillerCa5 através de MEV. Os parâmetros do ensaio estão nas legendas. 

 

Figura 5.22 – Quatro imagens do MicrofillerSi através de MEV. Os parâmetros do ensaio estão nas legendas. 
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As Figuras 5.19 a 5.22 mostram que o Filler Si apresenta grãos mais alongados do 

que os outros materiais. Este formato é responsável pela alta área superficial que tem para a 

sua distribuição granulométrica, o que lhe confere um alto índice de FF. Isto afeta 

negativamente a reologia: mesmo sob dispersão total, durante sua movimentação, partículas 

com esta forma alteram a reologia porque colidem em direções distintas, se bloqueando 

mutuamente de acordo com as posições de colisão, gerando maior porosidade intergranular – 

o que contribui para o alto consumo de água. Também apresentam maior atrito devido à 

grande área superficial. Isto explica os altos teores de água e dispersante requisitados por este 

filler, e também explica porque ele apresenta viscosidades maiores do que os outros mesmo 

sob altos teores de dispersante e água. Por sua vez, a rugosidade superficial do Microfiller Si 

não parece ser um problema, uma vez que é relativamente lisa nas partículas analisadas. 

Para o CPV1, o alto FF está mais relacionado à rugosidade superficial das partículas 

do que ao seu formato, uma vez que suas partículas são, em geral, arredondadas mas 

apresentam grande quantidade de reentrâncias superficiais, o que pode ser causado, entre 

outros fatores, por hidratação levemente iniciada em alguns grãos ou devido à composição 

química e processo de fabricação do clínquer. O FF parece ser um parâmetro eficaz na 

mensuração de todos os tipos de desvios das partículas com relação ao formato esférico e liso. 

Os Fillers Ca1 e Ca5 apresentaram baixos valores de FF, o que indica que necessitam 

de menor quantidade de água para atingir dada fluidez, pois são mais esféricos. Isto foi 

comprovado pelos ensaios reológicos e pelas micrografias destes materiais. 

O consumo de água de um sistema cimentício é de grande importância para as 

propriedades mecânicas. Assim, a seleção de finos deve ser realizada com base, entre outros 

parâmetros, no consumo de água. A NBR 7219, por exemplo, determina o teor máximo de 

pulverulentos – materiais de diâmetro < 75µm – das matérias-primas do concreto justamente 

para evitar materiais que, por consumirem muita água, diminuam as características mecânicas 

do material final. Porém, como observado nos resultados deste estudo, finos de baixo FF 

podem consumir pouca água e pouco dispersante, e ainda auxiliarem na diminuição da 

porosidade do sistema através do aumento do empacotamento. Em outras palavras, atualmente 

evita-se utilizar finos por não se ter parâmetros para avaliação de seu comportamento. Para 

que os finos contribuam não se pode utilizar finos quaisquer para gerar empacotamento, mas 

sim finos selecionados para este intuito, a partir de suas características morfológicas, químicas 

e reológicas. A redução da porosidade do sistema (empacotamento aumentado pelos finos) 



96 

sem aumento excessivo no consumo de água (relacionado à sua área superficial) é fator 

fundamental à execução de concretos com pastas otimizadas que permitam baixo ILrc. 

5.3.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR MÍNIMO DE ÁGUA 

Após a determinação do teor ótimo de dispersante, foi realizado estudo para 

determinação do teor de água mínimo para cada pasta com teor ótimo de dispersante. Esta 

etapa teve como intuito estudar como as pastas se comportam reologicamente com diminuição 

significativa dos teores de água, e até quanto a água pode ser diminuída. 

A Figura 5.23 apresenta a variação da viscosidade aparente dos materiais puros 

(CPV1, F_Ca1 e F_Ca5) de acordo com a variação do teor de água, para teor de dispersante 

ótimo. As curvas reológicas que originaram os dados estão no Anexo B. 

 

Figura 5.23 – Teor de água versus viscosidade das pastas de CPV1, F_Ca1 e F_Ca5 puros, com teor ótimo de dispersante. A 

legenda indica a relação a/s e o teor de dispersante. 

 Nas Figuras do Anexo A, verifica-se que pastas com teores muito baixos de água 

(a/s=0,25), mesmo com teor ótimo de dispersante, apresentam comportamento semelhante a 

pastas com teores mais altos de água (a/s=0,35) mas sem dispersante (Figura 5.12), com 

grande tensão de cisalhamento inicial seguida por queda brusca, fato causado por rompimento 

na estrutura da pasta durante o aumento da taxa de cisalhamento do reômetro. Isto indica que 

nestas condições o teor de água mínimo para mistura ainda não foi atingido. 

Na Figura 5.23 se observa que uma pequena diminuição do teor de água aumenta 

consideravelmente os valores de viscosidade do sistema. Mesmo com uso do dispersante as 

partículas se aproximam forçadamente em sistemas com teores baixos de água. A mesma 

tendência é observada para os fillers F1 e F5, que mostram que a previsão do consumo de 

água de um material não é simples. Estes apresentaram, sob dispersão ótima, os mesmos 
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resultados de viscosidade para relação a/s = 0,35, com curvas reológicas também muito 

semelhantes. Porém, em misturas com menores teores de água o F1 apresentou menores 

viscosidades para relações a/s iguais, sendo que o F1 com a/s=0,29 obteve viscosidade e curva 

reológica semelhante ao F5 com a/s = 0,31, quando o oposto seria esperado devido à maior 

área superficial do F1 e portanto à maior necessidade deste de água para afastar as partículas. 

Porém, apesar da viscosidade menor para mesma a/s, o F_Ca1 apresentou tensão de 

escoamento maior em todos os ensaios, principalmente nas baixas taxas de cisalhamento 

ocorridas na etapa 1 do ensaio (aceleração – vide Anexo A). Isso mostra que, se ele apresenta 

grande fluidez sob altas taxas de cisalhamento, para baixas taxas de cisalhamento esta fluidez 

pode ser menor devido, principalmente, à maior dificuldade de mistura, visto que as maiores 

tensões de escoamento foram observadas na curva de aceleração. Na desaceleração o material 

chegou a valores de tensão de escoamento menores e semelhantes aos do F_Ca5. 

Para avaliar o comportamento de pastas com diferentes composições entre CPV1, F1 

e F5, foram realizados ensaios com teor ótimo de dispersante e variação do teor de água. As 

proporções entre os finos foram os mesmos apresentados na Tabela 5.8 para permitir 

comparação dos dados com o item anterior. As curvas reológicas estão no Anexo A.  

A Tabela 5.11 apresenta os valores de viscosidade aparente a 400 RPM e IPS para as 

pastas “a” a “j”, para as relações a/s de 0,35, 0,31, 0,27 e 0,25. 

Tabela 5.11 – Variação da viscosidade aparente e IPS das pastas “a” a “j” de acordo com a alteração da relação a/s. 

CPV F1 F5 a/s = 0,35 a/s = 0,31 a/s = 0,27 a/s = 0,25 Porosidade Área  

Visc IPS Visc IPS Visc IPS Visc IPS 
Intergranular 

(%) 
Volumétrica 

(m2/cm3) 
a 100 - - 0,28 0,312 0,682 0,267 1,366 0,222 - 0,2 17,32 5,14 
b - 100 - 0,116 0,179 0,227 0,152 1,167 0,125 - 0,11 18,14 7,80 
c - - 100 0,127 0,407 0,44 0,352 1,735 0,297 - 0,27 12,47 3,86 
d 25 75 - 0,085 0,208 0,163 0,178 0,478 0,148 - 0,13 16,17 7,18 
e 50 50 - 0,105 0,246 0,187 0,212 0,508 0,178 1,248 0,16 13,82 6,53 
f 75 25 - 0,147 0,285 0,315 0,247 0,67 0,208 1,535 0,19 13,14 5,86 
g 25 - 75 0,07 0,379 0,347 0,327 1,13 0,275 - 0,25 13,78 4,16 
h 50 - 50 0,132 0,354 0,517 0,305 0,934 0,255 - 0,23 15,02 4,48 
i 75 - 25 0,13 0,332 0,375 0,285 1,434 0,238 - 0,21 16,20 4,80 
j 40 40 20 0,092 0,269 0,171 0,233 0,389 0,196 0,829 0,18 13,05 5,99 

A Figura 5.24 apresenta as relações teor de água versus viscosidade para as matrizes 

compostas de CPV1 + F1 + F5. É possível perceber que, para misturas de dispersão otimizada 

e altos teores de água (a/s=0,35), as viscosidades das misturas foram muito semelhantes. Isto 

demonstra que, nestas situações, a dispersão forçada, aliada ao espaçamento dos grãos gerado 

pela água, faz com que a fluidez seja relacionada ao teor de água e não às características dos 

materiais – o IPS foi sempre acima de 0,21, vide Tabela 5.11. 
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Figura 5.24 – Teor de água versus viscosidade para misturas de: a) CPV1 + F1; b) CPV1 + F5; e c) CPV1 + F1 + F5. 

Porém, à medida que se diminuiu o teor de água, as misturas de CPV1+F5 

obtiveram, para as mesmas relações a/s (0,27), viscosidades maiores do que as misturas de 

CPV1+F1. Já o sistema de CPV1+F1+F5 apresentou comportamento viscosidades menores 

do que ambos. Isto prova que, no universo das misturas de baixo teor de água, o correto 

balanço da reologia é complexo e deve ser mensurado em testes reológicos específicos. Esta 

complexidade ocorre porque o consumo de água e a reologia resultante, nestes casos, 

dependem de uma combinação entre três fatores: 1) características de empacotamento; 2) área 

superficial para molhagem; e 3) características físico-químicas da superfície. O sistema de 

CPV1+F1+F5 utilizou a água de forma mais otimizada para afastar os grãos, o que é 

decorrência de melhor combinação entre os três fatores – apresentou a menor porosidade 

intergranular dentre todas as misturas, e área superficial para molhagem menor do que 

sistemas compostos apenas por CPV e F1 devido à inserção do F5. No caso, a inserção do F1 

no CPV1 melhora o empacotamento, mas aumenta muito a área superficial; por outro lado, o 

F5 piora o empacotamento, mas diminui a área; e a combinação entre os três conseguiu obter 

um empacotamento ainda menor com área superficial intermediária, o que lhe conferiu a 

melhor reologia para um mesmo teor de água. Todos estes dados estão na Tabela 5.11. 

As curvas reológicas (vide Anexo A) também mostram que, nas misturas de baixo 

teor de água, a diminuição dos espaços entre as partículas (IPS) tende a fazer com que as 

características reológicas das misturas não se aproximem mais do modelo de Bingham, mas 

sim de Herschel-Bulkley. Em outras palavras, o aumento da eficiência do uso do cimento por 

empacotamento requer um controle reológico muito mais preciso, principalmente para 

aplicações sob altas tensões de cisalhamento. Estas conclusões valem diretamente para os 

concretos, como será visto no Capítulo 7. 
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5.3.5 PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO DE MISTURAS DE MATRIZES 

Este item apresenta planejamento estatístico de misturas realizado com os três 

materiais (CPV1, F1 e F5) com o intuito de determinar a influência da composição entre os 

três sobre as características reológicas, empacotamento, resistência mecânica e rendimento 

ambiental das matrizes, para se criar um método para otimização do consumo de ligantes 

(ILrc) a partir do projeto da matriz. A Tabela 5.12 apresenta o planejamento experimental e os 

resultados, desenvolvido de acordo com Cornell (1990). 

Tabela 5.12 – Planejamento de misturas para os componentes: 1) CPV1; 2) Filler Ca1 (F1); 3) Filler Ca5 (F5). 

 

A Figura 5.25 apresenta a superfície de resposta obtida por análise estatística de 

planejamento de misturas (Cornell, 1990) para as respostas de resistência à compressão aos 7 

e 28 dias. Observa-se que o aumento da resistência é determinado pelo aumento do teor de 

cimento, o que é esperado já que, como o intuito foi buscar reologias semelhantes, o teor de 

água foi fixado em mesma relação a/s. Assim, quanto menos cimento, maior a relação a/c. 

 

Figura 5.25 – Superfície de resposta de: a) resistência à compressão aos 7 dias (RC7); b) aos 28 dias (RC28). 

A Figura 5.26 apresenta a superfície de respostas do planejamento estatístico para a 

resposta de porosidade no estado endurecido, calculada matematicamente. 

Mistura distribuição estado Tensão Viscosidade
no. CPV1 F1 F5 % vol. a/c a/s granulométrica endurecido IPS escoamento (Pa) Aparente (Pa.s) 7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 7 dias 28 dias

1 100,0 0,0 0,0 42,0 0,25 0,25 17,3 9,4 0,20 6,73 1,04 86,7 87,8 19,4 19,2 18,4 18,3
2 25,0 75,0 0,0 42,0 1,00 0,27 16,0 34,6 0,15 1,30 0,28 23,7 27,0 17,7 15,5 16,8 14,8
3 25,0 0,0 75,0 42,0 1,00 0,27 13,9 34,6 0,27 0,64 0,86 20,5 21,2 20,5 19,8 19,5 18,8
4 62,5 37,5 0,0 42,0 0,40 0,26 12,7 22,0 0,19 2,81 0,70 66,4 74,0 15,8 14,2 15,0 13,5
5 62,5 0,0 37,5 42,0 0,40 0,26 15,7 22,0 0,23 2,34 1,14 61,8 64,2 17,0 16,4 16,1 15,6
6 25,0 37,5 37,5 42,0 1,00 0,27 12,9 34,6 0,20 0,58 0,29 22,5 22,7 18,6 18,6 17,7 17,6
7 50,0 25,0 25,0 42,0 0,50 0,26 12,1 26,2 0,21 1,18 0,62 54,9 62,3 15,3 13,6 14,5 12,9
8 50,0 25,0 25,0 42,0 0,50 0,26 12,1 26,2 0,21 1,75 0,69 58,2 62,0 14,4 13,6 13,7 12,9
9 50,0 25,0 25,0 42,0 0,50 0,26 12,1 26,2 0,21 1,08 0,59 55,3 58,9 15,2 14,4 14,4 13,7

Composição (%) Água
Indicadores ambientais

Ilrc Icrc
Porosidade (%) Reologia Resistência

compressão
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Figura 5.26 – Superfície de resposta de porosidade no estado endurecido (calculada). 

A Figura 5.27 apresenta relação entre a resistência aos 28 dias e a porosidade 

calculada, e também entre a resistência e a relação a/s. A resistência da matriz é determinada 

pela porosidade, que, por sua vez, depende tanto da relação a/s (Figura 5.27.b) como do teor 

de ligante (Figura 5.26). 

  

Figura 5.27 – a) Resistência à compressão 28 dias versus porosidade da matriz no estado endurecido; b) resistência à 

compressão versus relação a/c.  

As Figura 5.28 apresenta análises para as respostas de ILrc aos 7 e 28 dias. 
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Figura 5.28 – Superfície de resposta de Índice de Ligantes (ILrc): a) 7 dias (ILrc7); b) 28 dias (ILrc28). 

Como o ILrc expressa a eficiência do uso dos ligantes, observa-se que o melhor 

desempenho ambiental será obtido, no caso (Figura 5.28), em matrizes com combinações 

determinadas pela área do gráfico de menor ILrc. Estas áreas correspondem, 

aproximadamente, a consumo moderado de CPV1 (40 a 70%), consumo moderado de Filler 

Ca1 (20 a 60%) e consumo reduzido de Filler Ca5 (0 a 35%), para as respostas de 7 dias. A 

tendência é muito semelhante nas respostas de 28 dias, sendo a única modificação importante 

a diminuição do teor máximo de Filler Ca5. As composições ótimas para minimização do ILrc, 

calculadas matematicamente, foram de 57,5% CPV1 + 37,9% F1 + 4,6% F5, para 7 dias, e 

54,5% CPV1 + 45,5% F1 + 0% F5, para 28 dias. Estes pontos são aproximados. Na prática, a 

área do gráfico de menor ILrc apresenta diversas possibilidades de composições que atingem 

bom desempenho, podendo ser usada para a determinação de diferentes matrizes otimizadas. 

A Figura 5.29 apresenta a superfície de resposta para as porosidades teóricas das 

composições granulométricas dos materiais. 

 

Figura 5.29 – Superfície de resposta do planejamento de misturas, para resposta de porosidade teórica calculada. 



102 

O fato das melhores respostas de ILrc (Figura 5.28) terem sido obtidas em pastas com 

combinação dos 3 finos demonstra que há a ocorrência do efeito de empacotamento das 

misturas. Pastas de ligante puro, apesar de serem mais resistentes, não apresentam bom 

desempenho do ILrc. Estes dados são coerentes com as análises da Figura 5.24, que mostra 

que a pasta 40%CPV1 + 40%F1 + 20%F5 apresenta menor viscosidade do que outras 

contendo apenas cimento e um dos fillers, pois formou menor quantidade de vazios 

intergranulares dentre todas as misturas (melhor empacotamento, Tabela 5.11) ao mesmo 

tempo em que diminuiu a área superficial. A pasta acima é composta pelos três finos e está 

dentro da zona ótima da Figura 5.28, que se sobrepõe com parte da localização da área de 

menor porosidade na Figura 5.29, confirmando a relação. 

A Figura 5.30.a apresenta análise estatística de misturas para as respostas de 

viscosidade. A Figura 5.30.b apresenta as curvas de reologia medidas para cada mistura. 

Como pode ser observado, as matrizes com 25% de CPV1 e que continham algum teor de F1 

obtiveram as menores tensões de cisalhamento em altas taxas de cisalhamento (viscosidade). 

Por outro lado, matrizes de CPV1 e F5 (sem F1) apresentaram, independentemente do teor de 

cada material, os maiores valores de viscosidade. Pequeno teor de F5 auxilia na obtenção de 

menores viscosidades apenas quando utilizado para compor sistemas onde CPV1 e F1 

predominam. Como a viscosidade foi medida a taxas de cisalhamento de 400RPM, os fillers, 

se utilizados corretamente, podem melhorar aplicações reológicas sob altas taxas de 

cisalhamento, situação em que o F1 tem importância por aumentar o empacotamento. 

 

Figura 5.30 – a) Superfície de resposta do planejamento de misturas para resposta de viscosidade; b) taxa de cisalhamento 

versus tensão de cisalhamento das matrizes (vide Tabela 5.12). 

A Figura 5.31.a apresenta a superfície de resposta para a tensão de escoamento 

medida. A Figura 5.31.b analisa o Fator de Forma.  
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Figura 5.31 – Superfície de resposta do planejamento de misturas, para o parâmetro calculado de Fator de Forma. 

A diminuição do CPV1 diminui de forma quase linear os valores de tensão de 

escoamento (Figura 5.31.a), enquanto maiores teores de F5 e F1 apresentam maior 

significância para a obtenção de pastas de menor tensão de escoamento. A semelhança da 

análise para a Figura 5.31.b mostra a relação encontrada entre a tensão de escoamento e o FF 

médio das partículas, evidenciando a importância dos fillers para a confecção de concretos de 

baixo consumo de água e boa reologia, com ênfase ao F5, por apresentar menor FF. 

A Figura 5.32 relaciona o fator de forma médio de cada composição versus a tensão 

de escoamento medida. Sistemas com predominância de finos de FF maiores tendem a possuir 

maior tensão de escoamento, o que explica fisicamente os resultados estatísticos discutidos na 

Figura 5.31, na qual o F5 – o fino com menor FF dentre os três estudados – se apresentou 

como importante para a diminuição da tensão de escoamento. O FF dos finos tem papel 

importante na formulação de compostos auto-adensáveis. 

 

Figura 5.32 –Fator de Forma versus tensão de escoamento das matrizes estudadas. 
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5.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

O avanço das tecnologias de cominuição disponibilizou grande variedade de 

partículas inertes finas, com diâmetros abaixo de 10µm. Estas apresentam granulometria mais 

fina do que os ligantes comercialmente utilizados, razão pela qual apresentam potencial para 

aumentar o empacotamento quando combinados com eles. Matrizes compostas por partículas 

esféricas de diâmetros iguais, como pode ser considerado de forma simplificada o caso de 

uma matriz composta apenas por cimento, apresenta porosidade intergranular da ordem de 36 

a 40%. O aumento do empacotamento pela incorporação de finos gera diminuição destes 

poros, de forma que o sistema necessita de menor quantidade de água para afastar as 

partículas e providenciar a reologia necessária. Por isso a diminuição do teor de cimento 

através do empacotamento pode gerar pasta de menor consumo de água total para a mesma 

reologia, fazendo com que a relação a/c não seja alterada de forma significativa, de forma que 

a resistência não diminui mesmo com a diminuição do teor de cimento (diminuição do ILrc). 

Porém, esta substituição de ligantes por ultrafinos inertes não é simples. Realizada de 

maneira inadequada, pode trazer problemas, já que a área superficial destes finos tende a ser 

maior, requisitando maior quantidade de água para adsorção superficial. Este aumento de 

água deve ser compensado com o empacotamento, que diminui a água para preencher poros 

intergranulares. Ainda deve-se considerar que problemas na dispersão dificultam a aplicação 

na prática de obra, mesmo que o material tenha sido corretamente selecionado e utilizado de 

forma adequada no projeto de empacotamento. Por não considerar este cenário tecnológico, 

diversas normas limitam o teor de finos em agregados, buscando evitar problemas que 

poderiam ser resolvidos com maior controle nos quesitos apontados. 

O estudo da influência das características de granulometria, forma e composição 

química sobre os parâmetros reológicos, consumo de água, dispersante e ILrc das matrizes é 

fundamental para se projetar composições eficientes. Este capítulo demonstrou que ultrafinos 

menores do que o cimento podem ser utilizados com sucesso para esta tarefa, desde que:  

1) todos os finos sejam completamente dispersos através do teor ótimo de dispersantes, 

tornando-se a água a variável que modifica a reologia;  

2) apresentem compatibilidade química com o ligante e com o dispersante utilizado; 

3) gerem pastas de empacotamento granulométrico controlado para minimizar a água para o 

mesmo comportamento reológico; 
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4) apresentem bom fator de forma, pois assim minimizam o consumo de água, tanto nos 

vazios intergranulares como em sua superfície, e também tendem a apresentar menor atrito 

entre si e menor probabilidade de gerar pontos de contato de alta energia entre os grãos;  

5) sejam usados em teores apropriados, pois valores de substituição altos (75%) apresentaram 

perda acentuada de características mecânicas – falta ligante para colar todo o sistema. 

O controle das características necessárias a matrizes de alto desempenho pode ser 

realizado através dos procedimentos experimentais descritos neste Capítulo. A determinação 

da: granulometria; área superficial; densidade; composição química; fator de forma; 

porosidade no estado endurecido; porosidade intergranular; teor ótimo de dispersante; teor 

mínimo de água sob condição de dispersão; e faixas ótimas de composição para as respostas 

de reologia e desempenho mecânico permitiram o estabelecimento de um método para 

dosagem de uma matriz de alto desempenho a partir dos materiais disponíveis. A importância 

do controle é fundamental, pois se verificou que, no universo de matrizes otimizadas de baixo 

consumo de água, as interações entre as partículas, devido à sua maior proximidade entre si, 

assumem maior importância. O novo panorama é tecnologicamente mais complexo, mas 

certamente mais eficiente no que diz respeito ao uso dos ligantes. 
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66  IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAA  DDOO  EEMMPPAACCOOTTAAMMEENNTTOO  DDEE  AAGGRREEGGAADDOOSS  

SSOOBBRREE  OO  CCOONNSSUUMMOO  DDEE  MMAATTRRIIZZ  EE  AA  RREEOOLLOOGGIIAA  

Os agregados têm importância fundamental no aumento da eficiência do uso de 

ligantes. Os dois meios para se diminuir cimento no concreto são: 1) diminuição do teor de 

cimento na matriz (Capítulo 5); e 2) diminuição do teor de matriz no concreto. 

A diminuição do teor de matriz no concreto só pode ser obtida em um projeto de 

agregados de alto empacotamento granulométrico, pois, assim, haverá menos vazios entre os 

mesmos a serem preenchidos por matriz, que, em termos de reologia, é o fluido que lubrifica e 

transporta os agregados. O presente Capítulo estuda o empacotamento dos agregados, fixando 

a composição da matriz. A interação entre as duas, que é imprescindível para a eficiência do 

uso de ligantes, será trabalhada a partir do Capítulo 7. 

6.1 IMPORTÂNCIA DA POROSIDADE INTERGRANULAR DOS AGREGADOS 

PARA O CONSUMO DE MATRIZ 

A matriz de um concreto é a fase responsável por: 1) afastar os agregados durante o 

estado fluido, providenciando mobilidade para o sistema; e 2) realizar o processo de 

hidratação, providenciando coesão e resistência da mistura no estado endurecido. 

Se por um lado o aumento do teor de matriz favorece a reologia pelo afastamento dos 

agregados grossos, por outro gera aumento do consumo de ligantes sem modificações 

expressivas na resistência, caso a composição da matriz não seja alterada – segundo Popovics 

(1990), neste estado há até mesmo ligeira queda da resistência. Desta forma, o menor teor 

possível de matriz que providencie a fluidez é o ideal para a eficiência do uso dos ligantes, e 

isto depende fundamentalmente do empacotamento dos agregados. 

Em um sistema de agregados sem matriz – ou no qual os agregados sejam a fase 

contínua (DE LARRARD, 1999) – estes estão em contato entre si, o que lhes impede de se 

movimentarem. Como os grãos não são cubos perfeitamente empilhados, há vazios 

intergranulares entre eles. O teor de matriz necessário a um concreto está relacionado a estes 

vazios, pois, para providenciar o afastamento e movimentação dos agregados, a matriz deve 

inicialmente preenchê-los, para posteriormente afastar os agregados. O projeto de um 

esqueleto granular de agregados bem empacotados forma menos vazios e portanto 
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necessidade de menor teor de matriz para prover fluidez igual a um sistema com muitos 

vazios e mais matriz. No primeiro caso ela é utilizada de forma otimizada – pouco volume 

para preencher vazios, sobrando mais para prover o afastamento; no segundo ela é, em grande 

parte, desperdiçada no preenchimento de vazios. Como será visto, sistemas com grande 

volume de vazios intergranulares também favorecem a segregação. 

O problema é que sistemas convencionais de concreto apresentam geralmente 

porosidade intergranular excessiva, pelo simples fato de que isto não é medido (DAMINELI 

et al, 2010b). Para isto, a mensuração precisa da granulometria dos componentes é 

fundamental. 

O presente Capítulo buscou estudar como a porosidade intergranular dos agregados 

influencia no consumo de matriz, no comportamento reológico e na segregação de concretos. 

Os resultados demonstram a importância de se projetar uma mistura de concreto baseada na 

porosidade do sistema intergranular, após a composição de uma matriz otimizada. 

6.2 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL, MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste item serão descritos os procedimentos experimentais realizados para o estudo 

da importância da composição granulométrica sobre a reologia de concretos. 

6.2.1 MATERIAIS 

Neste planejamento experimental foi utilizado o CPV1 para a realização dos ensaios, 

pelo fato deste ser o mesmo cimento utilizado no Capítulo 5. A matriz foi composta apenas 

por este material, para concentrar o estudo da porosidade intergranular dos grossos (>125µm). 

Foram adquiridos, para a realização desta etapa, agregados com diâmetro máximo de 

9,5mm. A tendência em se utilizar grãos cada vez menores para concretos de alto desempenho 

já é verificada no Ductal (VERNET, 2004). Porém, por questões de viabilidade de aplicação, 

não se diminuiu muito o tamanho dos grãos máximos com relação à prática convencional 

(19mm). A obtenção de agregados de diâmetro de 9,5mm é algo factível em escala industrial 

sem onerar muito os custos de produção com relação a agregados de 19mm. 

Os materiais empregados foram agregados naturais, sendo os entre 1mm e 9,5mm 

provenientes de pedreira com predominância de granito, denominados por: pedrisco limpo 

(PL), pedrisco de leito fluidizado (PLF), areia grossa (AG) e areia 4 preta (4pr). Abaixo de 

1mm, os agregados  obtidos foram: areia 3 cinza (3cz), areia 2 rosa (2rs), areia 1 laranja (1lr), 

areia mista e areia fina. Detalhes sobre a granulometria e composição estão no item 6.3.2. 
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6.2.2 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO DOS MATERIAIS 

A seleção das matérias-primas deste estudo foi realizada a partir dos resultados de 

caracterização obtidos pelos métodos abaixo descritos. 

6.2.2.1 Quarteamento 

Os materiais foram adquiridos em sacos de 1,5 toneladas. Foram divididos em duas 

metades, para facilitar o manuseio e permitir a retirada de amostras de diversos pontos do 

volume total, gerando melhor amostragem. Os sacos foram elevados com o uso de uma ponte 

rolante e neles foram feitos furos por baixo, para que o material caísse nos novos sacos em 

vazão controlada (~1kg/s). A amostra foi coletada durante a queda, em várias alíquotas de 1 a 

2 kg retiradas em intervalos de 30 segundos. Estas frações formaram amostras de 

aproximadamente 50kg, que foram quarteadas através do método de pilhas (Figura 6.1.a). 

Foram retiradas cinco alíquotas transversais da pilha (Figura 6.1.b), que foram novamente 

homogeneizadas e passadas pelo equipamento de quarteamento tipo Jones (Figura 6.1.c). Os 

procedimentos seguiram as recomendações das NBR NM 26:2009 e NBR NM 27:2000. 

   

Figura 6.1 – Procedimentos para quarteamento: a) execução de pilha; b) retirada de alíquotas; c) quarteamento Jones. 

6.2.2.2 Determinação da granulometria 

Todos os materiais utilizados tiveram sua distribuição granulométrica caracterizada a 

partir de ensaio de peneiramento ou granulometria a laser (Figura 6.2). 

  

Figura 6.2 – Equipamento para ensaio de medição de granulometria: a) peneiramento; b) laser, marca Malvern Mastersizer. 
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Os procedimentos de ensaio e teoria para a medição de granulometria por laser estão 

explicados no Capítulo anterior. Os materiais com granulometria fina (no caso o cimento 

CPV1) tiveram sua granulometria determinada exclusivamente por equipamento a laser. 

Na falta de equipamento específico para determinação da granulometria de partículas 

acima de 500µm, foi utilizado peneiramento. Cada amostra, após quarteamento, foi peneirada 

a seco de acordo com os procedimentos da NBR 7217, utilizando-se da série de peneiras 

completa ASTM E11 e NBR 5734, em equipamento peneirador vibratório. 

O peneiramento dos agregados foi realizado até a peneira de 106µm. Foi constatado 

experimentalmente que peneiramento por via seca ou por via úmida apresentaram resultados 

muito semelhantes – neste trabalho foi utilizado peneiramento a seco. Devido à dificuldade de 

peneiramento de diâmetros inferiores a 106µm, o material passante nesta peneira foi 

caracterizado por laser para completar a curva granulométrica. 

As curvas de granulometria finais obtidas foram suavizadas para diminuir o ruído 

apresentado nas curvas, decorrente da grande quantidade de peneiras utilizada. 

6.2.2.3 Densidade real 

A densidade real foi caracterizada por picnometria de Hélio, em equipamento 

Quantachrome MVP 5DC, de acordo com procedimentos descritos no Capítulo 5. 

6.2.2.4 Área superficial 

A área superficial das partículas de tamanho médio (areias) foram medidas por BET, 

em equipamento Gemini 2375 da Micromeritics, pelo mesmo procedimento experimental 

indicado no Capítulo 5. As partículas mais grossas não foram medidas porque o equipamento 

apresenta a limitação de medir áreas superficiais acima de 1m2/g. Quanto maior o diâmetro da 

partícula, a tendência é a diminuição da área superficial. A pequena área superficial destes 

agregados faz com que ela seja de pouca significância dentro de composições contendo finos, 

de forma que a falta destes dados não influiu na dosagem e nas análises realizadas. 

6.2.2.5 Ensaios de normas brasileiras 

Além dos parâmetros acima, foram realizados os principais ensaios normativos 

brasileiros aplicados a agregados, a saber: NBR NM 45 (determinação da massa unitária); 

NBR NM 52 (massa específica e massa específica aparente de agregados miúdos); NBR NM 



110 

30 (absorção de água de agregados miúdos); NBR NM 53 (massa específica, massa específica 

aparente e absorção de água de agregados graúdos); e NBR NM 46 (teor de pulverulentos). 

6.2.2.6 Porosidade teórica da composição granulométrica 

Para calcular o volume de vazios intergranulares dos agregados e da matriz, foi 

utilizado o modelo de Westman; Hugill (1930), apresentado no Capítulo 4, adotando-se as 

premissas: 1) porosidade dos agregados calculada sem adição da matriz; 2) porosidade da 

matriz calculada sem adição da água; 2) todos os grãos de um intervalo de peneiras são de 

mesmo diâmetro; 3) todos os grãos são esféricos; e 4) os grãos se acomodam na distribuição 

de forma aleatória, apresentando, conforme Yu; Standish (1988); Funk; Dinger (1994) e 

Pileggi (2000), porosidade real estimada de 36 a 40%, sendo utilizado o último valor. 

6.2.3 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL COMPOSTO (MISTURA + FATORIAL) 

Foi realizado planejamento experimental estatístico composto para estudar o 

empacotamento de agregados e sua influência sobre a reologia e consumo de água das 

misturas. Este consiste em um planejamento de misturas (CORNELL, 1990) acrescido de 

variáveis experimentais ao modelo fatorial (ou “Design of Experiments” – DOE), o qual 

avalia a influência das variáveis do procedimento potencialmente importantes, sejam 

quantitativas ou qualitativas (BOX; HUNTER; HUNTER, 1978). As variáveis consideradas 

no planejamento e seus respectivos intervalos estão descritas abaixo. Os ensaios foram 

planejados com o auxílio do software Minitab. As formulações dos ensaios, bem como suas 

características e resultados, serão apresentados na seção de análise de resultados deste 

Capítulo, de acordo procedimentos de Cornell (1990) e Box; Hunter; Hunter (1978). 

6.2.3.1 Teor de matriz (componente 1 do planejamento de misturas) 

O teor de matriz foi variado entre 8 e 25% do volume total da composição dos 

concretos. A variação da matriz teve como intuito causar situações onde haveria matriz em 

excesso com relação à porosidade intergranular dos agregados, e situações onde, ao contrário, 

o volume de matriz seria insuficiente para preencher o volume de poros entre os agregados. 

Na primeira, os agregados fluiriam afastados pela matriz; na segunda, haveria contato entre 

eles. Em situações intermediárias, também geradas no planejamento, haveria matriz em teor 

muito próximo ao encontrado para a porosidade intergranular dos grossos. 
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6.2.3.2 Teor de agregados finos e grossos (componentes 2 e 3 do planejamento 

de misturas) 

O teor de areia foi variado entre 40 e 72% do volume total da composição. O teor de 

brita foi variado entre 20 e 40% do volume total. O intuito foi criar diversas situações de 

distribuição granulométrica que atingissem diferentes valores de porosidade intergranular 

através de dois conceitos diferentes de distribuições das partículas grossas: 1) maior teor de 

areia x menor teor de brita; 2) menor teor de areia x maior teor de brita. 

6.2.3.3 Característica da distribuição granulométrica (variável fatorial) 

A variação das proporções de areia e brita não é capaz de gerar todos os modelos de 

distribuição granulométrica possíveis. Além da preponderância de partículas mais finas ou 

mais grossas, a distribuição pode ser contínua ou descontínua. No primeiro caso, a 

distribuição recebe partículas de tamanhos muito próximos entre si, de forma gradual, de 

modo que não haja tamanhos de partículas inexistentes (“gaps”) dentro dos limites projetados 

de diâmetros máximo e mínimo. No segundo caso, apesar de haver partículas de diversos 

diâmetros, entre alguns destes diâmetros não há partícula nenhuma, o que faz com que, de um 

tamanho de partícula para o próximo na escala de tamanhos, haja vazios (“gaps”) que fazem 

com que a relação de tamanho entre partículas adjacentes seja maior. As condições de 

empacotamento sob granulometria contínua ou descontínua são muito diferentes, pois, 

conforme discutido no Capítulo 3, existe maior ou menor relevância do efeito de parede ou da 

densidade relativa de acordo com o quociente entre diâmetros de partículas (dl/ds). 

Para a composição das curvas granulométricas descontínuas, utilizou-se uma mistura 

de areias 2 (rosa) e 3 (cinza) em proporções 50 e 50%. Para a composição das curvas 

contínuas, utilizou-se areias 2, 3 e 4 em proporção de 33,3% de cada material. Nos dois casos 

foi ainda utilizada brita como agregado mais grosso. O significado prático das distribuições 

pode ser melhor visualizado nas curvas granulométricas apresentadas nos resultados. 

6.2.4 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ENSAIO 

Após pesagem dos componentes de cada mistura, os mesmos foram homogeneizados 

em saco plástico através de mistura manual, até que atingissem aspecto visual homogêneo. 

Foram posteriormente inseridos secos dentro de cuba em inox do Reômetro Poli-USP, 

equipamento protótipo de fabricação própria do LME-USP. 
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O referido Reômetro (Figura 6.3) é um equipamento que varia a rotação, em RPM, 

transferindo-a, por meio de uma raquete dentada, para a suspensão a ser analisada. Para cada 

rotação é medido o torque – a força necessária para que a raquete movimente o material na 

referida velocidade. Mede, portanto, a resistência do material ao fluxo imposto sob diferentes 

condições, o que permite uma análise mais completa do comportamento reológico do material 

para cada aplicação. Esta medição é realizada a partir da variação da energia elétrica 

consumida para a movimentação da raquete. A raquete é acoplada a encaixe planetário, e gira 

sobre seu próprio eixo e sobre o planetário. O Reômetro é adaptável a diversos tipos e 

volumes de materiais, pois pode receber dois tamanhos de cubas e três de raquetes. Neste 

capítulo foi utilizada cuba pequena e raquete pequena, devido aos tamanhos de agregados 

máximos. Todos os valores de rotação em RPM apresentados referem-se à rotação dentro do 

eixo do motor do reômetro; para calcular a rotação efetiva na raquete, divide-se o valor por 4. 

  

Figura 6.3 – Reômetro Poli-USP – a) cuba e raquete; b) ensaio em execução. 

Inserida a composição no Reômetro, inicia-se o ensaio, previamente programado no 

software que controla o equipamento. O procedimento adotado neste planejamento foi: 

1) Mistura da composição por 5 minutos, sob taxa de cisalhamento de 500 RPM; 

2) Adição da água sob vazão controlada através de um sistema de funil/mangueira após 20 

segundos do início da mistura – tempo para a raquete penetrar na composição ainda seca. 

Durante os 30 s iniciais, a taxa de cisalhamento foi de 50 RPM, para impedir que a raquete 

jogasse material para fora da panela; 

3) Medição da curva “rotação x torque” durante a mistura; 

4) Medição, após o final da mistura, da tensão de escoamento a partir do ensaio de minitronco 

de cone (mini slump de Ø=130mm). O minicone foi preenchido em 2 camadas, com 25 golpes 

sobre cada uma, e removido, verificando-se o espalhamento final da composição; 

5) Quando a composição não formava o espalhamento de 240 +- 20mm, a mesma voltava 

para a cuba do reômetro, onde recebia mais água e era misturada por mais 1 minuto; 
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6) Medição do espalhamento no ensaio de minicone novamente, e assim por diante até que o 

valor alvo (240 +- 20mm) fosse alcançado; 

7) Medição da tensão de cisalhamento da mistura sob diferentes taxas de cisalhamento. As 

taxas de cisalhamento padronizadas foram: 25, 50, 100, 150, 250, 500, 750 e 1000 RPM. As 

mesmas taxas foram aplicadas em ordem crescente e posteriormente decrescente, por 10 

segundos em cada rotação, sendo a tensão medida a cada 1 segundo. Para confecção do 

gráfico "taxa de cisalhamento versus tensão de cisalhamento", foram considerados os 

antepenúltimos valores de tensão de cisalhamento medidos sob cada taxa. 

O espalhamento de 240+-20mm foi selecionado porque é um valor que, para o 

tamanho do cone utilizado, representa uma baixa tensão de escoamento. 

6.2.5 CONDIÇÕES DE EXPERIMENTO PRÉ-FIXADAS 

Para a realização dos experimentos, algumas condições de ensaio foram pré-fixadas. 

6.2.5.1 Composição da matriz 

A matriz foi composta por cimento CPV1 exclusivamente, sem adição de outros 

finos inertes ou ligantes, pois se buscou avaliar apenas aspectos relacionados ao 

empacotamento dos agregados. Aspectos relacionados ao empacotamento e fluidez da matriz 

foram abordados no Capítulo anterior, e serão retomados nos próximos Capítulos, onde serão 

unidos os aspectos de granulometria de agregados e matriz. A relação a/c variou de acordo 

com o teor de água requerido para o espalhamento desejado. 

6.2.5.2 Teor de dispersante 

O teor de dispersante utilizado foi o teor ótimo encontrado para o cimento CPV1. 

Conforme discutido no Capítulo 4, a total dispersão das partículas é quesito fundamental para 

a elaboração de produtos cimentícios de alto desempenho. 

6.2.5.3 Tensão de escoamento medida por abatimento do minitronco de cone 

Como o intuito do planejamento foi avaliar a relação entre a porosidade intergranular 

dos agregados e o volume de matriz, e a reologia resultante, padronizou-se que todas as 

misturas receberiam água até apresentarem o mesmo valor de espalhamento no minitronco de 

cone (240 +-20mm). Assim, foi fixado o comportamento reológico na tensão de escoamento. 
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6.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

6.3.1 CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

A Figura 6.4 apresenta as curvas de distribuição granulométrica dos materiais.

 

Figura 6.4 – Curvas granulométricas discretas dos agregados disponíveis. 

A granulometria do cimento CPV1 utilizado está apresentada no Capítulo 5. 

Quanto maior o número de peneiras utilizadas para a elaboração de uma curva 

discreta, maior a precisão. Isto porque a caracterização granulométrica de distribuições reais 

sempre apresenta erro experimental por considerar as partículas contidas em um intervalo de 

tamanhos. Com a diminuição do número de peneiras e consequente aumento do intervalo 

entre peneiras, se tem cada vez mais partículas de diâmetros diferentes em um mesmo 

intervalo, o que aumenta os valores acumulados e o erro. A inserção gradativa de mais 

peneiras divide as quantidades de partículas em cada intervalo, diminuindo a porcentagem de 

material retido. Levando esta consideração ao extremo, cada partícula é de um tamanho, e 

deveriam ser usadas infinitas peneiras, sendo que em cada peneira haveria a retenção de uma 

ou pouquíssimas partículas. Desta forma, o valor em % tenderia a zero para cada peneira. Para 

aumentar a precisão no cálculo da porosidade intergranular dos agregados, utilizou-se a série 

completa de peneiras da ASTM E11. A Figura 6.5 apresenta visualmente os dados do mesmo 

ensaio granulométrico tratados com maior ou menor intervalo entre peneiras. 
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Figura 6.5 – Diferença observada entre resultados de granulometria considerando-se maior ou menor distância entre os  

intervalos de tamanhos medidos (mesmo ensaio). 

Durante a medição da granulometria dos materiais, percebeu-se que há diferença 

entre as medidas realizadas por peneiramento e granulômetro. Esta diferença fica maior na 

medida em que as partículas se distanciam do formato esférico (MALVERN – 

http://www.malvern.com/labeng/technology/laser_diffraction/sieve_results.htm), já que no 

peneiramento o tamanho da partícula acaba sendo determinado por sua menor dimensão, 

enquanto no ensaio a laser o tamanho determinado é resultado da média de diversas medições 

realizadas em ângulos aleatórios e considera o diâmetro que envolve o grão. Quanto menos 

esférica a partícula e maior o tempo de peneiramento, maior a diferença em relação à medição 

por laser, sendo que a última deve apresentar, para o mesmo material, uma curva 

granulométrica com partículas maiores do que a curva do peneiramento. Isto é demonstrado 

na Figura 6.6, onde são comparadas medições por peneiramento e laser para um dos materiais. 

 

Figura 6.6 – Diferença observada entre ensaio de granulometria a laser e por peneiramento. 

Conforme descrito o item 6.2.2.2, a determinação da granulometria dos agregados foi 

realizada em peneiras até a malha 106µm, sendo então coletada a fração passante nesta e 

determinada sua granulometria por laser para completar a curva completa. Devido às 

diferenças entre os métodos, discutidas na Figura 6.6, a fração <106µm dos agregados, 

quando mensurada por laser, apresentou diâmetros máximos maiores do que 106µm. Para a 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 10 100
D

is
tr

ib
u

iç
ão

 d
is

cr
et

a 
(%

)
Diâmetro (µm)

Maior número de intervalos 
(intervalos menores)

Menor número de intervalos 
(intervalos maiores)

0

2

4

6

8

10

12

0 1 10 100 1000

D
is

tr
ib

ui
çã

o 
D

is
cr

et
a 

(%
)

Diâmetro (µm)

Areia fina - determinação 
por laser

Areia Fina - determinação 
por peneiramento



116 

união dos resultados da peneira com os do laser, os percentuais de material obtidos no ensaio 

de laser para cada intervalo de diâmetros acima de 106µm foram multiplicados pela 

proporção que a massa retida na peneira 106µm representava com relação à massa total da 

amostra (ponderação), sendo então somados aos valores percentuais determinados no ensaio 

de peneiramento para o mesmo diâmetro. Como os materiais apresentaram baixo teor de 

material <106µm, o erro gerado por este procedimento foi pequeno, praticamente não 

alterando as curvas. Para que este erro fosse evitado, as amostras deveriam ter sido 

caracterizadas pelo mesmo método e mesmo equipamento, o que não foi possível. 

No cálculo da porosidade intergranular, o erro devido às diferentes fontes de medição 

granulométrica dos finos e grossos foi desconsiderado, tanto por não haver equipamentos 

disponíveis que permitissem a aquisição das medidas através da mesma fonte, como pelo fato 

de que este erro não comprometeria os valores de porosidade calculados para os materiais 

estudados, pois continham pouco material <106µm e, mesmo nestes finos, a diferença entre a 

medida por peneira e laser não era significativa ao ponto de alterar os cálculos. Para se ter 

uma ideia da significância deste erro para a porosidade calculada, uma simulação realizada 

utilizando a granulometria dos agregados completa (peneira + laser) e depois utilizando 

apenas as medidas por peneira, considerando que os finos <106µm estavam todos retidos na 

peneira 63µm, variou a porosidade calculada em menos de 0,10%, muito menor do que os 

erros causados pelas simplificações adotadas (partículas esféricas, distribuição monomodal 

perfeita dentro de um mesmo intervalo e porosidade teórica de 40% dentro deste intervalo). 

A Tabela 6.1 apresenta a densidade real e a área superficial das matérias-primas, 

medidas por Picnometria de Hélio e BET. 

Tabela 6.1 – Densidade real, área superficial e d10, d50 e d90 dos agregados disponíveis. 

Material Densidade (kg/dm3) Área superficial BET (m2/g) D10 (µm) D50 (µm) D90 (µm) 
Areia fina 2,75 0,741 22 180 550 
Areia mista 2,76 0,256 85 240 890 
Areia 1 laranja (1lr) 2,62 0,282 170 270 415 
Areia 2 rosa (2rs) 2,63 0,210 135 235 405 
Areia 3 cinza (3cz) 2,82 0,207 60 285 560 
Areia 4 preta (4pr) 2,81 0,340 580 875 1330 
Areia Grossa (AG) 2,75 - 1370 2300 3400 
Pedrisco Leito Fluidizado (PLF) 2,71 - 3100 4900 7400 
Pedrisco Limpo (PL) 2,71 - 5600 7800 9400 

A densidade real e a área superficial do cimento CPV1 estão descritos no Capítulo 5. 

A Tabela 6.2 apresenta a caracterização dos agregados selecionados para o 

planejamento experimental de acordo com as normas técnicas relacionadas. 
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Tabela 6.2 – Caracterização dos agregados utilizados de acordo com as normas relacionadas – massa unitária (UM) (NM 45), 

massa específica (ME), massa específica aparente (MEA) (NM 52 – miúdos ou NM 53 – graúdos), absorção de água (NM 30 

– miúdos ou NM 53 – graúdos) e teor de pulverulentos (NM 46). Os ensaios foram realizados na ABCP. 

MU (kg/dm3) ME (kg/dm3) MEA (kg/dm3) Absorção (%) Teor pulverulentos (%) 
Agregados miúdos NBR NM 45 NBR NM 52 NBR NM 52 NBR NM 30 NBR NM 46 

Areia 2 rosa 1,69 2,64 2,63 0,24 1,12 
Areia 3 cinza 1,86 2,64 2,62 0,91 14,7 
Areia 4 preta 1,64 2,77 2,75 0,85 1,12 
Areia Grossa 1,51 2,62 2,60 0,91 0,76 

Agregados graúdos NBR NM 45 NBR NM 53 NBR NM 53 NBR NM 53 NBR NM 46 
Pedrisco Limpo 1,52 2,65 2,61 1,38 0,23 
Pedrisco Leito fluidizado 1,54 2,66 2,70 1,60 0,60 

 

Os agregados são partículas que, por seu tamanho, apresentam forças de gravidade 

muito mais efetivas do que forças de superfície. Apresentam também baixa área superficial 

(Tabela 6.1). Desta forma, a adsorção superficial de água e dispersante sobre sua superfície é 

praticamente desprezível se comparados aos finos. Por estas razões, a seleção dos agregados 

não levou em consideração as mesmas premissas do que a seleção dos finos. Para os 

agregados a granulometria passa a ser o parâmetro principal. Assim, para a realização do 

estudo, foram selecionados agregados de diferentes faixas granulométricas e com curva 

discreta mais fechada possível (menor distância entre o tamanho das menores partículas e das 

maiores), uma vez que uma das variáveis do planejamento estatístico considerado é a 

característica da granulometria – contínua ou descontínua. Para projeto de uma granulometria 

descontínua de agregados, a seleção de componentes de curvas fechadas é fundamental. 

6.3.2 PLANEJAMENTO FATORIAL COMPOSTO 

A Tabela 6.3 apresenta o planejamento composto, bem como as características 

relevantes das composições e as respostas medidas. Os ensaios foram numerados de acordo 

com a ordem do planejamento (ordem plan.). Está indicada a ordem de execução (ordem 

exec.), aleatória conforme determinação do Minitab. A variável “distribuição granulométrica” 

está codificada em -1 (curva de distribuição contínua) e +1 (distribuição descontínua). Os 

ensaios 15 e 16 são repetições dos ensaios 12 e 8, respectivamente, para determinar o erro. 

As Figuras 6.7 a 6.17 apresentam as curvas granulométricas, reológicas e imagens de 

alguns dos ensaios apresentados na Tabela 6.3. Foram selecionados alguns representativos 

para as análises que se seguem. As figuras de todos os ensaios estão no Anexo C. Não foram 

observadas diferenças significativas entre os ensaios reológicos dos concretos com curvas 

granulométricas contínuas e descontínuas. 
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Tabela 6.3 – Planejamento composto para estudo da relação entre a porosidade intergranular dos agregados e a reologia. 

 
Legenda: ordem exec. = ordem de execução; ordem plan. = ordem no planejamento; matr = matriz; distrib. Granul. = 
distribuição granulométrica; C = consumo de cimento; vol. = volume; agr = agregados; tot = total (matriz + agregados); 
Abert. = abertura; Tensão esc. = tensão de escoamento; Viscosid. = viscosidade; Segreg. = segregação. 

  

Figura 6.7 – Ensaio 1 (matriz=8%, areia=52%, brita=40%, distribuição granulométrica descontínua): a) curva 

granulométrica; b) curva reológica. Ordem de execução: 7º. 

Planejamento
Fatorial C

vol. (%)

Ordem 
exec.

Ordem 
plan. matr areia brita

Distrib. 
gran. (kg/m

3
) a/c

vol. 
(%) matr agr tot matr agr tot IPS MPT

Espalham. 
(mm)

Tensão 
esc. (Pa)

Viscosid. 
(Pa.s) Segreg.

7 1 8,0 52,0 40,0 1 163,2 1,80 29,46 1,30 2,73 2,23 13,9 19,6 16,5 1,24 3,42 130 0,585 0,0010 Sim
8 2 8,0 72,0 20,0 -1 163,9 1,78 29,18 1,31 2,75 2,25 14,1 18,7 15,6 1,24 3,12 130 0,585 0,0010 Sim
4 3 17,2 51,8 31,0 1 380,5 0,62 23,53 1,68 2,73 2,35 15,4 20,7 15,0 0,48 3,42 240 0,399 0,0010 Sim
9 4 8,0 52,0 40,0 -1 165,0 1,74 28,71 1,31 2,75 2,25 14,7 16,1 12,9 1,31 4,12 130 0,525 0,0007 Sim
13 5 8,0 72,0 20,0 1 158,5 1,99 31,50 1,28 2,73 2,19 18,1 23,0 20,0 1,21 2,79 130 0,229 0,0005 Sim
10 6 20,0 40,0 40,0 1 462,8 0,43 20,00 1,84 2,73 2,41 15,9 19,4 12,8 0,34 3,93 240 0,381 0,0020 Não
2 7 25,0 40,0 35,0 -1 582,2 0,33 19,50 1,96 2,75 2,44 16,5 17,6 9,0 0,26 5,50 245 0,465 0,0023 Não
3 8 25,0 55,0 20,0 1 567,6 0,38 21,52 1,90 2,73 2,39 15,9 22,3 14,6 0,29 3,82 240 0,350 0,0015 Não
11 9 25,0 40,0 35,0 1 577,2 0,35 20,19 1,94 2,73 2,42 16,2 19,0 10,4 0,27 4,88 225 0,197 0,0022 Não
14 10 20,0 40,0 40,0 -1 462,1 0,44 20,12 1,84 2,75 2,42 16,3 19,1 12,8 0,35 4,40 230 0,366 0,0017 Não
5 11 17,2 51,8 31,0 -1 383,8 0,60 22,86 1,70 2,75 2,37 15,9 16,5 10,3 0,49 4,22 255 0,251 0,0010 Pouco
1 12 25,0 55,0 20,0 -1 578,6 0,35 20,00 1,95 2,75 2,43 16,3 18,1 9,2 0,27 4,51 230 0,450 0,0020 Não
12 13 8,0 62,0 30,0 -1 168,7 1,61 27,09 1,34 2,75 2,28 14,4 17,2 14,0 1,15 3,22 130 0,537 0,0009 Sim
6 14 8,0 62,0 30,0 1 159,6 1,95 31,05 1,29 2,73 2,20 16,3 21,4 18,3 1,26 3,15 130 0,402 0,0007 Sim
15 15 25,0 55,0 20,0 -1 577,0 0,35 20,22 1,94 2,75 2,42 16,3 18,1 9,2 0,27 4,55 280 0,050 0,0017 Não
16 16 25,0 55,0 20,0 1 567,7 0,38 21,50 1,90 2,73 2,39 15,9 22,3 14,6 0,29 3,82 240 -0,041 0,0016 Não
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Figura 6.8 – Ensaio 1 (matriz=8%, areia=52%, brita=40%, distribuição granulométrica descontínua): a) imagem superior com 

escala em mm; b) imagem lateral. Teor de água = 20%; abertura = 130mm; segregação = não. 

   

Figura 6.9 – Ensaio 1 (matriz=8%, areia=52%, brita=40%, distribuição granulométrica descontínua): a) imagem superior com 

escala em mm; b) imagem lateral. Teor de água = 29,46%; abertura = 130mm; segregação = sim. 

  

Figura 6.10 – Ensaio 3 (matriz=17,2%, areia=51,8%, brita=31%, distribuição granulométrica descontínua): a) curva 

granulométrica; b) curva reológica. Ordem de execução: 4º. 
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Figura 6.11 – Ensaio 3 (matriz=17,2%, areia=51,8%, brita=31%, distribuição granulométrica descontínua): a) imagem 

superior com escala em mm; b) imagem lateral. Teor de água = 20%; abertura = 130mm; segregação = não. 

   

Figura 6.12 – Ensaio 3 (matriz=17,2%, areia=51,8%, brita=31%, distribuição granulométrica descontínua): a) imagem 

superior com escala em mm; b) imagem lateral. Teor de água = 23,53%; abertura = 240mm; segregação = sim. 

  

Figura 6.13 – Ensaio 11 (matriz=17,2%, areia=51,8%, brita=31%, distribuição granulométrica contínua): a) curva 

granulométrica; b) curva reológica. Ordem de execução: 5º. 
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Figura 6.14 – Ensaio 11 (matriz=17,2%, areia=51,8%, brita=31%, distribuição granulométrica contínua): a) imagem superior 

com escala em mm; b) imagem lateral. Teor de água = 20%; abertura = 200mm; segregação = pouco. 

   

Figura 6.15 – Ensaio 11 (matriz=17,2%, areia=51,8%, brita=31%, distribuição granulométrica contínua): a) imagem superior 

com escala em mm; b) imagem lateral. Teor de água = 22,86%; abertura = 255mm; segregação = pouco. 

  

Figura 6.16 – Ensaio 6 (matriz=20%, areia=40%, brita=40%, distribuição granulométrica descontínua): a) curva 

granulométrica; b) curva reológica. Ordem de execução: 10º. 
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Figura 6.17 – Ensaio 6 (matriz=20%, areia=40%, brita=40%, distribuição granulométrica descontínua): a) imagem superior 

com escala em mm; b) imagem lateral. Teor de água = 20%; abertura = 240mm; segregação = não. 

Diversos concretos não atingiram a fluidez requerida (240+-20mm de espalhamento) 

mesmo com a adição de altos teores de água, o que impossibilitou a análise de acordo com os 

padrões estatísticos já que o teor de água para atingir esta fluidez seria a principal resposta 

analisada. Mas foi possível, por outro lado, realizar considerações importantes sobre o 

comportamento reológico de concretos com teores de matriz (a) maiores, (b) iguais ou (c) 

menores do que a porosidade intergranular dos agregados. Uma análise integrada da Tabela 

6.3 e Figuras 6.7 a 6.17 permite observar que concretos projetados com menor quantidade de 

matriz do que a porosidade formada entre os grãos grossos tendem a apresentar segregação e 

baixa fluidez, mesmo com adição de altos teores de água. Por outro lado, concretos onde o 

teor de matriz é maior do que a porosidade intergranular dos agregados apresentam fluidez 

com menores teores de água e sem apresentar segregação. Concretos com teores de matriz 

próximos aos valores de porosidade calculados para os agregados, por sua vez, ficam no meio 

termo, fluindo parcialmente com a adição de água mas apresentando segregação parcial. 

Nos concretos com teor de matriz em volume menor do que o volume de poros 

intergranulares entre os agregados, a matriz não preenche todos estes vazios, e os agregados 

formam um sistema contínuo de partículas no qual há contato entre os grãos, que, por forças 

de atrito e gravidade, formam um sistema estruturado sem fluidez (abertura de 130mm), como 

pode ser visualizado nas imagens de todos os concretos com 8% de matriz e 20% de água – 

vide na Tabela 6.3 o volume de porosidade intergranular dos agregados, muito superior a 8% 

em todos estes concretos. Neste cenário, sobram vazios entre os agregados após a inserção da 

pasta, e a água adicionada acaba sendo usada inicialmente para aumentar o volume da matriz 

e preencher a parcela ainda vazia da porosidade intergranular dos agregados. Quando estes 

vazios são preenchidos, a matriz apresenta viscosidade e densidade muito baixas (Tabela 6.3) 
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devido ao alto teor de água, apresentando baixa capacidade para afastar os agregados, mais 

densos. A consequência é a separação de fases ou segregação: a matriz de baixa densidade e 

viscosidade escorre através do sistema estruturado de agregados sem torná-lo fluido – 

continua com espalhamento nulo, 130mm – , como observado nas imagens dos concretos com 

8% de matriz e teor de água acima de 25% (“castelos de areia”). A segregação, portanto, tem 

ligação com a relação entre o teor de matriz e a porosidade intergranular dos agregados. 

Por outro lado, em sistemas com teor de matriz acima do volume de porosidade 

intergranular dos agregados, a adição de água em menores teores providencia fluidez (240+-

20mm), já que há matriz suficiente para preencher os vazios. A água entra apenas para 

compor a matriz, que já é a fase dominante (contínua), e a viscosidade e densidade da matriz 

se mantêm em níveis satisfatórios para carregar os agregados e tornar o sistema fluido.  

Nos sistemas com teor de matriz semelhante ao da porosidade intergranular dos 

agregados (17,2% de matriz), ocorreu um meio termo entre as duas situações – houve 

segregação parcial das fases do concreto. A matriz teoricamente preencheu exatamente o 

volume de vazios entre os agregados, porém no limite de não haver fase dominante contínua 

nem nos agregados, nem na matriz. A adição de água passa a ter papel inicial de afastar as 

partículas da matriz e posteriormente de afastar os agregados, porém há queda parcial da 

densidade da matriz e ocorrência da segregação parcial visualizada nas imagens dos concretos 

com teor de matriz 17,2% (aspecto semelhante a um "ovo frito"). 

Os concretos que apresentaram segregação obtiveram valores de tensão de 

escoamento em geral maiores do que os outros, conforme os gráficos "taxa de cisalhamento 

versus tensão de cisalhamento", os dados da Tabela 6.3 e também as imagens frontais das 

misturas. Isto porque, nestes concretos, não havia matriz suficiente para afastar os agregados 

ou esta matriz encontrava-se segregada, de forma que, sob baixas taxas de cisalhamento, os 

agregados estão em atrito, aumentando a tensão de escoamento. Com o aumento da taxa de 

cisalhamento, a água em excesso da matriz (que tinha segregado) mistura-se aos agregados e 

as medidas de tensão de cisalhamento diminuem. São tensões relacionadas, portanto, à fluidez 

da água, quando esta passa a ser a fase dominante da mistura. Por outro lado, as misturas sem 

segregação encontram maior resistência da matriz – mais densa e mais viscosa – sob altas 

taxas de cisalhamento, acarretando em maiores tensões de cisalhamento. Por outro lado, a 

tensão de escoamento é menor em concretos com altos teores de matriz, pois esta tem 

capacidade para afastar satisfatoriamente os agregados antes do início da movimentação, 

minimizando as forças de atrito entre estas partículas e permitindo que a fluidez se inicie. 
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A fluidez dos sistemas com volume de matriz superior ao volume de poros entre os 

agregados, porém, não se deveu a um bom empacotamento dos agregados – pode-se ver na 

Tabela 6.3 que as porosidades intergranulares dos agregados foram altas –, mas sim ao fato de 

ter havido adição de matriz em altos teores. Esta situação, apesar de fluidez, consome alto teor 

de ligantes. Isto é o que ocorre normalmente na prática, quando a reologia controlada pelo 

abatimento de cone é garantida através do aumento dos teores de água e cimento, 

respectivamente (Damineli et al, 2010a), o que mantém a relação a/c inalterada e aumenta a 

fluidez pelo aumento do teor de matriz. Porém, isto acarreta em aumento do consumo de 

ligantes para a mesma resistência, diminuindo a eficiência do uso dos ligantes. A fluidez 

poderia ser atingida através de um melhor empacotamento de agregados, gerando menor 

porosidade intergranular e consequente menor necessidade de matriz para gerar fluidez. O 

empacotamento, portanto, é a chave fundamental para a minimização do teor de matriz e água 

de um concreto com manutenção da reologia. O conhecimento granulométrico completo das 

misturas de concreto é uma necessidade para otimizar o consumo de ligantes. 

Mesmo sem poder medir o teor de água necessário para fluidez de espalhamento de 

240+-20mm para alguns concretos (os que possuíam teor de matriz insuficiente), análises 

estatísticas por planejamento de mistura foram realizadas. A Figura 6.18 apresenta a análise 

para a resposta de água adicionada para prover fluidez de 240+-20mm. A Figura 6.19 

apresenta análise considerando-se a relação entre o teor de matriz e a porosidade dos 

agregados, calculada pela razão entre ambas, o que expressa a disponibilidade de matriz para 

preencher os vazios entre os agregados. Relação de 1 indica que há matriz em quantidade 

exata para preencher tais vazios; menor que 1 indica matriz insuficiente; maior do que 1 

indica matriz sobrando, sendo a fase contínua do sistema e mantendo os agregados afastados. 

  

Figura 6.18 – Superfície de resposta do planejamento de misturas, para resposta de água requerida para abertura 240+-20mm: 

a) granulometria contínua (-1); b) granulometria descontínua (+1). 
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Figura 6.19 – Superfície de resposta do planejamento de misturas, para a relação matriz/porosidade: a) granulometria 

contínua (-1); b) granulometria descontínua (+1). 

Observa-se, na Figura 6.18, que o teor de água necessário para fluidez 240mm 

aumenta proporcionalmente à diminuição do teor de matriz, o que se relaciona à falta de 

matriz suficiente para preencher a porosidade intergranular dos agregados, conforme já 

discutido. A Figura 6.19 apresenta a mesma tendência gráfica do que a Figura 6.18, o que 

indica que a relação matriz/porosidade teórica é um indicador importante para prever a falta 

de matriz, o que acarreta em aumento do consumo de água, segregação e diminuição das 

propriedades mecânicas. A tendência é a mesma para granulometria contínua ou descontínua.  

A Figura 6.20 apresenta a relação entre segregação e relação matriz/porosidade, 

demonstrando que a tendência à segregação aumenta conforme o teor de matriz diminui com 

relação ao volume de poros intergranulares. 

  

Figura 6.20 – a) relação matriz/porosidade versus teor de água (%); b) relação segregação versus relação matriz/porosidade. 

A Figura 6.21 apresenta a superfície de resposta para a viscosidade aparente. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

R
el

aç
ão

 m
at

ri
z/

p
or

os
id

ad
e

Segregação
Não Sim



126 

  

Figura 6.21 – Superfície de resposta do planejamento de misturas, para resposta de viscosidade (Pa.s): a) granulometria 

contínua (-1); b) granulometria descontínua (+1). Os resultados de baixa viscosidade são resultados que apresentaram 

segregação. 

A tendência observada na Figura 6.21 é semelhante à Figura 6.18, o que é explicado 

pelo fato do teor de matriz definir a viscosidade final neste caso, já que nos ensaios sem 

matriz suficiente houve adição de grande teor de água e consequente queda da viscosidade. 

A Figura 6.22 apresenta a superfície de resposta para a abertura no ensaio de 

minitronco de cone, que pode ser considerado uma medida de tensão de escoamento. O valor 

mínimo de abertura foi de 130mm (base do minicone). Observa-se tendência oposta à Figura 

6.18, com abertura mínima (tensão de escoamento máxima) em todos os concretos que, por 

possuírem teor de matriz insuficiente para preenchimento dos vazios intergranulares dos 

agregados, receberam maior quantidade de adição de água e por isso segregaram, não 

conseguindo movimentar os agregados e mantendo a abertura do minicone inalterada. 

  

Figura 6.22 – Superfície de resposta do planejamento de misturas, para resposta de abertura, em mm: a) granulometria 

contínua (-1); b) granulometria descontínua (+1). 
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6.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste Capítulo, foi estudada a influência das variações granulométricas de misturas 

de concretos sobre o comportamento reológico, através de um planejamento experimental 

estatístico composto (mistura + fatorial completo). As análises visaram: 1) a variação da 

composição da granulometria dos agregados >125µm, sendo a composição da matriz 

(partículas <125µm) fixada; e 2) a variação dos teores de agregados <125µm e >125µm. 

Observou-se que a reologia de concretos sob baixas taxas de cisalhamento (tensão de 

escoamento) é influenciada diretamente pela relação entre o teor de matriz e a porosidade 

intergranular dos agregados >125µm. Se o teor de matriz é menor do que os vazios entre os 

agregados, o concreto não flui, pois não há matriz para prover o afastamento dos agregados. 

Neste cenário, o aumento do teor de água visando aumentar a fluidez não tem o resultado 

esperado, pois a água diminui a viscosidade e densidade da matriz, que portanto não consegue 

mais mover os agregados, ocorrendo a segregação entre as duas fases (a matriz escoa por 

entre os agregados). Por outro lado, quando o teor de matriz é maior do que os vazios entre os 

agregados, a fluidez ocorre sem segregação, pois com teores menores de água (e portanto 

maior viscosidade e densidade) a matriz já é suficiente para afastar os agregados, provendo a 

fluidez. Em situações de teor de matriz muito próximo do volume de vazios entre os 

agregados, verifica-se uma situação intermediária de segregação. Assim, quanto menor os 

vazios intergranulares entre os agregados, menor poderá ser o teor de matriz de uma dosagem, 

o que aumenta a eficiência do uso dos ligantes. 

A variação da curva granulométrica (contínua ou descontínua) não modificou o 

cenário descrito acima, e também não modificou de forma significativa o comportamento 

reológico dos concretos que não segregaram, sob baixas ou altas rotações. 
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77  EEMMPPAACCOOTTAAMMEENNTTOO  DDEE  AAGGRREEGGAADDOOSS  EE  OOTTIIMMIIZZAAÇÇÃÃOO  

DDEE  MMAATTRRIIZZ  AAPPLLIICCAADDOOSS  AA  CCOONNCCRREETTOOSS  

Os capítulos anteriores demonstraram: 1) o potencial de mitigação de CO2 através da 

otimização do uso do cimento em concretos; 2) conceitos de empacotamento e dispersão de 

partículas importantes para obtenção de misturas com menor impacto ambiental; 3) 

formulação de matriz otimizada; e 4) importância da porosidade gerada pelo empacotamento 

sobre o consumo final de ligantes e a reologia. O presente Capítulo irá formular concretos de 

baixo consumo de ligantes a partir da aplicação conjunta das conclusões destes Capítulos. 

7.1 ASPECTOS PARA FORMULAÇÃO DE CONCRETOS EFICIENTES 

Um concreto que otimiza o uso dos ligantes deve apresentar baixa área superficial 

total das partículas e baixa porosidade intergranular dos agregados, pois, assim, menor será a 

quantidade de matriz necessária para preencher estes vazios e providenciar movimentação. 

Enquanto houver vazios entre os agregados, estes estarão em contato entre si, formando a fase 

contínua do sistema e não permitindo a fluidez. Nesta condição, muitas vezes adiciona-se 

água, o que, se por um lado preenche os vazios, por outro diminui a densidade da matriz, 

causando segregação. A fluidez adequada se inicia quando o volume de matriz ultrapassa o 

volume de poros dos agregados. Quanto menor o volume de vazios, menor a quantidade de 

matriz necessária. Isto mostra que a otimização do desempenho também pode ocorrer com 

utilização de misturas de boa fluidez, caso um bom empacotamento seja conseguido. 

Por outro lado, o projeto adequado da matriz, discutido no Capítulo 5, pode diminuir 

consideravelmente o consumo de água, de dispersantes e de ligantes da mistura. Isto pode ser 

feito através do controle da forma dos finos – que influi em seu consumo de água e 

dispersante – e do empacotamento. Um bom empacotamento dos finos permite diminuição 

dos vazios intergranulares entre eles, diminuindo o volume de água para preencher a 

porosidade e prover fluidez, aumentando a resistência. Neste sentido, o uso de finos inertes 

aumenta o empacotamento, reduzindo a água, e ao mesmo tempo diminui o teor de ligantes.  

No estado atual de desenvolvimento tecnológico do concreto, é fundamental focar a 

busca de eficiência em misturas de resistências entre 30 a 40 MPa – as mais utilizadas no 

mercado. O mercado só aceitará aplicar novas tecnologias de baixo consumo de ligantes caso 
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se mostrem eficazes, provendo resistência aliada a durabilidade e baixo consumo. No médio 

prazo, resistências maiores podem ser um alvo interessante, pois, além de ter sido mostrado 

que a eficiência do uso dos ligantes aumenta com o aumento da resistência (Capítulo 3), 

estruturas confeccionadas com misturas mais resistentes poderiam diminuir o volume das 

peças de concreto, de forma que o teor de ligantes final fosse maior por unidade de volume, 

mas menor no sentido de que o volume total seria diminuído. Por exemplo, um pilar mais 

esbelto, utilizando mais ligantes por m3, poderia utilizar a mesma ou menor quantidade de 

ligantes do que um pilar de maior volume e menor consumo de ligantes por m3. Estruturas 

mais resistentes também apresentam, em geral, maior durabilidade.  

Porém, esta discussão não será aprofundada neste trabalho. Necessitaria de um 

trabalho conjunto com pesquisadores ou projetistas de estruturas, uma vez que a resistência 

ideal para maximizar a eficiência pode variar de acordo com a peça estrutural, pois não são 

apenas esforços de compressão que determinam o projeto. No exemplo do pilar, a elevação da 

resistência pode diminuir as dimensões estruturais até certo limite, pois, mesmo com o 

aumento da resistência, há dimensões mínimas para suportar outros esforços. Outro ponto 

importante é que projetar concretos eficientes de alta resistência é mais fácil do que projetar 

concretos eficientes de resistências menores. Assim, projetar concretos eficientes com 

resistências de mercado garante facilidade para aumentar a resistência em etapas posteriores. 

7.2 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL, MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste item serão apresentados os procedimentos realizados para estudo da eficiência 

de concretos dosados a partir de parâmetros granulométricos e otimização da matriz. 

7.2.1 MATERIAIS 

As matérias-primas utilizadas nesta etapa do estudo foram as mesmas apresentadas 

nos Capítulos 5 e 6. Serão oportunamente citadas. 

7.2.2 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO DE MATERIAIS 

Os métodos de quarteamento, determinação da densidade real, granulometria, área 

superficial e porosidade teórica de cada composição estão apresentados nos Capítulos 5 e 6. 

7.2.3 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

Foram projetados concretos utilizando-se da união dos conceitos mais importantes 

discutidos nos capítulos anteriores – otimização do uso dos ligantes (Capítulo 3) a partir da 
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otimização da matriz cimentícia (Capítulo 5) e do empacotamento de partículas (Capítulo 6) 

determinado pela porosidade da distribuição granulométrica, com uso dos conceitos 

discutidos no Capítulo 4. Os concretos foram projetados em ordem seqüencial determinada a 

partir dos resultados relevantes obtidos nos concretos anteriores, ou seja, dados relevantes 

observados em um concreto foram objeto de tentativa de correção (no caso de características 

indesejadas) ou de ampliação (características desejadas) no concreto posterior. Este 

planejamento, portanto, foi voltado a uma compreensão física progressiva sobre os parâmetros 

de dosagem que podem influenciar na eficiência reológica de um concreto dosado a partir de 

parâmetros não convencionais, como o baixo consumo de água e o uso de ultrafinos. O 

planejamento deste Capítulo foi voltado para a confecção de concretos de altos abatimentos 

de cone devido à sua facilidade de aplicação e ao fato de que são os concretos de menor 

desempenho ambiental em geral com relação ao ILrc e ICrc, já que, para apresentarem maior 

fluidez, usam maiores teores de água e matriz. Porém apresentam vantagens em aspectos de 

aplicação. Como são o pior caso com relação ao consumo de ligantes, obter concretos de alto 

abatimento implica em facilidade na dosagem de concretos plásticos eficientes. 

A Tabela 7.1 apresenta as dosagens dos concretos realizados. Os fatores que 

determinaram as proporções de cada mistura serão explicados na análise de resultados. 

Tabela 7.1 – Dados de dosagem dos concretos confeccionados em laboratório. As siglas dos materiais seguem as 

nomenclaturas dos Capítulos 5 e 6. 

Composição (% em volume)    Disp_A 
Mistura Água (% massa 

no. CPV1 F1 F3 F5 FSi 2 Rs 3 Cz 4 Pr AG PLF PL (%) finos) 
C01 10,0 - 7,5 - 7,5 12,0 12,0 9,0 22,0 - 20,0 26,1 0,25 
C02 10,0 - 7,5 - 7,5 12,0 12,0 9,0 22,0 - 20,0 22,3 0,25 
C03 10,0 - 7,5 - 7,5 12,0 12,0 9,0 22,0 - 20,0 23,9 0,25 
C04 12,0 - 9,0 - 9,0 11,2 11,2 8,4 20,5 - 18,7 22,1 0,25 
C05 8,0 - 6,0 - 6,0 12,8 12,8 9,6 23,5 - 21,3 23,9 0,25 
C06 10,0 - 10,0 5,0 - 10,0 21,0 12,0 13,0 - 19,0 18,7 0,30 
C07 10,0 - 10,0 5,0 - 10,0 21,0 12,0 13,0 - 19,0 17,0 0,40 
C08 10,0 - 10,0 5,0 - 10,0 21,0 12,0 13,0 - 19,0 16,0 0,50 
C09 8,8 8,8 - 4,4 - 9,3 19,6 11,2 15,4 - 22,6 16,0 0,31 
C10 7,2 7,2 - 3,6 - 9,7 20,5 11,7 16,2 - 23,8 15,5 0,31 
C11 6,4 6,4 - 3,2 - 10,0 21,0 12,0 16,6 - 24,4 15,5 0,31 
C12 4,5 7,2 - 6,3 - 9,3 19,6 11,2 17,1 - 24,9 15,5 0,25 
C13 8,0 8,0 - 4,0 - 9,5 20,0 11,4 15,8 - 23,2 16,0 0,31 
C14 8,0 8,0 - 4,0 - 4,1 20,5 16,4 17,6 - 21,5 16,0 0,31 
C15 6,3 9,0 - 2,7 - 4,0 20,0 16,0 18,9 - 23,1 14,0 0,30 
C16 7,7 11,0 - 3,3 - 9,0 19,1 10,9 15,8 - 23,2 14,2 0,30 
C17 8,0 8,0 - 4,0 - 22,6 - 18,5 23,4 - 15,6 16,0 0,31 
C18 8,0 8,0 - 4,0 - 22,6 - 18,5 23,4 - 15,6 13,0 0,31 
C19 8,0 8,0 - 4,0 - 10,3 17,2 13,5 17,6 11,7 9,8 16,0 0,31 
C20 5,1 8,5 - 3,4  - 10,4 17,4 13,7 18,7 10,4 12,5 14,0 0,28 
C21 6,6 11,0 - 4,4  - 21,1 - 17,9 21,5 - 17,6 16,0 0,28 

IPT s/ad 16,1 - - - - - 38,1 - - - 45,7 23,4 - 
IPT c/ad 16,1 - - - - - 38,1 - - - 45,7 16,0 0,50 
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Na Tabela 7.1, a coluna "Mistura" Numera os concretos (abreviação C) de 1 a 21, e 

inclui dois concretos dosados pelo método IPT, utilizando-se dos mesmos materiais dos 

outros, sendo um sem dispersante (s/ad = sem aditivo) e outro com dispersante (c/ad = com 

aditivo). A coluna "Composição" determina os teores dos materiais utilizados, em volume. 

Foram utilizados o cimento CPV1 e os fillers F1, F3 e F5 (respectivamente 

FillerCa1, FillerCa3 e FillerCa5). FSi é o MicrofillerSi. 2Rs representa a Areia 2 Rosa, 3Cz, 

a Areia 3 Cinza, e 4Pr, a Areia 4 Preta. AG é a Areia Grossa; PLF, o Pedrisco de Leito 

Fluidizado; e PL, o Pedrisco Limpo. As curvas granulométricas, composição química, área 

superficial e densidade destes materiais estão apresentadas nos Capítulos 5 e 6. 

A proporção de água está em volume, assim como os demais materiais, com exceção 

do dispersante, dosado em porcentagem da massa de finos (matriz). A partir do Concreto 9 

(C09), as dosagens de dispersante passaram a considerar o teor ótimo de dispersante calculado 

a partir do estudo do Capítulo 5, uma vez que o material utilizado foi o mesmo. 

7.2.4 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ENSAIO – ESTADO FLUIDO 

7.2.4.1 Mistura 

De acordo com o Capítulo 4, a dispersão completa é fundamental para aumentar o 

desempenho reológico das misturas cimentícias. Na falta de um misturador de grande 

eficiência para a execução das misturas com melhoria da dispersão através de energia de 

cisalhamento, os concretos foram misturados em betoneira convencional de 120 litros. Heuer 

(2011) apresenta dados que provam que a simples substituição da betoneira por um 

misturador mais elaborado pode gerar ganho de até 50% no tempo de mistura, aumentar a 

resistência mecânica final e reduzir o erro experimental. Baumert; Garrecht (2010) provam 

experimentalmente que a mistura apropriada de concretos de alto desempenho necessita de 

entrada maior de energia de cisalhamento na mistura para prover as propriedades reológicas 

requeridas, pois isto quebra aglomerados. Equipamentos mais eficientes também misturam os 

componentes de forma homogênea. Porém, este assunto não é o escopo principal deste 

trabalho e não será aprofundado. É apenas importante salientar que os resultados aqui obtidos 

podem ser melhorados com a simples mudança do equipamento utilizado para mistura. 

Os concretos confeccionados seguiram a seguinte ordem de mistura: 

1) Molhagem da betoneira para umedecimento das paredes; 

2) Colocação dos finos (matriz) na betoneira, juntamente com o dispersante em pó; 
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3) Início da medição do tempo e colocação da água aos poucos, por 30 s; 

4) Acionamento da betoneira para mistura da matriz, por 30 s (tempo total parcial = 1 min), o 

que permitia que a água e o dispersante atuassem na dispersão e afastamento dos finos; 

5) Colocação das frações de agregados >2mm em vazão aproximadamente constante, por 1,5 

minutos (tempo parcial = 2,5 min); 

6) Mistura da matriz com grossos por 1 mim (tempo total parcial = 3,5 min); 

7) Colocação dos agregados <2mm em vazão constante por 2 min (tempo parcial = 5,5 min); 

8) Mistura por 1,5 min (tempo parcial = 7 min); 

9) Pequena pausa para remover matérias-primas aderidas à parede da betoneira; 

10)  Final da mistura após 10 minutos do início. 

Cada grupo de matérias-primas – matriz, agregados finos e grossos – foi pré-

misturado e homogeneizado separadamente antes de ser inserido na betoneira. 

A seqüência de mistura diferiu da convencional apresentada na NBR 12821 porque 

foram realizados experimentos iniciais para ajuste da seqüência mais adequada aos concretos 

estudados. Estes, por diferirem de concretos convencionais pela presença de dispersante em 

teor ótimo, ultrafinos e baixa porosidade (conseqüente baixo teor de água), mostraram 

necessidades diferentes de mistura. Quando misturados conforme a seqüência padrão da 

norma (metade da água + brita + finos + metade da água + areias, com intervalos de mistura), 

houve aglomeração excessiva dos finos, com formação de aglomerados de até 1cm, nos quais 

era possível identificar as camadas de cada fino e relacioná-las à ordem de mistura. 

Esta aglomeração ocorreu porque a brita, sendo inserida inicialmente, teve sua 

superfície aderida por parte da água inicial, que já era apenas metade da água total. Assim, no 

momento da inserção dos finos, havia pouca água disponível com relação à grande área 

superficial dos finos, de forma que apenas uma parte destes finos adsorveu água em sua 

superfície. A parte dos finos que não conseguiu água foi recoberta pelos finos com água, 

formando os aglomerados. Concluiu-se que, em sistemas de finos de grande área superficial e 

baixo consumo de água, como as de alta eficiência do uso dos ligantes, a água e o dispersante 

devem ser adicionados no início da mistura para atuarem na dispersão dos finos, afastando-os 

antes de aglomerarem. Após a aglomeração ocorrer, é muito difícil revertê-la sob baixos 

consumos de água e dispersante e sob condições de mistura de baixo cisalhamento. Este 

problema não ocorre em concretos com altos teores de água e finos, como os convencionais, 

que conseguem boa mistura e dispersão às custas de menor eficiência (mais água). 
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7.2.4.2 Teor de ar e densidade 

O teor de ar e a densidade foram medidos a partir dos procedimentos da NBR 9833. 

7.2.4.3 Abatimento de cone (slump) e espalhamento 

Os concretos tiveram o abatimento de cone medido pelos procedimentos da NBR 

NM 67. O valor medido para foi fixado em 280mm, e o espalhamento foi o parâmetro 

utilizado, de acordo com Gomes; Barros (2009): 

1) realização do procedimento padrão do abatimento de cone, sobre superfície de diâmetro 

mínimo de 1m e demarcada em diâmetros de 500mm até 1000mm, com intervalos de 100mm; 

2) determinação do tempo t necessário para que o concreto atinja o espalhamento de 500mm; 

3) determinação do espalhamento final atingido, sem preocupação com o tempo. Esta 

medição foi realizada em três direções e a média ponderada foi a adotada. 

7.2.4.4 Reometria rotacional 

Após mistura do concreto na betoneira, foi realizado ensaio de reometria rotacional, 

no mesmo equipamento descrito no Capítulo 5 – item 5.2.4. 

O ensaio foi realizado através dos seguintes passos: 

1) Após mistura na betoneira, colocação de volume conhecido de material (aproximadamente 

13 litros) dentro da cuba grande do reômetro (raio=19cm, altura=18cm, volume=22,5 l); 

2) Medição do torque da mistura sob rotações de 25, 50, 100, 150, 250, 500, 750 e 1000 

RPM em curva de aceleração (ida – 0 a 1000 RPM) e desaceleração (volta – 1000 a 0 

RPM), de acordo com o passo 7 descrito no item 5.2.4. 

7.2.4.5 Moldagem dos corpos-de-prova 

Foram moldados corpos-de-prova cilíndricos 10x20cm. Os procedimentos de 

moldagem seguiram as recomendações da NBR 5738. 

7.2.5 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ENSAIO – ESTADO ENDURECIDO 

7.2.5.1 Cura úmida 

Os corpos-de-prova foram levados à câmara úmida (umidade relativa do ar 

controlada em 100% e temperatura em 23 ± 1ºC) logo após a moldagem, sendo desmoldados 

após 1 dia e mantidos sob cura úmida por 28 dias. 
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7.2.5.2 Resistência à compressão 

A determinação da resistência à compressão foi realizada aos 7 e 28 dias. Foram 

medidos três corpos-de-prova para cada idade, sendo o valor de resistência adotado a média. 

Todos os ensaios foram realizados com os corpos-de-prova em estado úmido, para padronizar 

a pior condição – quanto mais úmido o corpo-de-prova, menor a resistência. 

A regularização da superfície dos corpos-de-prova foi realizada em retífica. O ensaio 

de rompimento foi realizado em prensa Shimazdu com capacidade de 200 toneladas, ambos 

disponíveis na Escola Politécnica da USP. Os procedimentos seguiram a NBR 5739. 

7.2.5.3 Absorção de água e porosidade 

Foi determinada a absorção de água aos 28 dias de acordo com a ASTM 642, que 

especifica determinação da massa seca por secagem em estufa por 24 horas e determinação da 

massa saturada superfície seca após imersão em água por 24 horas. 

Através dos dados do mesmo ensaio, também é possível calcular a Massa Específica 

Aparente (MEA) e a Massa Específica Real (MER) dos concretos (ASTM 642). E, a partir 

dos dados de MEA e MER, é possível calcular a porosidade aparente através da Equação 6.1: 

Porosidade aparente=1-(
MEA

MER
) x 100   (6.1) 

7.2.6 CONDIÇÕES DE DOSAGEM PRÉ-FIXADAS 

Os concretos tiveram sua dosagem variada de acordo com parâmetros julgados 

significantes para um incremento da eficiência no uso dos ligantes. A sequencia de resultados 

e sua correlação com as alterações realizadas estão descritas no próximo item. Porém, alguns 

parâmetros de dosagem foram fixados por serem pré-condições para o objetivo. Conforme o 

Capítulo 4, a total dispersão das partículas é condição essencial para a elaboração de misturas 

de alto desempenho. Desta forma, o teor de dispersante utilizado foi fixado, sendo a 

ponderação do o teor ótimo determinado para cada componente fino da mistura, em mg/m2.  

Outra condição adotada foi o uso dos parâmetros volumétricos dos materiais para a 

realização dos cálculos de proporção, e não em massa. Isto se deveu ao fato de que o 

empacotamento está relacionado à ocupação espacial pelas partículas na composição, e não à 

sua massa. Os materiais utilizados não tiveram grande variação de sua densidade – 2,63 a 

2,78kg/dm3, com exceção do cimento, com densidade de 2,89kg/dm3. 
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7.2.7 PARÂMETROS DE ANÁLISE CALCULADOS A PARTIR DA COMPOSIÇÃO 

Para permitir uma análise mais detalhada do comportamento dos concretos, para 

cada mistura foram calculados diversos parâmetros que poderiam indicar fatores importantes 

para as análises de resultados. Os parâmetros calculados estão descritos a seguir. 

7.2.7.1 Teor de dispersante 

O teor de dispersante foi calculado para cada composição, sendo uma ponderação 

dos teores ótimos de cada fino encontrados experimentalmente, em mg/m2 (Capítulo 5). 

7.2.7.2 Teor de água 

Inicialmente foi determinado o teor de água, em % volumétrica, que permitisse a 

obtenção de um abatimento de cone >250mm para o primeiro concreto (C01), sendo os teores 

de água das demais misturas variações deste primeiro valor, visando estudar a consequência 

sobre o comportamento reológico. A partir do C08, o teor de água inicial foi novamente 

determinado, pois se começou a utilizar dispersante em teor ideal e os finos de alto fator de 

forma utilizados nos C01 a C07 foram substituídos por finos de menor fator de forma. 

7.2.7.3 Porosidade teórica do sistema granulométrico sem adição de água 

Através dos algoritmos de Westman; Hugill (1930) – vide Capítulo 4 – foram 

calculadas as porosidades teóricas dos concretos. 

7.2.7.4 Distância entre partículas – IPS e MPT 

De acordo com o Capítulo 4, o controle da fluidez de uma suspensão cimentícia 

inicia-se no controle do IPS e MPT. Por isto, ambos foram calculados. 

7.2.7.5 Densidade da pasta, dos agregados e do concreto 

Foram calculadas ou medidas as densidades da matriz, dos agregados e da mistura 

total. A densidade da matriz foi calculada considerando-se que a água está aderida a esta fase 

(finos <125µm) e que não há ar incorporado. A densidade dos agregados foi medida em 

picnômetro He (densidade real). A densidade total foi calculada a partir da ponderação 

volumétrica da matriz e dos agregados. Estes valores de densidade podem ser importantes 

para se verificar a possibilidade de segregação da mistura (Capítulo 6). A diferença de 

densidade entre a matriz e os agregados, sendo alta, faz com que a primeira não seja capaz de 

suportar o peso dos agregados em suspensão, e estes afundam, o que causa a segregação. 
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7.2.7.6 Porosidade no estado endurecido 

Um cimento Portland comum necessita de algo em torno de 20 a 28% da sua própria 

massa em quantidade de água para o desenvolvimento das reações de hidratação (HELENE; 

TERZIAN, 1992; TAYLOR, 1992), tendo sido adotado o valor de 20% para os cálculos. E 

mais 12% de sua massa em água ficará fisicamente colada aos poros de gel. O teor de água 

excedente evapora e gera poros após o endurecimento. 

7.2.7.7 Indicadores ambientais ILrc e ICrc 

Os indicadores de eco-eficiência ILrc e ICrc (Capítulo 3) foram calculados para cada 

concreto. Para o cálculo do ICrc, foi padronizado que o cimento utilizado (CPV1) continha 5% 

de gipso. Para as emissões de CO2 de cada fase, os valores adotados foram os mesmos 

descritos no Capítulo 3, possibilitando comparação com o benchmark proposto.  

7.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As análises correlacionaram parâmetros de dosagem com diferentes aspectos dos 

resultados experimentais. Inicialmente serão apresentados os resultados, divididos em: 1) 

curvas granulométricas; 2) dados importantes calculados com base nos teores de dosagem; 3) 

resultados experimentais no estado fluido – medições reológicas convencionais e ensaios de 

reometria rotacional com modelamento por Herschel-Bulkley; e 4) resultados no estado 

endurecido – resistência à compressão, IL e IC. Posteriormente passar-se-á às análises. 

As Figura 7.1 a 7.3 apresentam as curvas granulométricas dos concretos executados. 

 

Figura 7.1 – Curvas granulométricas discretas dos concretos: a) C01 a C05 (esquerda); b) C06 a C10 (direita). 
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Figura 7.2 – Curvas granulométricas discretas dos concretos: a) C11 a C13 (esquerda); b) C14 e C16 (direita). 

 

Figura 7.3 – Curvas granulométricas discretas dos concretos: a) C17 a C21 (esquerda); b) C02 (direita). 

A Figura 7.4 apresenta todas as curvas granulométricas acumuladas dos concretos. 

Observa-se que, apesar das diferenças observadas nas curvas discretas, as acumuladas se 

apresentaram muito semelhantes (q=0,37), o que demonstra que não são um bom parâmetro 

para avaliação do empacotamento das diferentes misturas. 

 

Figura 7.4 – Curvas granulométricas acumuladas de todos os concretos executados (q=0,37). 

A Tabela 7.2 apresenta os dados calculados a partir dos parâmetros de dosagem. 
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Tabela 7.2 – Dados calculados sobre os parâmetros de dosagem dos concretos executados. 

Indicadores convencionais Densidade Distância Porosidade (%) 

Mistura C Consumo de água (kg/dm3) 
Partículas 

(µm) Granulometria Concreto 
no. kg/m3 l/m3 a/c a/f H α m matriz agreg total IPS MPT matriz agreg total Endurecido
C01 221,1 260,7 1,18 0,51 12,8 0,58 8,2 1,74 2,75 2,30 0,39 9,4 11,1 13,8 3,92 20,4 
C02 232,5 222,5 0,96 0,41 10,4 0,58 8,2 1,83 2,75 2,37 0,31 8,2 11,1 13,8 3,92 17,8 
C03 227,7 238,6 1,05 0,45 11,4 0,58 8,2 1,79 2,75 2,34 0,34 8,7 11,1 13,8 3,92 18,9 
C04 270,3 221,3 0,82 0,34 10,3 0,61 6,9 1,90 2,75 2,36 0,25 9,8 12,4 13,8 5,04 17,2 
C05 176,2 238,6 1,35 0,57 11,4 0,55 10,9 1,68 2,75 2,33 0,42 7,2 12,1 13,9 6,17 19,6 
C06 235,2 186,8 0,79 0,34 8,3 0,68 8,5 1,91 2,76 2,43 0,26 7,3 12,9 15,6 5,67 11,5 
C07 240,1 170,0 0,71 0,30 7,4 0,68 8,5 1,96 2,76 2,46 0,22 6,8 12,9 15,6 5,67 11,4 
C08 243,0 160,0 0,66 0,28 6,9 0,68 8,5 1,99 2,76 2,48 0,20 6,6 12,9 15,6 5,67 11,3 
C09 213,8 160,0 0,75 0,32 6,9 0,62 9,8 1,93 2,76 2,48 0,21 6,2 11,9 14,5 5,72 12,9 
C10 176,0 155,0 0,88 0,37 6,7 0,60 12,2 1,86 2,76 2,48 0,25 4,9 11,7 14,5 7,38 14,4 
C11 156,4 155,0 0,99 0,42 6,7 0,59 13,9 1,81 2,76 2,49 0,28 4,4 11,6 14,5 8,15 14,8 
C12 110,0 155,0 1,41 0,38 6,7 0,58 20,1 1,84 2,76 2,48 0,26 5,2 11,9 14,2 7,03 15,1 
C13 194,4 160,0 0,82 0,35 6,9 0,61 10,9 1,89 2,76 2,48 0,23 5,6 11,8 14,5 6,57 13,9 
C14 194,4 160,0 0,82 0,35 6,9 0,61 11,0 1,89 2,77 2,48 0,23 7,4 11,9 12,6 4,18 12,6 
C15 156,7 140,0 0,89 0,33 5,9 0,58 14,2 1,90 2,77 2,52 0,20 6,4 12,6 12,2 4,62 12,1 
C16 191,1 142,3 0,74 0,28 6,0 0,61 11,4 1,98 2,76 2,50 0,17 5,9 12,8 14,3 5,44 12,6 
C17 194,4 160,0 0,82 0,35 7,0 0,61 10,8 1,89 2,73 2,45 0,25 3,0 12,3 14,6 7,66 13,7 
C18 201,3 130,0 0,65 0,27 5,5 0,61 10,8 1,99 2,73 2,51 0,19 2,6 12,3 14,6 7,66 11,5 
C19 194,4 160,0 0,82 0,35 6,9 0,61 10,9 1,89 2,76 2,47 0,24 5,3 11,9 14,1 6,10 13,7 
C20 126,9 140,0 1,10 0,35 5,9 0,60 17,6 1,87 2,76 2,50 0,22 4,2 12,6 13,8 7,09 13,4 
C21 160,4 160,0 1,00 0,32 7,0 0,60 13,3 1,92 2,73 2,45 0,21 3,5 13,4 14,2 6,33 15,3 

IPT s/ad 357,7 234,0 0,65 0,65 10,9 0,55 5,0 1,65 2,78 2,38 0,50 9,5 15,4 26,6 22,89 14,5 
IPT c/ad 392,2 160,0 0,41 0,41 6,8 0,55 5,0 1,87 2,78 2,51 0,28 5,0 15,4 26,6 22,89 9,63 

Legenda da Tabela 7.2: C = Consumo de cimento, em kg/m3; l/m3 = consumo de água, em l/m3; a/c = 
relação água/cimento; a/f = relação água/finos; H = relação água/materiais sólidos totais (método IPT); α = teor 
de argamassa (método IPT); m = proporção de agregados, em massa (método IPT). 

A Tabela 7.3 apresenta os resultados experimentais convencionais obtidos para o 

estado fluido, que foram o teor de ar, o abatimento de cone e espalhamento. 

Tabela 7.3 – Resultados de: a) incorporação de ar; b) abatimento de cone; c) espalhamento. Apesar dos concretos terem 

atingido altos valores de espalhamento, os tempos t necessários para atingir o espalhamento 500mm foram mais altos do que 

as especificações para concretos auto-adensáveis convencionais, o que demonstra que apresentaram altas viscosidades.  

Mistura nº Ar (%) Abat Cone (mm) Espalhamento (mm) t (s) 
C01 - 260 500 26,2 
C02 - 30 - - 
C03 - 30 - - 
C04 - 60 - - 
C05 - 30 - - 
C06 - 120 - - 
C07 - 280 520 10,8 
C08 - 280 650 11,6 
C09 3,1 280 670 13,9 
C10 4,8 230 - - 
C11 5,0 55 - - 
C12 4,5 230 445 - 
C13 4,0 280 600 18,5 
C14 2,3 280 595 30 
C15 4,0 60 - - 
C16 4,0 190 - - 
C17 3,8 280 600 19,7 
C18 4,0 40 - - 
C19 3,8 280 600 20 
C20 4,0 20 - - 
C21 5,2 280 670 10 

IPT s/ad 0,7 140 - - 
IPT c/ad 2,5 230 - - 

Além dos testes reológicos convencionais (abatimento de cone e espalhamento), 

também foram realizados ensaios de reometria rotacional. Os concretos C01 a C09 não foram 

submetidos aos testes porque seu acentuado comportamento dilatante, verificado visualmente, 
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poderia danificar o Reômetro Protótipo Poli/USP. Isto porque, apesar destes concretos terem 

atingido valores altos de espalhamento (compatíveis com concretos auto-adensáveis), o tempo 

t necessário para que isto ocorresse foi em geral alto, o que demonstra que apresentam alta 

viscosidade e portanto, em algumas situações práticas  relacionadas a geometria de formas e 

existência de armaduras, poderiam não ser aplicáveis como auto-adensáveis. A Figura 7.5 

apresenta as curvas reológicas dos concretos que possibilitaram a medição. 

 

Figura 7.5 – Curvas reológicas dos concretos executados: a) C10 a C17; b) C18 a C21 e IPT. Os resultados foram divididos 

em dois gráficos separados com mesma escala para uma melhor visualização. 

A Tabela 7.4 apresenta os resultados obtidos para os ensaios de reometria rotacional 

dos concretos, calculados ou retirados a partir dos dados das curvas reológicas da Figura 7.5. 

Tabela 7.4 – Resultados experimentais de reometria rotacional dos concretos executados. 

  Parâmetros reológicos experimentais Parâmetros reológicos Herschel-Bulkley 

Mistura Aceleração Desaceleração 1000RPM Aceleração Desaceleração 
nº σ (Pa) σ (Pa) η ap (Pa.s) σ (Pa) η pl (Pa.s) Exp Tixot(Pa/s) σ (Pa) η pl (Pa.s) Exp Tixot(Pa/s)

C10 3,33 3,14 0,012 3,38 0,99 0,36 -211,3 2,82 2,46 0,26 -211,3 
C11 4,09 3,93 0,011 4,03 0,95 0,33 173,6 3,47 1,02 0,33 173,6 
C12 3,37 3,34 0,013 3,38 1,67 0,31 -121,0 2,96 2,70 0,26 -121,0 
C14 1,50 1,36 0,014 1,27 2,53 0,29 970,7 0,85 0,37 0,54 970,7 
C17 0,75 0,78 0,008 0,70 0,64 0,39 801,1 0,60 0,03 0,83 801,1 
C18 3,33 3,14 0,019 3,41 0,81 0,39 -47,3 0,00 1,47 0,32 -47,3 
C19 1,08 1,02 0,011 0,89 2,32 0,28 1418,0 0,66 0,06 0,77 1418,0 
C20 4,94 6,14 0,012 6,57 7870 0,00 1370,0 6,04 0,09 0,62 1370,0 
C21 0,72 1,02 0,010 0,38 0,46 0,48 1019,0 0,64 0,02 0,91 1019,0 

IPT s/ad 2,68 2,32 0,004 2,54 0,04 0,57 453,4 2,23 0,00 1,12 453,4 
IPT c/ad 4,51 3,39 0,028 4,89 7960 0,00 543,4 3,04 8,73 0,18 543,4 

 
Legenda da Tabela 7.4: Abertura (mm) = diâmetro médio medido após abatimento de cone; t = tempo, em segundos, marcado 
para o concreto atingir abertura de 500mm, quando for o caso; σ = tensão de escoamento; ηap = viscosidade aparente medida 
na taxa de cisalhamento de 1000RPM; ηpl = viscosidade plástica; Exp = expoente do modelo Herschel-Bulkley; Tixot = 
Tixotropia. 

A  

Tabela 7.5 apresenta os resultados experimentais de resistência à compressão, 

absorção de água e porosidade no estado endurecido. 
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Tabela 7.5 – Resultados de resistência à compressão, absorção de água e porosidade no estado endurecido dos concretos. 

  Indicadores ambientais 
Mistura RC (MPa) ILrc (kg.m-3.MPa-1) ICrc (kg.m-3.MPa-1) 

no. 
Por ap 
(%) Abs (%) 7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 

C01 - - 7,9 8,4 28,0 26,5 26,6 25,1 
C02 - - 14,6 15,5 15,9 15,0 15,1 14,3 
C03 - - 14,9 16,0 15,2 14,2 14,5 13,5 
C04 - - 20,6 21,8 13,1 12,4 12,4 11,8 
C05 - - 10,7 12,0 16,5 14,7 15,6 13,9 
C06 - - 29,4 29,7 8,0 7,9 7,6 7,5 
C07 - - 37,8 43,4 6,3 5,5 6,0 5,3 
C08 - - 39,8 45,7 6,1 5,3 5,8 5,1 
C09 9,4 3,99 33,7 35,3 6,3 6,1 6,0 5,7 
C10 10,6 4,66 23,4 25,3 7,5 7,0 7,1 6,6 
C11 11,0 4,81 21,9 22,2 7,1 7,0 6,8 6,7 
C12 11,6 5,06 11,7 13,5 9,4 8,2 8,9 7,7 
C13 10,3 4,53 27,6 29,2 7,0 6,7 6,7 6,3 
C14 10,5 4,55 27,4 28,2 7,1 6,9 6,7 6,6 
C15 9,4 3,93 27,1 28,1 5,8 5,6 5,5 5,3 
C16 8,5 3,60 34,0 34,9 5,6 5,5 5,3 5,2 
C17 10,2 4,47 26,2 29,1 7,4 6,7 7,0 6,4 
C18 6,2 2,58 39,0 40,2 5,2 5,0 4,9 4,8 
C19 10,3 4,50 25,0 27,2 7,8 7,1 7,4 6,8 
C20 6,6 2,78 19,5 21,5 6,5 5,9 6,2 5,6 
C21 7,5 3,27 23,7 25,1 6,8 6,4 6,4 6,1 

IPT s/ad 15,6 6,94 32,1 32,0 11,2 11,2 10,6 10,6 
IPT c/ad 7,61 3,13 43,3 47,4 9,05 8,27 8,60 7,86 

 
Legenda da  

Tabela 7.5: Por ap = porosidade aparente; Abs = Absorção de água; RC = Resistência à compressão; ILrc = Índice de ligantes 
para dada resistência à compressão;  ICrc = Índice de CO2 para dada resistência à compressão (vide Capítulo 3). 

Antes do C01, um concreto preliminar para ajuste do método de mistura foi 

executado, com a mesma composição do C01. A mistura foi realizada a partir do 

procedimento padrão da NBR 12821, com algumas adaptações devido ao fato da necessidade 

de mistura de muitas matérias-primas diferentes. A seqüência realizada foi: 

a) inserção de metade da água; 

b) inserção das britas (PL e AG) e areia mais grossa (4PR) e 1 minuto de mistura; 

c) inserção do cimento (CPV1) e 1 minuto de mistura; 

d) inserção dos fillers (F3 e FSi); 

e) inserção do restante da água; 

f) inserção da areia mais fina (2RS). 

Até a inserção do CPV1, tudo correu bem. Porém, quando foram inseridos os fillers, 

começou a ocorrer excessiva aglomeração, com a geração de aglomerados de até 15mm de 

diâmetro, nas quais observava-se o filler no centro e o cimento nas extremidades. A mistura 

foi levada até o fim, e os aglomerados não foram quebrados. No final, foi adicionada grande 

quantidade de água e dispersante na tentativa de dispersar os aglomerados, o que não ocorreu. 
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Deste experimento, observações importantes sobre mistura de concretos contendo 

finos puderam ser feitas. Até a colocação do cimento, havia água suficiente para preencher a 

porosidade intergranular, cobrir a superfície das partículas e afastá-las. Porém, a entrada de 

fillers no sistema elevou a área superficial a ser coberta por água, de forma que a água 

projetada foi insuficiente, e as partículas já molhadas e dispersas (as de cimento) se aderiram 

em volta das partículas parcialmente secas e aglomeradas, os fillers. Neste contexto, a 

inserção de água e dispersante após a aglomeração já ter ocorrido foi insuficiente para reverter 

o processo, o que foi agravado pela falta de equipamento de mistura de alta energia, o qual 

poderia auxiliar na quebra dos aglomerados após a elevação dos níveis de água e dispersante – 

deve-se lembrar que foi utilizada betoneira comum. Portanto, em um contexto onde o 

equipamento de mistura é de baixa eficiência, a dispersão dos finos deve ocorrer no início, 

não possibilitando que a aglomeração se inicie. A mistura de concretos contendo fillers, por 

necessitar de maior dispersão do que misturas dosadas apenas com cimento, deve obedecer a 

critérios mais detalhados para que ocorra de forma satisfatória, e também deve tentar ser mais 

eficiente na previsão dos teores de água e dispersante necessários, pois, como visto, erros são 

dificilmente reversíveis. Esta é a primeira diferença relevante entre a dosagem de concretos 

convencionais e concretos contendo alto grau de empacotamento com a presença de finos. 

A partir do concreto-teste foi misturado o C01, com a mesma formulação mas com 

algumas modificações na mistura, sendo a principal a inserção dos finos (cimento e fillers) 

logo após a inserção da metade da água inicial, na tentativa de fazer com que a água fosse 

utilizada já de início para a dispersão destes componentes. Observou-se que a aglomeração 

voltou a ocorrer da mesma forma que no concreto-teste. Logo após, a outra metade da água 

foi adicionada, antes mesmo das britas, na tentativa de dispersar os aglomerados. Porém, isto 

não se verificou, e, apesar do concreto ter atingido alta fluidez após a adição de quantidade 

final de 26,1% água, confirmou-se a conclusão de que, em concretos contendo altos teores de 

finos e baixo teor de água, a aglomeração inicial do sistema é irreversível na betoneira. O 

concreto foi moldado mesmo com a ocorrência dos aglomerados. 

As observações realizadas sobre as misturas descritas levaram a uma modificação 

expressiva no método de mistura dos concretos. Para que a dispersão ocorra desde o início e 

se mantenha até o final da mistura, adotou-se o procedimento a seguir: 

a) homogeneização dos finos ainda secos, incluindo o dispersante se o mesmo for em 

pó – como no caso do Disp_A. A homogeneização faz com que os materiais de maior área 

superficial sejam inseridos conjuntamente, evitando-se possíveis separações entre eles; 
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b) inserção dos finos na betoneira previamente umedecida; 

c) inserção da água (e dispersante, no caso de ser líquido) em vazão constante e 

controlada, por aproximadamente 30 segundos, já com o equipamento de mistura ligado; 

d) inserção dos agregados grossos em vazão constante, por aproximadamente 1 

minuto. Dentro de equipamentos como a betoneira, os grossos podem compor uma espécie de 

moinho de bolas, auxiliando na quebra de possíveis aglomerados presentes nos finos; 

e) mistura por 1,5 minutos para permitir a ação dos agregados sobre a pasta; 

f) inserção dos agregados finos em vazão constante e controlada, por 2,5 minutos; 

g) mistura por 4,5 minutos, totalizando 10 minutos. Durante estes últimos 4,5 

minutos, a betoneira pode ser parada para realização de raspagem em suas paredes. 

Partindo-se da mesma formulação do C01, foram confeccionados os concretos C02 e 

C03, utilizando-se da nova metodologia de mistura. Esta metodologia se mostrou eficiente 

para dispersar a pasta inicialmente, mesmo em baixos teores de água: o C02 foi misturado 

com o teor inicial de 13% de água em volume. Porém, para obter o abatimento de cone de 

30mm, necessitou de 22,3% de água, uma vez que, na adição das areias, a aglomeração se 

iniciou novamente. Porém a dispersão inicial pôde ser atingida novamente mesmo com a 

inserção posterior de água, uma vez que, diferentemente dos casos anteriores, aqui a dispersão 

inicial dos finos foi realizada corretamente. O C03, por sua vez, foi misturado em 

equipamento de mistura de argamassas, para se verificar se este equipamento seria mais 

eficiente, auxiliando, portanto, na diminuição do teor de água. O consumo de água de 23,9% 

para o mesmo abatimento de cone de 30mm demonstrou que ambos os equipamentos 

apresentaram energia de mistura semelhantes, com possível vantagem para a betoneira, de 

forma que esta foi adotada para todos os outros concretos até o final do estudo. 

Os concretos C04 e C05 foram dosados para se verificar a influência do teor de pasta 

no desempenho do concreto. O C04 foi dosado com 5% a mais de pasta do que os três 

anteriores; e o C05, com 5% a menos de pasta, buscando-se, respectivamente, aumentar e 

diminuir o consumo de cimento dentro do mesmo conceito de formulação. Percebeu-se que o 

concreto C04, por conter maior teor de pasta do que o C05, obteve maior abatimento de cone 

(60mm contra 30mm) mesmo com menor teor de água (22,1% contra 23,9%). A influência do 

teor de pasta sobre a tensão de escoamento medida pelo abatimento de cone é explicada pelo 

aumento do MPT, conforme verificado na Tabela 7.2. Porém, o aumento do teor de pasta para 

a mesma formulação também incute, como observado, em aumento do consumo de cimento. 
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Com relação aos resultados de resistência à compressão, observou-se que o C01 

obteve resistência muito inferior aos concretos C02 a C05, apesar de terem a mesma 

formulação. Isto evidencia a importância da correta dispersão dos finos e também do 

procedimento de misturas para facilitar esta dispersão, pois este foi o único dentre os citados 

moldado com aglomerados e, por não ter sido disperso desde o início, consumiu maior teor de 

água, o que aumentou a relação a/c. A menor resistência para um consumo de cimento 

aproximadamente igual ao dos C02 e C03 fez com que seu rendimento, medido pelos 

indicadores ILrc e ICrc, ficasse prejudicado com relação a estes últimos, o que prova que a 

dispersão e a mistura apresentam grande importância para a otimização do uso do cimento.  

O C04 obteve maior resistência à compressão do que o C03, o que se deveu ao maior 

consumo de cimento para teor de água semelhante (diminuição da relação a/c). Pela razão 

inversa, o C05 obteve resistência menor do que ambos. Porém, o ILrc foi muito semelhante 

para os três concretos (C03 a 05). Isto demonstra como o teor de matriz, em concretos com 

formulações de matriz semelhantes, porosidade dos agregados semelhante e teor de água 

constante, não modifica o ILrc mas sim a reologia, o consumo de cimento e a classe de 

resistência, pois, com o aumento do teor de matriz, há aumento do teor de ligantes mas 

diminuição da a/c, o que aumenta a resistência e mantém constante o ILrc – e vice-versa.  

Se por um lado a mudança do teor de pasta – em um cenário onde a porosidade 

intergranular dos agregados e a composição da pasta são constantes, como nos concretos C03 

a C05 – não modifica o ILrc (apenas modifica a classe de resistência do concreto), por outro a 

busca por menores ILrc passa pela diminuição da porosidade intergranular dos agregados para 

diminuição do teor de pasta e conseqüente aumento do teor de ligantes, em %, dentro da 

composição da pasta (de forma a manter o teor de ligantes, em kg/m3, constante). Isto, para 

um teor de água constante, diminui a relação a/c e aumenta a resistência, aumentando a 

eficiência do uso dos ligantes (< ILrc). Porém, o teor de água depende da área superficial dos 

finos, e, portanto, a manutenção da água constante depende de um projeto otimizado da pasta. 

O C06 voltou aos 25% de pasta dos concretos C01 a C03, manteve o teor de 

dispersante, e fez alguns pequenos ajustes na granulometria dos grossos para que a porosidade 

intergranular dos agregados fosse mantida próxima à dos concretos anteriores, já que a baixa 

porosidade intergranular é uma das premissas das dosagens aqui adotadas. A principal 

modificação foi a substituição do Filler Si pelo filler F5, com pequena modificação também 

nas proporções dentro da pasta visando manter baixa porosidade. O teor de cimento na pasta 

foi mantido constante. As composições das pastas dos concretos C06 em diante foram 
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baseadas no planejamento de misturas do Capítulo 5, onde se demonstrou a zona de proporção 

ótima entre os finos empregados, que são os mesmos dos concretos C06 em diante. Assim, a 

pasta de onde partiram os estudos foi composta de 40% de CPV1, 40% de Filler Ca1 e 20% 

de Filler Ca5, mistura dentro da zona de proporção ótima. 

O C06, mesmo possuindo mais areia do que os concretos anteriores, requisitou teor 

de água menor com relação aos concretos anteriores, obtendo abatimento de cone 

consideravelmente maior (120mm). A resistência, conseqüentemente, foi maior, e a eficiência 

do uso do cimento também, pois pôde ser observado ILrc de 7,9 kg.m-3.MPa-1 aos 28 dias, 

contra ILrc entre 11 e 26,5 kg.m-3.MPa-1 para os concretos C01 a C05. Isto demonstra a grande 

influência que a simples seleção de um fino pode fazer. Relacionando esta observação com as 

discussões do Capítulo 4, é aqui demonstrado como o Fator de Forma (FF) do finos é de 

grande importância para a eficiência do uso dos ligantes dos concretos. Esta afirmação foi 

comprovada em todos os resultados de ILrc dos concretos C06 a C19, pois em todos estes os 

finos utilizados apresentavam FF muito menor do que os finos dos C01 a C05 (em especial o 

Filler Si). Ressalta-se que os concretos C01 a C03 também apresentaram a menor porosidade 

intergranular geral dentre todos os executados (3,92%), o que deveria fazer com que 

consumissem menos água do que os demais, como o C06, para a mesma fluidez, o que não 

ocorreu devido justamente à área superficial de seus finos de alto FF. Assim, mostra-se que a 

seleção dos finos é importante para a confecção de concretos eficientes. 

Os concretos C07 e C08 foram formulados de forma idêntica ao C06, porém com 

aumento gradativo do teor de dispersante (0,3 / 0,4 / 0,5%), e diminuição gradativa do teor de 

água (18,7 / 17 / 16%). No momento da execução destes concretos, o estudo de determinação 

do teor ótimo de dispersantes (Capítulo 5) ainda não havia sido realizado, o que explica o uso 

de diferentes teores de dispersante. O aumento do teor de dispersante, mesmo com a 

diminuição do teor de água, conseguiu diminuir sensivelmente a tensão de escoamento das 

misturas (de 120mm de abatimento para 280mm). O concreto C08, com maior teor de 

dispersante e menor teor de água, também obteve o maior espalhamento, chegando a 650mm 

contra 520mm do C07. Pelo decréscimo no teor de água do C06 para o C08, observou-se 

aumento das resistências e melhora significante do ILrc, obtendo-se, aos 28 dias, ILrc de 5,3 

kg.m-3.MPa-1 para o C08. Sendo este um concreto de baixa tensão de escoamento, sem adição 

de sílica ativa, com consumo de cimento de 243kg/m3 (menor do que o mínimo permitido por 

norma) e resistência de 43,7 MPa (aplicável no mercado), este é um resultado relevante 

considerando-se o benchmark do Capítulo 3, que demonstrou que ILrc de 5 kg.m-3.MPa-1 só 
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conseguiam ser atingidos em concretos de altas resistências, portanto altos teores de cimento e 

com uso de sílica ativa – material de alto custo e baixa disponibilidade. 

O estudo dos concretos C06 e C08 indicou a necessidade da criação de procedimento 

para a medição do teor de dispersante ótimo – vide Capítulo 5. Assim, a partir do C09, todos 

os concretos passaram a ter seu teor de aditivo dosado de acordo com o teor ótimo. Como se 

utilizaram dos mesmos materiais (cimento, fillers e dispersante), os valores apresentados no 

Capítulo 5 de consumo de dispersante são válidos para os concretos C09 em diante. Porém, 

foram calculados apenas para os finos, de forma que um acréscimo de dispersante poderia 

melhorar ligeiramente os valores de reologia e ILrc atingidos. 

A partir do C08, onde um bom valor de ILrc foi atingido para um concreto de 

resistência aplicável no mercado e baixa tensão de escoamento, a busca foi focada na tentativa 

de se compreender os mecanismos de dosagem que controlam o comportamento reológico do 

concreto sob altas taxas de cisalhamento. Como citado, até aqui nenhum concreto pôde ser 

medido no Reômetro Poli/USP, pois sua extrema dilatância, verificada visualmente, poderia 

danificar o equipamento. O C08, por exemplo, apesar de apresentar baixa tensão de 

escoamento, não poderia ser bombeado. Isto mostra que a prática comum de se medir a 

bombeabilidade através do aumento do abatimento de cone não tem sentido reológico, mesmo 

que possa funcionar empiricamente para certos tipos de concretos – em geral, só funciona 

para concretos onde o teor de água é alto, caso em que a água faz com que o comportamento 

reológico aproxime-se do modelo de Bingham. O C08 comprova isso. Sua capacidade de 

auto-adensamento está ligada ao alto teor de pasta para a porosidade intergranular dos 

agregados, com conseqüente alto valor de MPT; porém, a dilatância está ligada a 

características físico-químicas da pasta, que variam de acordo com o grau de empacotamento, 

o IPS, o teor de água e a natureza superficial das partículas. 

Os concretos C09 a C11, portanto, buscaram diminuir o teor de matriz no C08, para 

se verificar como isto influencia o comportamento reológico em altas taxas de cisalhamento. 

Foram utilizados, respectivamente, 22%, 18% e 16% de matriz, contra 25% do C08. Para a 

manutenção de porosidades intergranulares semelhantes à do C08, foram realizados pequenos 

ajustes na granulometria. Houve também necessidade da substituição do filler F3 pelo F1 

(mais fino), o que, porém, não trouxe modificações significativas como as registradas do C05 

para o C06 – o F1 e o F3 possuem a mesma composição química e FF semelhantes. 

Conseqüentemente à diminuição do teor de matriz, o consumo de cimento também diminuiu 

progressivamente, uma vez que a composição da matriz ficou inalterada. 
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O C09, com 22% de matriz, também se apresentou dilatante com baixa tensão de 

escoamento. O C10, com 18% de matriz, foi o primeiro concreto de alto empacotamento que 

não apresentou dilatância, sendo, desta forma, medido no reômetro. Porém o abatimento de 

cone caiu para 230mm. Já o C11 também não apresentou dilatância, mas apresentou 

abatimento de cone de 55mm, muito distante da auto-adensabilidade visualizada nos 

concretos anteriores. Estas modificações são explicadas pelo fato de que, se o MPT diminuiu 

pela diminuição do teor de matriz, fazendo o abatimento diminuir, por outro lado a 

diminuição do teor total de finos (diminuição da matriz) com manutenção do teor de água 

total fez com que a viscosidade da matriz caísse, pela diminuição da área superficial dos finos 

e aumento do IPS, removendo a dilatância. Quanto à resistência à compressão, foi diminuindo 

gradativamente do C08 para o C11, o que se deveu ao fato de utilizarem quantidades iguais de 

água e ter havido diminuição do teor de cimento nos concretos com menor teor de pasta – 

portanto, aumento gradativo da relação a/c. O ILrc aumentou do C08 para o C11.  

O concreto C11 chegou próximo do limite mínimo de teor de pasta possível, uma vez 

que a porosidade intergranular dos agregados grossos foi de 14,5% e o teor de pasta, 16%. O 

volume de pasta deve ser sempre superior à porosidade dos agregados, pois, caso não 

preencha completamente este espaço, o MPT tende a zero (agregados grossos passam a 

formar a fase dominante – vide Capítulo 6). Assim, comparando-se o C10 com o C11 (teor de 

água total fixo e diminuição do teor de pasta de 18 para 16%), observou-se o aumento da 

tensão de escoamento, que gerou queda acentuada no abatimento de cone devido à diminuição 

do MPT. Por outro lado, houve diminuição da tensão de cisalhamento sob altas taxas de 

cisalhamento – o que ocorreu pelo aumento do IPS causado pelo fato do C11 possuir maior 

quantidade de água proporcionalmente ao teor de finos, o que diminuiu a viscosidade da pasta 

e também a sua densidade, chegando a níveis críticos de possibilidade de segregação – a qual 

foi visualizada em estágio inicial neste concreto. É possível inclusive notar a semelhança da 

curva reológica do C11 com as curvas dos concretos do Capítulo 6 que explicaram o 

fenômeno de segregação. Pode-se concluir também que a tensão de escoamento depende 

muito mais do teor de pasta do que da viscosidade da pasta, pois o C11 (menor teor de pasta e 

MPT) apresentou maior tensão de escoamento mesmo com pasta de menor viscosidade e 

maior IPS. Assim, a classificação de bombeabilidade de concretos a partir do abatimento de 

cone não apresenta significância para concretos com diferentes IPS e densidade de pasta. 

Uma vez compreendidos os fenômenos envolvidos na dilatância, optou-se por nova 

rota para produzir concretos de alta eficiência com diminuição do consumo de cimento e 
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classe de resistência. Para isso, no C12 a pasta foi mantida no mesmo valor do C10 (18%, que 

se mostrou não dilatante e de baixa tensão de escoamento) e a proporção entre finos dentro 

da pasta foi alterada. Confeccionou-se uma pasta com 25% de cimento ao invés de 40% 

(valor dos concretos anteriores), obtendo-se um consumo de cimento de 110 kg/m3. 

O C12 chegou a 230mm de abatimento de cone e 445mm de espalhamento. Não 

apresentou dilatância visual. Isto mostra que é possível realizar concretos de baixa tensão de 

escoamento com baixos teores de cimento. Sua resistência à compressão, de 13,5 MPa, não 

permitiria que fosse utilizado comercialmente. Porém, seria um concreto bom para fins não-

estruturais. O ILrc deste concreto, de 8,2 kg.m-3.MPa-1 contra 7,0 kg.m-3.MPa-1 do C10, 

demonstrou que, abaixo de um certo limite mínimo de cimento, a resistência à compressão 

declina com maior intensidade do que o consumo de cimento, uma vez que não há grãos de 

cimento em quantidade suficiente para agir como aglutinante. 

Se por um lado a diminuição do teor de pasta (C10 x C11) aumentou a tensão de 

escoamento e diminuiu a viscosidade sob altas taxas de cisalhasmento, por outro lado, a 

comparação dos concretos C10 e C12 – onde a modificação foi a composição interna da pasta 

– mostra que, mesmo com ambos os concretos partindo de valores semelhantes de tensão de 

escoamento (confere com a medida do abatimento de cone, de 230mm para ambos), houve 

mudança significativa da tensão de cisalhamento em altas taxas de cisalhamento, o que 

interferiria diretamente nas características de bombeabilidade. Portanto, a modificação da área 

superficial do sistema também se relaciona à alteração das proporções dos finos da pasta. 

Assim, ratifica-se que concretos que se utilizam de fillers e dispersantes para prover reologia 

não podem ser classificados como bombeáveis ou não de acordo com o abatimento de cone. 

No concreto C13, o teor de matriz foi aumentado para 20%, ficando entre os 18% do 

C10 e C12 (não dilatantes) e os 22% do C09 (dilatante), para se verificar os limites de 

dilatância. Apresentou comportamento reológico não-dilatante, baixa tensão de escoamento 

(600mm de espalhamento) e comprovou a verificação anterior de que variações no teor de 

pasta, quando o teor de água total está fixo, modificam não apenas a resistência mas também a 

eficiência (ILrc), pois o pequeno aumento na pasta e portanto no consumo de cimento foi 

responsável por um aumento na resistência de maior proporção, fazendo diminuir o ILrc. 

Assim, quanto maior o teor de pasta, menor o ILrc, o que explica o fato discutido no Capítulo 

3 de que concretos de maiores resistências apresentam menores ILrc. Isto, portanto, não se 

relaciona à melhoria da dosagem em concretos de maior resistência, mas sim aos altos teores 
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de pasta destes, que fazem com que uma dosagem otimizada não seja necessária para atingir 

reologia. 

Como o C13 chegou a um ILrc bom (6,7 kg.m-3.MPa-1) para os seus parâmetros de 

teor de pasta (20%), fluidez (não-dilatante, 600mm de espalhamento) e consumo de cimento 

(194,4 kg/m3), o C14 partiu da mesma composição e investigou a influência de ajustes nos 

agregados grossos visando a diminuição da porosidade intergranular. Foram mantidas as 

proporções entre matriz/agregados mas alteradas as composições dos agregados (vide Tabela 

7.1). Como a composição do C10 era parecida com a do C13, apenas com pequena variação 

no teor de pasta, é possível comparar C10, C13 e C14.  

O C14 apresentou resultados muito semelhantes ao C13 (abatimento de cone, 

espalhamento, resistência e ILrc). Isto mostra que o parâmetro de porosidade intergranular é 

um dos aspectos mais importantes a ser controlado sobre os agregados, já que a manutenção 

desta porosidade constante fez com que não houvesse mudanças significativas nos parâmetros 

avaliados mesmo com a modificação das proporções entre agregados finos e grossos.  

Porém, nota-se que, se o C14 obteve menor tensão de escoamento do que o C10 – o 

que é visto no ensaio de abatimento e na curva de reometria rotacional –, por outro lado houve 

aumento significativo da tensão de cisalhamento a altas taxas de cisalhamento. Assim, 

comprova-se que, em concretos de alto empacotamento, dispersos e com baixo consumo de 

água, o aumento do teor de matriz é responsável, concomitantemente, pela diminuição da 

tensão de escoamento devido ao aumento do MPT – e portanto pela auto-adensabilidade – e 

por fluidez mais difícil sob altas taxas de cisalhamento, o que tem sua origem na diminuição 

do IPS, causada pela diminuição da relação água/área superficial dos finos. Conforme há 

diminuição do IPS, as partículas finas colidem de forma cada vez mais acentuada, havendo 

grande atrito sob altas taxas de cisalhamento, e isto causa a dilatância. Neste trabalho, 

particularmente, foi observado que IPS a partir de 0,25 (aproximadamente) foi capaz de 

quebrar a dilatância, o que comprova que o comportamento dilatante é amenizado ou 

revertido com a adição de água, já que esta é um fluido newtoniano. Isto explica o fato do 

controle reológico de concretos comerciais ser realizado geralmente com a adição de água, o 

que prejudica a otimização do uso dos ligantes. 

O concreto C15 foi projetado com pequena diminuição do teor de pasta com relação 

ao C14 (20 para 18%), diminuição pequena de cimento dentro da pasta (40 para 35%) e 

diminuição do teor total de água (16 para 14%), para verificação: 1) da fluidez em condições 

extremas de baixa água e baixa pasta; e 2) do ILrc, provavelmente menor pela diminuição da 
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água, em condição de consumo de cimento baixo (156,7kg/m3). Apresentou abatimento de 

cone de 60mm, o que era esperado pelo baixo teor de água e pasta; e apresentou ILrc de 5,6 

kg.m-3.MPa-1, resultado maior do que o esperado uma vez que já havia se conseguido valores 

melhores em concretos anteriores semelhantes (C08). Porém, devido à diminuição do teor de 

cimento, o ILrc abaixo de 6 kg.m-3.MPa-1 foi obtido para um concreto com resistência próxima 

de 35 MPa, o que ainda não tinha sido encontrado em literatura.  

O C16 seguiu a mesma composição, porém aumentando-se o teor de pasta para 22%, 

na busca de maior fluidez para o mesmo teor de água, o que foi realmente atingido 

(abatimento de cone de 190mm). O consumo maior de pasta e portanto de cimento com 

relação ao C15 (o teor de cimento na pasta foi mantido inalterado), aliado à manutenção do 

teor de água, trouxe maior resistência devido à diminuição da relação a/c, porém mesma faixa 

de ILrc, o que mostra que esta grandeza, para composições com mesmas características 

granulométricas dos agregados e químicas dos finos, tem relação com o teor total de água. 

Ambos os concretos, porém, não puderam ser caracterizados no reômetro, pois apresentaram 

dilatância visual, o que se relaciona diretamente aos baixos valores de IPS. 

Os concretos C17 e C18 voltaram para a mesma linha de dosagem do C14, porém 

agora na busca de explorar mudanças mais significativas na curva granulométrica dos 

agregados. Estes concretos foram projetados para apresentarem curvas mais descontínuas do 

que todos os anteriores, o que foi realizado removendo-se um material (3Cz) e readequando a 

proporção dos demais agregados para manutenção de baixa porosidade intergranular. O C17 

utilizou 16% de água e, desta forma, apresentou auto-adensabilidade com abatimento de cone 

de 280mm e espalhamento de 600mm. O ILrc do C17 foi muito similar ao do C14. Porém, a 

modificação granulométrica nos agregados grossos tendendo a distribuição descontínua fez 

com que a curva reológica se apresentasse muito diferente: apesar de ambas as curvas se 

iniciarem no mesmo valor de tensão de cisalhamento a baixas taxas de cisalhamento, observa-

se que, a altas taxas de cisalhamento, o C17 apresentou tensão de cisalhamento em nível 

muito inferior (da ordem da metade do que o C14). A forma da curva reológica 

(comportamento pseudoplástico) permaneceu inalterada. Isto permite confirmar as 

proposições teóricas do Capítulo 4 de que curvas granulométricas descontínuas tendem a 

facilitar a movimentação dos agregados sob altas taxas de cisalhamento, o que significa, na 

prática, que concretos deste tipo podem ser melhores para a execução de um bombeamento. 
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O C18, utilizando-se de apenas 13% de água em volume, obteve abatimento de cone 

de 40mm e melhor ILrc do que o C17, o que era esperado pela diminuição da água. O nível de 

tensão de cisalhamento aumentou para altas taxas de cisalhamento. 

O C19 utilizou-se do mesmo teor de matriz, areia e brita do que os C17 e C18. 

Porém, na busca de explorar um pouco melhor a influência da granulometria dos agregados 

grossos, partiu para o lado inverso e tendeu a curvas granulométricas mais contínuas, com a 

inclusão de agregados de granulometrias intermediárias às anteriores, totalizando 6 matérias-

primas para a composição dos agregados. Comparado aos C14 e C17, a curva reológica do 

C19 partiu da mesma tensão de cisalhamento sob baixas taxas de cisalhamento, o que é 

coerente com o resultado de abatimento de cone de 280mm e abertura diametral de 600mm, 

valores idênticos aos dos outros dois; porém, a tensão de cisalhamento sob altas taxas de 

cisalhamento foram muito maiores do que as medidas no C17, atingindo níveis semelhantes 

aos do C14, também de granulometria contínua. Isto comprova novamente que granulometrias 

descontínuas têm tendência a apresentarem níveis de tensão de cisalhamento mais baixos sob 

altas taxas de cisalhamento, mesmo que, sob baixas taxas de cisalhamento os valores sejam 

muito parecidos e determinem tensões de escoamento semelhantes, e mesmo mantendo o 

padrão pseudoplástico da curva reológica observado em ambos os casos. 

Desta forma, a granulometria dos agregados grossos apresentou-se determinante para 

os níveis de tensão de cisalhamento dos concretos em altas taxas de cisalhamento, mas não 

para a característica da curva reológica. Dentro de concretos com mesma distribuição 

granulométrica de agregados, o IPS foi o fator que se mostrou de maior significância para 

alterar a configuração da curva, de pseudoplástica para dilatante ou vice-versa. Com relação 

ao ILrc, para a mesma composição de agregados, o teor de água total tem papel determinante; 

porém, a qualidade dos finos utilizados apresenta importância maior do que o teor de água, o 

que é confirmado pela comparação entre os grupos de concretos C01 a C05 versus C06 a C19. 

Os concretos IPTs/ad e IPTc/ad apresentados são misturas projetadas através do 

método IPT/EPUSP, utilizando-se dos mesmos agregados que compuseram os concretos C01 

a C19. As siglas s/ad e c/ad indicam, respectivamente, sem uso de aditivos e com uso de 

aditivos. O uso de aditivos foi realizado através do teor ótimo calculado para os finos (no caso 

do IPT, apenas cimento). Foi selecionado o traço 1:5, que corresponde a um traço de menor 

consumo de cimento do que o de 1:3, o que é útil neste trabalho onde se estudam concretos de 

baixo consumo. Foi calculado o teor ótimo de argamassa, chegando-se ao valor de 0,55 para 

abatimento de cone de 120mm com relação a/c=0,65, em condições sem uso de dispersantes. 
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Os concretos IPT s/ad e c/ad tiveram calculados seus parâmetros de porosidade 

intergranular, teor de pasta, MPT, IPS e comportamento reológico utilizados neste trabalho, 

para permitir sua comparação com os outros concretos a partir dos parâmetros de 

empacotamento e reologia estudados. O traço 1:5 utilizado é um traço que apresenta baixo 

consumo de matriz (no caso, 16,1%). Isto faz com que a área superficial de finos deste 

concreto seja baixa, o que deveria requisitar pouca água para o início da fluidez. Porém, foi 

verificado o contrário: houve necessidade de 23,4 % de água (o que significa a/c=0,65 para 

este concreto) para a obtenção de abatimento de cone de 140mm no caso do concreto IPTs/ad, 

e 16% de água (a/c = 0,41) no caso do IPTc/ad, para obtenção de 230mm de abatimento. O 

alto valor de água requisitado deve-se, em verdade, pela alta porosidade intergranular deste 

concreto, que foi de 26,6% para os agregados, ou 22,89% para a composição total – valores 

com ordem de grandeza mais de três vezes superior aos demais concretos, devido 

simplesmente à falta de preocupação com o controle da porosidade intergranular na dosagem 

por este método. Comparando-se os concretos C06 a C19 com os do método IPT, os 

primeiros, mesmo apresentando muito mais finos e área superficial total muito maior, 

puderam utilizar menor quantidade de água para obter fluidez maior, o que se deve ao fato de 

terem seu empacotamento projetado de forma a obter baixa porosidade intergranular, 

requisitando menor teor de água para o preenchimento inicial dos vazios. A água requerida 

pelos concretos do método IPT foi utilizada principalmente para preencher vazios 

intergranulares; a água requerida pelos concretos C06 a C19, por outro lado, foi 

principalmente endereçada a recobrir a superfície das partículas. 

Isto pode ser visualizado nos resultados de reometria rotacional, que, portanto, são 

um bom parâmetro para medir o grau de empacotamento e dispersão – as duas ferramentas 

para efetivar a otimização do uso dos ligantes – dos concretos. O Concreto IPTs/ad, mesmo 

apresentando alta tensão de escoamento comparado aos C06 a C19, apresentou a menor de 

todas as tensões de cisalhamento sob altas taxas de cisalhamento, e uma curva reológica 

próxima ao modelo de Bingham. Isto mostra que é o teor de água que modifica a 

característica da curva: quanto mais água, maior o IPS e menor o atrito entre os finos sob altas 

taxas de cisalhamento, o que torna o comportamento reológico mais previsível. Porém, como 

o alto IPS (o IPT s/ad obteve IPS de 0,50, o maior dentre todos os concretos) foi obtido às 

custas de baixa área específica, alto teor de água e sistema de alta porosidade intergranular, o 

comportamento reológico de fácil aplicabilidade tem um alto custo: uma resistência de 32 
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MPa para um consumo de cimento de 357,7kg/m3, o que resultou em um ILrc de 11,2 kg.m-

3.MPa-1 – aproximadamente o dobro dos concretos C06 a C19.  

Assim, o baixo empacotamento resultante da falta de controle deste parâmetro, aliado 

ao uso de água para realizar a dispersão e obter fluidez, resultam em um modelo de dosagem 

que facilita o controle reológico por gerar misturas de reologia mais próxima possível do 

comportamento de Bingham – onde a medição do abatimento de cone mensura a tensão de 

escoamento de forma mais eficaz e, na maioria dos casos, é capaz de prever, ao menos 

aproximadamente, o comportamento sob altas tensões de cisalhamento devido à sua 

linearidade. Por outro lado, este modelo prejudica – e muito – a otimização do uso dos 

ligantes, pois obtém concretos com ILrc da ordem de 50% maior. Apesar de este ser um valor 

encontrado pontualmente nos concretos aqui estudados, ele parece refletir e explicar o porquê 

do potencial de redução de aproximadamente 50% do teor de ligantes em misturas de 

concretos, previamente detectado no benchmark do Capítulo 3. 

O mesmo concreto IPT foi realizado com adição de dispersante em teor ideal. Houve 

significativa melhora, pois o IPTc/ad obteve abatimento de cone de 230mm com 16% de água 

em volume. Porém, a curva de reometria rotacional mostrou ser este o concreto de maior 

tensão de cisalhamento sob altas taxas de cisalhamento entre todos os confeccionados no 

presente estudo, o que ainda é agravado pelo fato da medição reológica ter sido realizada 

apenas até 500RPM – se fosse até 1000RPM, como os outros, a tensão seria maior. Isto está 

relacionado à maior porosidade intergranular deste concreto. Mesmo utilizando o mesmo teor 

de água do que grande parte dos concretos C06 a C19, a maior dificuldade de mobilidade 

detectada no ensaio reológico mostra que, se nos C06 a C19 a baixa porosidade permitiu que a 

água fosse efetivamente utilizada para afastar as partículas e prover fluidez, no IPT c/ad a 

água foi em sua maior parte utilizada para preencher a porosidade intergranular, sobrando 

menor teor de água para movimentar os grãos, com consequente aumento da dificuldade de 

fluidez detectada na reometria rotacional. Assim, na prática, o uso do dispersante pode trazer 

necessidade maior de controle reológico, mesmo sobre concretos convencionais, pois diminui 

a água e modifica o comportamento reológico, o que desestimula seu uso. 

O IPTc/ad obteve resistência de 47,4MPa para consumo de cimento de 392,2kg/m3, o 

que gera um ILrc de 8,3 kg.m-3.MPa-1. Este ILrc ainda é muito superior ao de concretos de alto 

empacotamento, como o C08, que conseguiu resistência muito semelhante (45,7MPa) com 

consumo de cimento de apenas 243kg/m3, o que sela a falta de controle granulométrico e 

reológico sob altas taxas de cisalhamento como defasagens da técnica de dosagem atual. 
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A Figura 7.6 apresenta a relação a/c versus resistência à compressão dos concretos. 

  

Figura 7.6 – Relação entre a/c e resistência à compressão dos concretos executados: a) concretos de alto empacotamento 

granulométrico e uso de fillers de baixo fator de forma (círculos vermelhos); b) concretos de alto empacotamento e uso de 

fillers de alto fator de forma (quadrados azuis); e c) concretos dosados pelo método IPT (triângulos verdes). 

Observa-se, na Figura 7.6, que, pela Lei de Abrams, os concretos confeccionados 

podem ser divididos em 3 grupos, descritos na legenda. Há uma tendência dos concretos do 

grupo A apresentarem resistências superiores aos outros 2 grupos para a mesma relação a/c. 

Isto faz com que configurem uma curva de Abrams em patamar superior, com o uso do 

mesmo cimento. Isto mostra que vários fatores podem deslocar a curva. No caso estudado, o 

controle correto dos vazios intergranulares das misturas, parâmetro relacionado ao método de 

dosagem, alterou a curva de Abrams, para as mesmas matérias-primas. O uso de finos inertes 

atuando como pontos de nucleação pode também ter permitido que o cimento reagisse mais.  

Da mesma forma, características das matérias-primas como a morfologia e natureza química 

superficial dos finos também alteraram significativamente a equação, o que se deve à 

molhagem da superfície dos finos – maior teor da água é mal aproveitado no cobrimento dos 

finos. Apesar de não ter sido feito estudo sistemático para avaliar qual dos dois parâmetros é o 

mais importante para o aumento do desempenho, há grande influência de ambos e nenhum 

pode ser desconsiderado. As influências de variação do teor de ar incorporado também não 

foram avaliadas e podem ser importantes. 

Desta forma, a relação a/c não pode ser considerada uma regra geral para previsão de 

resistência, sendo apenas válida em casos nos quais as características dos finos e o 

empacotamento da mistura forem semelhantes. Isto explica a necessidade de se padronizar os 

diâmetros máximos e mínimos de agregados e areias, em normas técnicas e em centrais de 

concreto, e também a dificuldade em se trabalhar com finos diferentes do cimento, que é bem 
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controlado por partir de uma indústria organizada. Esta dificuldade está expressa na NBR 

7219, que determina o teor máximo de finos para o recebimento de uma areia. 

A Figura 7.7 apresenta o gráfico "resistência à compressão versus ILrc" (benchmark 

do Capítulo 3), com a inserção dos dados dos concretos gerados neste estudo. 

   

Figura 7.7 – Benchmark de concretos da literatura (Capítulo 3) com inserção dos concretos realizados neste capítulo. 

Observa-se, na Figura 7.7, que foi possível realizar concretos de maior eficiência 

ambiental com menores resistências e menores consumos de ligantes, obtendo-se baixa tensão 

de escoamento na maioria dos casos. Isto prova o potencial das estratégias adotadas. 

7.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Através da união dos conceitos discutidos nos Capítulos 3 a 6, foi possível fazer 

misturas de concretos de baixo ILrc, mesmo para resistências abaixo de 50 MPa. Demonstrou-

se como as interações entre empacotamento de agregados, seleção de finos para composição 

da matriz, definição do teor de matriz e do teor de água interagem para providenciar 

diferentes comportamentos reológicos e eficiências no uso dos ligantes, sob diferentes 

resistências mecânicas. Estes também foram comparados com concretos dosados pelo método 

IPT, tendo sido provado como a falta do controle tecnológico sobre a granulometria e a 

dispersão pode diminuir sensivelmente esta eficiência, apesar de prover comportamentos 

reológicos mais fáceis de serem trabalhados. 

Com a compreensão das implicações destas variáveis sobre a eficiência do concreto, 

torna-se possível estabelecer conceitos de métodos de dosagem de concretos com maior 

domínio sobre as variáveis envolvidas, o que, por sua vez, permite uma maior previsibilidade 

dos fenômenos reológicos e da eficiência do uso dos ligantes. 
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88  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  RREEOOLLÓÓGGIICCOO  NNOO  TTEEMMPPOO  DDEE  

CCOONNCCRREETTOOSS  DDEE  AALLTTOO  EEMMPPAACCOOTTAAMMEENNTTOO  

O presente Capítulo apresenta estudo sobre a reologia no tempo de concretos de alto 

empacotamento de partículas. 

8.1 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL, MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste item serão apresentados os materiais e procedimentos experimentais realizados 

para o estudo do comportamento reológico no tempo de concretos dosados a partir de 

parâmetros granulométricos dos agregados e otimização da matriz. 

8.1.1 MATERIAIS 

As matérias-primas utilizadas nesta etapa do estudo foram as mesmas apresentadas 

nos Capítulos 4 a 6, mais um cimento (CPV2) e dois dispersantes (Disp_B e Disp_C), visando 

a comparação entre as diferentes combinações. Serão apresentadas apenas as caracterizações 

dos novos materiais – as caracterizações dos anteriores estão nos Capítulos 4 a 6. 

8.1.2 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

O planejamento experimental foi baseado na adoção de três variáveis experimentais 

para a dosagem dos concretos, e procedimentos de medição reológica durante duas horas. 

8.1.2.1 Variáveis experimentais 

Foram identificadas três variáveis experimentais que poderiam alterar 

significativamente o comportamento reológico dos concretos no tempo: 1) a distribuição 

granulométrica/porosidade intergranular dos agregados; 2) o tipo de cimento; e 3) o tipo de 

dispersante. Portanto, estas três foram variadas. Os detalhes estão explicados abaixo. 

8.1.2.1.1 Tipo de cimento 

Como o cimento é a fase que hidrata e faz a liga entre as partículas em um concreto, 

foram selecionados dois cimentos para a realização das análises. O intuito foi verificar se um 

cimento poderia modificar a reologia do concreto no tempo. Os cimentos selecionados foram 

dois CPV – CPV1 e CPV2, sendo o CPV1 o mesmo utilizado nos Capítulos 5 a 7. A 
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distribuição granulométrica, densidade real, composição química e mineralógica e também as 

caracterizações normativas do CPV2 estão apresentadas no Capítulo 5. 

8.1.2.1.2 Tipo de dispersante 

Sendo o dispersante um potencial modificador da reologia no tempo, foram 

selecionados três dispersantes diferentes. Foram denominados Disp_A, Disp_B e Disp_C, 

sendo que o Disp_A é o mesmo utilizado nos experimentos realizados nos Capítulos 5 a 7, o 

que poupou tempo na caracterização do dispersante, pois já haviam disponíveis dados de 

consumo ideal deste dispersante para todas as matérias-primas (com exceção do CPV2). Cada 

dispersante passou por testes para verificação do teor ideal para cada um dos finos utilizados, 

para permitir a dosagem sempre pelo teor ideal (procedimentos no Capítulo 5). 

8.1.2.1.3 Distribuição da curva granulométrica e porosidade intergranular 

Foram selecionadas duas distribuições granulométricas diferentes para comparação. 

A primeira foi uma distribuição com baixa porosidade intergranular (no caso, 6,34% de 

volume de vazios) e alto teor de fillers na composição da pasta (60% de filler e 40% de 

cimento), com um teor de pasta de 22%. Teores muito baixos de cimento poderiam prejudicar 

as análises, pois é justamente o cimento a fase que hidrata durante o período inicial do 

concreto e causa a modificação do comportamento reológico nas primeiras horas. 

A segunda distribuição foi dosada pela metodologia IPT, com objetivo de tornar a 

comparação mais interessante para a prática de dosagem de concretos, pois é um método 

bastante difundido. Como os concretos dosados por este método apresentaram alta porosidade 

intergranular (22,89%), foram utilizados para que fosse possível ver se o aumento do 

empacotamento e uso de fillers, características dos primeiros concretos, poderiam modificar 

de forma expressiva a reologia no tempo com relação a concretos sem fillers e baixo 

empacotamento (IPT). A Tabela 8.1 apresenta os dados de dosagem dos concretos estudados. 

Tabela 8.1 – Dados de dosagem dos concretos confeccionados em laboratório. 

Composição (% volume) Dispersante 
Mistura Água (% massa 

no. CPV F1 F5 2 Rs 3 Cz 4 Pr AG PLF PL % finos) 
Disp_A/CPV1 8,8 8,8 4,4 21,1 - 17,9 23,4 - 15,6 16,0 0,31 
Disp_A/CPV2 8,8 8,8 4,4 21,1 - 17,9 23,4 - 15,6 16,0 0,26 
Disp_B/CPV1 8,8 8,8 4,4 21,1 - 17,9 23,4 - 15,6 16,0 1,09 
Disp_B/CPV2 8,8 8,8 4,4 21,1 - 17,9 23,4 - 15,6 16,0 0,88 
Disp_C/CPV1 8,8 8,8 4,4 21,1 - 17,9 23,4 - 15,6 16,0 1,84 
Disp_C/CPV2 8,8 8,8 4,4 21,1 - 17,9 23,4 - 15,6 16,0 1,43 

IPT s/ad 16,1 - - - 38,1 - - - 45,7 23,4 - 
IPT c/ad 16,1 - - - 38,1 - - - 45,7 16,0 0,50 
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Na Tabela 8.1, a coluna "Mistura" apresenta o dispersante e o cimento utilizados, no 

caso dos concretos projetados para alto empacotamento, e os concretos dosados pelo método 

IPT, sendo um sem dispersante (s/ad = sem aditivo) e outro com dispersante (c/ad = com 

aditivo). A coluna "Composição" determina os volumes dos materiais utilizados. CPV indica 

o teor de cimento (CPV1 ou CPV2, conforme a coluna 1). Os demais materiais são idênticos 

aos utilizados no Capítulo 7. As curvas granulométricas, composição química, área superficial 

e densidade destes materiais estão apresentadas nos Capítulos 5 a 7. 

A proporção de água da Tabela 8.1 está em volume, assim como os demais materiais, 

com exceção do dispersante, dosado em porcentagem com relação à massa de finos. As 

dosagens foram realizadas através do teor ótimo de dispersante (vide Capítulo 5), no caso do 

Disp_A, ou dos dados apresentados no presente Capítulo, para os Dispersantes B e C. 

8.1.3 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ENSAIO – ESTADO FLUIDO 

8.1.3.1 Mistura 

O procedimento de mistura dos concretos foi o mesmo apresentado no Capítulo 7. 

8.1.3.2 Teor de ar e densidade 

Os procedimentos para determinação do teor de ar e densidade dos concretos foram 

os mesmos realizados no Capítulo 7. 

8.1.3.3 Abatimento de cone (slump) e abertura diametral 

Os procedimentos para determinação do abatimento de cone e espalhamento dos 

concretos foram os mesmos apresentados no Capítulo 7. 

8.1.3.4 Reometria rotacional e no tempo 

A caracterização reológica dos concretos deste capítulo foi realizada através de 3 

ensaios: 1) reometria rotacional logo após mistura na betoneira; 2) reometria no tempo por 2 

horas; e 3) reometria rotacional após o ensaio de reometria no tempo por 2 horas. 

Os ensaios de reometria rotacional realizados tanto após a mistura na betoneira como 

após 2 horas de caracterização no tempo foram realizados através dos mesmos procedimentos 

descritos no Capítulo 7, sendo ensaios de aproximadamente 2 a 3 minutos onde foi variada a 

rotação de 25 a 1000 RPM, em aceleração, seguida de desaceleração nas mesmas faixas de 
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rotação. Desta forma, os procedimentos para ensaio de reometria rotacional + reometria no 

tempo + reometria rotacional foram realizados através dos seguintes passos: 

1) Realização de ensaio de reometria rotacional conforme descrição detalhada do Capítulo 6; 

2) Realização do ensaio de reometria no tempo, que constou de medição do torque da 

mistura sob rotação constante de 50 RPM durante 2 horas. Quando o torque aumentou 

muito antes do término das 2 horas, o ensaio foi finalizado em tempo menor; 

3) Quando possível, realização de novo teste de reometria rotacional (passo 1) após a 

reometria no tempo, para se comparar as curvas inicial e final de cada amostra. A 

possibilidade ou não da realização deste ensaio também esteve ligada ao torque 

apresentado no final do teste de reometria no tempo. 

Os resultados dos testes de reometria rotacional foram tratados da mesma forma 

apresentada no Capítulo 6: confecção de gráfico “rotação versus torque” e cálculo de 

parâmetros reológicos de viscosidade plástica, viscosidade aparente, tensão de escoamento 

através do modelamento por Herschel Bulkley ou extraída dos resultados experimentais, 

tixotropia ou reopexia e expoente do modelo de Herschel Bulkley. 

Os resultados dos testes de reometria no tempo foram plotados em gráfico "tempo" 

versus "torque", já que a rotação foi constante (50RPM). Estes gráficos apresentam 

possibilidade de comparação do tempo de aplicabilidade dos concretos, pois é possível 

visualizar qual o aumento do torque no período de 2 horas (duração do teste). Estas curvas 

permitem estimar o tempo que o concreto permanece com a fluidez desejada, e também se há 

variações da fluidez (tensão de escoamento, já que o teste foi realizado sob baixas rotações). 

8.1.3.5 Moldagem dos corpos-de-prova 

A moldagem dos corpos-de-prova foi realizada de acordo com o Capítulo 7. 

8.1.4 EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE ENSAIO – ESTADO ENDURECIDO 

Apesar de o maior intuito do presente capítulo não ter sido o estudo das propriedades 

dos concretos no estado endurecido mas sim suas propriedades reológicas no tempo, foram 

realizadas medições de resistência à compressão, absorção de água e eficiência (ILrc) dos 

mesmos, pois como o planejamento variou parâmetros que não tinham sido estudados no 

Capítulo 6, seria de grande valia realizar as mesmas análises. 
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Os procedimentos de cura úmida, ensaio de resistência à compressão, absorção de 

água, porosidade e cálculo dos indicadores ILrc e ICrc foram realizados também através de 

procedimentos idênticos aos realizados e descritos no Capítulo 7. 

8.1.5 CONDIÇÕES DE DOSAGEM PRÉ-FIXADAS 

Assim como no Capítulo 7, a total dispersão de partículas através do uso de teores 

ótimos de dispersantes, a dosagem em volume e o controle da porosidade intergranular da 

mistura foram parâmetros de dosagem pré-estabelecidos. 

8.1.6 PARÂMETROS DE ANÁLISE CALCULADOS A PARTIR DA COMPOSIÇÃO 

Foram calculados os mesmos parâmetros de análise do que os utilizados no Capítulo 

6, a saber: 1) teor ótimo de dispersante; 2) indicadores de consumo de água (relação a/c, 

relação a/finos, relação a/sólidos, consumo de água em l/m3, consumo de água por área 

superficial dos finos e consumo de água por área superficial total dos sólidos); 3) porosidade 

intergranular dos agregados; 4) distâncias entre partículas (IPS e MPT); 5) indicadores do 

método IPT de dosagem (teor de argamassa (α) e relação agregados secos/cimento (m)); 6) 

densidade da pasta, dos agregados e da suspensão; 7) porosidade no estado endurecido; e 8) 

indicadores  ILrc e ICrc. Todos estes itens estão descritos no Capítulo 7. 

8.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As análises estão focadas na compreensão dos parâmetros estudados que influenciam 

o comportamento reológico do concreto ao longo do tempo, para se verificar se o uso de 

grande teor de finos e misturas empacotadas poderia trazer problemas de aplicabilidade a 

estes concretos em condições reais de uso, pois o aumento das tensões de cisalhamento em 

curtos períodos de tempo foi sentida durante as dosagens do Capítulo 7, principalmente na 

etapa de moldagem dos corpos-de-prova, que, devido ao grande número de procedimentos 

experimentais, ocorria sempre após certo tempo do início da mistura. 

Inicialmente realizou-se a determinação do teor ideal de dispersantes para todas as 

combinações de finos e dispersante. No Capítulo 5 já foram apresentados os dados de teor 

ideal de dispersante para a combinação do Disp_A com os materiais CPV1, F1 e F5. Com a 

introdução de mais dois dispersantes (B e C) e mais um cimento (CPV2), foi necessária a 

realização da determinação do teor ideal de dispersante para as combinações de Disp_A com 

CPV2, Disp_B com todos os finos (CPV1, CPV2, F1 e F5) e Disp_C com todos os finos. As 

curvas de reometria rotacional e viscosidade pelo teor de dispersante foram realizadas 
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conforme procedimentos do Capítulo 5 e estão apresentadas no Anexo D. A relação a/s foi 

0,35. A Tabela 8.2 apresenta os teores ótimos de dispersante encontrados. 

Tabela 8.2 – Teores ótimos de dispersante encontrados para cada material, para os 3 diferentes dispersantes, em massa. 

  
Dispersante (% em 

massa) 
Material A B C 
CPV1 0,50 2,00 3,50 
CPV2 0,40 1,50 2,50 

Filler Ca1 0,20 0,50 0,50 
Filler Ca5  0,125 0,25 0,375 

A Figura 8.1 apresenta as curvas granulométricas. Deve-se notar que a variação do 

dispersante não influencia na distribuição granulométrica, mas apenas sua dispersão após a 

mistura, de forma que as curvas apresentadas servem para todos os dispersantes utilizados. 

  

Figura 8.1 – Curva granulométrica dos concretos: a) de alto empacotamento, com CPV1 (linha cheia vermelha); b) de alto 

empacotamento, com CPV2 (linha tracejada azul); c) IPT, com CPV1. 

A Tabela 8.3 apresenta os dados calculados a partir dos parâmetros de dosagem. 

Tabela 8.3 – Dados calculados sobre os parâmetros de dosagem dos concretos executados. 

  Indicadores convencionais Densidade Distância Porosidade (%) 

Mistura   Consumo de água   (kg/m3) 
Partículas 

(µm) Granulometria Concreto 
no. C l/m3 a/c a/f H α m matriz agreg total IPS MPT matriz agreg total endurecido

Disp_A/CPV1 213,8 160 0,75 0,32 7,0 0,61 9,7 1,93 2,73 2,45 0,23 3,2 12,5 14,2 6,34 15,8 
Disp_A/CPV2 220,2 160 0,73 0,31 7,0 0,61 9,4 1,95 2,73 2,46 0,24 3,2 13,2 14,2 6,34 17,5 
Disp_B/CPV1 213,8 160 0,75 0,32 7,0 0,61 9,7 1,93 2,73 2,45 0,23 3,2 12,5 14,2 6,34 17,6 
Disp_B/CPV2 220,2 160 0,73 0,31 7,0 0,61 9,4 1,95 2,73 2,46 0,24 3,2 13,2 14,2 6,34 20,8 
Disp_C/CPV1 213,8 160 0,75 0,32 7,0 0,61 9,7 1,93 2,73 2,45 0,23 3,2 12,5 14,2 6,34 12,8 
Disp_C/CPV2 220,2 160 0,73 0,31 7,0 0,61 9,4 1,95 2,73 2,46 0,24 3,2 13,2 14,2 6,34 15,2 

IPT s/ad 357,7 234 0,65 0,65 10,9 0,55 5,0 1,65 2,78 2,38 0,50 9,5 15,4 26,6 22,89 14,48 
IPT c/ad 392,2 160 0,41 0,41 6,8 0,55 5,0 1,87 2,78 2,51 0,28 5,0 15,4 26,6 22,89 9,63 

Legenda da Tabela 8.3: C = Consumo de cimento, em kg/m3; l/m3 = consumo de água, em l/m3; a/c = 
relação água/cimento; a/f = relação água/finos; H = relação água/materiais sólidos totais (método IPT); α = teor 
de argamassa (método IPT); m = proporção de agregados, em massa (método IPT). 

A Tabela 8.4 apresenta os resultados experimentais obtidos no estado fluido dos 

concretos de teor de ar, abatimento de cone 1 (aproximadamente 15 minutos após início da 

mistura), espalhamento (no caso dos concretos de baixa tensão de escoamento), tempo t 
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(tempo necessário para que o concreto atingisse a abertura de 500mm) e o abatimento de cone 

2 (após os ensaios de 2 horas de reometria no tempo). 

Tabela 8.4 – Resultados experimentais de: a) incorporação de ar; b) abatimento de cone 1 e 2; c) abertura diametral para 

concretos 1 e 2. Os indicadores 1 e 2 indicam, respectivamente, a realização do ensaio: 1) logo após a mistura do concreto; e 

2) depois de 2 horas da mistura, após a realização do ensaio de reometria no tempo. 

Mistura Ar Abat cone 1 Abertura Abat cone 2 Abertura 2 
no. (%) (mm) (mm) t (s) (mm) (mm) 

Disp_A/CPV1 7,0 280 650 7,5 - - 
Disp_A/CPV2 5,3 280 630 7 - - 
Disp_B/CPV1 9,6 280 590 10,2 250 450 
Disp_B/CPV2 10,3 280 580 7,5 240 440 
Disp_C/CPV1 2,9 240 460 - 280 700 
Disp_C/CPV2 1,9 245 460 - 120 - 

IPT s/ad 0,7 140 - - 100 - 
IPT c/ad 2,5 230 - - - - 

A Figura 8.2 apresenta os resultados de reometria no tempo dos concretos. Observa-

se que o comportamento reológico dos concretos ao longo do tempo é influenciado pelos três 

fatores estudados: 1) grau de empacotamento e uso de fillers; 2) tipo de cimento; e 3) tipo de 

dispersante. A seguir estas influências serão analisadas. 

 

Figura 8.2 – Resultados dos testes de reologia no tempo dos concretos planejados – tempo máximo de 2 horas. As medições 

de torque foram realizadas sempre sob rotação constante de 50 RPM. 

Para a análise da influência do grau de empacotamento e uso de fillers sobre a 

reologia no tempo, a comparação entre o concreto Disp_A/CPV1 e o IPT c/ad é a mais 

apropriada, visto que ambos os concretos foram confeccionados com Disp_A, CPV1 e 16% 

de água em volume, sendo variado apenas o método de dosagem (consequentemente, a 

porosidade intergranular e o teor de fillers). Verifica-se que o concreto Disp_A/CPV1 (mais 

empacotado e contendo fillers) parte de um patamar de torque inferior quando comparado ao 

IPT c/ad. Isto está diretamente relacionado à sua baixa tensão de escoamento, também 

expressa nos ensaios de abatimento de cone e abertura diametral, o que não ocorreu com o 
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concreto IPT c/ad, que apresentou abatimento de cone menor. Esta diferença explica-se pelo 

fato de que o primeiro apresenta menor porosidade, que faz com que a água seja utilizada 

efetivamente para afastamento das partículas. Porém, com o passar do tempo a coesão no 

concreto Disp_A/CPV1 aumenta de forma mais rápida do que no IPT c/ad, o que é 

demonstrado pelo torque que, após aproximadamente uma hora de ensaio, supera o torque 

medido no IPT c/ad. Isto prova que o aumento das forças coesivas em concretos de alto 

empacotamento granulométrico e contendo fillers de grande área específica ocorre de forma 

mais acentuada do que em concretos convencionais. O fato pode ser explicado porque, nos 

primeiros, a baixa porosidade, aliada à maior área superficial dos finos, gera proximidade 

entre os finos (IPS menor) e altas forças de aglomeração. Isto se alia ao tipo de dispersante, 

que, como pode ser visto em comparação aos outros, apresenta ação de curta duração. 

Verifica-se, porém, que, se a coesão no tempo é afetada pelo método de dosagem das 

misturas, isto ocorre de forma mais acentuada apenas para dispersantes de rápida ação, como 

o Disp_A. A modificação do dispersante é capaz de alterar este panorama, fazendo com que 

mesmo concretos dosados com fillers e baixa porosidade intergranular possam ser estáveis 

por períodos superiores a duas horas, sem aumento efetivo do torque (em alguns casos, até 

com diminuição). Isto é comprovado pelos concretos com Disp_B e Disp_C. No caso do 

Disp_B, o torque inicial foi o mesmo do Disp_A, como pode se verificar tanto na Figura 8.2 

como nos valores de abatimento de cone 1 (iniciais) da Tabela 8.4. Porém, após duas horas de 

ensaio o torque dos concretos com Disp_B permaneceu praticamente inalterado, enquanto, ao 

contrário, o torque dos concretos com Disp_A aumentou de forma tão intensa que o ensaio foi 

finalizado após pouco mais de uma hora. Isto pode ser visualizado na Figura 8.2 e nos dados 

de abatimento de cone 2 (após duas horas) da Tabela 8.4. Já o Disp_C, por sua vez, 

apresentou torque maior no início do ensaio (Figura 8.2) e portanto abatimento de cone 1 

menor do que os concretos com Disp_A e B; porém, com o passar do tempo a tensão de 

cisalhamento diminuiu até patamares mínimos que ocorrem, de acordo com a Figura 8.2, por 

volta de uma hora após o início da mistura, voltando a subir no final do ensaio. Todas as 

observações podem ser confirmadas nos dados de abatimento de cone 1 e 2 (Tabela 8.4). 

Conclui-se que a coesão no tempo é afetada de forma muito mais significativa pelo 

dispersante selecionado, que pode ser capaz de manter o torque baixo durante todo o período 

dos ensaios (2 horas) e até mesmo diminuí-lo durante o período, de acordo com a aplicação. 

As limitações de aplicabilidade dos concretos de alto empacotamento pelo aumento da coesão 

do sistema no tempo podem ser revertidas com a correta seleção de dispersantes. 
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Outra característica importante que pode influenciar o comportamento reológico no 

tempo é o cimento. Comparando-se os concretos dosados com o mesmo tipo de dispersante 

mas alterando-se o tipo de cimento, percebe-se que, nos três casos visualizados na Figura 8.2, 

os concretos com cimento CPV2 apresentam aumento do torque de forma mais rápida e 

acentuada do que os concretos contendo CPV1. Isto demonstra a importância da seleção do 

cimento para a garantia da estabilidade reológica no tempo, uma vez que é esta a fase 

responsável em grande parte pelo aumento das forças coesivas nos períodos iniciais. Verifica-

se, particularmente, grande aumento da coesão com a mudança de cimento CPV1 para CPV2 

no par de concretos com Disp_A, e também no par de concretos com Disp_C. 

A confecção do concreto IPT s/ad possibilitou a comparação da dispersão realizada 

através de dispersantes ou água, uma vez que, para apresentar fluidez, este concreto foi 

misturado com teor de água superior. Comparando-o ao IPT c/ad, verifica-se que, para o 

mesmo método de dosagem, o nível de tensão de cisalhamento é menor no concreto com 

dispersante no instante t=0. Porém, o uso de água para a realização da dispersão (IPT s/ad) 

proporcionou um concreto no qual o torque foi mantido praticamente constante durante as 

duas horas de ensaio, (Figura 8.2). Já a dispersão feita a partir de dispersante com diminuição 

de água (IPT c/ad) proporcionou aumento rápido do torque no tempo. Isto permite inferir que 

o controle reológico no tempo através de água é muito mais fácil do que pelo uso de 

dispersantes, o que explica o fato de ser este o meio mais utilizado na prática para se prover 

reologia a concretos. Por outro lado, a correta seleção de dispersantes poderia solucionar esta 

questão de forma mais apropriada, pois mesmo concretos que foram dosados com fillers, alto 

grau de empacotamento e menor teor de água puderam apresentar torques menores do que o 

concreto IPT s/ad, por períodos superiores a duas horas, como é o caso dos concretos com 

Disp_B (independentemente do cimento) e Disp_C+CPV1. Assim, a seleção do dispersante 

tem valor fundamental para a estabilidade reológica no tempo, sendo mais importante do que 

o método de dosagem ou a área superficial dos finos. O Disp_B, particularmente, 

proporcionou, mesmo sobre concretos com alto empacotamento, uso de fillers e baixo teor de 

água, estabilidade similar à produzida com adição de água no IPT s/ad. 

A Figura 8.3 apresenta os ensaios de reometria rotacional dos concretos. Na legenda 

são apresentados: 1) o dispersante (A, B ou C); 2) o cimento (CPV1 ou CPV2); 3) a sigla IPT 

para os concretos que foram dosados segundo este método; e 4) o número do ciclo de medição 

– c1 ou c2, sendo que c1 representa o ciclo medido logo após a mistura do concreto, e c2, o 

ciclo medido após 2 horas da mistura, ou seja, após os ensaios da Figura 8.2. 
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Figura 8.3 – Curvas reológicas de: a) concretos com CPV1 e variação do dispersante; b) concretos com CPV2 e variação do 

dispersante. A sigla c1 indica que o ensaio foi realizado 15 minutos após o início da mistura; c2 indica que o ensaio foi 

realizado após o ensaio de reometria no tempo, cuja duração foi de 2 horas (Figura 8.2). 

Os ensaios da Figura 8.3 permitem boa comparação da reologia dos concretos, uma 

vez que apresentam o torque sob diferentes rotações, para diferentes tempos.  

Na Figura 8.3, a primeira diferença é observada na avaliação das curvas reológicas 

do concreto dosado sem dispersante e alta porosidade intergranular (IPT s/ad). Este apresenta 

torque sob baixas rotações superior aos outros concretos (com dispersantes), o que justifica 

seu abatimento de cone menor. Porém, à medida que se aumenta a rotação, o torque aumenta 

de forma linear e em nível baixo, fazendo com que a fluidez seja maior do que a dos outros 

em altas rotações. Após duas horas, a curva reológica deste concreto não se altera, 

demonstrando que não houve perda significativa de aplicabilidade. Isto comprova que o 

controle reológico no tempo através da adição de água é mais fácil do que o controle por 

dispersantes também para diferentes rotações, pois a curva tem maior previsibilidade por seu 

comportamento de Bingham. Por outro lado, os concretos dosados com dispersantes 

apresentaram diferentes comportamentos reológicos a altas rotações, e ainda alterações no 

tempo, o que mostra que é mais difícil prever seu comportamento. Nestes, o empacotamento e 

pouca quantidade de água faz com que o fluido apresente comportamento não-newtoniano. 

Comparando-se os concretos confeccionados com diferentes dispersantes, observa-se 

que os concretos misturados com Disp_C, apesar de apresentarem baixo torque sob baixas 

rotações, demonstraram altos torques sob altas rotações. Os concretos com Disp_B, por outro 

lado, apresentaram, além de baixo torque, também os menores valores de viscosidade 

aparente, tanto nas medidas c1 como c2, o que mostra que este aditivo seria o mais indicado 

para um bombeamento. O concreto Disp_C/CPV1, por sua vez, foi o único que diminuiu o 
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torque após duas horas, o que demonstra potencial para aplicações onde o concreto fosse 

exposto a longos períodos de transporte. Para um mesmo projeto granulométrico, 

características como auto-adensabilidade, bombeabilidade e período de transporte podem ser 

controlados conhecendo-se antecipadamente a ação do dispersante e cimento utilizados na 

mistura, seja ela dosada de forma convencional ou com granulometria otimizada. 

A Tabela 8.5 apresenta os resultados de resistência à compressão, absorção de água e 

porosidade no estado endurecido dos concretos confeccionados. 

Tabela 8.5 – Resultados de resistência à compressão, absorção de água, porosidade no estado endurecido e IL e IC. 

    Indicadores ambientais 
Mistura Por ap Abs RC (Mpa) ILrc (kg.m-3.MPa-1) ICrc (kg.m-3.MPa-1) 

no. (%) (%) 7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 
Disp_A/CPV1 9,5 4,1 28,7 33,1 7,5 6,5 7,1 6,1 
Disp_A/CPV2 10,8 4,7 27,3 36,0 8,1 6,1 7,7 5,8 
Disp_B/CPV1 8,4 3,9 22,5 27,3 9,5 7,8 9,0 7,4 
Disp_B/CPV2 10,2 4,8 18,8 27,7 11,7 7,9 11,1 7,5 
Disp_C/CPV1 4,5 1,9 29,6 34,0 7,2 6,3 6,9 6,0 
Disp_C/CPV2 6,8 2,9 27,8 34,0 7,9 6,5 7,5 6,2 

IPT s/ad 15,6 6,9 32,1 32,0 11,2 11,2 10,6 10,6 
IPT c/ad 7,6 3,1 43,3 47,4 9,1 8,3 8,6 7,9 

Legenda da Tabela 8.5: Por ap = porosidade aparente; Abs = Absorção de água; RC = Resistência à 
compressão; ILrc = Índice de ligantes para dada resistência à compressão;  ICrc = Índice de CO2 (Capítulo 2). 

Na Tabela 8.5 verifica-se a importância do dispersante na otimização do uso do 

cimento. O valor de ILrc obtido para o concreto sem dispersante foi da ordem de grandeza 

duas vezes superior aos demais. Quanto à comparação entre os três dispersantes, verifica-se 

que os dispersantes A e C apresentaram os menores valores de ILrc, obtendo melhor 

desempenho do que o Disp_B. Assim, se por um lado o Disp_B obteve maior estabilidade no 

tempo e menores tensões de cisalhamento sob baixas e altas taxas de cisalhamento, por outro 

lado a boa reologia diminuiu a eficiência no uso dos ligantes. Por sua vez, se o Disp_A obteve 

maior eficiência, por outro não proporcionou boa estabilidade no tempo, apesar de apresentar 

baixo torque no início da mistura – seria, por exemplo, boa opção para concretos pré-

moldados. O Disp_C ficou em um termo intermediário, apresentando bom desempenho e bom 

comportamento reológico no tempo – chegou a apresentar diminuição do torque com o passar 

do tempo (Figura 8.2), apesar de torques altos sob altas rotações quando comparado ao 

Disp_B (Figura 8.3). Para um concreto bombeável e transportado por longos períodos, o 

Disp_C seria uma boa indicação, principalmente acompanhado do cimento CPV2, pois, 

mesmo que este acarrete em aumento um pouco maior das forças de coesão após duas horas 

de mistura, por outro lado utiliza pouco mais da metade do teor de dispersante consumido 

pelo CPV1 para obtenção de ILrc semelhante, trazendo ganhos no aspecto econômico. 
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8.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Este capítulo demonstrou que os parâmetros reológicos de concretos podem ser 

modificados por alterações no dispersante, no cimento e no método de dosagem. Assim, 

misturas de alta eficiência podem ser utilizadas em aplicações de longa duração, contanto que 

estas variáveis sejam corretamente controladas. A seleção do dispersante, em especial, é capaz 

de prover ao concreto melhor comportamento para auto-adensamento, bombeamento ou 

longos períodos de transporte, conforme as necessidades da aplicação. Também terá 

influência direta sobre o custo, pois, dependendo do tipo e teor (que, conforme visto, é muito 

diferente entre dispersantes distintos), pode chegar a até 10% do custo total do concreto. O 

cimento, por sua vez, pode, além de alterar as características reológicas, modificar o consumo 

de dispersante, com influência direta sobre aspectos econômicos das misturas. A 

compatibilidade cimento x dispersante é também fundamental para uma boa estabilidade no 

tempo e um bom comportamento reológico do concreto. 

A eficiência do uso de ligantes também é afetada por estas variáveis, em ordem de 

importância: 1) método de dosagem, com vantagem para altos empacotamentos; 2) 

dispersante, que pode alterar a resistência final; e 3) cimento, que também altera a resistência. 
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99  CCOOMMPPAARRAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  EESSTTRRAATTÉÉGGIIAASS  DDEE  

CCOONNTTRROOLLEE  RREEOOLLÓÓGGIICCOO  DDEE  CCOONNCCRREETTOOSS  EE  SSUUAA  

IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAA  NNOO  TTEEOORR  DDEE  LLIIGGAANNTTEESS  

Este Capítulo apresenta uma análise das estratégias atuais de dosagem de concretos 

com foco no desempenho do uso dos ligantes. Foram avaliados dados de duas centrais de 

concreto nacionais e posteriormente foram realizados traços experimentais em laboratório 

baseados no empacotamento e dispersão de partículas, para se avaliar como as diferentes 

estratégias de obtenção de reologia impactam no teor de ligantes. 

9.1 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL, MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste item serão apresentados: 1) a metodologia utilizada para coleta e análise de 

dados de dosagem de duas centrais de concreto nacionais; 2) a metodologia de dosagem de 

concretos em laboratório a partir do uso de empacotamento e dispersão de partículas, para 

demonstrar que, quando realizada a partir de conceitos de empacotamento, a modificação da 

reologia não implica necessariamente em variação do ILrc. 

9.1.1 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE DUAS CENTRAIS DE CONCRETO 

Durante o desenvolvimento desta tese, foram realizados convênios de pesquisa com 

duas importantes empresas nacionais com intuito de avaliar o estado atual da eficiência do uso 

dos ligantes em concretos de mercado, e o seu potencial de aumento. 

Foram obtidos 7126 dados de oito centrais diferentes pertencentes à Empresa 1, e 

8047 dados reais de dosagem de concretos da Empresa 2. Todos os concretos continham os 

dados necessários para a análise do IL, conforme metodologia descrita no Capítulo 3. 

9.1.2 EXECUÇÃO DE CONCRETOS DE IL FIXO VARIANDO EMPACOTAMENTO 

Para comparação com os dois cenários de dosagem encontrados nos dados das 

centrais de dosagem (item anterior), foram realizados em laboratório concretos baseados em 

conceitos de empacotamento e dispersão de partículas, de acordo com as diretrizes 

apresentadas nos Capítulos 4 a 7 desta tese, com o intuito de variar a reologia das misturas 

sem alteração do teor de água e portanto com a manutenção do IL inalterado. Isto poderia 
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demonstrar que um novo panorama de dosagem é factível para a obtenção de concretos de 

reologia adequada e alto desempenho no uso dos ligantes, possibilitando o desenvolvimento 

de uma metodologia de dosagem que considere como fator essencial esta eficiência. 

Todos os materiais e procedimentos para a realização destes concretos (ordem de 

mistura dos materiais, ensaio de reologia de fluxo, abatimento de cone, moldagem, cura 

úmida, resistência à compressão) foram realizados de acordo com as descrições do Capítulo 7. 

A única diferença foi o método de mistura dos materiais, que se utilizou do uso do reômetro 

Poli-USP ao invés da betoneira, de acordo com os procedimentos a seguir: 

1) pré-homogeneização dos materiais finos juntamente com o dispersante (pó); 

2) colocação da água da mistura na cuba do reômetro; 

3) adição dos finos à água durante 5 minutos, tempo no qual a pasta foi dispersa com 

o uso do reômetro em rotação 500 RPM; 

4)  aumento da rotação para 750 RPM. Durante este tempo, os agregados foram 

inseridos na pasta, gradualmente do diâmetro maior para o menor. As laterais da cuba foram 

constantemente raspadas para evitar segregação. O tempo total de mistura em 750 RPM foi de 

10 minutos. Os agregados foram totalmente inseridos já nos primeiros 5 minutos, e a mistura 

continuou durante os 5 minutos restantes. 

A Tabela 9.1 apresenta as dosagens dos concretos realizados. As proporções de cada 

mistura foram determinadas para permitir a confecção de concretos de diferentes níveis de 

empacotamento, conforme melhor apresentado e discutido na análise dos resultados. 

Tabela 9.1 – Dados de dosagem dos concretos confeccionados em laboratório.. As siglas dos materiais seguem as 

nomenclaturas dos Capítulos 5 a 7. 

Composição (% em volume)   Dispersante 
Mistura Água (% massa 

no. CPV2 F3 F4 2 Rs 4 Pr AG PLF PL (%) finos) 
12_1 5,76 2,34 9,90 18,90 14,70 8,40 22,00 18,00 12,0 0,63 
12_2 5,76 7,74 4,50 8,40 16,80 16,80 16,80 23,20 12,0 0,52 
12_3 5,76 11,34 0,90 6,30 14,70 21,00 8,00 32,00 12,0 0,45 
12_4 5,76 2,08 8,16 19,35 15,05 8,60 22,55 18,45 12,0 0,65 
12_5 5,75 12,60 1,65 6,15 14,35 20,50 7,80 31,20 12,0 0,43 
14_1 5,85 9,15 5,00 18,45 16,40 6,15 7,80 31,20 14,0 0,49 
14_2 5,85 9,15 5,00 8,00 9,60 14,40 9,60 38,40 14,0 0,49 
11_1 5,85 3,15 11,00 18,90 12,60 10,50 20,90 17,10 11,0 0,60 
11_2 5,85 14,15 0,0 8,40 16,80 16,80 7,60 30,40 11,0 0,40 
11_3 5,85 7,15 7,00 14,70 14,70 12,60 14,44 23,56 11,0 0,53 

Na Tabela 9.1, a coluna "Mistura" numera os concretos. A coluna "Composição" 

determina os teores dos materiais utilizados, em volume. Utilizou-se o cimento CPV2 e os 

fillers F3 e F4. 2Rs representa a Areia 2 Rosa, 4Pr, a Areia 4 Preta, e AG é a Areia Grossa. 
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PLF é o o Pedrisco de Leito Fluidizado, e PL, o Pedrisco Limpo. As curvas granulométricas, 

composição química, área superficial e densidade dos materiais estão nos Capítulos 5 a 7. 

A proporção de água está em volume, assim como os demais materiais, com exceção 

do dispersante, dosado em porcentagem da massa de finos (matriz). Considerando-se que os 

dois fillers utilizados (F3 e F4) apresentam a mesma origem mineralógica – são extraídos 

inclusive da mesma jazida – dos fillers utilizados no planejamento do Capítulo 5 (F1 e F5), e 

admitindo-se que o teor de dispersante em mg/m2 é muito semelhante para fillers de mesma 

origem (o F1 e F5 obtiveram valores muito próximos, de 0,76 mg/m2 e 0,85 mg/m2, 

respectivamente), o teor de dispersante utilizado para os fillers F3 e F4 foi calculado 

adotando-se o maior valor encontrado dentre os fillers F1 e F5 (portanto, 0,85mg/m2) e 

multiplicando-o por um fator de dois. Isto garante dispersão completa (teor acima do ótimo) e 

ao mesmo tempo viscosidade mínima, o que é comprovado pelo fato de que, para os fillers F1 

e F5, a viscosidade não aumenta quando o valor de dispersante é dobrado em relação ao teor 

ótimo – o que atingiu viscosidade mínima (vide Capítulo 5). Desta forma, ponderando os 

consumos adotados pelas áreas superficiais destes materiais, o F3 consumiu 0,125% de 

dispersante em relação à massa de pó, enquanto o F4 consumiu 0,50%. O teor de dispersante 

do cimento CPV2 foi de 1,00% (também o dobro do utilizado no Capítulo 5). As implicações 

desta metodologia nos custos foram desprezadas mas devem ser consideradas no caso de 

dosagens de misturas em larga escala. 

Foram utilizados dois fillers de granulometrias distintas (um mais fino e outro mais 

grosso do que o cimento) para possibilitar uma maior variação nos valores de empacotamento 

das pastas confeccionadas através da alteração das proporções entre estes materiais. 

9.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A Figura 9.1 apresenta a probabilidade acumulada do ILrc realizada a partir dos 

dados da Empresa 1, divididos por faixas de resistência à compressão de projeto (fck). O 

gráfico apresenta grande representatividade dos dados da empresa, já que todos os dados 

levantados foram utilizados para a sua confecção. 
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Figura 9.1 – Probabilidade acumulada do ILrc dos dados da Empresa 1, divididos por faixas de fck. 

A Figura 9.1 demonstra que não há correlação linear entre a resistência mecânica de 

projeto (fck) dos concretos e o ILrc, considerando-se a massa de dados analisada. Isto significa 

que, na média, a alteração do fck não implicou em alteração do ILrc. As curvas de fck 20 e 45 

MPa, que se destacaram das demais, expressam famílias muito específicas de concretos e seu 

IL está relacionado aos requisitos reológicos destas famílias, como é visto na Figura 9.2.a, que 

apresenta a probabilidade acumulada do ILrc realizada a partir dos dados da Empresa 1 

divididos por faixas de abatimento de cone (slump), e também na Figura 9.2.b, que apresenta 

as linhas de correlação do ILrc com o slump para IL = 10, 50 e 90%. Os dados da Figura 9.2.b 

foram construídos a partir do gráfico de probabilidade acumulada (Figura 9.2.a) e apresentam 

qual a porcentagem dos concretos estudados que apresenta IL igual ou menor do que o valor 

indicado. Por exemplo: o IL 50% dos concretos da família de slump 90mm encontrado foi de 

8,15 kg.m-3.MPa-1. Neste caso, analisados todos os concretos de slump 90mm, 50% deles 

apresentou IL abaixo deste valor. Por isso, o IL 10% apresenta os melhores resultados de IL 

encontrados dentro da família, excluindo-se os dados que estão fora do intervalo de confiança 

estatística de 10%; o IL 50% apresenta o IL médio da família; e o IL 90% explicita os maiores 

valores de IL encontrados na mesma família, para o mesmo intervalo de confiança. 
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Figura 9.2 – a) probabilidade acumulada do ILrc, divididos por faixas de slump; b) curvas de correlação do ILrc 10, 50 e 90% 

com o slump. Os dados analisados foram coletados em 8 centrais de produção de concreto da Empresa 1. 

Observa-se uma ligeira tendência de alteração do ILrc de acordo com o slump (Figura 

9.2): quanto maior o slump, maior o ILrc, na média. Isto demonstra que, no modelo de negócio 

da empresa, a obtenção das propriedades reológicas requeridas – no caso, determinadas pelo 

slump a ser atingido – é realizada a partir da diminuição da eficiência do uso dos ligantes. Isto 

é explicado pela análise do modelo de dosagem de concretos (método IPT) da Figura 9.3. 

 

Figura 9.3 – Demonstração da influência do slump na determinação do teor de cimento no método de dosagem IPT. 

Considerando-se os ábacos de dosagem deste método, partindo-se de uma resistência 

à compressão buscada (portanto fixa), para a mesma curva de Abrams, o aumento do slump 

(descrito no quadrante da Lei de Lyse) é obtido através de um aumento do consumo de 

cimento (quadrante da Lei de Molinari). Se a resistência (e portanto a relação a/c) foi mantida 

constante mas o teor de cimento aumentou, é porque o teor de água também aumentou. Se o 

concreto utilizou, portanto, mais cimento para obter slump maior mas sob a mesma resistência 
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à compressão, o resultado é um maior ILrc. Desta forma, este modelo de dosagem tem 

implícita em sua lógica a correlação entre o desempenho reológico e o desempenho do uso 

dos ligantes, que andam em direções contrárias. A Figura 9.2 demonstra como esta relação 

ocorre na prática comercial. Neste caso, o modelo de análise é válido por se tratarem de dados 

médios de grande população de concretos, o que nivela, na média, os tipos e consumos de 

dispersantes e cimentos, que poderiam alterar a dosagem. 

Ainda na Figura 9.2, observa-se uma tendência de aumento do ILrc para a família de 

slump 220mm. Isto é resultado do fato de que esta é uma família específica de concretos para 

fundações, a qual apresenta um consumo mínimo de cimento muito alto devido a exigências 

normativas com um fck de projeto muito baixo. Esta família, portanto, foi desprezada nas 

análises de eficiência dos concretos da Empresa 1. 

Para as análises, os concretos com fibras foram excluídos. Quando analisados, eles 

entregavam um slump de 60mm e necessitavam de maior teor de pasta para permitir a fluidez, 

o que aumentava muito o ILrc dos concretos da família de slump 60mm. Desta forma, esta 

família ficava fora da tendência, apresentando IL maior do que as demais, o que vai contra os 

princípios da dosagem discutidos. Uma vez removidos do gráfico, a curva da família de slump 

60mm apresentou-se em seu local natural – menores valores acumulados de ILrc. 

A Figura 9.4 apresenta a mesma análise realizada sobre os concretos levantados 

dentro da parceria de pesquisa estabelecida com a Empresa 2. 

 

Figura 9.4 – a) probabilidade acumulada do ILrc, divididos por faixas de slump; b) curvas de correlação do ILrc 10, 50 e 90% 

com o slump. Os dados analisados foram coletados da Empresa 2. 

Percebe-se na Figura 9.4 que o aumento do slump não está atrelado ao aumento do 

ILrc. Isto é justificado pelo fato desta empresa utilizar baixos teores de cimento em suas 
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composições, já que a aplicação de seus concretos em grandes volumes limita os teores de 

cimento para minimizar os efeitos do calor de hidratação, que podem trazer grandes 

problemas a este tipo de obra. Desta forma, não há grandes possibilidades de alteração dos 

volumes de água – o aumento da reologia pelo aumento do teor de água diminuiria muito as 

relações a/c, com perdas na resistência mecânica. Por isso, a reologia não está atrelada ao teor 

de água, mas a outros fatores como, por exemplo, maiores teores de ar incorporado e uso de 

dispersantes. Assim, entrega diferentes valores de slump sem alterar significativamente o ILrc. 

O presente trabalho não irá entrar na questão dos custos de negócio de cada empresa, 

os quais, obviamente, têm influência direta nos modelos de negócio apresentados. O uso de 

dispersantes em maiores teores, por exemplo, poderia alterar significativamente as tendências 

observadas – além, obviamente, dos valores absolutos de ILrc medidos. Porém, esta discussão 

não é parte do escopo deste estudo, apesar de sua importância. 

Uma terceira forma de controlar a reologia é a utilização dos conceitos de 

empacotamento e dispersão de partículas (apresentados nos Capítulos 4 a 7). Através destes, é 

possível criar composições com maior empacotamento que irão apresentar maior fluidez do 

que outras menos empacotadas para o mesmo teor de ligantes e também mesmo teor de água 

(portanto, mesma resistência e mesmo ILrc). A Tabela 9.2 apresenta os resultados dos 

concretos experimentais realizados em laboratório baseados em conceitos de empacotamento 

e dispersão de partículas, para demonstrar como o controle reológico pode ser realizado 

através destas ferramentas sem se alterar significativamente a eficiência do uso dos ligantes 

(ILrc). Os concretos foram dosados de forma a manter o consumo de cimento (C) e de água 

fixos, com alteração apenas das distribuições granulométricas para obter, conforme 

apresentado na mesma Tabela, concretos de porosidade de empacotamento distintas. 

Tabela 9.2 – Dados calculados sobre os parâmetros de dosagem dos concretos executados. 

  Densidade Distância Porosidade de empacotamento 
Mistura C Consumo de água (kg/dm3) partículas (%) 

no. kg/m3 l/m3 a/c a/f matriz agregados total IPS MPT matriz agregados total 
12_1 151,0 120,0 0,79 0,28 2,00 2,73 2,53 0,20 2,6 9,7 13,1 6,72 
12_2 151,0 120,0 0,79 0,28 2,00 2,75 2,54 0,29 3,1 10,0 16,1 10,60 
12_3 151,0 120,0 0,79 0,28 1,99 2,75 2,54 0,37 2,2 12,6 20,9 16,52 
12_4 151,0 120,0 0,79 0,31 1,95 2,73 2,53 0,23 2,2 10,4 13,1 7,53 
12_5 150,7 120,0 0,80 0,25 2,03 2,75 2,54 0,32 2,8 12,0 20,9 15,92 
14_1 149,9 140,0 0,93 0,30 1,96 2,74 2,49 0,32 2,0 8,8 21,0 15,92 
14_2 149,9 140,0 0,93 0,30 1,96 2,75 2,50 0,32 2,4 9,0 24,5 20,43 
11_1 155,1 110,0 0,71 0,23 2,08 2,73 2,54 0,16 2,8 10,7 13,0 5,67 
11_2 155,1 110,0 0,71 0,23 2,07 2,75 2,56 0,31 2,3 13,9 20,4 15,28 
11_3 155,1 110,0 0,71 0,23 2,08 2,74 2,55 0,20 2,6 9,4 16,4 10,14 

Legenda: C = Consumo de cimento, em kg/m3; l/m3 = consumo de água, em l/m3; a/c = relação água/cimento; a/f 

= relação água/finos. 

A Tabela 9.3 apresenta os resultados experimentais obtidos para os concretos. 
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Tabela 9.3 – Resultados de reologia, resistência mecânica e desempenho ambiental para os concretos realizados. 

 Indicadores ambientais 
Mistura Reologia RC (Mpa) ILrc (kg.m-3.Mpa-1) ICrc (kg.m-3.Mpa-1) 

no. 
Ar 
(%) 

Abat cone 
(mm) 

Espalhamento 
(mm) t (s) 7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 

12_1 2,1 250 550 14 35,8 37,8 4,2 4,0 4,0 3,8 
12_2 2,3 180 - - 33,5 36,0 4,5 4,2 4,3 4,0 
12_3 2,7 20 - - 32,2 34,7 4,7 4,3 4,5 4,1 
12_4 1,9 180 - - 29,4 32,9  5,1 4,6 4,9 4,4 
12_5 2,2 250 510 25 28,8 32,7  5,2 4,6 5,0 4,4 
14_1 2,8 280 640 6 23,2 28,3 6,5 5,3 6,1 5,0 
14_2 2,6 280 620 8 23,3 27,5 6,4 5,5 6,1 5,2 
11_1 2,0 250 510 36 36,3 42,9 4,3 3,6 4,1 3,4 
11_2 1,9 - - - - - - - - - 
11_3 2,1 200 35,9 42,4 4,3 3,7 4,1 3,5 

Legenda: RC = Resistência à compressão; ILrc = Índice de ligantes para dada resistência à compressão;  ICrc = Índice de CO2 

para dada resistência à compressão (vide Capítulo 3). 

As Figuras 9.5 e 9.6 apresentam as curvas granulométricas dos concretos. 

 

Figura 9.5 – Curva granulométrica dos concretos 12_1 a 12_5. 

 

Figura 9.6 – Curva granulométrica dos concretos: a) 11_1 a 11_3 (esquerda); b) 14_1 e 14_2 (direita). 

A Figura 9.7 apresenta as curvas reológicas medidas dos concretos. 
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Figura 9.7 – Curvas reológicas dos concretos executados: a) C10 a C17; b) C18 a C21 e IPT. Os resultados foram divididos 

em dois gráficos separados com mesma escala para uma melhor visualização. 

Todos os concretos apresentam o consumo de ligantes praticamente inalterado em 

torno de 150 kg/m3. O intuito foi analisar as variações reológicas e do IL mantendo-se um 

consumo relativamente baixo, de forma a obter concretos de resistências comerciais (20 a 40 

MPa) e baixo IL, alterando-se apenas os parâmetros de empacotamento. 

Inicialmente foram misturados três concretos com o mesmo teor de água (120 l/m3) e 

mesmo teor de pasta (18% em volume), denominados 12_1, 12_2 e 12_3. O 12_1 foi 

projetado de forma a apresentar a menor porosidade intergranular possível, tanto dentro da 

distribuição da matriz como dos agregados, conforme é observado na Tabela 9.2. O 12_2 

apresentou porosidade intergranular maior do que o 12_1; e o 12_3, por sua vez, foi pensado 

de forma a obter os maiores valores de porosidade intergranular. Como o teor de água e de 

ligantes não variaram, a relação a/c foi mantida, o que, para um mesmo conjunto de materiais, 

proporciona resistências mecânicas semelhantes, como de fato ocorreu (34,7 a 37,8 MPa). 

Desta forma, o IL calculado para os três concretos variou entre 4,0 e 4,3 kg.m-3.MPa-1. O teor 

de dispersante também foi fixo – calculado de acordo com o dobro do teor ótimo para cada 

material, já considerada a área superficial de adsorção de cada um deles. 

Devido aos diferentes empacotamentos e mesmo teor de água, a grande variação 

entre os três concretos deveria ocorrer no comportamento reológico (vide Capítulo 4), o que 

de fato ocorreu. O slump medido destas misturas foram, respectivamente, de 250, 180 e 

20mm, o que se correlaciona diretamente aos níveis de empacotamento de cada uma. Isto 

ocorre porque, conforme teoria descrita no Capítulo 4, nas misturas mais empacotadas o 

mesmo teor de água é utilizado de forma mais eficiente para o afastamento das partículas, ao 
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passo que nas menos empacotadas a água é menos eficiente neste aspecto já que está 

preenchendo a maior porosidade intergranular. 

Nos ensaios de reologia de fluxo, a tendência confirma o observado nas medições de 

slump. O concreto 12_1 apresentou os menores torques tanto sob baixas rotações (o que se 

relaciona diretamente ao slump medido, já que indica a tensão de escoamento das misturas) 

como sob altas rotações. Isto demonstra que a alteração do empacotamento das misturas 

também altera a viscosidade e portanto a capacidade de fluidez sob altas taxas de 

cisalhamento, dificultado (alta porosidade intergranular) ou facilitando (baixa porosidade) 

aplicações como o bombeamento. 

Os concretos 12_4 e 12_5 foram realizados com os mesmos teores de água, ligantes e 

dispersante (dobro do teor ótimo) do que as misturas 12_1 a 12_3. O 12_4, porém, foi 

confeccionado com menor teor de pasta e baixa porosidade de empacotamento (níveis 

semelhantes ao 12_1). Por comparação ao concreto 12_1, observou-se que a diminuição da 

pasta mas a manutenção da porosidade de empacotamento fez com que o slump fosse 

diminuído de 250 para 180mm, o que se refletiu na medição reológica que indicou maior 

torque sob baixas rotações. Porém, o torque sob altas rotações foi muito semelhante  ao do 

concreto 12_1 (até mesmo um pouco menor), o que demonstrou que, se por um lado o teor de 

pasta determina o slump, por outro o uso eficiente da água devido à baixa porosidade de 

empacotamento parece ser mais importante para determinar a fluidez sob altas rotações. Isto, 

por sua vez, tem correlação direta com o aumento do IPS. 

O concreto 12_5 foi misturado, por outro lado, aumentando-se o teor de pasta e 

projetando uma distribuição de alta porosidade intergranular (níveis comparáveis ao 12_3). 

Observou-se que, devido ao aumento do teor de pasta, o slump atingido (250mm) foi maior do 

que o do 12_3 (20mm), o que prova que, mesmo sob condições de empacotamento ruim, o 

slump é determinado pelo teor de pasta quando o sistema está completamente disperso. No 

ensaio de reologia de fluxo, o torque sob baixa rotação deveria ter sido semelhante ao do 

12_1, já que o slump foi o mesmo, porém isto não ocorreu, o que demonstra certa imprecisão 

em registrar a tensão de escoamento de materiais com altas forças de aglomeração (caso de 

todos os concretos deste estudo, que, por estarem otimizados, utilizaram baixos teores de 

água). Já o comportamento reológico sob altas rotações foi semelhante ao do 12_3, 

comprovando a hipótese de que o empacotamento granular tem muito mais influência sobre 

os parâmetros reológicos de altos esforços de cisalhamento (torques sob altas rotações) do que 
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sobre a tensão de escoamento, que é determinada muito mais pelo teor de finos presente e teor 

de dispersão encontrado nestes finos. 

Os concretos 11_1 a 11_3 foram projetados diminuindo-se o teor de água das 

misturas e aumentando-se o teor de pasta para o mesmo nível do concreto 12_5, e alterando-

se o empacotamento, sendo o 11_1 o de menor porosidade intergranular (melhor 

empacotamento); o 11_2, o de maior porosidade; e o 11_3 o intermediário. 

O concreto 11_1, por estar bem empacotado e apresentar maior teor de pasta, atingiu 

slump 250mm mesmo com menor teor de água, mostrando que o teor de pasta pode 

compensar a menor quantidade de água para obtenção de reologia adequada sob baixas 

rotações. A imprecisão do equipamento em dimensionar este parâmetro, já verificada 

anteriormente, foi mantida, pois o torque obtido sob baixa rotação foi superior ao encontrado 

para o concreto 12_1, de mesmo slump. Porém, a diminuição do teor de água e aumento do 

teor de pasta trouxe uma diminuição significativa do IPS, o que resultou nos maiores valores 

de torque sob altas rotações medidos. A curva reológica apresenta uma tendência expressiva 

de aumento do torque entre 50 e 250 RPM, o que cessa após esta rotação, quando a evolução 

do torque passa a ser praticamente inexistente até a rotação 1000 RPM. Acredita-se que o 

torque real desta mistura seja muito superior ao mensurado, o que se deve ao fato do 

equipamento apresentar sistema de restrição de torques muito altos por medidas de segurança. 

O concreto 11_2, sendo o de maior porosidade intergranular dentre todos, não pôde 

ser misturado, mesmo apresentando maior IPS do que o concreto 11_1. Isto demonstra que o 

IPS é um conceito relativo, e também demonstra que o empacotamento é fundamental na 

obtenção de misturas de alto desempenho, pois a mesma mistura foi misturada quando bem 

empacotada (11_1) e não conseguiu ser misturada quando mal empacotada (11_2). 

O concreto 11_3, de empacotamento intergranular mediano entre os 11_1 e 11_2, 

apresentou slump de 200mm. Comparado ao concreto 12_2, que também tinha 

empacotamento intermediário, o 11_3 apresentou maior slump, mesmo apresentando menor 

teor de água. Isto demonstra como o teor de pasta tem importância para a obtenção deste 

parâmetro reológico, já que o 11_3 apresentava mais pasta do que o 12_2. Com relação ao 

comportamento reológico sob altas rotações, o torque atingido foi muito semelhante ao do 

11_1, o que é incoerente frente às análises anteriores sobre a família de concretos 12_1 a 

12_3, que demonstraram que o empacotamento tem significância direta sobre o torque em 

altas rotações. Isto, portanto, comprova a hipótese anterior de que o equipamento atingiu seu 

limite de medição do torque nestes dois concretos (11_1 e 11_3), pois os torques medidos 
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deveriam ser maiores, mais especificamente o torque do 11_3 com relação ao do 11_1. A 

subida brusca do torque entre 50 a 250 RPM seguida de uma estabilização até 1000 RPM 

também ocorreu, o que fortalece a hipótese. 

Foram ainda misturados os concretos 14_1 e 14_2, que apresentaram maior teor de 

água e empacotamentos distintos. O 14_1 foi projetado com porosidade intergranular média, e 

o 14_2, com porosidade intergranular alta. O intuito foi verificar se o aumento do teor de água 

e pasta poderia compensar as falhas de dosagem com relação ao projeto de empacotamento. 

Em ambos obteve-se 280mm de slump, com torques sob baixa rotação praticamente iguais, o 

que mostra que, para a fluidez sob baixas rotações, o aumento do teor de pasta compensa 

falhas no empacotamento – mas também aumenta o teor de ligantes. Porém, mesmo nesta 

situação, puderam ser observadas as diferenças reológicas anteriormente analisadas sob altas 

rotações, do que se pode concluir que, para a realização de bombeamentos, o controle do 

empacotamento é muito mais importante do que para a diminuição da tensão de escoamento. 

A Figura 9.8 apresenta o IL 50% das duas empresas estudadas neste capítulo (vide 

Figura 9.2 e Figura 9.4) e também os dados dos concretos experimentais realizados. 

 

 

Figura 9.8 – Comparação entre as curvas de correlação do ILrc 50% com o slump das empresas avaliadas com os dados 

experimentais obtidos. Para os dados experimentais, são apresentados o consumo de água, em l/m3, e a porosidade 

intergranular, para a linha dos concretos de 120 l/m3 de água. 

Observa-se na Figura 9.8 que a utilização do empacotamento e dispersão de 

partículas (concretos experimentais) permitem a variação do slump sem alteração do ILrc. A 

alteração do ILrc é realizada, neste caso, basicamente pela alteração do teor de água. 
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Também se pode observar que a Empresa 1, apesar de ter sua reologia e IL 

controlados pelo teor de água, obteve resultados de IL inferiores aos da Empresa 2. Porém, 

isto não significa que haja diferença qualitativa entre os métodos de dosagem das empresas, 

mas sim expressa como o modelo de negócio e as matérias-primas utilizadas alteram 

significativamente os valores de ILrc. No caso, há variação significativa dos tipos de concretos 

entregados, dos agregados e cimentos utilizados e também dos teores mínimos de cimento 

normativos respeitados (ou não). 

A Figura 9.9 apresenta o gráfico “resistência à compressão versus ILrc” (benchmark 

do Capítulo 3, com a inserção dos dados dos concretos levantados (mercado) e executados 

experimentalmente (laboratório) neste Capítulo. 

   

Figura 9.9 – Benchmark de concretos da literatura internacional e brasileira, em bege (Capítulo 3) com inserção dos 

concretos levantados nas empresas 1 (círculos verdes, à esquerda) e empresa 2 (círculos vermelhos, à direita) e realizados em 

laboratório (círculos azuis) neste Capítulo. 

Observa-se, na Figura 9.9, que o uso de empacotamento e dispersão nos concretos 

executados experimentalmente tornaram possível obter concretos de ILrc < 4 kg.m-3.MPa-1. 

Estes concretos estão dentro da faixa de resistência de 20-45 MPa, o que mostra que baixos 

ILrc podem ser obtidos também nesta faixa. 

9.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

As metodologias de dosagem atualmente utilizadas no mercado apresentam 

diferentes estratégias de dosagem. Para um dos modelos mais utilizados, a obtenção de 

parâmetros reológicos (medidos pelo slump) implica em aumento proporcional do ILrc. 
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A utilização de ferramentas de empacotamento e dispersão de partículas tem 

capacidade de modificar este cenário. No estudo experimental realizado, demonstrou-se que o 

aumento do empacotamento (diminuição da porosidade intergranular) permite a obtenção de 

concretos mais fluidos tanto sob baixas taxas de cisalhamento (slump) como sob altas taxas, o 

que permite melhorar sua aplicação em todas as situações ou mesmo partir para uma 

diminuição do teor de água, o que aumenta ainda mais a eficiência do uso dos ligantes. 

Por outro lado, o teor de pasta de um concreto também apresentou importância para o 

controle reológico e a eficiência do uso dos ligantes. O aumento do teor de pasta, como visto 

nos resultados, causa diminuição da eficiência do uso dos ligantes, mas aumento da fluidez 

sob baixas taxas de cisalhamento, sendo capaz de compensar deficiência no empacotamento 

das partículas para suprir os requisitos reológicos sob baixas rotações. Porém, o aumento do 

teor de pasta diminui a fluidez sob altas taxas de cisalhamento, o que pode significar um 

problema para certos tipos de aplicações. O cenário ideal de eficiência do uso dos ligantes 

(ILrc) e de aplicação reológica é, portanto, a obtenção de uma mistura de alto empacotamento 

com baixo teor de pasta, o que, além de diminuir o teor de ligantes, pode melhorar tanto a 

aplicação sob baixas como altas taxas de cisalhamento. 
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1100  IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAA  DDOOSS  FFIINNOOSS  IINNEERRTTEESS  SSOOBBRREE  AA  

RREEOOLLOOGGIIAA  EE  AA  EEFFIICCIIÊÊNNCCIIAA  DDOO  UUSSOO  DDOOSS  LLIIGGAANNTTEESS  

Foi visto nos Capítulos 5 e 7 que o uso de fillers é fundamental para a otimização do 

uso dos ligantes. Porém, foram avaliados poucos tipos de fillers, e a disponibilidade destes 

materiais varia de acordo com a região. Pesquisa bibliográfica apontou que os trabalhos com 

melhores resultados obtidos pelo uso de fillers em concretos estavam sendo desenvolvidos 

desde 2004 na Suécia (MOOSBERG-BUSTNES; LAGERBLAD; FORSSBERG, 2004), 

culminando no trabalho de Vogt (2010), orientado pelo Prof. Björn Lagerblad. Como este 

trabalho utilizou uma grande variedade de fillers, foi realizada uma parceria que resultou na 

realização de um Estágio de Doutorado no Royal Institute of Technology (KTH), Estocolmo, 

Suécia, sob a supervisão do Prof. Dr. Björn Lagerblad. 

A pesquisa teve como objetivo compreender a influência de 15 diferentes finos 

inertes de diversas origens mineralógicas sobre pastas cimentícias de alta eficiência. 

10.1 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL, MATERIAIS E MÉTODOS 

10.1.1 CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO DOS MATERIAIS 

Foram obtidas diversas matérias-primas (finos inertes <63µm) de possível relevância 

para o projeto, através de três vias: 1) produtos comerciais; 2) peneiramento de agregados 

(Figura 10.1.a); e 3) moagem de agregados seguida de peneiramento (Figura 10.1.b). De todos 

os disponíveis, foram selecionados 15 fillers inertes e dois cimentos sem adições. A seleção 

pautou-se na diversidade de origens mineralógicas e distribuições granulométricas. 

 

Figura 10.1 – a) equipamento para peneiramento das amostras até obtenção de material <63µm; b) equipamento para 

moagem de agregados até obtenção de material <63µm. 
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Todas as amostras foram caracterizadas no que se refere à distribuição 

granulométrica, composição química, área superficial, densidade e fator de forma conforme 

procedimentos experimentais apresentados no Capítulo 5. 

10.1.2 DETERMINAÇÃO DO TEOR ÓTIMO DE DISPERSANTE 

Foi selecionado e fixado um dispersante à base de policarboxilato para a realização 

dos ensaios. Foram realizadas curvas de defloculação para determinação do teor ideal do 

dispersante para cada material, de acordo com o item 5.2.2 (reometria rotacional variando o 

teor de dispersante até obtenção da viscosidade mínima). Os procedimentos de ensaio foram 

modificados devido à diferença entre os equipamentos dos laboratórios da Poli-USP (Capítulo 

5) e do KTH (presente Capítulo), e estão explicados a seguir. 

10.1.2.1 Procedimentos de mistura 

A mistura dos materiais com água foi realizada por dois minutos em misturadora de argamassas Hobart (  

Figura 10.2) sob taxa de cisalhamento constante (velocidade baixa do misturador). O 

material sólido foi adicionado à água durante este tempo. Devido ao tamanho do misturador, 

cada mistura utilizou 2 kg de material seco. Após este período, a taxa de cisalhamento foi 

aumentada (velocidade alta do misturador) e mantida nesta rotação por três minutos, 

totalizando um tempo total de cinco minutos. Os procedimentos de mistura seguiram as 

instruções da SS-EM 196-1:2005 (SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, 2005). 

  

Figura 10.2 – Equipamento para mistura das pastas, modelo Hobart. 

10.1.2.2 Ensaio de reometria de fluxo contínuo 

Os procedimentos de ensaio de reologia de fluxo para determinação do 

comportamento reológico de cada mistura, para cada teor de dispersante, foram um pouco 

diferentes dos procedimentos do Capítulo 5, o que se deveu a diferenças de padronização 

entre os laboratórios Poli/USP e KTH. A realização dos ensaios seguiu os seguintes passos: 
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1) Colocação da suspensão em quantidade adequada na geometria selecionada (copo) do 

reômetro de pasta, Physica MCR 300 (Figura 10.3); 

2) 10 minutos após o início da mistura, o teste reológico era iniciado. Consistia em medição 

da tensão de cisalhamento sob taxas de cisalhamento variando sob aceleração constante de 

0 a 200 RPM (curva de aceleração, 1 minuto). A curva de desaceleração (taxa de 

cisalhamento de 200 a 0 RPM) foi realizada em patamares de 30 segundos sob as taxas de 

cisalhamento de 200, 150, 100, 50, 25 e 10 RPM. Em cada patamar, realizou-se 60 

medidas (uma a cada 0,5s), adotando-se como tensão de cisalhamento o penúltimo ponto 

mensurado. Este procedimento visou minimizar ao máximo o comportamento reológico 

de dependência no tempo já verificado anteriormente por Wallevik (2009). 

 

Figura 10.3 – Reômetro de pasta utilizado no Laboratório do CBI, marca Physica, modelo MCR 300. 

Apenas a curva de desaceleração foi plotada para cada gráfico “taxa de cisalhamento 

versus tensão de cisalhamento”, já que apenas na desaceleração foram realizados os patamares 

de taxa de cisalhamento constante por 30s.  

Os resultados desta etapa permitiram a padronização do estado de dispersão das 

suspensões (mínima viscosidade) para a realização da etapa seguinte. 

10.1.3 DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS REOLÓGICAS E MECÂNICAS DE PASTAS 

DE CIMENTO E FILLERS 

Após determinação do teor ótimo de dispersante, foi realizado estudo para medição 

das propriedades reológicas e mecânicas de composições de cimento com os diferentes fillers.  

10.1.3.1 Composições 

As misturas seguiram inicialmente as proporções da norma SS-EM 196-1:2005 de 

determinação da resistência de cimentos (SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, 2005), que 

indica uma parte de cimento para três partes de areia normatizada e relação a/c = 0,50. Como 
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o intuito foi estudar a influência dos fillers nas composições, na parte de cimento foi realizada 

substituição de 50% do cimento por fillers, de forma que as misturas seguiram uma proporção 

de ½ parte de cimento para ½ parte de filler para 3 partes de areia, com relação a/c = 0,50. 

Foram realizadas 15 composições, fixando-se o cimento e variando-se os fillers. A fixação da 

relação a/c buscou permitir a análise das alterações de resistência. Pela Lei de Abrams, 

misturas com relação a/c iguais deveriam atingir resistências à compressão semelhantes.  

Também foram misturadas duas composições de referência, uma com cimento puro 

(uma parte de cimento, três de areia e relação a/c = 0,50, seguindo a indicação da norma) e 

outra idêntica mas variando a relação a/c para 0,25. Esta última composição buscou atingir o 

mesmo teor de água/sólidos (a/s) das composições com fillers, que, por utilizarem a/c = 0,50 e 

apenas 50% de cimento na pasta, utilizaram efetivamente uma relação a/s = 0,25. 

Posteriormente, foram realizadas as mesmas composições, porém apenas com 50% 

de cimento e 50% de cada filler (mais 15 composições). O intuito foi avaliar o 

comportamento da pasta pura, evitando-se influências da areia. 

Foi fixado um dispersante à base de policarboxilato para todas as misturas. O teor de 

dispersante para cada mistura foi calculado a partir da ponderação matemática do teor de 

dispersante ideal encontrado para cada material (item 10.1.2), de acordo com o Capítulo 5. 

Em uma etapa posterior, foram escolhidos alguns fillers para iniciar a variação dos 

teores de cimento e filler, na busca de se compreender como estas modificações alteram a 

reologia e resistência mecânica dos sistemas cimento-filler. Após, foi realizada a variação dos 

teores de água para algumas das composições, na busca de se verificar quais sistemas 

permitiriam diminuir o teor de água. Como as variações de teores de filler/cimento e de água 

foram sendo programadas de acordo com as análises de resultados das etapas anteriores, as 

combinações estudadas serão apresentadas ao longo da discussão de resultados. 

O planejamento completo objetivou compreender como as características dos fillers 

alteram o comportamento reológico e mecânico de sistemas cimentícios, o que possibilita a 

obtenção de pastas de alto desempenho e a criação de uma metodologia de seleção de fillers. 

10.1.3.2 Mistura 

A mistura das composições seguiu o procedimento descrito no item 10.1.2. 
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10.1.3.3 Ensaio de reometria rotacional 

Após cada mistura, foi realizado teste de reometria rotacional (item 10.1.2). 

10.1.3.4 Ensaio de resistência à compressão 

Foram moldados, para cada idade avaliada (7 e 28 dias), três corpos-de-prova 

prismáticos de 4x4x16cm para determinação da resistência à compressão. Cada corpo-de-

prova fornece dois resultados, totalizando 6 amostras por idade (Figura 10.4.a). Foram 

desmoldados com 1 dia e mantidos em câmara de umidade 100% (Figura 10.4.b) até a 

realização dos testes mecânicos (Figura 10.5). Os procedimentos dos testes de resistência à 

compressão seguiram a SS-EM 196-1:2005 (SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, 2005). 

 

Figura 10.4 – a) Moldagem dos corpos-de-prova 4x4x16cm, b) Estocagem em câmara com umidade 100%. 

 

Figura 10.5 – Realização dos ensaios de compressão para determinação da resistência à compressão. 

10.1.4 INFLUÊNCIA DA FORMA DOS FILLERS NO COMPORTAMENTO REOLÓGICO 

Foram realizadas imagens de MEV dos materiais para comparação visual com o fator 

de forma calculado (procedimentos também descritos no Capítulo 5). 

10.1.5 MISTURA DE CONCRETO ECO-EFICIENTE 

Estabelecido o cenário de atuação dos finos inertes sobre as pastas cimentícias (etapa 

anterior), o passo final do estudo interlaboratorial foi a execução de duas misturas de concreto 

de acordo com os parâmetros de eco-eficiência especificados por um concurso internacional 

de concretos eficientes promovido pelo CBI (Instituto Sueco de Concreto). 
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10.2 ANÁLISE DE RESULTADOS 

10.2.1 CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO DOS MATERIAIS 

As matérias-primas estudadas foram denominadas, nos gráficos e tabelas abaixo, por 

letras que representam sua predominância mineralógica. “Cim” representa cimento; “D” = 

filler dolomítico; C = filler calcário; Q = filler de quartzo; Cr = filler de cristobalita; NS = 

filler de nefelina sienita; e G = filler de granito. 

A Figura 10.6 apresenta as distribuições granulométricas dos materiais disponíveis. 

 

Figura 10.6 – Curvas granulométricas discretas de finos inertes <125µm disponíveis. 

A Tabela 10.1 apresenta a densidade real e a área superficial das matérias-primas. 

Tabela 10.1 – Densidade real e área superficial das matérias-primas disponíveis. 
Material Densidade (kg/dm3) Área superficial (m2/g) 
Cim 1 3,20 0,816 
Cim 2 3,15 2,406 
D1 2,84 4,420 
D2 2,86 1,202 
D3 2,85 0,530 
C1 2,67 3,956 
C2 2,68 1,361 
C3 2,68 3,195 
C4 2,69 10,021 
Q1 2,65 0,996 
Q2 2,65 4,052 
Cr1 2,35 3,920 
NS1 2,62 3,664 
G1 2,67 1,665 
G2 2,66 2,424 
G3 2,65 2,791 
G4 2,65 2,824 

 

As Tabelas 10.2 e 10.3 apresentam, respectivamente, a caracterização química e 

mineralógica quantificada pelo método de Rietveld dos materiais estudados. 
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Tabela 10.2 – Caracterização química dos materiais por fluorescência de Raios X. 

 Material 
Óxidos (%) Cim1 Cim2 D1 D2 D3 C1 C2 C3 C4 Q1 Q2 Cr1 NS1 G1 G2 G3 G4 
CaO 65,4 65,6 30,0 29,3 28,3 53,8 54,7 55,2 55,6 - - - 1,27 1,09 6,45 0,98 3,65 
SiO2 18,9 19,3 4,59 4,45 8,76 2,62 1,69 0,44 0,08 98,9 98,1 98,9 56,7 72,6 54,8 70,5 63,3 
Al2O3 3,09 2,68 0,39 0,80 0,85 0,41 0,05 0,05 0,03 - - - 23,2 13,8 14,4 14,5 15,5 
Fe2O3 5,27 5,12 0,58 0,53 0,66 0,15 0,11 0,05 0,05 - - - 0,15 1,97 10,70 2,33 6,53 
MgO 0,68 0,67 21,40 21,30 21,20 0,19 0,15 0,87 0,10 - - - 0,05 0,32 3,44 0,55 1,83 
SO3 4,19 3,37 - - - - - - 0,02 - - - - - - - - 
K2O 0,78 0,71 0,05 0,21 0,28 0,05 0,05 0,05 - - - - 8,84 5,22 2,56 5,68 3,78 
Na2O 0,09 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 - - - 7,13 3,24 2,63 2,81 2,84 
TiO2 0,22 0,24 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 - - - - 0,05 0,25 1,76 0,22 0,84 
Outros 0,43 0,53 0,19 0,21 0,05 0,18 0,35 0,34 0,06 0,95 1,48 0,59 0,98 0,97 1,69 0,92 0,72 

 

Tabela 10.3 – Caracterização mineralógica dos materiais por difração de Raios X – método quantitativo de Rietveld. 

% estimada Material 
Nome composto Fórmula química Cim1 Cim2 D1 D2 D3 C1 C2 C3 C4 Q1 Q2 Cr1 NS1 G1 G2 G3 G4 
Hatrurita Ca3SiO5 73 75 - - - - - - - - - - - - - - - 
Calcita CaCO3 2 3 4 3 1 97 97 96 100 - - - - - - - - 
Brownmillerita Ca2FeAlO5 14 12 - - - - - - - - - - - - - - - 
Dolomita CaMg(CO3)2 3 3 88 89 87 - - 4 - - - - - - - - - 
Bassanita CaSO4 0,5H2O 8 7 - - - - - - - - - - - - - - - 
Quartzo SiO2 - - 1 - 5 3 3 - - 100 100 1 - 36 25 36 34 
Cristobalita SiO2 - - - - - - - - - - - 89 - - - - - 
Tridimita SiO2 - - - - - - - - - - - 10 - - - - - 
Talco Mg3(Si2O5)2(OH)2 - - 3 2 - - - - - - - - - - - - - 
Albita (Na,Ca)Al(Si,Al)3)8 - - - - - - - - - - - - 26 26 23 24 26 

Clinocloro 
(Mg2,96Fe1,55Fe0,136Al1,275)
(Si2,622Al1,376O10)(OH)8 - - 1 2 1 - - - - - - - - 1 6 3 4 

Nefelina KNa3(AlSiO4)4 - - - - - - - - - - - - 36 - - - - 
Microclínio K(AlSi3)O8 - - - - - - - - - - - - - 32 21 23 20 

Muscovita 
(K0,82Na0,18)(Fe0,03Al1,97) 
(AlSi3)O10(OH)2 - - - - - - - - - - - - - 5 - 14 9 

Flogopita KMg3Si3AlO10(F,OH)2 - - - 1 2 - - - - - - - - - 10 - - 

Anfibólio 
Al3,2Ca3,4Fe4,02K0,6Mg6 

NaSi12,8O44(OH)4 - - 3 3 4 - - - - - - - - - 15 - 7 
Ortoclásio KAlSi3O8 - - - - - - - - - - - - 38 - - - - 

 

Para a realização da etapa 4, foram ainda adquiridos 10 agregados. A Figura 10.7 

apresenta as curvas granulométricas destes materiais. 

 

Figura 10.7 – Curvas granulométricas discretas de agregados >125µm disponíveis. 

Os agregados 1 a 5 apresentaram densidade de 2,65 kg/dm3, enquanto os agregados 6 

a 10 apresentaram densidade de 2,85 kg/dm3. 
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10.2.2 DETERMINAÇÃO DO TEOR ÓTIMO DE DISPERSANTE 

A Figura 10.8.a apresenta o teor ótimo de dispersante obtido para os materiais a 

partir das curvas de reometria rotacional. Para cada material, foi definido um teor de água, a 

partir do qual o teor de dispersante foi variado até que fosse atingido o teor otimizado. A 

Figura 10.8.b apresenta o consumo específico de dispersante de cada material. Estes valores 

indicam o consumo de dispersante por unidade de área dos materiais, permitindo comparações 

mais objetivas. Ambos os procedimentos seguiram as diretrizes apresentadas no Capítulo 5.  

 

Figura 10.8 – Teor ótimo de dispersante de cada material; b) Consumo específico de dispersante de cada material. Cim = 

cimento; D = filler dolomítico; C = filler calcário; Q = filler de quartzo; Cr = filler de cristobalita; NS = filler de nefelina 

sienita; e G = filler de granito. 

Apesar dos materiais terem apresentado consumos distintos de dispersante (Figura 

10.8.a), o consumo específico de dispersante foi semelhante entre cada grupo mineralógico 

(Figura 10.8.b), o que comprova que o fator determinante para a adsorção das moléculas de 

dispersante sobre as partículas é a afinidade química entre ambos. Ainda pode-se observar, na 

Figura 10.8.b, que o cimento é o material que apresentou maior consumo específico de 

dispersante. Isto mostra que reduzir cimento – o principal escopo desta tese – pode reduzir o 

teor de dispersante, com impacto positivo no custo. 

A Figura 10.9 apresenta as curvas reológicas de viscosidade mínima (teor otimizado 

de dispersante) para cada material. As curvas de cada teor de dispersante estão no Anexo E. 

Observa-se que, apesar de alguns materiais apresentarem mesmo teor ótimo de dispersante, há 

diferenças reológicas entre eles. Em geral utilizaram teores de água diferentes para possibilitar 

a mistura. Alguns, mesmo utilizando menor teor de dispersante e água, conseguiram atingir 

tensões de cisalhamento mais baixas ou equivalentes a outros. 

O teor de dispersante ótimo calculado para cada material foi utilizado para calcular o 

consumo de dispersante ideal das misturas do próximo item. 
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Figura 10.9 – Curvas reológicas de viscosidade mínima de cada material. A seta tracejada indica que as curvas apresentadas 

são as de desaceleração. 

10.2.3 DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS REOLÓGICAS E MECÂNICAS DE PASTAS 

DISPERSAS DE CIMENTO E FILLERS 

A Figura 10.10 apresenta a correlação entre a resistência à compressão das misturas 

com pasta+areia 1:3 (padrão da norma) e apenas pasta (sem areia). A pasta de todos foi 

mantida inalterada. Assim, as primeiras misturas utilizaram cimento:filler:areia:água em 

proporção 1:1:6:0,50, enquanto as segundas, proporção 1:1:0:0,50. 

 

Figura 10.10 – Correlação da resistência à compressão de misturas de pasta + areia 1:3 (padrão da norma) e misturas somente 

de pasta, relação a/c=0,50. 
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Observa-se boa correlação, o que demonstra que os resultados são iguais. Isto ocorre 

porque, nas misturas feitas com areia, o volume desta não é suficiente para fazer com que ela 

seja a fase contínua na distribuição. A pasta, sendo a fase contínua, determina a resistência 

mecânica. Assim, padronizou-se o uso de pasta pura para a realização das análises e das 

misturas subsequentes do planejamento. Conclui-se que a seleção de agregados para concretos 

deve ser pautada na resistência da pasta – eles devem ser mais resistentes do que esta para que 

se possam estabelecer curvas de Abrams. A utilização de agregados de menor resistência do 

que a pasta fará com que a ruptura ocorra nos agregados, o que desperdiça ligantes. 

A Figura 10.11 apresenta as curvas reológicas das misturas de cimento + fillers, em 

proporção de 50% + 50%, em massa, relação a/c=0,50, teor ótimo de dispersante calculado 

pela ponderação entre os teores ótimos do cimento e do filler. Foi realizada uma mistura de 

cimento sem dispersante, e uma de cimento com a/c=0,25 – mesma relação água/sólidos que 

as misturas com filler. A Figura 10.12 apresenta a viscosidade aparente e a tensão de 

escoamento, obtidos da Figura 10.11. A Figura 10.13 apresenta a resistência à compressão. 

  

  

Figura 10.11 – Curvas reológicas da misturas compostas por 50% de Cimento 1 + 50% do filler indicado, relação a/c=0,50, 

teor de dispersante ótimo calculado a partir dos dados do item anterior. A seta tracejada indica que as curvas apresentadas são 

as de desaceleração. 
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Figura 10.12 – Parâmetros reológicos de viscosidade aparente e tensão de escoamento das misturas. Os dados foram obtidos a 

partir da Figura anterior. 50% de Cim1 + 50% do filler indicado, relação a/c=0,50, teor de dispersante otimizado. 

 

Figura 10.13 – Resistência à compressão das misturas aos 7 e 28 dias, sobre: a) argamassas (proporção pasta/areia 1:3); b) 

pastas puras. 50% de Cim1 + 50% do filler indicado, relação a/c=0,50, teor de dispersante otimizado. 

As análises a seguir serão baseadas na comparação entre as propriedades mecânicas e 

reológicas dos diferentes fillers, apresentadas nas figuras anteriores. 

Os diferentes fillers apresentaram diferentes resistências mecânicas quando inseridos 

como substituintes do cimento nas pastas. A variação das resistências ocorreu de acordo com 

a origem mineralógica dos fillers. Isto é observado na Figura 10.13 e na Tabela 10.4, que 

apresenta a análise de variância (ANOVA) das composições. Excluindo-se o sistema de 

cimento puro com relação a/c=0,25 – metade das demais estudadas –, o sistema cimento-

cristobalita (Cim1+FCr1) obteve a maior resistência mecânica entre todos os compostos 

estudados, seguido do sistema cimento-nefelina-sienita (Cim1+FS1). Em terceiro lugar, estão 

os sistemas cimento-calcário (Cim1+FC 1 a 4) e cimento-quartzo (Cim1+FQ 1 e 2). Com 

resistências um pouco menores, aparecem os sistemas cimento-dolomita (Cim1+FD 1 a 3) e 

cimento-granito (Cim1+FG1 a 4). Por último, as matrizes de cimento puro com relação 

a/c=0,50 aparecem com as menores resistências. As diferenças de resistência entre os 
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diferentes sistemas cimento-filler variaram de 55 até 70 MPa, o que equivale a uma variação 

de até 27% na resistência da pasta através da modificação apenas do filler. 

Tabela 10.4 –ANOVA das composições, 6 amostras por grupo, nível de confiança 95%, método de agrupamento de Fisher. 

Mistura Média Grupo DP 
Cim1 0,25 108,969 A 4,13 
Cr1 91,783 B 3,92 
NS1 69,564 C 5,44 
C3 67,698 C D 5,92 
Q2 67,478 C D 3,33 
C4 67,329 C D 1,36 
Q1 64,563 D 2,59 
C2 64,478 D 2,10 
C1 64,194 D 2,04 
G3 56,699 E 2,14 
G4 56,358 E 1,90 
G1 55,395 E 2,72 
D3 55,198 E 1,09 
D1 54,394 E 2,58 
D2 54,39 E 1,86 
G2 54,198 E 3,36 
Cim1 37,684 F 1,97 

 

A Figura 10.14.a apresenta graficamente as variações dos resultados obtidos sobre as 

composições, que são responsáveis pela determinação dos agrupamentos apresentados na 

ANOVA (Tabela 10.4). A Figura 10.14.b e 10.14.c apresentam a plotagem de probabilidades 

dos residuais da ANOVA. A boa distribuição dos resíduos demonstra que o planejamento foi 

executado sem possíveis tendências que poderiam induzir as análises realizadas. 

 

Figura 10.14 – a) resistência à compressão das misturas aos 28 dias, com informações da variação dos resultados utilizada na 

comparação das médias através da ANOVA; b e c) plotagem da probabilidade normal dos residuais da ANOVA. 

Apesar do filler mais resistente ter sido a cristobalita, este não é inerte – é uma 

variação metaestável do quartzo, o α–quartzo, que apresenta reatividade (VOGT, 2010). Além 

disso, tem baixa disponibilidade. Assim, não será usado nas etapas posteriores do trabalho. 

Os fillers de calcário, que também apresentaram altas resistências comparados aos 

outros materiais, apesar de normalmente considerados inertes, podem formar carboaluminatos 

quando em contato com a fase C3A do clínquer (BONAVETTI; RAHHAL; IRASSAR, 2001). 
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Assim, a maior ou menor presença de C3A no cimento pode alterar a possível reatividade 

deste filler (RAHHAL ET AL, 2012). Porém, neste trabalho isto não foi medido e portanto foi 

desconsiderado nas análises, mesmo porque, caso este filler apresente alguma reatividade 

nestas condições, isto não ocorre devido à adoção de métodos de fabricação que incluam 

etapas de alto consumo energético – como a calcinação do clínquer. Assim, as emissões de 

CO2 em sua produção são baixas, o que justifica a pouca importância de sua reatividade ou 

não perante a busca de materiais mais eficientes do ponto de vista do uso dos ligantes. 

Como foram feitas misturas com diversos materiais para cada família mineralógica e 

as resistências dentro de cada família foram semelhantes (vide Tabela 10.4), demonstra-se que 

há diferenças significativas de desempenho mecânico dos fillers inseridos em matrizes 

cimentícias, o que depende, dentre outros fatores, da origem mineralógica.  

Todos os fillers aumentaram a resistência mecânica da matriz cimentícia quando 

comparados ao sistema de cimento puro de mesma a/c, o que comprova a existência do efeito 

filler de aumento da resistência. Isto se deve à adsorção de parte da água da suspensão sobre a 

área superficial dos fillers, o que faz com que haja menor teor de água efetivamente 

disponível para a hidratação dos grãos de cimento, o que diminui a relação a/c efetiva, e 

também à formação de pontos de nucleação que favorecem a maior reatividade do cimento 

em sistemas contendo fillers. Porém, apenas a determinação da resistência mecânica não seria 

suficiente para se realizar a seleção de um filler de alto desempenho para compostos 

cimentícios. O comportamento reológico tem importância fundamental. Nos compostos 

estudados, mantendo-se a relação a/c constante, o sistema Cim1+C4 apresentou os valores 

mais altos de tensão de escoamento, e o sistema Cim1+NS1 apresentou os mais altos valores 

de viscosidade aparente (Figura 10.12). Por isto, uma redução do teor de água nestes sistemas 

é muito mais difícil do que nos outros estudados. No caso do C4, o problema é a alta área 

superficial – os outros sistemas de fillers calcários obtiveram baixos valores de tensão de 

escoamento e viscosidade aparente. Os sistemas cimento-granito também obtiveram altos 

valores dos indicadores de reologia, o que, aliado ao fato de terem obtido baixas resistências, 

faz com que não sejam indicados na busca do aumento da eficiência do uso dos ligantes. Esta 

observação vai ao encontro das observações realizadas no item 5.3.3 do Capítulo 5 – onde o 

filler proveniente de granito foi também o de pior reologia – e nos concretos do Capítulo 7 – 

onde o mesmo filler resultou nos concretos de menor desempenho. 

A Figura 10.15 apresenta a correlação entre viscosidade aparente e tensão de 

escoamento das misturas avaliadas. 
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Figura 10.15 – Viscosidade aparente versus tensão de escoamento das misturas estudadas. 

Com exceção das misturas Cim1+C4, Cim1+NS1, Cim1+G3 e Cim1 sem 

dispersante, todas as outras apresentaram tensão de escoamento baixas e parecidas, sendo 

auto-adensáveis. Por outro lado, a viscosidade aparente variou muito, de forma que não houve 

correlação direta entre tensão de escoamento e viscosidade. Assim, o teste de mini-slump não 

serviria para determinar todo o comportamento reológico das pastas. 

A Tabela 10.5 apresenta a porosidade intergranular e o IPS das misturas estudadas. 

Tabela 10.5 – Porosidade intergranular e IPS das misturas estudadas. 

Mistura Porosidade intergranular (%) IPS 
Cim1 14,26 1,098 
Cim1 a/c=0,25 14,26 0,485 
Cim1+C1 14,50 0,161 
Cim1+C2 14,10 0,356 
Cim1+C3 14,00 0,194 
Cim1+C4 13,72 0,080 
Cim1+D1 13,94 0,150 
Cim1+D2 16,43 0,366 
Cim1+D3 18,62 0,527 
Cim1+Q1 15,44 0,413 
Cim1+Q2 18,72 0,140 
Cim1+Cr1 19,92 0,134 
Cim1+NS1 19,91 0,146 
Cim1+G1 13,66 0,316 
Cim1+G2 12,89 0,246 
Cim1+G3 14,10 0,215 
Cim1+G4 12,36 0,222 

 

Não foi possível estabelecer correlação direta entre a porosidade intergranular das 

pastas e seu comportamento reológico. A Figura 10.16 realiza a análise da relação entre as 

medidas de comportamento reológico com o IPS calculado. 
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Figura 10.16 – IPS versus: a) viscosidade aparente; e b) tensão de escoamento das misturas estudadas. 

Tanto a viscosidade aparente como a tensão de escoamento das misturas 

apresentaram certa relação com o IPS (Figura 10.16), principalmente quando considerada a 

divisão das misturas em famílias de acordo com as características mineralógicas. Isto também 

fica claro na Figura 10.11, onde se observa a semelhança das curvas reológicas dentro de cada 

família de fillers, tanto em termos de valores de tensão de cisalhamento como na configuração 

das curvas reológicas, que, para os fillers de quartzo e nefelina-sienita, por exemplo, 

apresentaram alta dilatância. 

A Figura 10.17 apresenta o Fator de Forma calculado para os materiais estudados. 

 

Figura 10.17 – Fator de forma dos materiais. 

As Figuras 10.18 a 10.33 apresentam imagens por MEV realizadas dos fillers 

estudados, para comparação com os valores de FF da Figura 10.17 e as curvas de 

comportamento reológico (Figura 10.11). 
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Figura 10.18 – Imagens de MEV do filler C1. FF calculado = 5,06 m2/g / m2/g.  

  

Figura 10.19 – Imagens de MEV do filler C2. FF calculado = 2,16 m2/g / m2/g. 

  

Figura 10.20 – Imagens de MEV do filler C3. FF calculado = 3,43 m2/g / m2/g. 
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Figura 10.21 – Imagens de MEV do filler C4. FF calculado = 8,10 m2/g / m2/g. 

  

Figura 10.22 – Imagens de MEV do filler Q1. FF calculado = 3,96 m2/g / m2/g. 

  

Figura 10.23 – Imagens de MEV do filler Q2. FF calculado = 6,51 m2/g / m2/g. 



198 

  

Figura 10.24 – Imagens de MEV do filler D1. FF calculado = 5,90 m2/g / m2/g. 

  

Figura 10.25 – Imagens de MEV do filler D2. FF calculado = 4,06 m2/g / m2/g. 

  

Figura 10.26 – Imagens de MEV do filler D3. FF calculado = 10,75 m2/g / m2/g. 
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Figura 10.27 – Imagens de MEV do filler NS1. FF calculado = 5,56 m2/g / m2/g. 

  

Figura 10.28 – Imagens de MEV do filler G1. FF calculado = 6,65 m2/g / m2/g. 

  

Figura 10.29 – Imagens de MEV do filler G2. FF calculado = 8,43 m2/g / m2/g. 
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Figura 10.30 – Imagens de MEV do filler G3. FF calculado = 11,54 m2/g / m2/g. 

  

Figura 10.31 – Imagens de MEV do filler G4. FF calculado = 8,77 m2/g / m2/g. 

  

Figura 10.32 – Imagens de MEV do filler Cim1. FF calculado = 2,60 m2/g / m2/g. 
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Figura 10.33 – Imagens de MEV do filler Cim2. FF calculado = 3,18 m2/g / m2/g. 

Observa-se que os sistemas cimento-filler que obtiveram os melhores 

comportamentos reológicos (Figura 10.11) foram os que utilizaram os fillers com o menor 

Fator de Forma (FF) calculado (Figura 10.17). É possível também verificar que as diferentes 

famílias de fillers (calcários, granitos, quartzo) apresentaram FF de ordens de grandeza 

semelhantes entre si, com exceção do C4 (extremamente fino) e do D3 (extremamente 

grosso). Isto indica que o FF pode ser determinado pelos planos de cisalhamento dos 

diferentes compostos mineralógicos, que geram partículas de formas e rugosidades 

semelhantes entre si de acordo com a mineralogia dominante. De fato, isto é comprovado nas 

imagens de MEV (Figuras 10.18 a 10.33), onde se observa que os fillers calcários apresentam 

pouca rugosidade superficial em suas partículas e de uma forma geral poucos vértices 

pontiagudos em suas partículas. Por outro lado, os fillers de granito, que apresentaram os 

maiores FF e as maiores dificuldades de fluidez nos ensaios de reologia, apresentaram 

superfícies de grande rugosidade e vértices muito pontiagudos. Já os fillers de quartzo 

apresentaram formas em estrutura losangular, as quais afetaram o FF calculado. Os fillers 

dolomíticos, por sua vez, apresentaram estruturas em formas cúbicas mas com baixa 

rugosidade superficial. O filler de nefelina-sienita também apresentou forma e rugosidade que 

comprometem o FF calculado e por consequência o comportamento reológico medido. 

O filler C2 apresentou o menor valor de FF (2,15) dentre todos os estudados, o que 

se deveu ao seu formato relativamente esférico e baixa rugosidade superficial, conforme 

observado na Figura 10.19, o que resultou em um comportamento reológico de baixa 

viscosidade e tensão de escoamento. Por outro lado, o filler G3 apresentou os maiores valores 

de tensão de escoamento e viscosidade aparente porque seu FF foi o maior (11,54). Isto se 
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deve ao fato de que este contém em sua composição mineralógica, quando comparado aos 

outros fillers de granito estudados, maior teor de muscovita, um dos componentes das micas, 

componente responsável por formações muito alongadas que modificam a forma e prejudicam 

a reologia. Um fato interessante é que, de acordo com a experiência prática dos pesquisadores 

do KTH, o filler G3 deveria ter um comportamento reológico mais fluido do que o G2, o que 

não ocorreu, e as imagens de MEV de ambos os fillers (Figura 10.29 e Figura 10.30) 

demonstram que isto se deve à maior rugosidade superficial do G3, explicada pelo maior teor 

de muscovita encontrado na análise de Difração de RX (Tabela 10.3). 

É importante ressaltar que todas as medições utilizadas para as análises realizadas 

apresentam erros de medidas, o que faz com que as correlações entre imagens de MEV, 

ensaios reológicos e Fator de Forma sejam mais qualitativas do que quantitativas. Como 

exemplo, cita-se a medição do fator de forma, que depende da medição da área superficial 

(BET) e da distribuição granulométrica, dois ensaios que por si próprios apresentam erros 

experimentais intrínsecos. As imagens de MEV, por sua vez, representam apenas uma 

pequena fração da amostra. E os ensaios de reologia têm diferentes respostas de acordo com 

os equipamentos, teor de água, metodologia de mistura e metodologia de medição reológica 

utilizados. Considerando-se ainda que os ensaios de reologia são realizados com uma amostra 

e os ensaios de BET e granulometria com outras, há também a variação da amostra. Assim, as 

medições podem apresentar variações que modificam as correlações apresentadas. 

Na busca matrizes de alto desempenho, um sistema cimento-filler com alta 

resistência e alta fluidez será o que possibilitará maior redução no teor de água – e portanto 

aumento da resistência. Dentro dos fillers estudados, os que apresentaram potencial para isto 

foram o D1 (filler dolomítico, apesar da resistência menor do que os fillers calcários), os Q1 e 

Q2 (fillers de quartzo, apesar da fluidez menor do que os fillers calcários) e, dentre os fillers 

calcários, o C2 e C3, que apresentaram maior fluidez do que os C1 e C4. Assim, estes 

materiais foram selecionados para a etapa posterior. O filler de nefelina-sienita (NS1), apesar 

da alta resistência, apresentou comportamento reológico com alta dilatância e baixo potencial 

para diminuição do teor de água, sendo descartado. O filler de cristobalita (Cr1), por sua vez, 

é reativo e de baixa disponibilidade, saindo do escopo desta tese. 

Sob este cenário, as composições contendo os fillers selecionados foram refeitas, 

mantendo-se a proporção 50% Cim1 + 50% filler e reduzindo-se a relação a/c. As 

propriedades mecânicas e reológicas foram medidas (Figura 10.34 a Figura 10.36). 
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Figura 10.34 – Curvas reológicas da misturas compostas por 50% de Cimento 1 + 50% do filler indicado, relação a/c 

variando de 0,50 a 0,30 (indicada), teor de dispersante ótimo calculado a partir dos dados do item anterior. 

  

Figura 10.35 – Parâmetros reológicos de viscosidade aparente e tensão de escoamento das misturas em função da relação a/c. 

50% de Cim1 + 50% do filler indicado, teor de dispersante otimizado. 

  

Figura 10.36 – Resistência à compressão das misturas aos 7 e 28 dias, em função da relação a/c. 50% de Cim1 + 50% do 

filler indicado, teor de dispersante otimizado. 

A diminuição da relação a/c foi realizada até o ponto em que foi possível fazer a 

mistura das pastas. Para os fillers de quartzo, a mínima relação a/c possível foi 0,45; para o 
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dolomítico, 0,40; E para os calcários, 0,33 (C3) e 0,30 (C2). A alteração das curvas reológicas 

a partir da variação do teor de água seguiu a tendência descrita em Wallevik; Wallevik 

(2011). Verifica-se que o comportamento reológico dos sistemas contendo calcários 

apresentou-se mais fluido. Assim, para atingir parâmetros reológicos semelhantes, estes 

puderam ser misturados com menos água, atingindo maiores resistências. Isto se relaciona às 

características de superfície, dentre as quais o fator de forma (FF) tem destaque. 

Por isso, foi selecionado o C2 para a próxima etapa – mistura de concreto eficiente. 

A Figura 10.37 apresenta a resistência à compressão de todas as pastas formuladas 

com Cim1 e variando o tipo de filler e a relação a/c. Observa-se que a adição de fillers de 

mineralogias diferentes nas pastas cimentícias altera a curva de Abrams do cimento original, 

independentemente da proporção cimento/filler. Mesmo que o teor de ar das misturas não 

tenha sido medido, devido à semelhança no procedimento de moldagem e dispersante 

utilizados em todas as misturas, este não deve ter variado muito, de forma que o uso de fillers 

diferentes altera o desempenho do uso dos ligantes em pastas cimentícias. 

 

Figura 10.37 – Resistência à compressão das misturas aos 7 e 28 dias, ensaios sobre pastas puras. Teor dos materiais variando 

conforme indicado, relação a/c=indicada, teor de dispersante otimizado. As linhas de tendência são ilustrativas. 

10.2.4 MISTURA DE CONCRETO ECO-EFICIENTE 

Após a realização dos ensaios sobre pasta (item anterior), foi proposta a realização da 

dosagem de um concreto de alta eficiência no uso dos ligantes, com objetivo de participar, em 

parceria com o prof. Björn Lagerblad (supervisor do estágio de Doutorado no KTH, Suécia) 

do concurso internacional “StarkastBetong” (Concreto mais resistente), promovido pelo CBI 

Betonginsituten (Estocolmo, Suécia, 2012). As regras do concurso estabeleceram um teor 
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máximo de 200 kg.m-3 de cimento e 10 kg.m-3 de sílica ativa para obtenção da maior 

resistência possível (maior eficiência no uso dos ligantes). Não foi limitado o teor máximo de 

outros materiais suplementares como escória de alto-forno, cinzas volantes e outros ligantes. 

Para isso foram adquiridos agregados (caracterização no item 10.2.1). Com os 

agregados e os resultados obtidos no item 10.2.3, foi desenvolvida uma formulação de 

concreto com a curva granulométrica apresentada na Figura 10.38. 

 

Figura 10.38 – Curva granulométrica do concreto desenvolvido a partir dos conceitos de formulação de pastas do item 9.2.3 e 

empacotamento de agregados. 

Devido à falta de disponibilidade de adições minerais (vide Capítulo 3), este concreto 

utilizou apenas os 200 kg.m-3 de cimento e 10 kg.m-3 de sílica ativa descritos nas normas do 

concurso como ligantes totais, dispensando a possibilidade de uso de outros ligantes 

permitida. A Tabela 10.6 apresenta a formulação. Foi adicionado dispersante à base de 

policarboxilato em proporção de 2% do total de finos, em massa. 

Tabela 10.6 – Composição do concreto executado. 

Material % vol kg/m3 
Cim2 7,13 199,83 
Sílica Ativa 0,49 9,64 
Filler C2 10,39 249,57 
Agregado 1 8,40 198,11 
Agregado 2 16,80 426,13 
Agregado 3 16,80 426,13 
Agregado 4 20,00 507,30 
Agregado 5 20,00 507,30 
Água 11,00 110,00 
Total  2634,03 

A Tabela 10.7 apresenta as características de empacotamento do concreto. 

Tabela 10.7 – Características de empacotamento do concreto executado. 

Característica valor 
IPS 0,135 
MPT 7,475 
Porosidade finos 8,74 
Porosidade grossos 12,54 
Porosidade total 6,00 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,1 1 10 100 1000 10000

%
 D

is
cr

e
ta

Diâmetro (µm)



206 

A formulação apresentada visou empacotar ao máximo os agregados >125µm, de 

forma a obter a menor porosidade intergranular possível (12,54%). Com isso, o teor de pasta 

demandado para atingir altos valores de MPT (e portanto baixa tensão de escoamento) foi 

reduzido. O alto empacotamento da pasta (porosidade intergranular de 8,74%) obtido com 

alto teor de substituição do cimento por filler permitiu, por sua vez, baixo consumo de 

cimento e água atingindo-se IPS suficiente para evitar dilatância. As características citadas 

possibilitaram, juntamente com o uso de dispersante, a obtenção de mistura com 210 kg.m-3 

de ligantes, 110 kg.m-3 de água e slump 180mm. 

O concreto misturado, desta forma, aplicou os conceitos aprendidos com as pastas 

em misturas de concretos, relacionando as características dos fillers com a obtenção de 

reologia adequada para o concreto e resistência mecânica maximizada utilizando-se um total 

de 210 kg.m-3 de ligantes – 200 kg.m-3 de cimento e 10 kg.m-3 de sílica ativa. Como resultado, 

este concreto obteve primeira colocação na competição proposta, obtendo resistência à 

compressão de 66 MPa (cilindro de 150x300mm) aos 7 dias – o que equivale a 70,7 MPa para 

um cilindro de 100x200mm –  e 85 MPa (150x300mm) aos 28 dias – 88 MPa para corpo-de-

prova de 100x200mm –, o que significa um ILrc de 2,38 kg.m-3.MPa-1. O abatimento de cone 

obtido foi de 180mm e o teor de ar foi 1,1%.  Este é o concreto de maior eficiência do uso de 

ligantes até o momento encontrado em todas as etapas desta tese. 

O uso da sílica ativa na formulação, que é um ligante escasso e caro e portanto vai 

contra o escopo deste trabalho, deveu-se às normas do concurso. Porém, a sílica ativa usada 

estava velha e empedrada, de forma que o mesmo resultado teria sido atingido sem ela – o que 

é comprovado pelo concreto realizado logo após este, utilizando os mesmos conceitos, porém 

agora com 126 kg.m-3 de ligantes totais (126 kg.m-3 de cimento e nenhum outro ligante). Para 

obter o consumo reduzido, foi reduzido o volume da pasta, além de ajustado o 

empacotamento dos agregados. Foi obtida resistência à compressão de 35 MPa (7 dias) e 51 

MPa (28 dias), o que resulta em um ILrc = 2,47 kg.m-3.MPa-1. Ressalta-se a importância deste 

resultado, pois é um concreto já com resistência próxima às adotadas no mercado de concreto, 

o que prova que a redução do teor de ligantes pode ser realizada também em concretos de 

resistências convencionais. A Figura 10.39 apresenta o benchmark dos concretos levantados 

em bibliografia (bege) e em centrais de concreto (laranja), incluindo os dados dos concretos 

experimentais do Capítulo 7, 8 e 9 (cinza) e também os concretos deste Capítulo (verde). 
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Figura 10.39 – Benchmark final da tese – dados de literatura, de centrais de concreto e de resultados experimentais obtidos 

em laboratório durante a execução da pesquisa. 

Ressalta-se que os dois concretos confeccionados não foram resultado de várias 

tentativas e erros, mas sim de duas tentativas certeiras que obtiveram êxito devido a um 

trabalho de investigação profundo sobre características dos fillers aliado ao empacotamento 

otimizado dos agregados e dos finos. 

10.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

O estágio de Doutorado realizado no KTH, Estocolmo, Suécia, foi de importância 

fundamental para a pesquisa. O cenário encontrado possibilitou o estudo aprofundado de 

fillers inertes para uso em matrizes cimentícias. O trabalho desenvolvido estudou a influência 

de 15 diferentes fillers sobre as características reológicas e mecânicas de pastas cimentícias. A 

partir dos resultados, pôde-se concluir: 

1) A resistência mecânica e a reologia de matrizes cimentícias são modificadas de forma 

importante de acordo com a inserção de fillers inertes no sistema. Diferentes grupos 

mineralógicos de fillers apresentaram resultados distintos de resistência e reologia; 

2) Sistemas cimento-fillers calcários apresentaram no estudo o melhor conjunto reologia x 

resistência mecânica. A resistência mecânica atingida foi uma das mais altas (perde ainda 

para os fillers de quartzo, nefelina sienita e cristobalita), mas a viscosidade aparente e a 

tensão de escoamento são as melhores dentre todos os finos estudados. Estes sistemas 

cimento-filler que proporcionam melhor reologia para a mesma relação a/c permitiram 
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maiores reduções no teor de água, o que aumenta a eficiência no uso dos ligantes, o qual 

está, portanto, intimamente relacionado ao comportamento reológico das suspensões; 

3) A partir da determinação das características reológicas e de resistência mecânica, pôde-se 

demonstrar que a seleção de fillers de alto desempenho para matrizes cimentícias 

relaciona-se diretamente ao fator de forma destes fillers e sua interação físico-química 

com as partículas de dado cimento; 

4) É possível utilizar diversos tipos de fillers em pastas cimentícias se a reologia e o FF 

forem devidamente controlados; 

5) A metodologia criada para avaliação dos fillers possibilitou a criação de um conceito de 

pasta de alto desempenho através da definição dos materiais e compreensão do cenário 

que aponta as consequências reológicas e mecânicas para alterações do tipo de filler, das 

proporções cimento-filler e da relação a/c. Com isto, foram desenvolvidos os dois 

concretos com maior eficiência do uso dos ligantes desta tese. Um destes venceu um 

concurso internacional de concretos eficientes, atingindo 88 MPa com 210 kg.m-3 de 

ligantes, o que resulta em ILrc = 2,38 kg.m-3.MPa-1. O outro atingiu 51 MPa com 126 

kg.m-3.MPa-1 de ligantes (ILrc = 2,47 kg.m-3.MPa-1), resultado importante por se tratar de 

resistência próxima à de concretos comerciais típicos. Isto prova que é possível otimizar o 

uso dos ligantes também em concretos de resistências mais baixas. Ensaios de 

durabilidade a longo prazo ainda são necessários para demonstrar que concretos como 

estes podem ser utilizados no mercado. 
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1111  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

Devido ao aumento da demanda nos países em desenvolvimento, é previsto e 

necessário um grande aumento da produção de cimento nos próximos anos. Porém, o alto teor 

de CO2 emitido da produção do clínquer fará com que a indústria sofra pressões cada vez 

maiores para diminuir as emissões. Na realidade atual, aumentar a produção diminuindo as 

emissões é inviável, pois as estratégias comuns de mitigação são insuficientes. A captura e 

sequestro de carbono aumentaria muito o custo e, portanto, também não é sustentável. Novas 

estratégias são fundamentais, como a otimização do uso dos ligantes, estudada neste trabalho. 

Em geral, a busca de eficiência do uso dos ligantes é contrária à busca de reologia 

adequada para aplicação. Em processos convencionais de dosagem, a fluidez é aumentada 

pelo aumento do teor de água e ligantes, o que aumenta o ILrc pois a resistência mantém-se 

inalterada. Neste modelo, a reologia trabalha contra a eficiência. O aumento da eficiência do 

uso dos ligantes mantendo-se os requisitos reológicos é possível, mas depende de 

modificações nos processos de dosagem através do empacotamento e dispersão das partículas 

e uso de finos inertes para substituir ligantes. A Figura 11.1 apresenta os dados levantados em 

literatura, em centrais de concreto e os resultados experimentais obtidos nesta tese. 

 

Figura 11.1 – Benchmark de concretos de literatura (bege claro), centrais de concreto (bege escuro), Vogt (2010) e Proske 

(2013) (vermelho)  e realizados no estudo experimental desta tese (verde). As setas tracejadas indicam as estratégias para 

redução do ILrc: 1) dispersão de partículas através de dispersantes e energia de mistura, o que permite diminuição do teor de 

água; 2) empacotamento de partículas, que permite diminuição do teor de ligantes e água mantendo-se a resistência 

inalterada; e 3) substituição de ligantes por finos inertes, que permite diminuição do teor de ligantes modificando 

concomitantemente a resistência à compressão. 
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A partir das discussões dos dados da Figura 11.1, realizados ao longo de toda a tese, 

foi possível determinar esquematicamente como cada uma das estratégias de dosagens 

estudadas influencia o ILrc. O aumento da dispersão, que pode ser realizado através de 

dispersantes ou de misturas mais eficientes, permite fazer com que o projeto de 

empacotamento funcione na prática, possibilitando a diminuição do teor de água para a 

mesma reologia sem alterar os outros parâmetros da mistura, o que diminui a relação a/c e 

aumenta a resistência para o mesmo teor de ligantes, com diminuição do ILrc. As dosagens 

convencionais trabalham principalmente neste eixo, que, se por um lado traz melhorias, por 

outro tem potencial limitado, conforme visto no gráfico – por exemplo, um concreto de 350 

kg/m3 de ligantes, para aumentar sua eficiência para um ILrc de 5 kg.m-3.MPa-1, precisa chegar 

a resistências de 70 MPa, o que normalmente não é necessário em concretos comerciais, de 

forma que o aumento da eficiência, neste caso, não significa uma melhoria econômica e 

ambiental efetiva, já que o teor total de ligantes é maior do que o necessário.  

O aumento do empacotamento, por sua vez, permite a diminuição do teor de água 

para mover os finos da pasta, e também do teor de pasta (portanto também ligantes) para 

mover os agregados, o que pode gerar misturas de menor teor de ligantes mas com mesma 

relação a/c, de forma que a resistência é mantida. Assim, atinge-se menores ILrc (menor teor 

de ligantes e mesma resistência) em concretos na faixa de resistência desejada, o que faz desta 

estratégia muito importante para que ganhos efetivos sejam atingidos. Misturas de baixo 

empacotamento, por sua vez, apresentam maior dificuldade no comportamento reológico, e, 

para suprir esta falha de projeto, a estratégia mais comum é aumentar o teor de pasta, o que, se 

por sua vez soluciona a aplicação sob baixas taxas de cisalhamento (aumenta o slump), por 

outro pode trazer problemas em aplicações sob altas taxas de cisalhamento.  

A substituição de ligantes por finos inertes, por sua vez, permite diminuir o teor de 

ligantes mas também diminuir o teor de água. Desta forma, há diminuição da resistência 

devido a relativo aumento da relação a/c, mas em níveis que permitem manter o ILrc 

inalterado, já que houve diminuição do teor de ligantes e as curvas de Abrams de sistemas 

contendo fillers demonstraram que há possibilidade de se obter resistências superiores para a 

mesma relação a/c quando comparados a sistemas de ligantes puros. Assim, o ILrc não é 

alterado de forma significativa, mas obtém-se a possibilidade de alteração da faixa de 

resistência, algo importante para fazer com que a redução do ILrc seja uma solução de alta 

eficiência real. Entregar um concreto de ILrc baixo não é desejável caso este seja mais 

resistente do que o necessário, pois isto incutirá em uso de mais ligantes do que o necessário. 
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A eficiência efetiva no uso dos ligantes ocorre apenas quando o baixo ILrc entregado está 

aliado a uma resistência adequada à aplicação, pois este concreto pôde, de fato, ter o teor de 

ligantes total poupado. Por isso, a diminuição da resistência, em sistemas otimizados, deve ser 

realizada principalmente por esta rota. 

Em outras palavras, o fator chave para a otimização do teor de ligantes é a realização 

do controle reológico através de novas ferramentas (empacotamento, dispersão, finos inertes) 

ao invés da adição simples de ligantes e água corriqueiramente utilizada nos sistemas 

tradicionais de dosagem. 

Se por um lado o controle da reologia através do aumento do teor de cimento e água 

diminui a eficiência dos ligantes, por outro acarreta em comportamento reológico muito mais 

previsível, pois a mistura tende a funcionar como fluido de Bingham devido a teores de água 

relativamente altos. O comportamento reológico, porém, é muito mais complexo em sistemas 

otimizados. Nestes, a busca por fatores de otimização do uso dos ligantes levam à adoção de 

medidas de dosagem que privilegiam a obtenção de baixas tensões de escoamento com alta 

viscosidade (por exemplo, concreto auto-adensável, mas ruim sob solicitações em altas taxas 

de cisalhamento, como bombeamentos), ou concretos de baixa viscosidade mas alta tensão de 

escoamento (caso em que a aplicação sob altas taxas de cisalhamento é facilitada mas o 

adensamento é dificultado). Isto porque, no primeiro caso, há alto teor de pasta para prover a 

fluidez sob baixas tensões de cisalhamento, mas o teor de água é diminuído, o que gera 

dilatância na pasta (baixa fluidez sob altas taxas de cisalhamento), já que maior teor de finos 

para menor teor de água gera a diminuição do IPS; por outro lado, no segundo caso – 

concretos de alta tensão de escoamento e baixa viscosidade – diminui-se o teor de pasta total, 

o que diminui a fluidez sob baixas taxas de cisalhamento, mas o comportamento reológico sob 

altas taxas de cisalhamento é facilitado, pois o menor teor de finos para um mesmo teor de 

água faz com que a dilatância seja quebrada pelo aumento do IPS. 

Além desta contextualização reológica de concretos eficientes, que é a principal 

conclusão desta tese, há ainda algumas conclusões pontuais observadas no estudo, a seguir: 

1) há embasamento experimental para apontar a possibilidade de se misturar 

concretos com ILrc próximo a 5 kg.m-3.MPa-1, mesmo no mercado, em médio prazo. Isto 

significa, simplificadamente, aumento de 50% na eficiência do uso dos ligantes; 

2) uma das principais causas da baixa eficiência no uso de ligantes é o seu uso como 

o componente responsável por prover reologia ao concreto. O cimento deve ser usado para 
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colar o sistema e não para mover os agregados. Para isto, os modernos dispersantes permitem 

que finos inertes sejam utilizados com sucesso; 

3) o consumo de dispersantes deve ser realizado em teor ideal, que é o menor teor 

que permite a máxima fluidez. Este teor deve ser determinado por ensaios reológicos que 

considerem altas taxas de cisalhamento, situação na qual a mobilidade de sistemas de baixo 

teor de água é mais difícil e tende a sair do comportamento reológico de Bingham; 

4) para um uso eficiente de ligantes com o uso de finos inertes para prover reologia, 

além de garantir dispersão eficiente, as características destes finos devem ser adequadamente 

controladas e selecionadas, em especial o fator de forma. Quanto mais esférico, menor a área 

superficial, menor o teor de água requisitado e maior sua contribuição ao projeto 

granulométrico da mistura, já que a ocupação dos vazios intergranulares dos agregados ocorre 

de modo mais efetivo. Esta seleção tem papel fundamental na otimização da matriz; 

5) a composição da matriz deve ser trabalhada cuidadosamente, pois tem grande 

importância na diminuição do teor de água com manutenção dos parâmetros reológicos. Um 

planejamento de misturas corretamente realizado tem bom potencial para estimar as respostas 

de resistência mecânica e reologia da matriz de acordo com as proporções dos materiais; 

6) a composição dos agregados deve ser realizada de forma a permitir menor 

porosidade intergranular possível para minimizar o teor de matriz necessário, diminuindo 

portanto o consumo de ligantes. Isto também diminui a tendência à segregação à medida que 

esta está diretamente relacionada à relação entre teor de matriz e porosidade dos agregados; 

7) a obtenção de concretos de alta eficiência no uso dos ligantes e com fluidez 

satisfatória depende da união da formulação de matriz otimizada com agregados de baixa 

porosidade intergranular; 

8) o comportamento reológico no tempo de concretos de alto empacotamento e boa 

eficiência no uso de ligantes é mais complexo do que concretos convencionais. Porém, esta 

dificuldade pode ser contornada com a seleção do dispersante, que pode ser capaz de manter 

sistemas de alto empacotamento com reologia adequada por períodos superiores a duas horas; 

9) a otimização da pasta relaciona-se, além do empacotamento das partículas e fator 

de forma dos grãos, também à origem mineralógica do filler inerte selecionado. De acordo 

com a origem, este modifica a pasta cimentícia tanto em termos de resistência mecânica – 

para o mesmo teor de água composições de um cimento fixo com fillers distintos apresentam 

resistências distintas – como em termos de comportamento reológico, permitindo que haja, de 
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acordo com o filler selecionado, a possibilidade de realização da mistura com menor teor de 

água e dispersante e mesmo assim atingindo maior fluidez sob baixas e altas taxas de 

cisalhamento. 

Deve-se salientar que a tecnologia atual de concretos não está errada. Funciona há 

100 anos. Está incompleta, na medida em que o aumento dos conhecimentos científicos 

implicados na dosagem (empacotamento, dispersão e afinidades químicas) e comportamento 

reológico têm potencial de ampliar consideravelmente tanto a eficiência do uso dos ligantes, 

com conseqüências diretas sobre a sustentabilidade, como a previsibilidade do 

comportamento reológico, que depende fundamentalmente dos três fatores citados. O 

abatimento de cone, por exemplo, não pode ser uma medida única do comportamento 

reológico, pois não tem significado para alguns tipos de aplicação do concreto. A dosagem 

usual de concretos com agregados de granulometrias fixas (areia e brita) faz com que a 

porosidade do sistema não seja controlada, o que diminui a eficiência do uso dos ligantes. 

Porém, apesar de não ser controlada, esta porosidade é sempre muito parecida, o que faz com 

que neste caso água seja responsável por alterar o comportamento reológico de forma 

proporcional tanto sob baixas como altas taxas de cisalhamento. Assim, este trabalho não tem 

a pretensão de invalidar as tecnologias atuais, mas sim contribuir para seu aperfeiçoamento 

constante, em direção a um futuro cada vez mais sustentável. 



214 

1122  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  
 
 
ABRAMS, D. A. Design of concrete mixtures. Chicago: Structural Materials Research 
Laboratory, Lewis Institute, 1918. 24 p. 
 
 
AITCIN, P. C. Cements of yesterday and today: Concrete of tomorrow. Cement and 
Concrete Research, New York, n. 30, p. 1349-1359, 2000. 
 
 
AITCIN, P. C. High-performance concrete. Londres: E&FN Spon, 1998. 591 p. 
 
 
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI). 234R-06: Guide for the Use of Silica Fume 
in Concrete. 2006. 63p. Disponível em: 
<http://www.concrete.org/bookstorenet/ProductDetail.aspx?ItemID=23406>. 
 
 
AMMENBERG, J.; FEIZ, R.; HELGSTRAND, A.; EKLUND, M.; BAAS, L. Industrial 
symbiosis for improving the CO2-performance of cement production. Final report of the 
CEMEX-Linköping University industrial ecology project, 2011, 149p. Disponível em: 
<http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:474457/FULLTEXT01.pdf>. 
 
 
ANDERSON, S.; NEWELL, R. Prospects for Carbon Capture and Storage Technologies. 
Annu. Rev. Environ. Resour., n. 29, p. 109-142, 2004. 
 
 
ANGULO, S. C. et al. On the classification of mixed construction and demolition waste 
aggregate by porosity and its impact on the mechanical performance of concrete. Materials 
and Structures, n. 43, p. 519-528, 2010. 
 
 
ANTUNES, R. N. P. Influência da reologia e da energia de impacto na resistência de 
aderência de revestimentos de argamassa. 2005. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 
 
 
ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP). Guia básico da 
utilização do cimento Portland. 7ed. São Paulo, 2002. 28p. (BT-106). Disponível em: 
<http://www.abcp.org.br/downloads/arquivos_pdf/BT106_2003.pdf>. 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 7211: Agregados 
para concreto – especificação. Rio de Janeiro, 2009. 9p. 
 
 
____________________. NBR 5734: Peneiras para ensaio. Rio de Janeiro, 1989. 5p. 
 



215 

 

 
____________________. NBR 5735: Cimento Portland de alto-forno. Rio de Janeiro, 1991. 
6p. 
 
 
____________________. NBR 5736: Cimento Portland pozolânico. Rio de Janeiro, 1991. 5p. 
 
 
____________________. NBR 5738: Concreto – procedimento para moldagem e cura de 
corpos-de-prova. Rio de Janeiro, 2003. 6p. 
 
 
____________________. NBR 5739: Concreto – ensaio de compressão de corpos-de-prova 
cilíndricos. Rio de Janeiro, 2007. 9p. 
 
 
____________________. NBR 7211: Agregados para concreto - especificação. Rio de 
Janeiro, 2005. 15p. 
 
 
____________________. NBR 7212: Execução de concreto dosado em central. Rio de 
Janeiro, 1984. 7p. 
 
 
____________________. NBR 7217: Agregados – determinação da composição 
granulométrica. Rio de Janeiro, 1987. 3p. 
 
 
____________________. NBR 7219: Agregados – determinação do teor de materiais 
pulverulentos – método de ensaio. Rio de Janeiro, 1987. 7p. 
 
 
____________________. NBR 9775: Agregados – determinação da umidade superficial em 
agregados miúdos por meio do frasco de Champman. Rio de Janeiro, 1987. 3p. 
 
 
____________________. NBR 9833: Concreto fresco - Determinação da massa específica, 
do rendimento e do teor de ar pelo método gravimétrico. Rio de Janeiro, 2008. 7p. 
 
 
____________________. NBR 11578: Cimento Portland composto: especificação. Rio de 
Janeiro, 1991. 5p. 
 
 
____________________. NBR 12655: Concreto de cimento Portland – Preparo, controle e 
recebimento – Procedimento. Rio de Janeiro, 2006. 18p. 
 
 
____________________. NBR 12821: Preparação de concreto em laboratório – 
Procedimento. Rio de Janeiro, 2009. 5p. 



216 

____________________. NBR NM 26: Agregados - Amostragem. Rio de Janeiro, 2009. 10p. 
 
 
____________________. NBR NM 27: Agregados – Redução da amostra de campo para 
ensaios de laboratório, 2000. 7p. 
 
 
____________________. NBR NM 47: Concreto - Determinação do teor de ar em concreto 
fresco - Método pressométrico. Rio de Janeiro, 2002. 23p. 
 
 
____________________. NBR NM 67: Concreto – Determinação da consistência pelo 
abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro, 1998. 8p. 
 
 
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). ASTM E 323: 
Standard Specification for Perforated-Plate Sieves for Testing Purposes, 2009. 4p. 
 
 
BANFILL, P. F. G. Rheology of fresh cement and concrete. Rheology Reviews 2006, The 
British Society of Rheology, p. 61-130, 2006. Disponível em: 
<http://www.bsr.org.uk/rheology-reviews/rheologyreviews/fresh-cement-concrete-
banfill.pdf>. 
 
 
BANFILL, P. F. G. Structure and rheology of cement-based systems. In: FLOW AND 
MICROSTRUCTURE OF DENSE SUSPENSIONS, 289, 1993, Pittsburgh. Proceedings… 
Pittsburgh, Pa.: Materials Research Society, 1993. p.149-160. 
 
 
BAPAT, J. D. A. Mineral Admixtures in Cement and Concrete. New York: CRC Press, 
Taylor & Francis Group, 2013. 240 p. 
 
 
BASF CORPORATION. Environmental benefits of Meta-Max. Disponível em: 
<http://www2.basf.us/functional_polymers/kaolin/pdfs/envirodoc.pdf>.. 
 
 
BAUMERT, C.; GARRECHT, H. Mischen von Hochleistungsbetonen. Beton - und 
Stahlbetonbau, n. 105, pp. 371-378, 2010. 
 
 
BENTZ, D. P; HAECKER, C. J. An argument for using coarse cements in high-performance 
concretes. Cement and Concrete Research, New York, n. 29, p. 615-618, 1999. 
 
 
BENTZ, D. P; CONWAY, J. T. Replacement of “coarse” cement particles by inert fillers in 
low w/c ratio concretes – Hydration and strength. Cement and Concrete Research, New 
York, n. 31, p. 503-506, 2001. 



217 

 

BENTZ, D. P. Replacement of “coarse” cement particles by inert fillers in low w/c ratio 
concretes – II Experimental validation. Cement and Concrete Research, New York, n. 35, p. 
185-188, 2005. 
 
 
BERNSTEIN, L. et al. Chapter 7: Industry. In: METZ et al (ed). Climate Change 2007: 
Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United 
Kingdom and New York, USA, 2007. p. 447-496. (IPCC Report). 
 
 
BETIOLI, A. M. Influência dos polímeros MHEC e EVA na hidratação e 
comportamento reológico de pastas de cimento Portland. 2007. 188 p. Tese (Doutorado) – 
Escola de Engenharia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. 
 
 
BILODEAU, A.; MALHOTRA, V. M. High-volume Fly Ash System: Concrete Solution for 
Sustainable Development. ACI Structural Journal, v. 97 (1), pp. 41–48, 2000. 
 
 
BIRAT, J. P. The Sustainability footprint of steelmaking by-products. Steel Times 
International, 2011. 4p. Disponível em : 
<http://www.steeltimesint.com/contentimages/features/Web_Birat.pdf>. Acesso em : 28 mai. 
2012. 
 
 
BONADIA, P. et al. Applying MPT Principle To High-Alumina Castables. American 
Ceramic Society Bulletin, United States, v. 78, n. 3, p. 57-60, 1999. 
 
 
BONAVETTI, V. L.; RAHHAL, V. F.; IRASSAR, E. F. Studies on the carboaluminate 
formation in limestone filler-blended cements. Cem Concr Res, United States, v. 31, n. 6, p. 
853-859, 2001. 
 
 
BOX, G. E. P.; HUNTER, W. G.; HUNTER, J. S. Statistics for experimenters: an 
introduction to design, data analysis, and model building. New York: John Wiley & Sons, 
1978. 653 p. 
 
 
BRITISH GEOLOGICAL SURVEY. Limestone – Mineral Planning Factsheet. 2006. 9p. 
Disponível em: <http://www.bgs.ac.uk/downloads/start.cfm?id=1361>. 
 
 
BROUWERS, H. J. H.; RADIX, H. J. Self-compacting concrete: theoretical and experimental 
study. Cement and Concrete Research, New York, n. 35, pp. 2116-2136, 2005. 
 
 
BRUNAUER, S.; EMMETT, P. H.; TELLER, E. Adsorption of gases in multimolecular 
layers. Journal of American Chemistry Society, v. 60, n. 2, pp. 309-319, 1938. 



218 

CALLISTER, W. D. Materials science and engineering: an introduction. New York: John 
Wiley & Sons, 2000. 871 p. 
 
 
CARVALHO, J. Análise do ciclo de vida ambiental aplicada à construção civil – Estudo de 
caso: Comparação entre Cimentos Portland com Adição de resíduos. 2002. 102 p. Dissertação 
(Mestrado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 
 
 
CASTRO, A. de. Influência das adições minerais na durabilidade do concreto sujeito à 
carbonatação. 2003. 215 p. Dissertação (Mestrado) – Engenharia Civil, Universidade Federal 
de Goiás, Goiânia, 2003. 
 
 
CASTRO, R. H. R. et al. Electrophoretic deposition of ZrO2–Y2O3: a bi-component study 
concerning self-assemblies. Journal of Materials and Science, n. 44, p. 1851-1857, 2009. 
 
 
CEMBUREAU. Environmental benefits of using alternative fuels in cement production – a 
life-cycle approach. 1999. 25p. Disponível em : <http://www.cembureau.be>. Acesso em : 26 
jan. 2009. 
 
 
CEMENTITIOUS SLAG MARKERS ASSOCIATION (CSMA). Fact Sheet 18 – Embodied 
CO2e of UK cement, additions and cementitious material. Disponível em: 
<http://www.ukcsma.co.uk/files/Factsheet_18_CO2e_of_Cementitious_Materials_2012.pdf>. 
 
 
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL (CETEM). Capítulo 16: Calcário e Dolomito. In: 
Rochas e minerais industriais. 2008. p. 363-391. Disponível em: 
<http://www.cetem.gov.br/agrominerais/livros/16-agrominerais-calcario-dolomito.pdf>. 
 
 
CHANG, C.-F.; CHEN, J.-W. The experimental investigation of concrete carbonation depth. 
Cement and Concrete Research, n. 36, pp. 1760-1767, 206. 
 
 
CHEN, C., et al. LCA Allocation Procedure Used as an Incitative Method for Waste 
Recycling: An Application to Mineral Additions in Concrete.Resources, Conservation and 
Recycling, v. 54 (12) (October): p. 1231–1240, 2010. 
 
 
CHEN, C. et al. Une démarche pour la prise en compte d’indicateurs environnementaux dans 
la formulation de béton. In: RENCONTRES UNIVERSITAIRES DE GÉNIE CIVIL, XXVI., 
2008, Nancy. Proceedings… Nancy, 2008. 9p. 
 
 
CHEYREZY, M.; MARET, V.; FROUIN, L. Microstructural analysis of RPC (reactive 
powder concrete). Cement and Concrete Research, v. 25, n. 7, p. 1491-1500, 1995. 
 



219 

 

CHI, J. M. et al. Effect of aggregate properties on the strength and stiffness of lightweight 
concrete. Cement and Concrete Composites, n. 25, p. 197-205, 2003. 
 
 
CHI, J. M.; HUANG, R.; YANG, C. C. Effects of carbonation on mechanical properties and 
durability of concrete using accelerated testing method. Journal of Marine Science and 
Technology, v. 10, n. 1, pp. 14-20, 2002. 
 
 
CHUN, Y-M.; NAIK, T. R.; KRAUS, R. N. Carbon dioxide sequestration in concrete in 
different curing environments. In:  INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE 
CONSTRUCTION MATERIALS AND TECHNOLOGIES, 2007, Conventry. 
Proceedings… Conventry, UK, 2007. 
 
 
CINCOTTO, M.A. et al. O efeito da carbonatação na porosidade de argamassas de cimento, 
cal e cimento: cal. In:  3º CONGRESSO PORTUGUÊS DE ARGAMASSAS DE 
CONSTRUÇÃO, 2010, Lisboa. Proceedings… Lisboa: Associação Portuguesa dos 
Fabricantes de Argamassas de Construção, 2010. Disponível em: 
<http://www.apfac.pt/congresso2010/comunicacoes/Paper%2090_2010.pdf>. Acesso em: 21 
jun. 2011. 
 
 
CORNELL, J.A. Experiments with Mixtures – Designs, Models and the Analysis of 
Mixture Data. New York: John Wiley & Sons, 1990. 632 p. 
 
 
CRAEYE, B, et al. Effect of mineral filler type on autogenouos shrinkage of self-compacting 
concrete. Cement and Concrete Research, New York, n. 40, p. 908-913, 2010. 
 
 
DAMINELI, B. L. et al. Measuring the eco-efficiency of cement use. Cement and Concrete 
Composites, n. 32, p. 555-562, 2010. 
 
 
DAMINELI, B. L.; JOHN, V. M. Developing low CO2 concretes: is clinker replacement 
sufficient? The need of cement use efficiency improvement. Key Engineering Materials, v. 
517, p. 342-351, 2012. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.517.342 
 
 
DAMINELI, B. L.; JOHN, V. M. Developing low CO2 concretes: is clinker replacement 
sufficient? The need of cement use efficiency improvement. In:  XIII NOCMAT 2011, 2011, 
Changsha, China. Proceedings… Changsha: XIII NOCMAT, 2011. CD-ROM. 
 
 
 
 
 
 



220 

DAMINELI, B. L.; MASSUCATO, C.; SILVA, R. P.; PILEGGI, R. G.; JOHN, V. M. 
Avaliação do impacto de concretos dosados em central ao aquecimento global. In:  I 
CONGRESO HORMIGÓN PREMEZCLADO DE LAS AMÉRICAS / XII CONGRESO 
IBEROAMERICANO DEL HORMIGÓN PREMEZCLADO / IV CONGRESO 
INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN, 2010, Mar Del Plata, Argentina. 
Proceedings… Mar del Plata: Hormigón, 2010. CD-ROM. 
 
 
DAMINELI, B. L.; PILEGGI, R. G.; JOHN, V. M. Eco-efficiency of binder use. In: 
PACHECO-TORGAL, F; JALALI, S.; LABRINCHA, J.; JOHN, V. M. (editores). Eco-
efficient concrete. Woodhead Publishing in Materials, v. 1, 1ª ed, 2013. 
 
 
DAMINELI, B. L.; ROMANO, R. C. O.; MASSUCATO, C.; JOHN, V. M.; PILEGGI, R. G. 
Análise do perfil reológico de concretos dosados em central através de reometria aplicada em 
campo. In:  I CONGRESO HORMIGÓN PREMEZCLADO DE LAS AMÉRICAS / XII 
CONGRESO IBEROAMERICANO DEL HORMIGÓN PREMEZCLADO / IV CONGRESO 
INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN, 2010, Mar Del Plata, Argentina. 
Proceedings… Mar del Plata: Hormigón, 2010. CD-ROM. 
 
 
DAMINELI, B. L.; AGOPYAN, V.; JOHN, V. M. A new strategy for mitigation of CO2 
emissions by reducing the cement consumption of ordinary concretes. In:  CIB WORLD 
CONGRESS 2010, 2010, Salford Quays, England. Proceedings… Salford Quays: CIB, 2010. 
CD-ROM. 
 
 
DAMTOFT. J. S.; GLAVIND, M.; MUNCH-PETERSEN, C. (Danish Centre for Green 
Concrete). Sustainable Development of Cement and Concrete. In: Third CANMET/ACI 
International Symposium, September 2001, p. 401-418. 
 
 
DAMTOFT, J. S. et al. Sustainable development and climate change initiatives. Cement and 
Concrete Research, New York, n. 38, p. 115-127, 2008. 
 
 
DE LARRARD, F. Concrete mixture proportioning: a scientific approach. Modern 
Concrete Technology Series, vol. 9. London: E&FN SPON, 1999. 421 p. 
 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROCUÇÃO MINERAL (DNPM). Anuário Mineral 
Brasileiro 2010. 2010. 871p. Disponível em: 
<http://www.dnpm.gov.br/relatorios/amb/Completo_2010.pdf>. 
 
 
DHIR, R.K.; McCARTHY, M.J.; ZHOU, S.; TITTLE, P.A.J. Role of cement content in 
specifications for concrete durability: cement type influences. Proceedings of the ICE – 
Structures and Buildings 2004;157(2):113-127. 
 
 



221 

 

DIAS, C. M. R. ; SAVASTANO JR, H. ; JOHN, V. M. The FGM concept in the development 
of fiber cement components. In:  MULTISCALE AND FUNCTIONALLY GRADED 
MATERIALS, 2006, Honolulu. Proceedings… Melville, NY: American Institute of Physics, 
2006. v. 973, p. 525-531. 
 
 
DOLLIMORE, D.; SPOONER, P.; TURNER, A. The BET method of analysis of gas 
adsorption data and its relevance to the calculation of surface areas. Surface Tecnology, nº 4, 
p. 121-160, 1976. 
 
 
DUXSON, P. et al. The role of inorganic polymer technology in the development of “green 
concrete”. Cement and Concrete Research, New York, n. 37, p. 1590-1597, 2007. 
 
 
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). Study on Increasing the Usage of 
Recovered Mineral Components in Federally Funded Projects Involving Procurement of 
Cement or Concrete to Address the Safe, Accountable, Flexible, Efficient 
Transportation Equity Act: A Legacy for Users. 2008, 225p. Disponível em: 
<http://www.epa.gov/osw/conserve/tools/cpg/pdf/rtc/report4-08.pdf>. 
 
 
ERDOGAN, S. T. et al. Micrometer-scale 3-D shape characterization of eight cements: 
Particle shape and cement chemistry, and the effect of particle shape on laser diffraction 
particle size measurement. Cement and Concrete Research, n. 40, p. 731-739, 2010. 
 
 
ESPING, O. Effect of limestone filler BET(H2O)-area on the fresh and hardened properties of 
self-compacting concrete. Cement and Concrete Research, n. 38, p. 938-944, 2008. 
 
 
EUROPEAN READY MIXED CONCRETE ORGANIZATION (ERMCO). European ready-
mixed concrete industry statistics – year 2007. 2008. 9p. Disponível em: 
<http://www.ermco.eu>. Acesso em : 12 mar. 2009. 
 
 
EUROPEAN UNION. Directive 2008/98/EC of the European parliament and of the 
council on waste and repealing certain directives. Off J Eur Union, L312, p.3–30, 2008. 
Disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:EN:NOT 
 
 
FELEKOGLU, B. et al. The effect of fly ash and limestone fillers on the viscosity and 
compressive strength of self-compacting repair mortars. Cement and Concrete Research, v. 
36, p. 1719–1726, 2006. 
 
 
 
 
 



222 

FENNIS, S. Measuring water demand or packing density of micro powders – 
comparison of methods. Delft University of Technology, Civil Engineering and 
Geosciences, Institutional Repository, 2008, 21p. Research paper. Disponível em: 
<http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid:9f1a716d-d669-4ce5-9fae-1afefac2c168>. Acesso 
em: 21 jan. 2011. 
 
 
FERNANDEZ, R.; MARTIRENA, F; SCRIVENER, K. L.. The Origin of the Pozzolanic 
Activity of Calcined Clay Minerals: A Comparison Between Kaolinite, Illite and 
Montmorillonite. Cement and Concrete Research, v. 41 (1), p. 113–122, 2011. 
 
 
FERRARI, L. et al. Multi-method approach to study influence of superplasticizers on cement 
suspensions. Cement and Concrete Research, v. 41, p. 1058-1066, 2011. 
 
 
FERREIRA, L. E. T.; HANAI, J. B. Mecânica da Fratura. In: ISAIA, G. C. (editor). Materiais 
de Construção Civil e Princípios de Ciência e engenharia de Materiais. IBRACON, v. 1, 1ª ed, 
2007. 
 
 
FLOWER, D. J. M.; SANJAYAN, J. G. Green house gas emissions due to concrete 
manufacture. International Journal of Life Cycle Assessment, v. 12, n. 5, p. 282-288, 2007. 
 
 
FU, X. et al. Studies on Portland Cement with Large Amount of Slag. Cement and Concrete 
Research, v. 30 (4), p. 645–649, 2000. 
 
 
FUNK, J. E.; DINGER, D. R. Predictive process control of crowded particulate 
suspensions applied to ceramic manufacturing. Boston/Dordrecht/London: Kluwer 
Academic Publishers, 1994. 765p. 
 
 
GARTNER, E. Industrially interesting approaches to “low CO2” cements. Cement and 
Concrete Research, Elmsford, n. 34, p. 1489-1498, 2004. 
 
 
GENCE, N.; OZBAY, N. pH dependence of eletrokinetic behavior of dolomite and magnesite 
in aqueous electrolyte solutions. Applied Surface Science, v. 252, pp. 8057-8061, 2006. 
 
 
GOMES. P. C. C.; BARROS, A. R. de. Métodos de dosagem de concreto autoadensável. 
São Paulo: PINI, 2009. 165p. 
 
 
GÓMEZ-SOBERÓN, J. Porosity of recycled concrete with substitution of recycled concrete 
aggregate – an experimental study. Cement and Concrete Research, Elmsford, n. 32, p. 
1301-1311, 2002. 
 
 



223 

 

GREENWOOD, R.; ROWSON, N.; KINGMAN, S.; BROWN, G. A new method for 
determining the optimum dispersant concentration in aqueous grinding. Powder Technology, 
v. 123, pp. 199-207, 2002. 
 
 
GRUBE, H.; KERKHOFF, B. The new German concrete standerds DIN EN 206-1 and 
DIN EN 1045-2 as basis for the design of durable constructions. Concrete Technology 
Reports, 2004, p. 19-27. 
 
 
HABERT, G. A method for allocation according to the economic behaviour in the EU-ETS 
for by-products used in cement industry. Int J Life Cycle Assess, v. 18, p. 113-126, 2012. 
 
 
HABERT, G. et al. Cement Production Technology Improvement Compared to Factor 4 
Objectives. Cement and Concrete Research, v. 40 (5), p. 820–826, 2010. 
 
 
HABERT, G. et al. Lowering the global warming impact of bridge rehabilitations by using 
Ultra High Performance Fibre Reinforced Concretes. Cement and Concrete Composites, n. 
38, p. 1-11, 2013. 
 
 
HABERT, G.; ROUSSEL, N. Study of two concrete mix-design strategies to reach carbon 
mitigation objectives. Cement and Concrete Composites, n. 31, p. 397-402, 2009. 
 
 
HASELBACH, L. Potential for Carbon Dioxide Absorption in Concrete. Journal of 
Environmental Engineering – ASCE, v. 135, issue 6, p. 465-472, 2009. 
 
 
HE, C.; OSBAECK, B.; MAKOVICKY, E.Pozzolanic Reactions of Six Principal Clay 
Minerals: Activation, Reactivity Assessments and Technological Effects. Cement and 
Concrete Research, v. 25 (8), p. 1691–1702, 1995. 
 
 
HELENE, P. R. L.; TERZIAN, P. R. Manual de dosagem e controle do concreto. São 
Paulo: PINI, 1992. 349p. 
 
 
HEUER, D. Tradition and development – an entirely new mixing technology. Mixing 
Technology, p. 4-10, 2011. 
 
 
HOENIG, V.; HOPPE, H.; EMBERGER, B. Carbon Capture Technology – Options and 
Potentials for the Cement Industry. PCA R&D Serial no. 3022 (Technical Report). 
European Cement Research Academy, Germany, 2007. 98p. 
 
 



224 

HOLCIM BRASIL. Construção: base do desenvolvimento e da sustentabilidade. Holcim 
Brasil – Relatório de Sustentabilidade 2005. São Paulo, 2005. 56p. Disponível em: 
<http://www.holcim.com.br/gc/BR/uploads/RS2005_final.pdf>. Acesso em: 27 mai. 2008. 
 
 
HÖOK, M. et al. A supply-driven forecast for the future global coal production. 
Contribution to ASPO, 2008. 48p. Disponível em: 
<http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications/Coalarticle.pdf>. Acesso em: 25 out. 2009. 
 
 
HOPPE FILHO, J.; CINCOTTO, M. A.; PILEGGI, R. G. Técnicas de caracterização 
reológica de concretos. Concreto & Construções, IBRACON, n. 51, p. 108-123, jul-set 
2008. 
 
 
HOUGHTON, J. T; MEIRA FILHO, L.G.; LIM, B.; TRE´ANTON, K. (Eds.). IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. In: Greenhouse Gas Inventory 
Reference Manual, vol. 3, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC/OCDE/AIE, 
Meteorological Office, Bracknell, 1996. 
 
 
HUMPHREYS, K.; MAHASENAN, M. Substudy 8: Climate Change. In: Battelle. Toward a 
Sustainable Cement Industry. 2002. 34p. (WBCSD Report). Disponível em: 
<http://wbcsd.org>. Acesso em: 13 mar. 2008. 
HUNGER, M.; BROUERS, H. J. H. Flow analysis of water-powder mixtures: application to 
specific surface area and shape factor. Cement and Concrete Composites, n. 31, p. 39-59, 
2009. 
 
 
HUNT, L. P.; ELSPASS, C.W. Particle-size properties of oilwell cements. Cement and 
Concrete Research, v. 16, n. 6, pp. 805-812, 1986. 
 
 
IMA Europe. <http://www.ima-europe.eu/about-industrial-minerals/industrial-minerals-ima-
europe/calcium-carbonate>. 
 
 
IMA North America. <http://www.ima-na.org/?page=what_is_calcium_carb>. 
 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE SIDERURGIA (IBS). Siderurgia Brasileira: Relatório de 
Sustentabilidade 2008. 2008. 64p. (Fourth Assessment Report). Disponível em : 
<http://www.ibs.org>. Acesso em : 03 mar. 2010. 
 
 
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Climate Change 
2007: Synthesis Report – Summary for Policymakers. 2007. 23p. (Fourth Assessment 
Report). Disponível em : <http://www.ipcc.ch>. Acesso em : 03 mar. 2008. 
 
 



225 

 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Energy Technology Perspectives – 
Scenarios & Strategies to 2050. 2006. 486p. Disponível em : 
<http://www.iea.org/Textbase/techno/etp/index.asp>. Acesso em : 13 nov. 2008. 
 
 
ISAIA, G. C.; GASTALDINI, A. L. G.; MORAES, R. Physical and Pozzolanic Action of 
Mineral Additions on the Mechanical Strength of High-performance Concrete. Cement and 
Concrete Composites, v. 25, n.1, pp 69–76, 2003. 
 
 
JOHN, V. M. Cimentos de escória ativada com silicatos de sódio. 1995. 200 p. Tese 
(Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995. 
 
 
JOHN, V. M. Concreto Sustentável. In: ISAIA, G. C (editor). Concreto: Ciência e 
Tecnologia. São Paulo, v. 1, 2011.  
 
 
JOHN, V. M. On the sustainability of concrete. UNEP Industry and Environment, Paris, v. 
26, n. 2-3, p. 62-63, abr-set. 2003. Disponível em: 
<http://www.uneptie.org/media/review/archives.htm>. Acesso em: 17 mar. 2008. 
 
 
JOLICOEUR, C.; SIMARD, M. A. Chemical admixture-cement interactions: phenomenology 
and physico-chemical concepts. Cement and Concrete Composites, Elmsford, n. 20, p. 87-
101, 1998. 
 
 
JOSA, A. et al. Comparative analysis of available life cycle inventories of cement in the EU. 
Cement and Concrete Research, Elmsford, n. 34, p. 1313-1320, 2004. 
 
 
JOSA, A. et al. Comparative analysis of the life cycle impact assessment of available cement 
inventories in the EU. Cement and Concrete Research, Elmsford, n. 37, p. 781-788, 2007. 
 
 
JOUDI-BAHRI, I. et al. Use of limestone sands and fillers in concrete without 
superplasticizer. Cement and Concrete Composites, v. 34, p. 771-780, 2012. 
 
 
JUENGER, M. C. G.; JENNINGS, H. M. The use of nitrogen adsorption to assess the 
microstructure of cement paste. Cement and Concrete Research, Elmsford, n. 31, p. 883-
892, 2001. 
 
 
KAPELKO, A. Possibilities of Cement Content Reduction in Concretes with Admixture of 
Superplasticiser SNF. Journal of Civil Engineering and Management, v. XII, n. 2, p. 117-
126, 2006. 
 
 



226 

KASTING, J. F.; CATLING, D. Evolution of an habitable planet. Annu. Rev. Astron. 
Astrophys, New York, n. 41, p. 429-463, 2003.  
 
 
KASTING, J. F.; TOON, O. B.; POLLACK, J. B. How climate evolved on the terrestrial 
planets. Scientific American, New York, n. 256, p. 90-97, 1988. Disponível em: 
<http://www.geosc.psu.edu/~kasting/PersonalPage/PDFs.htm>. Acesso em: 23 fev. 2008. 
 
 
KASTING, J. F.; WHITMIRE, D. P.; REYNOLDS, R. T. Habitable zones around main 
sequence stars. Icarus, New York, n. 101, p. 108-128, 1993.  
 
 
KAUFMANN, J.; WINNEFELD, F.; HESSELBARTH, D. Effect of addition of ultrafine 
cement and short fiber reinforcement on shrinkage, rheological and mechanical properties of 
Portland cement pastes. Cement and Concrete Composites, n. 26, p. 541-549, 2004. 
 
 
KEMEID, F. Consumo específico de aglomerantes em concretos e a mudança climática. 
Relatório final (Projeto de Iniciação Científica) – Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo, 2007. 
 
 
KINGERY, B. U; BOWEN, H. K.; UHLMANN, D. R. Introduction to ceramics. New 
York, John Wiley & Sons, 1976. 1032p. 
 
 
KJELLSEN, K.O.; GUIMARAES, M.; NILSSON, A (Nordic Innovation Centre). The CO2 
balance of concrete in a life cycle perspective. Norway: 2005. (ISBN 87-7756-758-7). 
 
 
KUMAR, R.; BHATTACHARJEE, B. Porosity, pore size distribution and in situ strength of 
concrete. Cement and Concrete Research, Elmsford, n. 33, p. 155-164, 2003. 
 
 
LAGERBLAD, B.; VOGT, C. (Royal Institute of Technology). Ultrafine particles to save 
cement and improve concrete properties. Swedish Cement and Concrete Research Institute: 
2004. 
 
 
LEE, K. M.; PARK, P. J. Estimation of the environmental credit for the recycling of 
granulated blast furnace slag based on LCA. Resources, Conservation and Recycling, n. 44, 
p. 139-151, 2005. 
 
 
LIPPIATT, B. C. BEES 3.0. Building for Environment and Economic Sustainability – 
Technical Manual and user guide. NIST National Institute Standards and Technology – 
U.S. Department of Commerce Technology Administration. NISTIR 6916. U.S., 2002. 
 
 



227 

 

LOTHENBACH, B., et al. Influence of Limestone on the Hydration of Portland 
Cements.Cement and Concrete Research, v. 38 (6), p. 848–860, 2008. 
 
 
LOTHENBACH, B.; SCRIVENER,K.; HOOTON,R. D. Supplementary Cementitious 
Materials.Cement and Concrete Research, v. 41 (3), p. 217–229, 2011. 
 
 
LYRA, J. S. Estudo da influência de policarboxilato comercial na hidratação, reologia e 
físico-química de superfície do cimento. 2010. 99 p. Dissertação (Mestrado) – Escola 
Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
 
MALHOTRA, V. M. Availability and management of fly ash in India. The Indian 
Concrete Journal. 2005. 5p. Disponível em: 
<http://www.icjonline.com/forum/Point_of_view.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2011. 
 
 
MANSOUTRE, S.; COLOMBET, P.; VAN DAMME, H. Water retention and granular 
rheological behavior of fresh C3S paste as a function of concentration. Cement and Concrete 
Research, v.29, p.1441-1453, 1999. 
 
 
MANSUR, M. A.; ISLAM, M. M. Interpretation of concrete strength for nonstandard 
specimens. Journal of Materials in Civil Engineering, p. 151-155, 2002. 
 
 
MARLAND, G.; BODEN, T. A.; ANDRES, R. J. Global, regional and national fossil fuel 
CO2 emissions: 1751-2004. In: Trends: a Compendium of Data on Global Change. Carbon 
Dioxide Information Analisys Center, 2004. Disponível em: 
<http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/emis/em_cont.htm>. Acesso em: 13 mar. 2008. 
 
 
MARQUARDT, I. Determination of the composition of self-compacting concretes on the 
basis of the water requirements of the constituent materials - presentation of a new concept. 
Betonwerk+Fertigteiltechnik - BFT, n. 11, pp. 22-30, 2002. 
 
 
MEHTA, P. K. Concrete industry for sustainable development. Concrete International, p. 
23-28, July 2002. 
 
 
MEHTA, P. K. Global concrete industry sustainability. Concrete International, v. 31, n. 2, 
p. 23-28, 2009. Disponível em: < http://www.allbusiness.com/environment-natural-
resources/pollution-environmental/11783531-1.html> ou < 
http://concreteinternational.com/pages/featured_article.asp?ID=56323>. Acesso em: 06 mar. 
2010. 
 
 



228 

MEHTA, P. K. Society, Sustainability and the global concrete industry. Curitiba, 08 out. 
2009. Conferência proferida por ocasião do 51º CONGRESSO BRASILEIRO DO 
CONCRETO (IBRACON), Curitiba, 2009. 
 
 
MEHTA, P. K.; AÏTCIN, P. C. Principles underlying production of high-performance 
concrete. Cement, Concrete and Aggregates, v. 12, n. 2, p. 70-78, 1990.  
 
 
MEHTA, P. K; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: estrutura, propriedade e materiais. São 
Paulo: IBRACON, 2008. 674 p. 
 
 
MEHTA, P. K.; WALTERS, M. Roadmap to a Sustainable Concrete Construction Industry. 
The Construction Specifier, v. 61, n. 1, p. 48-57, 2008. 
 
 
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). Projeto Estal – Produto RT 38 – perfil do 
calcário. 2009. 56p. Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/sgm/galerias/arquivos/plano_duo_decenal/a_mineracao_brasileira/P
27_RT38_Perfil_do_Calcxrio.pdf>. 
 
 
MOOSBERG-BUSTNES, H.; LAGERBLAD, B.; FORSSBERG, E. The function of fillers in 
concrete. Materials and Structures, v. 37, p. 74-81, 2004. 
 
 
MIKANOVIC, N.; JOLICOEUR C. Influence of superplasticizers  on the rheology and 
stability of limestone and cement pastes. Cement and Concrete Research, v. 38, pp. 907-
919, 2008. 
 
 
MIKANOVIC, N.; KHAYAT, K.; PAGÉ, M.; JOLICOEUR, C. Aqueous CaCO3 dispersions 
as reference systems for early-age cementitious materials. Colloids and Surfaces, v. 291, pp. 
202-211, 2006. 
 
 
MÜLLER, N.; HARNISH, J. A blueprint for a climate friendly cement industry. Gland: 
WWF Lafarge Conservation Partnership, 2008. 94p. (WWF-Lafarge Conservation Partnership 
Report). 
 
 
NEVILLE, A. M. Properties of concrete. London: Longman, 1995. 844 p. 
 
 
NEWMAN, J.; CHOO, B. S. Advanced Concrete Technology – Concrete Properties. 
Oxford: Butterworth-Heinemann, Elsevier, 2003. 240 p. ISBN 0 7506 5104 0. 
 
 



229 

 

NGAB, A. S. Structural engineering and concrete technology in developing countries: an 
overview. In: STRUCTURAL ENGINEERING, MECHANICS AND COMPUTATION, 
2001, Cape Town. Proceedings… South Africa, 2001. p. 1339-1348. 
 
 
NKINAMUBANZI, P. C.; AÏTCIN, P. C. Cement and superplasticizer combinations: 
compatibility and robustness. Cement, Concrete and Aggregates, v. 26, n. 2, 2004. 8p. 
 
 
ODLER, I. The BET-specific surface area of hydrated Portland cement and related materials. 
Cement and Concrete Research, New York, n. 33, p. 2049-2056, 2003. 
 
 
OFFICE FOR CLIMATE CHANGE (OCC). Stern Review: the Economics of Climate 
Change. 2005. 27p. (Executive Summary). Disponível em: 
<http://www.occ.gov.uk/activities/stern.htm>. Acesso em: 13 fev. 2009. 
 
 
OLIVEIRA, I. R. et al. Dispersão e empacotamento de partículas – princípios e aplicações 
em processamento cerâmico. São Paulo: Fazendo Arte Editorial, 2000. 224 p. 
 
 
OLIVIER, J. P; VERDIER, J. La carbonatation du beton: Phénoménologie - prédiction. 
2009. Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions, INSA - Université Paul 
Sabatier, Toulouse, 2009. 
 
 
ÖNER, M.; ERDOGDU, K.; GÜNLÜ, A. Effect of components fineness on strength of blast 
furnace slag cement. Cement and Concrete Research, New York, n. 33, p. 463-469, 2003. 
 
 
ORTEGA, F.et al. Optimizing Particle Packing In Powder Consolidation. American Ceramic 
Society Bulletin, United States, v. 79, n. 2, p. 155-159, 1999. 
 
 
PACHECO-TORGAL, F.; CASTRO-GOMES, J.; JALALI, S. Alkali-activated Binders: A 
Review. Part 1.Historical Background, Terminology, Reaction Mechanisms and Hydration 
Products. Construction and Building Materials, v. 22 (7), p. 1305–1314, 2008. 
 
 
PAPADAKIS, V.G.; TSIMAS, S. Supplementary Cementing Materials in Concrete: Part I. 
Efficiency and Design. Cement and Concrete Research, v. 32 (10), p. 1525–1532, 2002. 
 
 
PETIT, J-Y; WIRQUIN, E. Effect of limestone filler content and superplasticizer dosage on 
rheological parameters of highly flowable mortar under light pressure conditions. Cement 
and Concrete Research, New York, n. 40, p. 235-241, 2010. 
 
 



230 

PILEGGI, R. G. Ferramentas para o estudo e desenvolvimento de concretos refratários. 
2001. 204 p. Tese (Doutorado) – Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade 
Federal de São Carlos, São Carlos, 2001. 
 
 
PILEGGI, R. G. et al. High-performance refractory castables: particle size design. 
Refractories Applications And News,United States, v. 8, n. 5, p. 17-21, 2003. 
 
 
PILEGGI, R. G.; PANDOLFELLI, V. C. Rheology and particle size distribution of pumpable 
refractory castables. American Ceramic Society Bulletin, United States, v. 80, n. 10, p. 52-
57, 2001. 
 
 
PITUBA, J. J. C. Estudo e aplicação de modelos constitutivos para o concreto – 
fundamentos na mecânica do dano contínuo. 1998. 130 p. Dissertação (Mestrado) – Escola 
de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 1998. 
 
 
PLANK, J.; HIRSCH, C. Impact of zeta potential on early cement hydration phases on 
superplasticizer adsorption. Cement and Concrete Research, v. 37, pp. 537-542, 2007. 
 
 
PLUMMER L. N.; BUNSENGERG, E. The solubility of calcite, aragonite and vaterite in 
CO2–H2O solutions between 0 and 90ºC, and an evaluation of the aqueous 
model for the system CaCO3-CO2-H2O. Geochim Cosmochim Acta, v. 46, p. 
1011–40, 1982. 
 
 
POPOVICS, S. Analysis of the Concrete Strength versus Water-Cement Ratio Relationship. 
ACI Materials Journal, v. 87, n. 5, p. 517-529, 1990. 
 
 
POPOVICS, S. History of Mathematical Model for Strength Development of Portland 
Cement Concrete. ACI Materials Journal, v. 95, n. 5, p. 593-600, 1998. 
 
 
POPOVICS, S. Strength and Related Properties of Concrete – a Quantitative Approach. 
Toronto: John Wiley & Sons, 1998. 304 p. 
 
 
PROSKE, T. et al. Eco-friendly concretes with reduced water and cement contents – Mix 
design principles and laboratory tests. Cement and Concrete Research, v. 51, p. 38-46, 
2013. 
 
 
PUERTAS, F. et al. Ceramic wastes as alternative raw materials for Portland cement clinker 
production. Cement and Concrete Composites, v. 30, n. 9, p. 798-805, 2008. 
 
 



231 

 

QUARCIONI, V.A. et al. Estimativa da porosidade de argamassas de cimento e cal pelo 
método de cálculo de volumes. Ambiente Construído, v. 9, n. 4, p. 175-187, 2009. 
 
 
RACHED, M.; DE MOYA, M.; FOWLER, D.W. Utilizing Aggregates Characteristics to 
Minimize Cement Content in Portland Cement Concrete, 2009. 117p. Disponível em: < 
http://www.icar.utexas.edu/reports/icar_401/ICAR_401_Final_Report.pdf>. Acesso em: 05 
out. 2011. 
 
 
RAHHAL, V. et al. Role of the filler on Portland cement hydration at early ages. 
Construction and Building Materials, v. 27, p. 82–90, 2012. 
 
 
RAMEZANIANPOUR, A. A. et al. Influence of various amounts of limestone powder on 
performance of Portland limestone cement concretes. Cement and Concrete Composites, v. 
31, p. 715-720, 2009. 
 
 
RARICK, R. L.; THOMAS, J. J.; CHRISTENSEN, B. J.; JENNINGS, H. M. Deterioration of 
the nitrogen BET surface area of dried cement paste with storage time. Advn Cem Bas Mat, 
n. 3, p. 72-75, 1996. 
 
 
RENNINGER, F. A. The value of quality aggregates in Portland Cement Concrete. 
Presentation in 52nd Annual Convention of the National Crushed Stone Association, Florida, 
1969. Disponível em: 
<http://aftre.nssga.org/Technical_Reports/The_Value_of_Quality_Aggregates_in_Portland_C
ement_Concrete_1969.pdf>. 
 
 
RICHARD, P.; CHEYREZY, M. Composition of Reactive Powder Concretes. Cement and 
Concrete Research, v. 25, n. 7, p. 1501-1511, 1995. 
 
 
RILEM RECOMMENDATIONS. CPC-18 - Measurement of hardened concrete carbonation 
depth. Materials and Structures, v. 21, n. 6, p. 453-455, 1988. 
 
 
ROSKILL. Ground and precipitated calcium carbonate: global industry markets and 
outlook. 2012. 4p. Disponível em: < http://www.roskill.com/reports/industrial-
minerals/ground-and-precipitated-calcium-carbonate-1/leaflet>. 
 
 
SAWADA, K. The mechanism of crystallization and transformation of calcium 
carbonates. Pure Appl Chem, v. 69 (5), p. 921–928, 1997. 
 
 
 



232 

SCHAEFFER, R.; COSTA, M. M. The impact of multi-project baselines on CDM projects in 
the cement Industry in Brazil. In: Multi-project baselines for evaluation of Industrial 
energy-efficiency and electric power projects. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National 
Laboratory. 2001 (LBNL-48242-A). Disponível em: <http://ies.lbl.gov/iespubs/48242.pdf>. 
 
 
SCHNEIDER, S. H. The greenhouse effect: Science and Policy. Science, New York, n. 4892, 
p. 771-781, 1989.  
 
 
SCHRAMM, L. L.; MANNHARDT, K.; NOVOSAD, J. J. Eletrokinetic properties of 
reservoir rock particles. Colloids and Surfaces, v.55, pp. 309-331, 1991. 
 
 
SCRIVENER, K. L.; KIRKPATRICK, R. J. Innovation in use and research on cementitious 
material. Cement and Concrete Research, New York, n. 38, p. 128-136, 2008.  
 
 
SEDRAN, T.; DE LARRARD, F. Betonlab Profree 3.06. Computer-Aided Mix-Design 
Software Pub. 2000. École Nationale des Ponts et Chaussées. Disponível em: 
<http://www.lcpc.fr/fr/produits/betonlabpro/index.php >. Acesso em: 09 jun. 2010.  
 
 
SILVA, V. M. Ação da carbonatação em vigas de concreto armado em serviço, 
construídas em escala natural e reduzida. 2007. 281 p. Tese (Doutorado) – Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. 
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO (SNIC). Relatório sobre 
produção anual de cimento Portland, 2006. 44p. Disponível em: <http://www.snic.org.br>. 
Acesso em: 12 mar. 2008. 
 
 
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO (SNIC). Relatório sobre 
produção anual de cimento Portland, 2011. 58p. Disponível em: 
<http://www.snic.org.br/pdf/snic-relatorio2011-12_web.pdf>. 
 
 
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO (SNIC); ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (ABCP); MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA (MCT). Segundo inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de 
gases de efeito estufa: Emissões de gases de efeito estufa nos processos  
industriais – produtos minerais – Parte I – Produção de Cimento, 2010. 36p. Disponível em: 
<http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/mudancasclimaticas/geesp/file/docs/publicacao/na
cional/2_comunicacao_nacional/rr/processos_industriais/brasil_mcti_cimento.pdf>. 
 
 
SMITHERS APEX. Future of ferrous slag: market forecasts to 2020. 2009. 144p. (Market 
Report). Disponível em: < https://www.smithersapex.com/global-ferrous-slag-market-poised-
to-reach-almost-usd28-billion-by-2020.aspx>. Aceso em: 03 mai. 2011. 
 
 



233 

 

SOUZA, U. E. Como reduzir perdas nos canteiros: Manual de gestão do consumo de 
materiais na construção civil. São Paulo: PINI, 2005. 
 
 
SRINIVASAN, S. et al. Characterising cement–superplasticiser interaction using zeta 
potential measurements. Construction and Building Materials, v. 24, p. 2517–2521, 2010. 
 
 
SWEDISH STANDARDS INSTITUTE. Svensk Standard SS-EM 196-1:2005: Cement – 
provning – Del 1: Bestämning av hallfasthet. Stockholm, 2005. 35p. 
 
 
STEWART, B. R.; KALYONCU, R. S. Materials Flow in the Production and Use of Coal 
Combustion Products. In: 1999 INTERNATIONAL ASH UTILIZATION SYMPOSIUM, 
Center For Applied Energy Research University of Kentucky, paper 46, 1999. Proceedings… 
Kentucky, 1999. 9p. Disponível em: < http://www.flyash.info/1999/econom/kalyon2.pdf>. 
Acesso em: 03 mai. 2011. 
 
 
STRAND, S.; HOGNESEN, E. L.; AUSTAD, T. Wettability alteration of carbonates - effects 
of potential determining ions (Ca2+ and SO4

2-) and temperature. Colloids and surfaces A: 
Physicochem. Eng. Aspects, v. 275, pp. 1-10, 2006. 
 
 
STRUBLE, L. J.; LEI, W. G. Rheological Changes Associated with Setting of Cement Pastes. 
Advanced Cement Based Materials, v.2, p.224-230, 1995. 
SU, N.; MIAO, B. A new method for the mix design of medium strength flowing concrete 
with low cement content. Cement and Concrete Composites, v.25, p.215-222, 2003. 
 
 
TATTERSALL, G. H.; BANFILL, P. F. G. The rheology of fresh concrete. Great Britain: 
Pitman Books Limited, 1983. 475 p. 
 
 
TAYLOR, H. F. W. Cement chemistry. London: Academic, 1992. 475 p. 
 
 
THE CONCRETE CENTRE. The Concrete Industry Sustainability Performance Report 
– 1st report. 2009. Disponível em: < 
http://www.sustainableconcrete.org.uk/PDF/SCS%20Performance%20Report%20FINAL.pdf
>. Acesso em: 26 fev. 2010. 
 
 
THE FREEDONIA GROUP. World Cement Industry Study with Forecasts for 2015 & 
2020. 2011. 439p. (Market Report). Disponível em: 
<http://www.freedoniagroup.com/DocumentDetails.aspx>. Acesso em: 03 mai. 2012. 
 
 
TUMIDAJSKI, P. J. et al. Comparison of the Cement Efficiency of two Type GU Cements. 
Canadian Journal of Civil Engineering, n. 32, p. 343-346, 2006. 



234 

U. S. GREEN BUILDING COUNCIL. LEED 2009 for New Construction Version 2.2 
Reference Guide. 2009. 
 
 
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). Sustainable Building and 
Construction: Facts and Figures. Industry and Environment: Sustainable Building and 
Construction, v. 26, n. 2-3, April-September 2003. 
 
 
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP); DELTF UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY. Design for Sustainability: a Practical Approach for Developing 
Economies. 2009. Disponível em: < http://www.d4s-de.org>. Acesso em: 13 jun. 2009. 
 
 
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). Study on 
Increasing the Usage of Recovered Mineral Components in Federally Funded Projects 
Involving Procurement of Cement or Concrete to Address the Safe, Accountable, 
Flexible, Efficient Transportation Equity Act: A Legacy for Users. 2008, 225p. 
Disponível: <http://www.epa.gov/osw/conserve/tools/cpg/pdf/rtc/report4-08.pdf>. 
 
 
UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (USGS). USGS Minerals Yearbook: Cement 
Annual Report 2005. 2007. Disponível em: 
<http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cement/cemenmyb05.pdf>. 
 
 
UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (USGS). Historical statistics for mineral and 
material commodities in the United States. 2006. Disponível em: 
<http://minerals.usgs.gov/ds/2005/140>. Acesso em: 01 ago. 2008. 
 
 
UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (USGS). Coal and combustion production 
statistics. 2010. Disponível em: <http://minerals.usgs.gov/ds/2005/140>. Acesso em: 01 jun. 
2011. 
 
 
UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (USGS). Iron and steel slag statistics. 2010. 
Disponível em: <http://minerals.usgs.gov/ds/2005/140>. Acesso em: 01 jun. 2011. 
 
 
UNITED STATES GEOLOGICAL SURVEY (USGS). USGS Minerals Yearbook: Cement 
Annual Report 2005. 2007, Available: 
<http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cement/cemenmyb05.pdf>. 
 
 
UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY USA (EPA). 
Environmental FACT Sheet – Management Standards Proposed for Cement Kiln Dust 
Waste. USA: 1999. (EPA 530-f-99-023). 
 
 



235 

 

VAN DER HEEDE, P; DE BELIE, N. Strength related global warming potential of fly ash (+ 
silica fume) concrete with(out) mass/economic allocation of the by-products' impact. IN: 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LIFE CYCLE ASSESSMENT AND 
CONSTRUCTION – CIVIL ENGINEERING AND BUILDINGS, Nantes, 2012. 
Proceedings... France, 2012, p. 336-343. 
 
 
VARES, S.; HÄKKINEN, T. Environmental burdens of concrete and concrete products. 
Nordic Concrete Research publication 21 1/98, June 1998. Disponível em: 
<www.itn.is/ncr/publications/doc-21-10.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2008. 
 
 
VDOVIC, N. Eletrokinetic behaviour of calcite - the relationship with other calcite properties. 
Chemical Geology, v. 177, pp. 241-248, 2001. 
 
 
VERNET, C. P. Ultra-Durable Concretes: Structure at the Micro and Nanoscale. Materials 
Research Society (MRS) Bulletin, p. 324-327, May 2004. 
 
 
VOGT, C. . Ultrafine particles in concrete: influence of ultrafine particles on concrete 
properties and application to concrete mix design. 2010. 155 p. Tese (Doutorado) – Royal 
Institute of Technology, Stockholm, Suécia, 2010. 
 
 
VON BAHR, B.; HANSSEN, O. J.; VOLD, M.; POTT, G.; STOLTENBERG-HANSSON, 
E.; STEEN, B. Experiences of environmental performance evaluation in the cement industry. 
Data quality of environmental performance indicators as a limiting factor for 
Benchmarking and Rating Journal of Cleaner Production, v.11, n. 7, pp.  713-725, 2003. 
 
 
VUK, T. et al. The effects of limestone addition, clinker type and fineness on properties of 
Portland cement. Cement and Concrete Research, New York, n. 31, p. 135-139, 2001. 
WALLEVIK, J. E. Rheological properties of cement paste: Thixotropic behavior and 
structural breakdown. Cement and Concrete Research, v. 39, pp.14-29, 2009. 
 
 
WALLEVIK, O. H.; WALLEVIK, J. E. Rheology as a tool in concrete science: The use of 
rheographs and workability boxes. Cement and Concrete Research, v. 41, pp.1279-1288, 
2011. 
 
 
WASSERMANN, R.; KATZ, A.; BENTUR, A. Minimum cement content requirements: a 
must or a myth? Materials and Structures, v. 42. n 7, pp.973-982, 2009. 
 
 
WESTMAN, A. E. R.; HUGILL, H. R. The packing of particles. Journal of the American 
Ceramic Society, v. 13, pp.767-779, 1930. 
 
 



236 

WHITEMUD RESOURCES. Apresenta informações sobre impactos ambientais do 
metakaolin produzido pela empresa. Disponível em: < http://www.whitemudresources.com >. 
Acesso em: 12 mar. 2009. 
 
 
WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD). 
Global Cement Database on CO2 and Energy Information – “Getting the Numbers 
Right” (GNR), 2011. Base de dados para consultas on-line. Disponível em: 
<http://www.wbcsdcement.org/index.php/key-issues/climate-protection/gnr-database>. 
Acesso em: 13 mai. 2013. 
 
 
WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD). 
Cement Industry Energy and CO2 Performance - Getting the Numbers Right, 2009. 44p. 
(CSI Report). Disponível em: <http://wbcsd.org>. Acesso em: 13 sep. 2009. 
 
 
WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD). The 
Cement Sustainability Initiative (CSI): our agenda for action, 2002. 40p. (CSI Report). 
Disponível em: <http://wbcsd.org>. Acesso em: 13 mar. 2008. 
 
 
WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD). 
Cement Sustainability Initiative (CSI) Progress Report, 2005. 28p. (CSI Report). 
Disponível em: <http://wbcsd.org>. Acesso em: 15 mar. 2008. 
 
 
WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD). The 
Cement Sustainability Initiative (CSI), 2007. 8p. (CSI Report). Disponível em: 
<http://wbcsd.org>. Acesso em: 15 mar. 2008. 
 
 
WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD). 
Lafarge/WWF – Partnering for Sustainability, 2007. 9p. (CSI Report). Disponível em: 
<http://wbcsd.org>. Acesso em: 15 mar. 2008. 
 
 
WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD) / 
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Cement Technology Roadmap 2009 – 
Carbon Emissions Reductions up to 2050, 2009. 36p. (CSI Report). Disponível em: 
<http://wbcsd.org>. Acesso em: 27 jan. 2011. 
 
XIANG, L.; WEN, Y.; WANG, Q.; JIN, Y. Synthesis of dispersive CaCO3 in the presence of 
MgCl2. Materials Chemistry and Physics, v. 98, pp. 236-240, 2006. 
 
 
YAMAMOTO, J. K. et al. Environmental Impact Reduction on the Production of Blended 
Portland Cement in Brazil. Environmental Geosciences, v. 4. n. 4, pp.192-206, 1997. 
 
 



237 

 

YAVUZ, R, KÜÇÜKBAYRAK, S. An investigation of some factors affecting the dispersant 
adsorption of lignite. Powder Technology, v. 119, pp.89-94, 2001. 
 
 
YI, S.-T.; YANG, E.-I.; CHOI, J.-C. Effect of specimen sizes, specimen shapes, and 
placement directions on compressive strength of concrete. Nuclear Engineering and Design, 
v. 236, p. 115-127, 2006. 
 
 
YILMAZ, B.; OLGUN, A. Studies on cement and mortar containing low-calcium fly ash, limestone, 
and dolomitic limestone. Cement and Concrete Composites, v. 30, p. 194-201, 2008. 
 
 
YOSHIOKA, K.; TAZAWA, E.-I.; KAWAI, K.; ENOHATA, T. Adsorption characteristics of 
superplasticizers on cement component minerals. Cement and Concrete Research, v. 32, p. 
1507-1513, 2002. 
 
 
YU, A. B.; STANDISH, N. Estimation of the porosity of particle mixtures by a linear-mixture 
packing model. Ind. Eng. Chem. Res., v. 30, p. 1372-1385, 1991. 
 
 
ZINGG, A. et al. Interaction of polycarboxylate-based superplasticizers with cements 
containing different C3A amounts. Cement and Concrete Composites, v. 31, p. 153-162, 
2009. 
 
 
ZINGG, A. et al. Adsorption of polyelectrolytes and its influence on the rheology, zeta 
potential, and microstructure of various cement and hydrate phases. Journal of Colloid and 
Interface Science, v. 323, p. 301-312, 2008. 


	01Capa_bdam
	02FichaCat_bdam
	03DedicAgrad_bdam_dupla
	04Resumo_bdam_dupla
	05Sumario_bdam_dupla
	06ListaTab_bdam_dupla
	07ListaFig_bdam_dupla
	08Branco
	Cap01_introducao_final_dupla
	Cap02_concreto_aquec_global_final_dupla
	Cap03_benchmark_final_dupla
	Cap04_dispersao_empacotamento_final_dupla
	Cap05_matriz_final_dupla
	Cap06_poros_gran_reologia_final_dupla
	Cap07_concretos_matriz+agregados_final_dupla
	Cap08_concretos_reologia_tempo_final_dupla
	Cap09_estratégias_dosagem_final_dupla
	Cap10_Finos_final_dupla
	Cap11_conclusao_dupla
	Cap12_bibliografia_dupla

