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RESUMO 

 
Introdução: Pesquisadores trabalham continuamente para alterar os aspectos físicos e 
químicos na estrutura interna do concreto, aprimorando suas características no estado fresco e 
endurecido. Com a utilização de aditivos e materiais pozolânicos, foi criado um material 
diferente do concreto convencional, chamado concreto de alto desempenho, ou simplesmente 
C.A.D.. Suas principais vantagens são a redução nas dimensões dos elementos estruturais, no 
peso próprio da estrutura e nas taxas de armaduras. Outra vantagem é flexibilidade no prazo 
de desforma. Dentre os métodos de dosagem para disponíveis para o C.A.D., destaca-se o 
método aplicado por AÏTCIN. O método é tido como de fácil aplicação, podendo ser 
facilmente adaptado ou ajustado à realidade dos materiais de cada região, além de resultar 
num concreto com razoável consumo de cimento. Objetivo: O objetivo deste trabalho é dosar 
e produzir um concreto de alto desempenho com agregados da região de Patrocínio/MG, com 
base no método elaborado por AÏTCIN (2000), bem como avaliar o custo de seus materiais. 
Materiais e Métodos: Todos os materiais foram caracterizados e foi realizado o estudo de 
dosagem para encontrar a quantidade adequada de cada material para a produção de um 
concreto com resistência a compressão de 100 MPa. Por fim, avaliou-se a resistência de dois 
tipos de concreto (com brita basáltica e com brita calcária), além do custo desses materiais 
para a produção de 1 m³ de concreto. Resultados: A resistência a compressão axial do 
concreto produzido com a brita basáltica chegou a 116,9 MPa e a resistência a compressão 
axial do concreto produzido com brita calcária chegou a 124,3 MPa. O custo dos materiais 
necessários para a produção de 1 m³ de concreto com brita basáltica foi de R$ 412,48 e para o 
concreto com brita calcária foi de R$ 408,76. Conclusão: A resistência esperada (100 MPa) 
foi atingida nos dois tipos de concreto, porém, pela forma excessivamente lamelar da brita 
basáltica, o concreto produzido com essa brita atingiu resistência semelhante ao concreto com 
brita calcária. 
 
ALVES, W. R. Estudo experimental de dosagem de concreto de alto desempenho com 
agregados disponíveis na região de patrocínio/MG. Patrocínio, 2018. 55 p. Centro 
Universitário do Cerrado Patrocínio UNICERP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca por aprimoramento em todos os setores da construção civil, fez com que 

várias tecnologias fossem aperfeiçoadas, entre elas o concreto. Com o avanço nas pesquisas 

foi possível alterar os aspectos físicos e químicos na estrutura interna do concreto, 

aprimorando suas características no estado fresco e endurecido. Com a utilização de aditivos e 

materiais pozolânicos (sílica ativa, cinza da casca de arroz, entre outros, de granulometria 

inferior à do cimento) foi criado um material diferente do concreto convencional, chamado 

concreto de alto desempenho, ou simplesmente C.A.D.. Esse concreto tem resistência 

mecânica elevada, maior durabilidade (AÏTCIN e NEVILLE, 1995). 

  A aceitação e o uso do concreto de alto desempenho estão crescendo devagar, 

entretanto sua utilização é estimulada por importantes programas de pesquisa, em diversos 

países como Estados Unidos, Noruega, Canadá e França, desde o final da década de 80 

(AÏTCIN, 2000). 

Mendes (2002) aponta como principais vantagens do uso do C.A.D.: a redução nas 

dimensões dos elementos estruturais, no peso próprio da estrutura e nas taxas de armaduras. 

Outra vantagem é flexibilidade no prazo de desforma. Tudo isso resulta na diminuição do 

custo final da obra.  

A redução nas dimensões dos elementos estruturais é proporcionada pela diminuição 

das cargas atuantes nestas estruturas, principalmente o peso próprio. Com menores cargas, 

espera-se uma a redução nas taxas de armaduras. Além disso, tem-se um tempo menor de 

execução em diversas etapas da obra, como armação, confecção de formas, desformas e 

concretagem (MENDES, 2002). 

Uma das principais características do C.A.D. é a baixa relação água/aglomerante, que 

leva à redução da porosidade e da permeabilidade do concreto. Tem-se assim o ganho de 

resistência e o aumento na durabilidade, dificultando a ação de agentes externos (MEHTA, 

1999). 

Segundo Helene (1997), as estruturas de edifícios altos com mais de 35 andares 

tornam-se antieconômicas quando é utilizado concreto com fck ≤ 50 MPa. Por esta razão, o 

C.A.D. é apropriado para a crescente tendência da verticalização, com estruturas arrojadas de 

maiores alturas, esbeltez e localizadas em atmosferas densamente urbanas ou industriais, 

carregadas de agentes agressivos.  
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Nos concretos convencionais, a resistência do concreto depende diretamente da 

resistência da argamassa. No caso do concreto de alto desempenho, a resistência é 

influenciada pelas características físicas, mecânicas e mineralógicas do agregado graúdo 

(MENDES, 2002).  

No C.A.D., o agregado graúdo não é mais um material inerte como no concreto 

convencional. Ele responde sensivelmente às limitações da resistência. Como o agregado 

graúdo passa a influenciar na resistência, é necessário conhecer suas características 

mineralógicas para a dosagem do C.A.D.. Porém, como essas características são diferentes em 

função da região na qual o material é extraído, tem-se a dificuldade de padronizar um método 

de dosagem (AÏTCIN, 2000). 

De acordo com Mehta e Monteiro (1994), o processo da dosagem do concreto busca 

determinar a proporção ideal entre cimento, água, agregados e aditivos, em função da 

especificação do usuário. 

Segundo Aïtcin (2000), os procedimentos usualmente utilizados para a dosagem de 

concretos convencionais não atendem às exigências que caracterizam os concretos de alto 

desempenho. Entre esses aspectos estão à baixa relação água/cimento, os ajustes nos aditivos 

superplastificantes sem alterações na quantidade de água ou cimento, além das adições de 

materiais pozolânicos. Portanto, para se chegar a um C.A.D., é preciso usar métodos de 

dosagens específicos. 

Em contrapartida, Aïtcin (2000) ainda afirma que os atuais métodos utilizados para a 

dosagem do C.A.D. são limitados. Isso ocorre devido à natureza de cada agregado, pois cada 

um reage de forma diferente à mistura do concreto. Além disso, observa-se que não existe um 

método padrão, previamente testado em laboratório, que possa prever um modelo de 

comportamento do concreto. 

Portanto, nem sempre é possível atingir a dosagem ideal na primeira tentativa, sendo 

necessário refazer todo o procedimento se a resistência não for a desejada. O’reilly (1998) 

ainda afirma que essas dosagens normalmente são efetuadas através de experiências e 

estimativas, o que normalmente pode gerar elevados consumos de cimento. 

Foi através de pesquisa e comparação que Alves (2000) realizou um trabalho, 

descrevendo os mais variados métodos de dosagem comumente empregados na produção do 

C.A.D.. Ela avaliou tanto métodos específicos para a dosagem de concreto de alto 

desempenho, quanto para concretos convencionais, sendo eles: ACI/ABCP, IPT/EPUSP, 

Método Nawy, Método Aïtcin, Método Mehta e Aïtcin, Método Larrard, Método Domone e 
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Soutsos, Método Toralles Carbonari e o Método O’reilly Díaz. No seu trabalho, a autora 

relaciona o consumo de cimento por m³ com a resistência à compressão, chegando à 

conclusão de que:  
(...) para a produção de concreto de alta resistência, há uma diferença significativa 

entre a utilização de métodos específicos para o CAR e de métodos para concreto 

convencional, principalmente em termos de material cimentante por m³ de concreto e 

de custos, além de diferenças nos valores de resistência alcançados. 

Dentre os métodos estudados por Alves (2000), destaca-se o método aplicado por 

Aïtcin (2000). O método é tido como de fácil aplicação, pois o autor disponibiliza uma serie 

de planilhas que facilitam os cálculos da dosagem, podendo ser facilmente adaptado ou 

ajustado à realidade dos materiais de cada região. Conforme testado por Alves (2000): 
 (...) O consumo de cimento por m³ de concreto variou de 351 kg/m³ para o traço mais 

pobre a 534 kg/m³ para o traço mais rico, indicando que a produção de concreto de 

alta resistência por esse método é a que menos consome cimento. Um consumo de 

cimento de 534 kg/m³ é um valor aceitável do ponto de vista técnico e econômico, em 

se tratar de concreto de alta resistência.  
Portanto, estudando os métodos descritos anteriormente, optou-se neste estudo 

experimental, pela utilização do método de Aïtcin (2000), pois foi o que apresentou o menor 

consumo de cimento. Com base nesse método, busca-se determinar a quantidade de cada 

material a ser utilizado na fabricação do C.A.D. utilizando os materiais disponíveis em 

Patrocínio/MG. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

O objetivo deste trabalho é dosar e produzir um concreto de alto desempenho com 

agregados da região de Patrocínio/MG, com base no método elaborado por AÏTCIN (2000). 

Os materiais foram utilizados em seu estado natural, sem nenhum tipo de ajuste ou alteração 

na granulometria, a fim de manter os aspectos e custos disponíveis no mercado local. 

 

2.2 Específicos 

 
• Realizar a caracterização dos materiais disponíveis no mercado, para estudo de 

dosagem. 

• Dosar os materiais de acordo com o método proposto por AÏTCIN, a fim de produzir-

se um C.A.D.. 

• Produzir o C.A.D. em laboratório e realizar o ensaio de compressão axial, conforme 

NBR 5739:2018. 

• Avaliar o custo dos materiais componente do C.A.D. para a produção de 1 m³ desse 

material. 

  



 
 

15 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

ESTUDO EXPERIMENTAL DE DOSAGEM DE CONCRETO DE ALTO 
DESEMPENHO COM AGREGADOS DISPONÍVEIS NA REGIÃO DE 

PATROCÍNIO/MG 
 

WENDEL RODRIGUES ALVES1 
ME. ALEXANDER SOUZA GRAMA2 

ESP. PRISCILLA ASSIS MENDONÇA3 
 
 
RESUMO 

 
Introdução: Pesquisadores trabalham continuamente para alterar os aspectos físicos e 
químicos na estrutura interna do concreto, aprimorando suas características no estado fresco e 
endurecido. Com a utilização de aditivos e materiais pozolânicos, foi criado um material 
diferente do concreto convencional, chamado concreto de alto desempenho, ou simplesmente 
C.A.D.. Suas principais vantagens são a redução nas dimensões dos elementos estruturais, no 
peso próprio da estrutura e nas taxas de armaduras. Outra vantagem é flexibilidade no prazo 
de desforma. Dentre os métodos de dosagem para disponíveis para o C.A.D., destaca-se o 
método aplicado por AÏTCIN. O método é tido como de fácil aplicação, podendo ser 
facilmente adaptado ou ajustado à realidade dos materiais de cada região, além de resultar 
num concreto com razoável consumo de cimento. Objetivo: O objetivo deste trabalho é dosar 
e produzir um concreto de alto desempenho com agregados da região de Patrocínio/MG, com 
base no método elaborado por AÏTCIN (2000), bem como avaliar o custo de seus materiais. 
Materiais e Métodos: Todos os materiais foram caracterizados e foi realizado o estudo de 
dosagem para encontrar a quantidade adequada de cada material para a produção de um 
concreto com resistência a compressão de 100 MPa. Por fim, avaliou-se a resistência de dois 
tipos de concreto (com brita basáltica e com brita calcária), além do custo desses materiais 
para a produção de 1 m³ de concreto. Resultados: A resistência a compressão axial do 
concreto produzido com a brita basáltica chegou a 116,9 MPa e a resistência a compressão 
axial do concreto produzido com brita calcária chegou a 124,3 MPa. O custo dos materiais 
necessários para a produção de 1 m³ de concreto com brita basáltica foi de R$ 412,48 e para o 
concreto com brita calcária foi de R$ 408,76. Conclusão: A resistência esperada (100 MPa) 
foi atingida nos dois tipos de concreto, porém, pela forma excessivamente lamelar da brita 
basáltica, o concreto produzido com essa brita atingiu resistência semelhante ao concreto com 
brita calcária. 
 
ALVES, W. R. Estudo experimental de dosagem de concreto de alto desempenho com 
agregados disponíveis na região de patrocínio/MG. Patrocínio, 2018. 55 p. Centro 
Universitário do Cerrado Patrocínio UNICERP. 
 
Palavras-chave: Concreto de Alto Desempenho (C.A.D.), Resistência Mecânica, Custo do 
concreto, Método de Dosagem 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Researchers work continuously to change the physical and chemical aspects of 
the internal structure of the concrete, so that its characteristics are improved in the fresh and 
hardened state. With the use of additives and pozzolanic materials was created a material 
other than conventional concrete, called high performance concrete or simply H.P.C.. Its main 
advantages are: The reduction in the dimensions of the structural elements, in the own weight 
of the structure and in the rates of reinforcement; The flexibility in the term of deformation. 
Among the available dosage methods for H.P.C., the method applied by AÏTCIN stands out. 
The method is considered as easy to apply, which can easily be adapted or adjusted to the 
reality of the materials of each region, in addition to resulting in a concrete with reasonable 
consumption of cement. Objective: The objective of this work is to measure and produce 
high performance concrete with aggregates from the region of Patrocínio/MG, based on the 
method developed by AÏTCIN (2000) and also to evaluate the cost of its materials. Materials 
and methods: All materials were characterized and the dosage study was carried out to find 
the appropriate quantity of each material for the production of a concrete with a compressive 
strength of 100 MPa. Finally, the resistance of two types of concrete (with basalt gravel and 
limestone) was evaluated, as well as the cost of these materials for the production of 1 m³ of 
concrete. Conclusion: The expected strength (100 MPa) was reached in both types of 
concrete, however, due to the excessively lamellar form of the basaltic crust, the concrete 
produced with this crushed stone had similar resistance to concrete with limestone. 
 
ALVES, W. R. Estudo experimental de dosagem de concreto de alto desempenho com 
agregados disponíveis na região de patrocínio/MG. Patrocínio, 2018. 55 p. Centro 
Universitário do Cerrado Patrocínio UNICERP. 
 
Keywords: High Performance Concrete (H.P.C.); Mechanical Resistance; Cost of Concrete; 
Method of Dosage. 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO  

 

A busca por aprimoramento em todos os setores da construção civil, fez com que 

várias tecnologias fossem aperfeiçoadas, entre elas o concreto. Com o avanço nas pesquisas 

foi possível alterar os aspectos físicos e químicos na estrutura interna do concreto, 

aprimorando suas características no estado fresco e endurecido. Com a utilização de aditivos e 

materiais pozolânicos (sílica ativa, cinza da casca de arroz, entre outros, de granulometria 

inferior à do cimento) foi criado um material diferente do concreto convencional, chamado 

concreto de alto desempenho, ou simplesmente C.A.D.. Esse concreto tem resistência 

mecânica elevada, maior durabilidade (AÏTCIN e NEVILLE, 1995). 

  A aceitação e o uso do concreto de alto desempenho estão crescendo devagar, 

entretanto sua utilização é estimulada por importantes programas de pesquisa, em diversos 
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países como Estados Unidos, Noruega, Canadá e França, desde o final da década de 80 

(AÏTCIN, 2000). 

Mendes (2002) aponta como principais vantagens do uso do C.A.D.: a redução nas 

dimensões dos elementos estruturais, no peso próprio da estrutura e nas taxas de armaduras. 

Outra vantagem é flexibilidade no prazo de desforma. Tudo isso resulta na diminuição do 

custo final da obra.  

A redução nas dimensões dos elementos estruturais é proporcionada pela diminuição 

das cargas atuantes nestas estruturas, principalmente o peso próprio. Com menores cargas, 

espera-se uma a redução nas taxas de armaduras. Além disso, tem-se um tempo menor de 

execução em diversas etapas da obra, como armação, confecção de formas, desformas e 

concretagem (MENDES, 2002). 

Uma das principais características do C.A.D. é a baixa relação água/aglomerante, que 

leva à redução da porosidade e da permeabilidade do concreto. Tem-se assim o ganho de 

resistência e o aumento na durabilidade, dificultando a ação de agentes externos (MEHTA, 

1999). 

Segundo Helene (1997), as estruturas de edifícios altos com mais de 35 andares 

tornam-se antieconômicas quando é utilizado concreto com fck ≤ 50 MPa. Por esta razão, o 

C.A.D. é apropriado para a crescente tendência da verticalização, com estruturas arrojadas de 

maiores alturas, esbeltez e localizadas em atmosferas densamente urbanas ou industriais, 

carregadas de agentes agressivos.  

Nos concretos convencionais, a resistência do concreto depende diretamente da 

resistência da argamassa. No caso do concreto de alto desempenho, a resistência é 

influenciada pelas características físicas, mecânicas e mineralógicas do agregado graúdo 

(MENDES, 2002).  

No C.A.D., o agregado graúdo não é mais um material inerte como no concreto 

convencional. Ele responde sensivelmente às limitações da resistência. Como o agregado 

graúdo passa a influenciar na resistência, é necessário conhecer suas características 

mineralógicas para a dosagem do C.A.D.. Porém, como essas características são diferentes em 

função da região na qual o material é extraído, tem-se a dificuldade de padronizar um método 

de dosagem (AÏTCIN, 2000). 

De acordo com Mehta e Monteiro (1994), o processo da dosagem do concreto busca 

determinar a proporção ideal entre cimento, água, agregados e aditivos, em função da 

especificação do usuário. 
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Segundo Aïtcin (2000), os procedimentos usualmente utilizados para a dosagem de 

concretos convencionais não atendem às exigências que caracterizam os concretos de alto 

desempenho. Entre esses aspectos estão à baixa relação água/cimento, os ajustes nos aditivos 

superplastificantes sem alterações na quantidade de água ou cimento, além das adições de 

materiais pozolânicos. Portanto, para se chegar a um C.A.D., é preciso usar métodos de 

dosagens específicos. 

Em contrapartida, Aïtcin (2000) ainda afirma que os atuais métodos utilizados para a 

dosagem do C.A.D. são limitados. Isso ocorre devido à natureza de cada agregado, pois cada 

um reage de forma diferente à mistura do concreto. Além disso, observa-se que não existe um 

método padrão, previamente testado em laboratório, que possa prever um modelo de 

comportamento do concreto. 

Portanto, nem sempre é possível atingir a dosagem ideal na primeira tentativa, sendo 

necessário refazer todo o procedimento se a resistência não for a desejada. O’reilly (1998) 

ainda afirma que essas dosagens normalmente são efetuadas através de experiências e 

estimativas, o que normalmente pode gerar elevados consumos de cimento. 

Foi através de pesquisa e comparação que Alves (2000) realizou um trabalho, 

descrevendo os mais variados métodos de dosagem comumente empregados na produção do 

C.A.D.. Ela avaliou tanto métodos específicos para a dosagem de concreto de alto 

desempenho, quanto para concretos convencionais, sendo eles: ACI/ABCP, IPT/EPUSP, 

Método Nawy, Método Aïtcin, Método Mehta e Aïtcin, Método Larrard, Método Domone e 

Soutsos, Método Toralles Carbonari e o Método O’reilly Díaz. No seu trabalho, a autora 

relaciona o consumo de cimento por m³ com a resistência à compressão, chegando à 

conclusão de que:  
(...) para a produção de concreto de alta resistência, há uma diferença significativa 

entre a utilização de métodos específicos para o CAR e de métodos para concreto 

convencional, principalmente em termos de material cimentante por m³ de concreto e 

de custos, além de diferenças nos valores de resistência alcançados. 

Dentre os métodos estudados por Alves (2000), destaca-se o método aplicado por 

Aïtcin (2000). O método é tido como de fácil aplicação, pois o autor disponibiliza uma serie 

de planilhas que facilitam os cálculos da dosagem, podendo ser facilmente adaptado ou 

ajustado à realidade dos materiais de cada região. Conforme testado por Alves (2000): 
 (...) O consumo de cimento por m³ de concreto variou de 351 kg/m³ para o traço mais 

pobre a 534 kg/m³ para o traço mais rico, indicando que a produção de concreto de 

alta resistência por esse método é a que menos consome cimento. Um consumo de 



 
 

19 
 

cimento de 534 kg/m³ é um valor aceitável do ponto de vista técnico e econômico, em 

se tratar de concreto de alta resistência.  
Portanto, estudando os métodos descritos anteriormente, optou-se neste estudo 

experimental, pela utilização do método de Aïtcin (2000), pois foi o que apresentou o menor 

consumo de cimento. Com base nesse método, busca-se determinar a quantidade de cada 

material a ser utilizado na fabricação do C.A.D. utilizando os materiais disponíveis em 

Patrocínio/MG. 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento baseou-se em dosar e produzir um concreto de alto desempenho na 

cidade de Patrocínio/MG. Inicialmente, constatou-se a não disponibilidade de aditivos 

superplastificantes e sílica ativa no comércio local. Com isso, foram contatadas duas empresas 

no estado de São Paulo, que disponibilizaram gratuitamente esses dois materiais: a GCP 

APLLIED TECHNOLOGIES forneceu o aditivo superplastificante e a DOW CORNING 

SILÍCIO DO BRASIL forneceu a sílica ativa. Por sua vez, os agregados graúdos e miúdos 

utilizados neste trabalho são comercializados na cidade de Patrocínio/MG.  

Todos os materiais foram levados para o Laboratório de Construção Civil/Resistência 

dos Materiais do UNICERP, onde foram caracterizados. Após a caracterização, iniciou-se os 

primeiros estudos de dosagens. Depois de concluída a primeira dosagem teórica, produziu-se 

o C.A.D. em laboratório, ajustando-se a quantidade de cada material. Por fim, avaliou-se a 

resistência de dois tipos de concreto (com brita basáltica e calcaria) e o custo desses materiais 

para a produção de 1 (um) m³ de concreto. Os experimentos foram realizados empregando os 

seguintes materiais:  

 Cimento Portland CPV-ARI (alta resistência inicial), Holcim; 

 Areia natural do Rio Quebra Anzol; 

 Brita 0 basáltica de Uberlândia; 

 Brita 0 Calcária de Varjão de Minas;  

 Aditivo superplastificante líquido Mira Flow 185 da GCPAT;  

 Sílica Ativa da DOW CORNING; 

 Água da rede de distribuição (DAEPA).  

A seguir, descreve-se as especificações indicadas por AÏTCIN (2000) para cada 

material. Apresenta-se também, os resultados da caracterização de cada um deles. 
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3.2.1 Materiais da composição do concreto  

 

3.2.1.1 Cimento  

 

Quando se trata da seleção de materiais para o C.A.D., a classe do cimento a ser 

aplicado no traço é um fator relevante. De acordo com Mehta e Monteiro (1994), o cimento 

Portland de Alta Resistência Inicial, ou simplesmente CPV-ARI, tem alta resistência obtida 

logo nos primeiros dias após a aplicação. Sua resistência à compressão atinge de 15 MPa a 25 

MPa entre 8 e 24 horas, o que permite a antecipação da desforma, contribuindo com o 

cronograma em grandes obras.  

Portanto, para a realização do experimento foi utilizado o CPV-ARI. O cimento foi 

disponibilizado em sacos de papel kraft de 40 kg cada. O armazenamento foi realizado 

conforme regulamenta ABNT NBR 16697:2018. Em laboratório, foi realizado o ensaio de 

determinação de massa específica conforme a ABNT NBR 6474:2000, que resultou em 3,0 

g/cm³. Os demais ensaios de caracterização do cimento foram disponibilizados pelo fabricante 

e são apresentados no ANEXO A. 

 

3.2.1.2 Agregado miúdo  

 

De acordo com AÏTCIN (2000), os concretos de alto desempenho normalmente são 

ricos em partículas finas, devido a grande quantidade de cimento e também pela adição de 

materiais pozolânicos, como a Sílica Ativa. Por essa razão, AÏTCIN indica a utilização no 

C.A.D. de uma areia média ou moderadamente grossa com módulo de finura entre 2,7 e 3,2. 

Isso possibilita uma pequena redução no volume de água, melhorando a resistência do 

material, além de promover um menor consumo de cimento.  

A areia escolhida para o trabalho foi a areia natural do Rio Quebra Anzol, do 

município de Patrocínio/MG. Seu módulo de finura é igual a 3,17, conforme descrito na TAB. 

1, o que atende a recomendação de AÏTCIN. Em laboratório, foram realizados os ensaios de 

caracterização: granulometria; dimensão máxima característica; módulo de finura; massa 

específica SSS; massa específica seca; massa unitária solta; absorção; material pulverulento. 

Todos os ensaios acima descritos foram realizados pelo menos duas vezes, sendo 

apresentados, a seguir (TAB. 1 e APÊNDICE A), o resultado médio. 
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Tabela 1 – Características do agregado miúdo 

ENSAIOS REALIZADOS RESULTADOS LIMITES
6,3 -
3,17 1,55 a 3,50
2,48 -
2,43 -
1,53 -
2,2 -
0,85 0 a 3,0 %NBR NM 46/03

Absorção (%)
Material pulverulento (%)

METODOS DE ENSAIO
NBR NM 248/03
NBR NM 248/03
NBR NM 52/09
NBR NM 52/09
NBR NM 45/06
NBR NM 30/01

Dimensão máxima característica (mm)
Módulo de Finura
Massa Específica SSS (g/cm³)
Massa Específica Seca (g/cm³)
Massa Unitária Solta (g/cm³)

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.2.1.3 Agregado graúdo 

 

Segundo AÏTCIN (2000), do ponto de vista reológico, a natureza da rocha e a forma 

do agregado são de extrema importância para se produzir o C.A.D.. Além disso, deve-se dar 

preferência aos agregados com formas cúbicas, pois essa característica interfere diretamente 

na qualidade do concreto. O excesso de partículas lamelares e alongadas gera perdas na 

resistência e aumento no custo por m³.  

Em Patrocínio/MG, tem-se disponíveis britas basálticas e calcárias. Neste trabalho, 

optamos por desenvolver traços e produzir concretos com os dois materiais, com finalidade de 

avaliar qual deles tem o melhor desempenho para a dosagem do C.A.D.. 

Em laboratório, realizou-se os ensaios de caracterização da brita basáltica e calcária: 

granulometria; dimensão máxima característica; módulo de finura; absorção; massa específica 

SSS; massa específica seca; massa unitária compactada; material pulverulento; índice de 

forma. Todos os ensaios acima descritos foram realizados pelo menos duas vezes, sendo 

apresentados, a seguir (TAB. 2, TAB. 3, APÊNDICE B e APÊNDICE C), o resultado médio. 
 

Tabela 2 – Características do agregado graúdo (Brita 0 Basáltica) 

BRITA 0 
BASÁLTICA

LIMITES
NBR 7211/09

12,50 -
5,54 -
1,10 -
2,91 -
2,98 -
1,57 -
3,2 0 a 1 %
5,0 até 3 

Material pulverulento (%)
Índice de Forma

NBR NM 53/09
NBR NM 45/06
NBR NM 46/03
NBR 7809/06

NBR NM 53/09Massa Específica SSS (g/cm3)
Massa Específica Seca (g/cm3)
Massa Unitária Compactada (g/cm3)

ENSAIOS REALIZADOS

Dimensão máxima característica (mm)
Módulo de Finura
Absorção (%)

METODOS DE ENSAIO

NBR NM 248/03
NBR NM 248/03
NBR NM 53/09

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verificou-se que o índice de forma dos dois agregados graúdos ultrapassa o limite da 

ABNT NBR 7211:09, que é 3 (Brita basáltica = 5; Brita calcária = 3,5). Porém, como o 
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objetivo era usar o material no seu estado natural, e apenas esses dois materiais estão 

disponíveis na região, decidiu-se utilizá-los mesmo assim. 

 
 Tabela 3 – Características do agregado graúdo (Brita 0 Calcária) 

BRITA 0 
CALCÁRIA

LIMITES
NBR 7211/09

12,50 -
1,51 -
0,35 -
2,69 -
2,71 -
1,51 -
1,2 0 a 1 %
3,5 até 3 

Massa Específica Seca (g/cm3)
Massa Unitária Compactada (g/cm3)

NBR 7809/06
Material pulverulento (%)
Índice de Forma

NBR NM 53/09
NBR NM 45/06
NBR NM 46/03

METODOS DE ENSAIO

NBR NM 248/03
NBR NM 248/03
NBR NM 53/09
NBR NM 53/09

ENSAIOS REALIZADOS

Dimensão máxima característica (mm)
Módulo de Finura
Absorção (%)
Massa Específica SSS (g/cm3)

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.2.1.4 Sílica Ativa 

 

A sílica ativa, que é um material pozolânico muito reativo, contribui na redução da 

porosidade do concreto, tornando o material impermeável. Proporciona assim, maior 

resistência e durabilidade, aumenta o tempo de vida útil da estrutura e protege a armadura dos 

agentes agressivos (AÏTCIN, 2000; MEHTA, 1999). 

Neste trabalho foram adicionados 10% de sílica ativa, em substituição a massa de 

cimento, atendendo a sugestão de AÏTCIN (2000). Esse autor afirma que a adição acima desse 

percentual resulta em aumentos de resistência muito menores que os alcançados até então. O 

material utilizado foi disponibilizado em sacos de 15 kg, suas características foram 

disponibilizadas pelo fabricante e apresentadas no ANEXO B.  

 

3.2.1.5 Aditivo Superplastificante 

 

AÏTCIN (2000) afirma que a escolha do aditivo superplastificante deve ser por 

experimentação, pois os fenômenos químicos envolvidos são muito complexos. O autor 

apresenta ainda os problemas e as respectivas soluções dessa abordagem. 
(...) Como realizar traços experimentais numa usina é um processo que consome 

tempo, material e energia, diversos métodos foram desenvolvidos, envolvendo 

quantidades muito menores de materiais e mais fáceis de serem implementados e 

repetidos. Eles são geralmente baseados no estudo do comportamento reológico de 

uma pasta. 
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Dois métodos simplificados são normalmente utilizados para a escolha do 

superplastificante: o chamado funil de Marsh e o método do miniabatimento. Porém esses 

ensaios não foram realizados para este trabalho, pois o laboratório utilizado não conta com os 

equipamentos necessários. Dessa forma, a escolha do aditivo superplastificante foi por 

indicação do fabricante, a partir a necessidade de produzir-se um C.A.D.. 

Utilizou-se o Aditivo Plastificante Polifuncional MIRA FLOW 185, de alta redução de 

água e alto poder de dispersão das partículas de cimento. Melhorou-se assim, a 

trabalhabilidade, com excelente manutenção e abatimento e elevadas resistências iniciais. Seu 

liquido alaranjado que tem massa específica de 1,020 a 1,060 g/cm³ e o seu teor total de 

sólidos varia entre 21,47 e 23,73%. O aditivo atende as especificações da ABNT NBR 

11768:2011. 

Vale ressaltar que o método de dosagem proposto por AÏTCIN (2000), quando propõe 

uma quantidade de aditivo em relação à quantidade de cimento, ele considera apenas a 

quantidade de sólidos desse aditivo e não sua quantidade total, por isso é fundamental 

conhecer-se o teor de sólidos do material. 

 

3.2.2 Método de Dosagem 

 

 
Figura 1 – Fluxograma do método de dosagem proposto 
Fonte: AÏTCIN, 2000, p 266. 
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Para a determinação da quantidade de cada material foram realizados os cinco passos 

apresentados no fluxograma da FIG. 1, conforme determina o método exposto por AÏTCIN 

(2000). 

 

Passo 1 – Relação água/aglomerante 

 

Conforme a FIG. 2, AÏTCIN (2000) mostra que a escolha da relação água/aglomerante 

está relacionada ao nível de resistência a que se pretende alcançar. Para este trabalho, foi 

definida a resistência à compressão de 100 MPa. Para essa resistência a relação 

água/aglomerante (ou simplesmente A/A) é aproximadamente 0,27. Neste trabalho o 

aglomerante foi composto de 90% de cimento e 10% de sílica ativa. 

 
Figura 2 – Relações propostas entre a relação água/aglomerante e a resistência à compressão 
Fonte: AÏTCIN, 2000, p 266. 
 

Passo 2 – Teor de água 

 

A FIG. 3 representa as relações entre os percentuais do ponto de saturação do 

superplastificante e os níveis de dosagem de água em l/m³, para se atingir um valor 

aproximado de 200 mm no teste de abatimento do tronco de cone. Segundo AÏTCIN (2000), o 

ponto de saturação é o ponto a partir do qual “(...) qualquer aumento na dosagem do 

superplastificante não produz nenhum efeito na reologia da pasta”. 
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De acordo com o autor, quando o ponto de saturação não é conhecido, sugere-se que o 

início da dosagem com um teor de 1,0% de superplastificante. Assim iniciou-se a dosagem 

com um teor de água de 140 l/m³, que é a média dos valores apresentados na FIG. 3 para o 

ponto de saturação de 1,0%. 

Observa-se que neste momento trabalha-se expressão “teor de água” e não quantidade 

de água. Isso acontece porque, para calcular a quantidade de água a ser adicionada, deve-se 

considerar a água presente no aditivo (quantidade total de aditivo menos quantidade de 

sólidos) e também a água absorvida pelos agregados graúdos e miúdos.  

 

Ponto de saturação          0,6                 0,8                 1,0                 1,2                 1,4            % 
 

Teor de água                  120 à             125 à             135 à             145 à             155 à         l/m³ 
                                        125                135                145                155                165 
 

Figura 3 – Determinação da dosagem mínima de água 

Fonte: AÏTCIN, 2000, p 267 (Modificada). 

 

Passo 3 – Dosagem de superplastificante 

 

O fabricante indica a aplicação desse superplastificante entre 0,3% à 1,2% do total da 

massa do aglomerante. Como visto acima, o método proposto por AÏTCIN (2000) recomenda 

iniciar a dosagem com 1,0% (FIG.3).  

Como esse percentual atende o recomendado pelo método e também a especificação 

do fabricante, iniciou-se a dosagem com 1,0% de teor de sólidos do superplastificante com 

relação à massa total de aglomerante (cimento + sílica ativa). 

 

Passo 4 – Teor de agregado graúdo 

 

Conforme a FIG. 4, a quantidade de agregado graúdo é estabelecida em função da 

forma típica das partículas. Essa forma é refletida no ensaio de índice de forma, representado 

na TAB. 2. A brita basáltica apresentou índice de forma de 5,0 e a calcária de 3,5. Como os 

agregados tem formas alongadas e lamelares, adotou-se 1010 kg/m³ de agregado graúdo, valor 

que está entre 1.000 e 1.050. 
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Figura 4 – Teor de agregado graúdo 

Fonte: AÏTCIN, 2000, p 268. 

 

Passo 5 – Teor de ar incorporado (valor adotado) 

 

Para os cálculos da mistura, adotou-se o valor de 1,5% de teor de ar incorporado no 

concreto, que é o percentual sugerido por AÏTCIN (2000). Segundo o autor, descobriu-se 

experimentalmente que é difícil conseguir menos de 1% de ar aprisionado, e que no pior dos 

casos esse valor pode chegar a 3%. 

 

3.2.3 Determinação das quantidades dos materiais constituintes do C.A.D. 
 

 Após a conclusão dos 5 passos descritos a cima, iniciou-se os cálculos das quantidades 

de cada um dos materiais necessários para a produção do concreto de alto desempenho com 

resistência de 100 MPa. 

 AÏTCIN (2000) propõe a automatização dos cálculos com o auxílio de uma tabela do 

Excel. Para tanto, apresenta as fórmulas a serem utilizadas em cada célula da tabela, bem 

como as vinculações entre elas. Após construída a tabela, basta digitar os parâmetros 

principais e a própria tabela mostra as quantidades necessárias de cada material (APÊNDICE 

D). 

 Para este trabalho, utilizou-se o modelo de tabela sugerido por AÏTCIN (2000). Porém 

no APÊNDICE E apresenta-se passo a passo os cálculos analíticos, que por sua vez foram 

automatizados pela tabela. 

 Resumidamente, para melhor compreensão das fórmulas apresentadas, destaca-se que 

na dosagem do aditivo superplastificante a FIG. 3 apresenta o percentual de sólidos de aditivo 

desejável na mistura. O aditivo superplastificante utilizado na dosagem conforme item 3.2.1.5 
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apresenta 23% de teor de sólidos. Dessa forma, a água existente no superplastificante (77%) é 

considerada como água da mistura. 

 Outra consideração importante é com relação à absorção de água dos agregados. Com 

base no ensaio de caracterização a água absorvida pelos materiais é descontada da quantidade 

total de água necessária à mistura. 

 Neste trabalho, como visto adiante, foram produzidas quatro misturas experimentais, 

sendo três misturas com brita basáltica e uma mistura com brita calcária. As misturas 

experimentais com brita basáltica foram chamadas de MEB 01, MEB 02 e MEB 03. A 

mistura experimental com brita calcária foi chamada de MEC 01. 

 Para a dosagem da primeira mistura (MEB 01) foram considerados os parâmetros 

iniciais apresentados acima (3.2.1.1 a 3.2.1.5) conforme reproduzido na tabela abaixo. Na 

mesma tabela são apresentadas as quantidades de cada material, resultantes dos cálculos 

apresentados no APÊNDICE E. 

 Considerando a necessidade de moldagem de seis corpos de prova cilíndricos (100 x 

200 mm) e a realização do ensaio de abatimento de tronco de cone, foram produzidos 15 litros 

de C.A.D. em laboratório. Dessa forma foram utilizadas as quantidades também mostradas na 

TAB. 4, proporcionais à 1,5% de 1 m³. 

 
Tabela 4 – Mistura experimental com brita basáltica  

PARÂMETROS INICIAIS
1 - Fator Água/Aglomerante
2 - Teor de água (l/m³)
3 - Teor de solidos do superplastificante
4 - Teor de agregado graúdo (kg/m³)
5 - Teor de ar
Teor de sílica ativa (item 3.2.5)

MATERIAIS CONSTITUINTES 1 m³ 15 litros
Água (kg) 145,89 2,22
Cimento (kg) 466,67 7,11
Sílica Ativa (kg) 51,85 0,79
Brita 0 (kg) 998,89 15,22
Areia (kg) 552,61 8,42
Aditivo (kg) 21,68 0,330

1,5%
10%

MEB 01
0,27
140
1%

1010

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Para a mistura dos materiais na betoneira do laboratório, foram observados os 

procedimentos de umidificação da betoneira e ordem correta de adição dos materiais, 

conforme indicado por AÏTCIN (2000) e detalhados no APÊNDICE F. 
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Após finalizada a mistura dos materiais da MEB 01 foram realizadas o ensaio de 

abatimento de tronco de cone cujo resultado foi igual a 230 mm. Conforme visto na FIG. 5 

houve a segregação da mistura. Em função da segregação e da consistência excessiva 

(slumptest = 230 mm), optou-se por alterar a quantidade de aditivo superplastificante, bem 

como o teor de água. 

Nessa nova dosagem, chamada de MEB 02, o teor de sólidos do aditivo foi reduzido 

de 1,0% para 0,55%. Como esse novo percentual de aditivo reduziu-se o teor de água para 

125 l/m³ (FIG. 3). Com esses novos parâmetros, todo o traço foi recalculado, obtendo-se as 

quantidades indicadas na TAB. 5. 

Para a MEB 02 o resultado do ensaio de abatimento do tronco de cone (slump test) foi 

de 20 mm. Como o valor do abatimento foi muito baixo, optou-se por aproveitar a mesma 

mistura e ajustar o teor de aditivo e teor de água, com o objetivo de aumentar esse valor. 

 
Figura 5 – Ensaio de consistência pelo abatimento do tronco de cone da mistura exp. MEB 01, com segregação 
Fonte: Autor. 
 

O teor de aditivo foi alterado de 0,55% para 0,62% e o teor de água foi mantido com 

125 l/m³, conforme indicado pela FIG. 3. Com a alteração do teor de aditivo, o acréscimo de 
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21 g desse material foi adicionado na betoneira e realizada nova mistura por 5 minutos. A 

mistura dos materiais com essa nova proporção foi chamada de MEB 03. 

O abatimento da MEB 03 foi de 160 mm. Como esse abatimento é comercialmente 

utilizado em obra, considerou-se a mistura adequada e moldaram-se os corpos de prova 

conforme especificação da ABNT NBR 5738:2015. 

Para a produção do C.A.D com brita calcária (MEC 01), iniciou-se a dosagem a partir 

dos parâmetros de MEB 03 (teor de água e de sólidos de aditivo da brita basáltica), alterando-

se somente as características do agregado graúdo. Como as características do material são 

diferentes, as quantidades de todos os materiais constituintes se alteram, e são apresentadas na 

TAB. 6. 

Para a MEC 01, o resultado do teste do abatimento de tronco de cone foi de 200 mm. 

Como esse valor também atende ao comercialmente estabelecido pelas centrais dosadoras de 

concreto (“usinas”), além de ser exatamente o abatimento indicado por AÏTCIN (2000) em 

seu método, moldou-se os corpos de prova conforme ABNT NBR 67:1998. 

Como o consumo de cimento foram parecidos nas duas misturas (MEB 03 e MEC 01), 

não realizou-se novas tentativas, visto que elas seriam suficientes para fins de comparação. 

 
Tabela 5 – Misturas experimentais com brita basáltica. 

PARÂMETROS
1 - Fator Água/Aglomerante
2 - Teor de água (l/m³)
3 - Dosagem do superplastificante
4 - Teor de agregado graúdo (kg/m³)
5 - Teor de ar
Teor de sílica ativa (Conf. Item 3.2.5)
MATERIAIS CONSTITUINTES 1 m³ 15 litros 1 m³ 15 litros
Àgua (kg) 142,16 2,13 142,16 2,13
Cimento (kg) 416,67 6,24 416,67 6,24
Sílica Ativa (kg) 46,30 0,69 46,30 0,69
Brita 0 (kg) 998,89 14,95 998,89 14,95
Areia (kg) 663,48 9,93 663,48 9,93
Aditivo (kg) 10,65 0,159 12,00 0,180

1010
1,5%
10%

0,27
125

0,62%
1010
1,5%
10%

MEB 02 MEB 03
0,27
125

0,55%

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 6 – Misturas experimentais com brita calcária 

PARÂMETROS INICIAIS
1 - Fator Água/Aglomerante
2 - Teor de água (l/m³)
3 - Dosagem do superplastificante
4 - Teor de agregado graúdo (kg/m³)
5 - Teor de ar
Teor de sílica ativa (Conf. Item 3.2.5)

MATERIAIS CONSTITUINTES 1 m³ 15 litros
Àgua (kg) 131,98 2,04
Cimento (kg) 416,67 6,44
Sílica Ativa (kg) 46,30 0,72
Brita 0 (kg) 1006,47 15,55
Areia (kg) 593,94 9,17
Aditivo (kg) 12,00 0,185

1,5%
10%

MEC 01
0,27
125

0,62%
1010

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.2.4 Moldagem dos corpos de prova 

 

O concreto utilizado para a moldagem dos corpos de prova foi o produzido pela MEB 

03 e MEC 01. Para cada mistura foram moldados 6 corpos de prova (FIG. 06), sendo 2 para 

avaliar a resistência a compressão aos 7 dias (CP 1 e CP 2), 2 para 28 dias (CP 3 e CP 4) e 2 

reservas (CP 5 e CP 6). Após as 24 horas retiraram-se os corpos de provas das fôrmas, 

mergulhando-os no tanque de água e deixando-os até o dia do rompimento, conforme as 

orientações da ABNT NBR 5738:2015.  

 
Figura 6 – Seis corpos de prova moldados seguindo as orientações da ABNT NBR 5738:2015 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.2.5 Ensaios de compressão axial 

 

Foram realizados os ensaios de compressão axial dos corpos de provas cilíndricos, 

observando as orientações da ABNT NBR 5739:2018. Os corpos de prova foram retificados 

ao invés de capeados com enxofre (FIG. 07). Além disso, no rompimento, foi utilizado um 

disco de neoprene. Optou-se por esse procedimento, uma vez que a resistência do capeamento 

com enxofre é inferior à resistência do C.A.D. Os resultados dos ensaios são apresentados no 

item 3.3.1. 

 
Figura 7 – Corpos de prova retificados antes do rompimento. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

3.3 RESULTADOS 

 
A seguir apresenta-se os resultados de resistência a compressão axial de MEB 03 e 

MEC 01, aos 7 e 28 dias. Também apresenta-se o custo dos materiais constituinte dessas 

misturas para a produção de 1 m³ de C.A.D.. 

Os Corpos de prova CP 5 e CP 6 de cada mistura foram rompidos com 26 dias, a fim 

de avaliar se a prensa teria capacidade (carga máxima de 100 toneladas) para romper os 

demais corpos de prova (CP 3 e CP 4) com 28 dias. Caso essa carga não fosse suficiente para 

rompê-los, seria necessário realizar o rompimento em outro laboratório. O CP 3 da mistura 

com Brita Basáltica (MEB 03) foi rompido inadequadamente, sem a utilização do disco de 

neoprene. Por essa razão seu resultado não é apresentado. 
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3.3.1 Resistência a Compressão Axial 
 

A TAB. 7 apresenta os resultados dos ensaios de compressão axial, onde foram 

avaliadas as resistências dos dois tipos de concreto produzidos (MEB 03 e MEC 01). Foi 

rompido um corpo de prova para cada resultado. 

 
Tabela 7 – Ensaios de resistência à compressão axial 

MISTURA 
7 DIAS (MPa) 28 DIAS (MPa) 

CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 

MEB 03 91,8 96,6 *** 116,9 

MEC 01 94,7 94,6 110,2 124,3 

*** = Ensaio prejudicado, falha no rompimento. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.3.2 Custo dos materiais 
 
 A TAB. 8 mostra o custo dos materiais para a produção de 1 m³. O valor unitário de 

cada material foi fornecido pela empresa PATROCON, uma das centrais dosadoras de 

concreto estabelecidas em Patrocínio/MG. 

 
Tabela 8 – Quantidade e valores proporcionais a 1m³. 

DESCRIÇÃO VALOR UN. 1 m³ VALOR % 1 m³ VALOR %
Cimento (kg) R$ 0,30 416,67 R$ 125,00 30,3 416,67 R$ 125,00 30,6
Sílica Ativa (kg) R$ 2,50 46,30 R$ 115,74 28,1 46,30 R$ 115,74 28,3
Brita 0 (kg) R$ 0,06 998,89 R$ 59,93 14,5 1006,47 R$ 60,39 14,8
Areia (kg) R$ 0,06 663,48 R$ 39,81 9,7 593,94 R$ 35,64 8,7
Aditivo (kg) R$ 6,00 12,00 R$ 72,00 17,5 12,00 R$ 72,00 17,6
Total 100 100

R$ 408,76

MEC 01

VALOR TOTAL DE 1 m³

MATERIAIS MEB 03

R$ 412,48

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Neste trabalho fez-se um estudo a respeito da aplicação e vantagens do C.A.D. Além 

disso estudou-se os métodos de dosagem disponíveis. Escolheu-se o método de AÏTCIN 

(2000) para um estudo experimental de dosagem com materiais da região de Patrocínio/MG. 

 Para realizar a dosagem, caracterizou-se todos os materiais, dentre eles a areia natural, 

brita 0 basáltica e brita 0 calcária. Com esses materiais produziu-se quatro misturas (MEB 01, 

MEB 02, MEB 03 e MEC 01). 

 A mistura MEB 01 não foi utilizada para moldagem dos corpos de prova por 

apresentar segregação e excesso de abatimento. A MEB 02 também não foi utilizada porque 

sua consistência foi inadequada. Porém ambas foram precursoras e, portanto, necessárias para 

atingir-se a mistura adequada, chamada de MEB 03.  

 Com base nos parâmetros da MEB 03 (brita basáltica) foi realizada a mistura MEC 01 

(brita calcária). Como o concreto produzido nessa mistura já foi considerado adequado, não 

foi necessária nenhuma outra mistura com brita calcária.  

 Como o consumo de cimento foram parecidos nas duas misturas (MEB 03 e MEC 01), 

não realizou-se novas tentativas, visto que elas seriam suficientes para fins de comparação. 

 A resistência a compressão axial do concreto produzido com a MEB 03 chegou a 

116,9 MPa. A resistência a compressão axial do concreto produzido com a MEC 01 chegou a 

124,3 MPa. A resistência de ambas foi acima de 100 MPa, como era esperado. 

 Porém também era esperada uma resistência bem maior do C.A.D. produzido com 

brita basáltica em relação ao C.A.D. produzido com brita calcária, o que não aconteceu. 

Acredita-se que esse resultado não foi alcançado em função da excessiva lamelaridade 

(alongado e achadato) da brita basáltica (índice de forma = 5,0). 

 Os consumos de cimento da MEB 03 e MEC 01 (416,60 kg/m³; 416,67 kg/m³, 

respectivamente) são considerados consumos baixos, uma vez que um concreto convencional 

de 30 MPa consome cerca de 330 kg/m³ para abatimento de 160 mm. Resultado semelhante já 

tinha sido testado por Alves (2000), e foi um dos motivos para a escolha da aplicação desse 

método. 

 O custo dos materiais necessários para a produção de 1 m³ das misturas MEB 03 e 

MEC 01 foram de R$ 412,48 e R$ 408,76, respectivamente. Esses valores são considerados 

razoáveis, quando comparados com a resistência atingida. Porém vale ressaltar que uma 

parcela significativa deste custo (28%) cabe à sílica ativa, um aglomerante essencial para a 

produção desse concreto. 
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 Sabe-se que a aplicação desse trabalho é limitada, uma vez que foram rompidos 

apenas 3 (três) corpos de prova com 28 dias (CP 4 da MEB 03 e CP 3 e CP 4 da MEC 01). No 

entanto, considera-se que os resultados valem como grande incentivo para futuros trabalhos 

com o mesmo tema. 

 Sugere-se inclusive que novos trabalhos sejam desenvolvidos utilizando brita basáltica 

de forma cúbica, como sugerido por AÏTCIN (2000), o que, provavelmente, apresentará 

resistências ainda superiores. 

 Além disso, seria interessante que a instituição firmasse parcerias com empresas 

produtoras de concreto para aplicação prática desses resultados nas obras da cidade e da 

região. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho fez-se um estudo a respeito da aplicação e vantagens do C.A.D. Além 

disso estudou-se os métodos de dosagem disponíveis. Escolheu-se o método de AÏTCIN 

(2000) para um estudo experimental de dosagem com materiais da região de Patrocínio/MG. 

 Para realizar a dosagem, caracterizou-se todos os materiais, dentre eles a areia natural, 

brita 0 basáltica e brita 0 calcária. Com esses materiais produziu-se quatro misturas (MEB 01, 

MEB 02, MEB 03 e MEC 01). 

 A mistura MEB 01 não foi utilizada para moldagem dos corpos de prova por 

apresentar segregação e excesso de abatimento. A MEB 02 também não foi utilizada porque 

sua consistência foi inadequada. Porém ambas foram precursoras e, portanto, necessárias para 

atingir-se a mistura adequada, chamada de MEB 03.  

 Com base nos parâmetros da MEB 03 (brita basáltica) foi realizada a mistura MEC 01 

(brita calcária). Como o concreto produzido nessa mistura já foi considerado adequado, não 

foi necessária nenhuma outra mistura com brita calcária.  

 Como o consumo de cimento foram parecidos nas duas misturas (MEB 03 e MEC 01), 

não realizou-se novas tentativas, visto que elas seriam suficientes para fins de comparação. 

 A resistência a compressão axial do concreto produzido com a MEB 03 chegou a 

116,9 MPa. A resistência a compressão axial do concreto produzido com a MEC 01 chegou a 

124,3 MPa. A resistência de ambas foi acima de 100 MPa, como era esperado. 

 Porém também era esperada uma resistência bem maior do C.A.D. produzido com 

brita basáltica em relação ao C.A.D. produzido com brita calcária, o que não aconteceu. 

Acredita-se que esse resultado não foi alcançado em função da excessiva lamelaridade 

(alongado e achadato) da brita basáltica (índice de forma = 5,0). 

 Os consumos de cimento da MEB 03 e MEC 01 (416,60 kg/m³; 416,67 kg/m³, 

respectivamente) são considerados consumos baixos, uma vez que um concreto convencional 

de 30 MPa consome cerca de 330 kg/m³ para abatimento de 160 mm. Resultado semelhante já 

tinha sido testado por Alves (2000), e foi um dos motivos para a escolha da aplicação desse 

método. 

 O custo dos materiais necessários para a produção de 1 m³ das misturas MEB 03 e 

MEC 01 foram de R$ 412,48 e R$ 408,76, respectivamente. Esses valores são considerados 

razoáveis, quando comparados com a resistência atingida. Porém vale ressaltar que uma 
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parcela significativa deste custo (28%) cabe à sílica ativa, um aglomerante essencial para a 

produção desse concreto. 

 Sabe-se que a aplicação desse trabalho é limitada, uma vez que foram rompidos 

apenas 3 (três) corpos de prova com 28 dias (CP 4 da MEB 03 e CP 3 e CP 4 da MEC 01). No 

entanto, considera-se que os resultados valem como grande incentivo para futuros trabalhos 

com o mesmo tema. 

 Sugere-se inclusive que novos trabalhos sejam desenvolvidos utilizando brita basáltica 

de forma cúbica, como sugerido por AÏTCIN (2000), o que, provavelmente, apresentará 

resistências ainda superiores. 

 Além disso, seria interessante que a instituição firmasse parcerias com empresas 

produtoras de concreto para aplicação prática desses resultados nas obras da cidade e da 

região. 
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6. APÊNDICES 

 
 

Apêndice A – Ensaio de granulometria do agregado miúdo 

 

Tabela 9 – Resultados do ensaio de granulometria para o agregado miúdo 

Peneiras (mm) Material 
Retido (g)

Percentual 
Retido (%)

Percentual 
Retido 

Acumulado 
(%)

Percentual 
Passante 

Acumulado 
(%)

Limite Inferior Limite 
Superior

9,50 4,1 0,8 0,8 99,18 100,00 100,00
6,30 18,9 3,8 4,6 95,40 93,00 100,00
4,75 21,6 4,3 8,9 91,08 90,00 100,00
2,36 60,0 12,0 20,9 79,07 75,00 100,00
1,18 96,6 19,3 40,3 59,74 50,00 95,00
0,60 115,9 23,2 63,4 36,55 30,00 85,00
0,30 109,8 22,0 85,4 14,59 5,00 50,00
0,15 58,1 11,6 97,0 2,96 0,00 15,00

Fundo 14,8 3,0 100,0 0,00 - -

 
Fonte: Ensaio realizado pelo autor. 

 

Peneiras (mm) Material Retido 
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Retido (%)
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Acumulado (%)
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INFERIOR

LIMITE 
SUPERIOR

9,50 4,1 0,8 0,8 99,18 100,00 100,00
6,30 18,9 3,8 4,6 95,40 93,00 100,00
4,75 21,6 4,3 8,9 91,08 90,00 100,00
2,36 60,0 12,0 20,9 79,07 75,00 100,00
1,18 96,6 19,3 40,3 59,74 50,00 95,00
0,60 115,9 23,2 63,4 36,55 30,00 85,00
0,30 109,8 22,0 85,4 14,59 5,00 50,00
0,15 58,1 11,6 97,0 2,96 0,00 15,00

Fundo 14,8 3,0 100,0 0,00 - -
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Figura 8 – Curva granulométrica comparada com os limites da NBR 7211 (agregado miúdo) 



 
 

42 
 

Fonte: Gráfico produzido pelo autor com base no ensaio de granulometria e na NBR 7211 

Apêndice B – Ensaio de granulometria do agregado graúdo basáltico 

 

Tabela 10 – Resultados do ensaio de granulometria para o agregado graúdo (Brita 0 basáltica) 

Peneiras (mm) Material 
Retido (g)

Percentual 
Retido (%)

Percentual 
Retido 

Acumulado 
(%)

Percentual 
Passante 

Acumulado 
(%)

Limite Inferior Limite 
Superior

19,00 0,0 0,00 0,00 100,00 85,00 100,00
12,50 13,6 0,27 0,27 99,73 35,00 100,00
9,50 439,9 8,80 9,07 90,93 0,00 98,00
6,30 1589,5 31,80 40,87 59,13 0,00 60,00
4,75 1187,1 23,75 64,62 35,38 0,00 20,00
2,36 1252,6 25,06 89,67 10,33 0,00 5,00
1,18 325,0 6,50 96,18 3,82 - -
0,60 69,1 1,38 97,56 2,44 - -
0,30 40,3 0,81 98,36 1,64 - -
0,15 18,0 0,36 98,72 1,28 - -

Fundo 63,8 1,28 100,00 0,00 - -

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Peneiras (mm) Material 
Retido (g)
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Retido (%)

Percentual 
Retido 

Acumulado 
(%)

Percentual 
Passante 

Acumulado 
(%)

LIMITE 
INFERIOR

LIMITE 
SUPERIOR

19,00 0,0 0,00 0,00 100,00 85,00 100,00
12,50 13,6 0,27 0,27 99,73 35,00 100,00
9,50 439,9 8,80 9,07 90,93 0,00 98,00
6,30 1589,5 31,80 40,87 59,13 0,00 60,00
4,75 1187,1 23,75 64,62 35,38 0,00 20,00
2,36 1252,6 25,06 89,67 10,33 0,00 5,00
1,18 325,0 6,50 96,18 3,82 - -
0,60 69,1 1,38 97,56 2,44 - -
0,30 40,3 0,81 98,36 1,64 - -
0,15 18,0 0,36 98,72 1,28 - -

Fundo 63,8 1,28 100,00 0,00 - -
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Figura 9 – Curva granulométrica comparada com os limites da NBR 7211 (Brita 0 de Basalto) 
Fonte: Gráfico produzido pelo autor com base no ensaio de granulometria e na NBR 7211 
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Apêndice C – Granulometria do agregado graúdo (Brita 0 Calcária) 

 

Tabela 11 – Resultados do ensaio de granulometria para o agregado graúdo (Brita 0 calcária) 

Peneiras (mm) Material 
Retido (g)

Percentual 
Retido (%)

Percentual 
Retido 

Acumulado 
(%)

Percentual 
Passante 

Acumulado 
(%)

Limite Inferior Limite 
Superior

19,00 0,0 0,00 0,00 100,00 85,00 100,00
12,50 2,2 0,04 0,04 99,96 35,00 100,00
9,50 621,4 12,44 12,49 87,51 0,00 98,00
6,30 2580,5 51,68 64,17 35,83 0,00 60,00
4,75 1365,8 27,35 91,52 8,48 0,00 20,00
2,36 396,3 7,94 99,46 0,54 0,00 5,00
1,18 8,6 0,17 99,63 0,37 - -
0,60 1,1 0,02 99,65 0,35 - -
0,30 2,3 0,05 99,70 0,30 - -
0,15 10,1 0,20 99,90 0,10 - -

Fundo 4,9 0,10 100,00 0,00 - -

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Peneiras (mm) Material Retido 
(g)
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INFERIOR

LIMITE 
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19,00 0,0 0,00 0,00 100,00 85,00 100,00
12,50 2,2 0,04 0,04 99,96 35,00 100,00
9,50 621,4 12,44 12,49 87,51 0,00 98,00
6,30 2580,5 51,68 64,17 35,83 0,00 60,00
4,75 1365,8 27,35 91,52 8,48 0,00 20,00
2,36 396,3 7,94 99,46 0,54 0,00 5,00
1,18 8,6 0,17 99,63 0,37 - -
0,60 1,1 0,02 99,65 0,35 - -
0,30 2,3 0,05 99,70 0,30 - -
0,15 10,1 0,20 99,90 0,10 - -

Fundo 4,9 0,10 100,00 0,00 - -

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

fundo 0,15 0,30 0,60 1,18 2,36 4,75 6,30 9,50 12,50 19,00

Pe
rc

en
tu

L 
Pa

ss
an

te
 A

 cu
m

ul
ad

o

Peneiras (mm)

Brita 0 Calcária

Percentual Retido Acumulado (%) limite inferior limite superior

 

Figura 10 – Curva granulométrica comparada com os limites da NBR 7211 (Brita 0 de Calcário) 
Fonte: Gráfico produzido pelo autor com base no ensaio de granulometria e na NBR 7211 
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Apêndice D – Memória de cálculo de planilha elaborada para projeto de traço 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

2,48 g/cm³ 2,91 g/cm³ 2,69 g/cm³

2,2 % 1,10 % 0,35 %

0,00 % 0,00 % 0,00 %

-2,15 % -1,10 % -0,35 %

3,00 g/cm³

0,47 g/cm³

1,04 g/cm³

23 %

2,87 Kg

0,62 %

12,00 l/m³

9,61 l/m³

2,39 l/m³

125 Kg/m³

463 Kg/m³

0,27

BRITA 0 
CALCARIO

volume de sólidos no superplastificante líquido;

massa específica do superplastificante;

teor total de sólidos do superplastificante em percentagem;

massa de sólidos no superplastificante

dosagem do superplastificante como uma percentagem da massa de 
sólidos em comparação com a massa total de material cimentício;

volume do superplastificante líquido;

volume de água no superplastificante líquido;

massa especifica do cimento ou do material cimenticio;

massa especifica do agregado em condições saturado de superfície 
seca;

água absorvida no agregado em percentagem;

quantidade total de água no agregado em percentagem;

teor de umidade do agregado em percentagem:                                    ;

BRITA 0 
BASALTOAREIA

Fator água/cimento ou água/aglomerante;

massa especifica da sílica ativa;

massa da água em Kg por metro cúbico do concreto;

massa dos aglomerantes em Kg por metro cúbico;

uA

supG

s

d

liqV

aV

solV

A

B

totA

SSSG

absA

solM

cG

C
A

silG

abstotu AAA −=
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Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Agregado

g/cm³ Graúdo 2,91 1,10 0,00 -1,10

g/cm³ Miúdo 2,48 2,15 0 -2,15

2 3 4 5 6

1 m³
Mistura 

Experimental
2 2 23 25

1 125 125 141 2,111
0,27 3 4-1 8-1 4-1 4-1 26-1

417 139 417 417 6,237
4-2 8-2 4-2 4-2 26-2

46,3 98,5 46,3 46 0,693 34,10
4-3 8-3 4-3 4-3 26-3

Representa 0,015
9 5 18 17 27

347,1 1010 11,1 999 14,951
13 14 20 19 28

273,1 677,4 14,56 663 9,921
10

6

7 11 15 21 24 29

0,62 % 2,4 2,9 -9,61 12,00 0,180
12 16 22 30

726,9 2278,2 16,1 34,093

PLANILHA DE PROJETO DE TRAÇO COM BRITA 0 DE BASALTO

1,04

125
ÁGUA

CIMENTO

%

Dosagem sólida

SUPERPLAS-
TIFICANTE

TOTAL

MATERIAIS

1

Teor                           
Kg/m³

2

463

5

1010

POR CENTO

SÍLICA 
ATIVA

AGREGADO 
MIÚDO

AGREGADO 
GRAÚDO

AR

2277,74

Tabela

Cimento

Sílica Ativa

SUPERPLASTIFICANTE

Massa  espec.

Dosagem 
Condições SSS 

Kg/m³

Correção da água 
l/m³

Composição

1,5 15

3,00

0,47

g/cm³

Massa Especifica

21 11

12,0 9,6 2,4

Volume                
l/m³

23 2,9
15 24

Corpo-de-Prova

31

100mm x 
200mm

Número

Massa 
necessária (Kg)

4 1

16 15

de 1m³ do traço

0

Massa total + 10% de perda

TOTAL

AR

liqV liqV

⇒
C
A

SSSG absA totA uA

)1( hMM SSS +=

)( supG (%)s
E F G H

100
dxCM sol = 100

sup

x
GxS

M
V sol

liq = 





 −

=
100

100
sup

SxGxVV liqa














 −

−

−=

sup100
1001 GxSV

VVV

liq

aliqsol

abstotu AAA −=
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Fonte: Elaborado pelo autor 
  

Agregado

g/cm³ Graúdo 2,69 0,35 0,00 -0,35

g/cm³ Miúdo 2,48 2,15 0 -2,15

2 3 4 5 6

1 m³
Mistura 

Experimental
2 2 23 25

1 125 125 132 2,038
0,27 3 4-1 8-1 4-1 4-1 26-1

417 139 417 417 6,435
4-2 8-2 4-2 4-2 26-2

46,3 98,5 46,3 46,3 0,715 34,10
4-3 8-3 4-3 4-3 26-3

Representa 0,015
9 5 18 17 27

375,5 1010 3,5 1006,5 15,545
13 14 20 19 28

244,8 607,0 13,05 593,9 9,173
10

6

7 11 15 21 24 29

0,62 % 2,4 2,9 -9,61 12,00 0,185
12 16 22 30
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1,5
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5
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463
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ATIVA Massa total + 10% de perda

125
Massa 
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Condições SSS 

Kg/m³

Correção da água 
l/m³

2,4

Massa  espec. Dosagem sólida
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1,04 23 2,9 12,0 9,6

SUPERPLASTIFICANTE

Tabela

Cimento 3,00

Sílica Ativa 0,47

Massa Especifica

g/cm³ %

PLANILHA DE PROJETO DE TRAÇO COM BRITA 0 DE CALCÁRIO
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APÊNDICE E – Memorial de cálculo para dosagem dos materiais 

 

Todos os cálculos apresentados são referentes a utilização de brita basáltica.  

Dados dos materiais: 

Cimento Portland CPV-ARI  

Massa específica do cimento Gc = 3,0 g/cm³;  

 

Superplastificante: 

  Teor total de sólidos de (S) = 23%; e 

Massa específica de (Gsup) = 1,04 g/cm³; 

 

Brita basáltica: 

Dimensão máxima (Dmax) = 12,50 mm; 

Massa específica saturada de superfície seca (GSSS.BB) = 2,91 g/cm³; 

Absorção de água (Aabs.AG) = 1,10%;  

Água total (Atot) = 0%;  

Forma das partículas lamelares e alongadas com índice forma igual a 5; e 

Teorag.g. = 1010 kg/m³ [Valor adotado conforme AÏTCIN (2000)]  

 

Areia natural: 

  Massa específica saturada de superfície seca (GSSS.AN) = 2,48 g/cm³;  

Absorção de água (Aabs.AN) = 2,2%; e 

Água total (Atot) = 0%; 

Ar incorporado = 1,5% [Valor adotado conforme AÏTCIN (2000)]  

 

Sílica Ativa: 

Massa especifica (Gsil) = 0,47 g/cm³ 

Parâmetros da Dosagem: 

Dosagem de sólidos do superplastificante no ponto de saturação é de 1,0% 

Relação A/A = 0,27 

Teor de água = 140 l/m³ 
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Cálculo da Massa de aglomerante: 

𝐵𝐵 =
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑔𝑔çã𝑡𝑡 𝐴𝐴/𝐴𝐴

=  
140
0,27

= 518,52 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³ 

Essa quantidade será composta de 10% de sílica ativa, portanto:  

𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠í𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 =
𝐵𝐵
10

=
518,52

10
= 51,85 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³ 

𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐵𝐵 − 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠í𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 518,52 − 51,85 = 466,65 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³ 

 

Massa e volume relacionado ao superplastificante: 

Inicialmente, devemos calcular a massa de sólidos do superplastificante (Msol), para isso 

utilizamos. 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑟𝑟 = 𝐵𝐵 ∗
𝑑𝑑

100
 

Onde d é dosagem do superplastificante 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑟𝑟 =  518,52 ∗
1

100
 =  5,18 𝑘𝑘𝑔𝑔 

 

Após esse passo, deve-se calcular o volume do superplastificante líquido, utilizando: 

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉 =  
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑟𝑟

𝑆𝑆 ∗ 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑔𝑔𝐺𝐺
∗ 100 =  

5,18
23

100 ∗ 1,04
=  21,67 𝑟𝑟/𝑚𝑚³  

Onde S é teor total de sólidos do superplastificante em porcentagem. 

 

Agora devemos calcular o volume de água no superplastificante líquido: 

𝑉𝑉𝑔𝑔 =  𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗ 𝐺𝐺𝑀𝑀𝑔𝑔𝐺𝐺 ∗  
100 − 𝑆𝑆

100
= 21,67 ∗ 1,04 ∗

100 − 23
100

= 17,35 𝑟𝑟/𝑚𝑚³ 

 

Por fim calcula-se o volume de sólidos (Vsol) no superplastificante líquido: 

𝑉𝑉𝑀𝑀𝑡𝑡𝑟𝑟 =  𝑉𝑉𝑟𝑟𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑔𝑔 =  21,67 –  17,35 =  4,32 𝑟𝑟/𝑚𝑚³ 

 

Cálculos dos volumes de água, cimento, sílica ativa, ar aprisionado e superplastificante: 

𝑉𝑉á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 =  140 𝑟𝑟/𝑚𝑚³  

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚 =
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐺𝐺𝑙𝑙
=  

466,65
3,0

 =  155,5 𝑟𝑟/𝑚𝑚³ 

𝑉𝑉𝑀𝑀í𝑟𝑟 =
𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠í𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝐺𝐺𝑠𝑠í𝑙𝑙
 =

51,85
0,47

=  110,3 𝑟𝑟/𝑚𝑚³  



 
 

49 
 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
Teor de agregado graúdo

𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
=

1010
2,91

=  347,1 𝑟𝑟/𝑚𝑚³ 

 𝑉𝑉𝑔𝑔𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝐺𝐺𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑑𝑑𝑡𝑡 = 1000 𝑥𝑥 1,5% =  15 𝑟𝑟/𝑚𝑚³; 

 

Cálculo da quantidade de areia: 

Primeiro calcula-se o volume total dos materiais com base nas quantidades em peso 

calculadas acima. 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑟𝑟 = 𝑉𝑉á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚 + 𝑉𝑉𝑀𝑀í𝑟𝑟 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑔𝑔𝑡𝑡 𝑔𝑔𝐺𝐺𝑡𝑡𝑉𝑉𝑀𝑀𝑉𝑉𝑡𝑡𝑖𝑖𝑔𝑔𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑉𝑉𝑀𝑀𝑡𝑡𝑟𝑟  

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑟𝑟 = 140 + 155,5 + 110,3 + 347,1 + 15 + 4,32 = 772,22 𝑟𝑟/𝑚𝑚³ 

Por fim, calcula-se o volume de areia, subtraindo 1000 litros, que é igual a 1 metro cúbico, 

por Vtotal. 

𝑉𝑉𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡𝑉𝑉𝑔𝑔 =
1000𝑟𝑟
1𝑚𝑚³

− 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑟𝑟 =
1.000

1
 –  772,22 =  227,78 𝑟𝑟/𝑚𝑚³; 

A dosagem da massa específica saturada de superfície seca SSS da areia é:  

𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑉𝑉𝑔𝑔𝑡𝑡𝑡𝑡𝑉𝑉𝑔𝑔 ∗ GSSS.AN  = 227,78 ∗  2,48 =  564,69 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³; 

 

Massa específica saturada de superfície seca SSS do concreto:  

 𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆.𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙 =  𝑉𝑉á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠í𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + Teorag.g + 𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑟𝑟  

𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆.𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙 = 140 +  466,65 + 51,85 + 1010 + 564,69 + 5,185 =  2.238,37 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚³ 

 

AÏTCIN (2000) explica que como os agregados não estão na condição de saturado de 

superfície seca (SSS) e como o superplastificante (21,67 l/m³) contribuirá com água para a 

mistura, a correção de água tem que ser feita.  

Como estão secos, os agregados absorverão uma certa uma certa quantidade de água da 

mistura. 

A massa Mg do agregado graúdo, descontando-se a absorção, é: 

𝑀𝑀𝑔𝑔.𝐴𝐴.𝐺𝐺. = Teorag.g [1 – A𝑙𝑙𝑎𝑎𝑠𝑠.𝐴𝐴𝐺𝐺] = 1010 �1 – �
1,10
100

�� = 998,89 𝑘𝑘𝑔𝑔  

Esse agregado graúdo seco absorverá: 

𝐴𝐴𝐵𝐵𝑆𝑆𝐴𝐴.𝐺𝐺. =  Teorag.g − 𝑀𝑀𝑔𝑔.𝐴𝐴.𝐺𝐺. = 1010 –  998,89 =  11,11 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑡𝑡 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 

Como a quantidade de água calculada acima será absorvida, a mesma deve adotar o sinal 

negativo, portanto: 

𝐴𝐴𝐵𝐵𝑆𝑆𝐴𝐴.𝐺𝐺. =  −11,11 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑡𝑡 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 
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A massa Mg. A.M. do agregado miúdo a ser pesada é  

𝑀𝑀𝑔𝑔.𝐴𝐴.𝑀𝑀.  = 𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 [1 –𝐴𝐴𝑙𝑙𝑎𝑎𝑠𝑠.𝐴𝐴𝐴𝐴] =  564,69 �1 – �
2,2
100

��  =  552,46 𝑘𝑘𝑔𝑔;  

 

Esse agregado miúdo seco absorverá: 

𝐴𝐴𝐵𝐵𝑆𝑆𝐴𝐴.𝑀𝑀. =  𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆.𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝑀𝑀𝑔𝑔.𝐴𝐴.𝑀𝑀. = 564,69 –  552,46 =  12,23 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑡𝑡 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 

 

Como a quantidade de água calculada acima será absorvida, a mesma deve adotar o sinal 

negativo, portanto: 

𝐴𝐴𝐵𝐵𝑆𝑆𝐴𝐴.𝑀𝑀. =  −12,23 𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑡𝑡 á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 

 

Agora deve-se realizar a correção da água, levando em conta os valores de água absorvidos 

pelos agregados, descritos acima, e a quantidade de água trazida pelo superplastificante, 

portanto, temos: 

𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙 = 𝑉𝑉𝑔𝑔 − 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑆𝑆𝐴𝐴.𝐺𝐺. − 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑆𝑆𝐴𝐴.𝑀𝑀. = 17,35 + (−11,11) + (−12,23) =  −5,99 𝑟𝑟/𝑚𝑚³  

 

Como a correção resultou em um valor negativo, significa que devemos adicionar mais água à 

mistura para compensar esse déficit. 

 𝑉𝑉á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑓𝑓𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑉𝑉á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑙𝑙 = 140 + 5,99 = 145,99 𝑟𝑟/𝑚𝑚³ 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apêndice F – Sequência para a produção do C.A.D. em laboratório, conforme método MENDES (2002) 
 

As misturas do concreto foram feitas em uma betoneira com capacidade para 120 

litros. 

 

A mistura do concreto obedeceu-se os seguintes procedimentos: 

1) O interior da betoneira foi cheio de água e retirado o excesso; 

2) Os materiais foram adicionados na seguinte ordem: 

100% da brita, 25% da água, misturados por 1 minuto; 

3) 100% do cimento, 100% da sílica ativa, 75% da água, misturados por 1 minuto; 

4) Adicionou-se 100% da areia misturou-se por mais 2 minutos; 

5) Desligou-se a betoneira por 2 minutos; 

6) Adicionou-se o aditivo superplastificante e misturou-se por mais 5 minutos; 

 

 
Figura 11 – Betoneira com capacidade para 120 litros 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A fim de manter um padrão de qualidade, os procedimentos descritos acima foram repetidos 

em todas as dosagens. Conforme orienta o fabricante do superplastificante, GCP APPLIED 

TECHNOLOGIES, “Os aditivos da linha MIRA FLOW devem ser adicionados diretamente 

no concreto após a mistura dos materiais ou no final do carregamento. Nunca deve ser 

adicionado sobre os materiais secos”. 
Fonte: Elaborado pelo autor  
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7. ANEXOS 
ANEXO  A – Relatório de ensaios de cimento 

 

Fonte: LafargeHolcim 
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ANEXO B – Características físicas e químicas da sílica ativa 

Caracteristicas Valor Unid. De 
medida

Limite 
inferior

Limite 
superior

Equivalente alcalino em NA2O 0,9 % 1,50
% Óxidos de Silício SIO2 96 % 85
UMIDADE 0,4 % 3,0
PERDA AO FOGO 1,3 % 6,0
% RETIDO um (325 MESH) 0,8 % 10,0
DENSIDADE 0,47 g/cm³ 0,20 1,00
pH 6,6 %
Óxidos de Sódio Na2O 0,1 %
Óxidos de Ferro Fe2O3 0,1 %
Óxido de Calcio CaO 0,6 %
Óxido de Aluminio AL2O3 0,2 %
Óxido de Magnésio MgO 0,5 %
Óxidos de Potácio K2O 1,1 %  

Fonte: Fabricante: Dow Corning / Palmyra do Brasil in. Com. Ltda. 
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ANEXO  C – Declaração de realização de ensaios laboratoriais 
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ANEXO C – Declaração de realização de ensaios laboratoriais (continuação) 

 
Fonte: UNICERP 
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