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RESUMO

Este trabalho apresenta a bibliografia do concreto e seus componentes
(aglomerante, agregados e aditivos) bem como o desenvolvimento do concreto e os
conceitos básicos de protensão, o objetivo da pesquisa e desenvolver um concreto
que atenda as especificações de projeto dos pisos protendidos para uma unidade de
beneficiamento de grão para uma empresa de Santa Catarina. O projeto prevê um
concreto com teor de argamassa baixo e resistência em horas especificas para
protensão das cordoalhas. Em primeiro momento não foi possível atender as
exigências de projetos pois o concreto não bombeava sendo que esta era única
maneira de levar o concreto até o local de aplicação. Algumas alterações foram
recomendadas pelo projetista e com isso novo traço de concreto foi desenvolvido
este atendeu todas as exigências de resistência, bombeabilidade, tempo de pega e
acabamento superficial. Além dos ensaios de laboratório foi realizado panos teste
para garantir a qualidade final do piso.
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ABSTRACT

This work presents the bibliography of concrete and its components (binder,
aggregates and additives) as well as the development of concrete and the basic
concepts of prestressing, the research objective and to develop a concrete that
meets the design specifications of prestressed floors for a unit of grain processing for
a company in Santa Catarina. The project foresees a concrete with low mortar
content and resistance in specific hours for the prestressing of the strands. At first, it
was not possible to meet the project requirements as the concrete did not pump and
this was the only way to take the concrete to the application site. Some changes
were recommended by the designer and with this new concrete mix was developed
that met all the requirements of strength, pumpability, setting time and surface finish.
In addition to laboratory tests, test cloths were carried out to ensure the final quality
of the floor.

Keywords: Concrete. prestressing. Floor. Age requested. Prestressed.
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1. INTRODUÇÃO

O concreto é o material mais utilizado na construção civil, ele destaca-se por
sua relação custo-durabilidade, resistência à compressão e ao fogo. Não obstante, o
concreto possui limitações como, por exemplo, a sua resistência à tração devido ao
seu comportamento frágil (Medeiros 2012).
Para sanar a fragilidade do concreto a tração novas tecnologias são
desenvolvidas, uma delas é o concreto protendido. Segundo Almeida Filho (2002
apud Fernandes 2018), o primeiro registro de patente relacionado à protensão data
o ano de 1872, em que um engenheiro estadunidense chamado P. H. Jackson criou
um sistema no qual era feita uma união de vigas com blocos individuais por meio de
um tirante.
De acordo com Rodrigues (2010), no Brasil, já na década de 70, foram
executadas obras em concreto protendido de grande expressão como, por exemplo,
as pistas do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, com pistas de 150 m de
comprimento.
Neste trabalho será estudado o concreto para pisos protendido industriais.
Segundo Carvalho, Pitta (1996), “os pisos industriais são estruturas que devem
suportar, na maior parte das vezes, solicitações tão diferenciadas em magnitude
quanto em tipo e forma de atuação, o que lhes torna a concepção e o projeto
atividades que exigem precauções extremadas”
As estruturas em concreto protendido são utilizadas quando se deseja obter
um desempenho estrutural melhor, porem o concreto utilizado para a execução de
um piso industrial em concreto protendido deve ter características específicas. E
para isso o presente trabalho visa avaliar e desenvolver um concreto que será
utilizado na execução de uma unidade de beneficiamento de grão na região sul do
Brasil.
O projeto estrutural apresenta os requisitos para desenvolvimento do concreto
bem como as resistências axiais e diametrais, porém a região que o mesmo será
executado tem limitação em ralação a matéria prima do concreto, limitando e
dificultando o desenvolvimento do concreto para atender os requisitos especificados.
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1.1 JUSTIFICATIVA
O concreto sofre diversas variações volumétricas durante sua vida útil. Para
dissipar as movimentações e evitar danos provenientes dessas variações, surgem
as juntas.
Segundo Bina, Teixeira (2002), “se a maioria das futuras patologias dos pisos
e pavimentos está ligada diretamente às juntas, e se as juntas são as principais
responsáveis pelas interdições e redução da vida útil do piso, criou-se a
necessidade pela busca de uma solução capaz de atender a esse requisito, neste
caso a solução está diretamente relacionada a um melhor método construtivo que
permite a redução do número de juntas, que atualmente pode-se dizer tratar-se dos
pisos e pavimentos de concreto protendido”.
Segundo Vasconcelos (1979), “a principal razão da utilização da protensão
está na diminuição do número de juntas e na eliminação do perigo de fissuração dos
pisos e pavimentos de concreto”, para isso são utilizados níveis de protensão,
podem ser divididos entre parcial, limitada e completa. Por meio dos limites
fornecidos pela NBR 6118.
Para a especificação do concreto deverão ser levados em consideração
aspectos como, tipo do cimento, resistência à tração na flexão, resistência à
compressão axial, relação água/cimento (a/c), consumo mínimo de cimento,
abatimento do tronco de cone, teor de ar incorporado, teor de argamassa, tempo de
pega do cimento, caracterização dos materiais, compatibilidade entre aditivo e
cimento, equipamentos de dosagem e mistura, tempo de mistura, entre outros dados
foram fornecidos no projeto.
Desenvolver um concreto parece algo simples quando os matérias existentes
na região da execução da obra são de qualidade e atendem as normas, no dia a dia
da obra isso nem sempre é possível, no local que a obra será executada existe
limitação nos agregados e o desafio é desenvolver um concreto que atenda as
especificações de projeto, sabendo que se o concreto não tiver qualidade a
protensão perde sua finalidade. Esse trabalho justifica a necessidade de execução
de traço de concreto que atenda as resistências especificada em projeto no tempo
de 16 horas, 30 horas, 5 dias e 28 dias com a utilização dos materiais disponível na
região onde a obra será executada e deve apresentar pisos com qualidade e planos.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 GERAL
O objetivo da pesquisa e desenvolver um concreto que atenda as
especificações do projeto, sendo na resistência como no acabamento final da
superfície do piso, e também permita o lançamento e adensamento com qualidade.

1.2.2 ESPECÍFICOS

•

Avaliar a qualidade dos agregados disponível;

•

Analisar e desenvolver traços de concreto atendendo as especificações de
projeto;

•

Avaliar o desempenho dos concretos submetidos aos testes práticos de
lançamento e acabamento;

•

Analisar o desempenho final dos pisos executados.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 ENGENHARIA CIVIL E SUA ORIGEM
A engenharia civil é considerada uma das profissões mais antigas da
humanidade, o assunto teve origem quando o homem sentiu obrigado a construir
suas próprias moradias para se proteger da natureza usando os materiais
disponíveis nos locais onde viviam, sendo assim com o passar do tempo foi
aprimorando e dando novas formas a suas moradias (QUEIROZ, 2019).
Bazzo e Pereira (2006, p. 77) especificam que:
É difícil estabelecer o início da atividade da engenharia no Brasil, mas
podemos afirmar que ela efetivamente começou com as primeiras
casas construídas pelos colonizadores que, naturalmente, hoje não
seriam classificados como obras de engenharia. Em seguida, ainda
de forma muito rudimentar, vieram as primeiras obras de defesa,
muros e fortins. Mas a engenharia, tal como na época era entendida,
parece ter entrado no Brasil através das atividades dos ofíciosengenheiros e dos mestres construtores de edificações civis e
religiosas.

De acordo com Queiroz (2019) além das moradias a construção teve seus
avanços ainda nas antigas civilizações em diversos segmentos como canais de
drenagens e irrigação, estradas, pontes, sistemas para abastecimento de água,
terraços para plantações com estruturas de contenção dos terrenos, tuneis, portos,
barragens, poços para coleta de água, etc.
O concreto é o material estrutural mais utilizado nos dias atuais, não é nem
tão resistente e nem tão tenaz quanto o aço, mas possui excelente resistência a
água comparado a madeira e ao aço comum, o concreto tem a capacidade de
resistir a ação da água sem sofrer deterioração sérias na estrutura, a fim de que
esse material seja ideal para estruturas destinadas a controlar, estocar e transportar
água. Uma das primeiras aplicações conhecidas do concreto teve início com
aquedutos (Figura 1) e muros de contenção de água, construídos pelos romanos
(MEHTA; MONTEIRO, 1994).
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Figura 1 – Aquedutos Romano

Fonte: ROMAPRAVOCÊ (2022)

Helene e Terzian (1992, p. 64) complementam que “a partir da década de 20
há um grande desenvolvimento da engenharia nacional e as obras de concreto
armado passam a assumir cada vez maior a importância”.

2.2 CONCEITO DO CONCRETO
Entende-se que o concreto é um produto ou serviço, e tem sua função
importante para a edificação de muitas obras, esse material construtivo amplamente
disseminado pode ser encontrado em muitos locais como casas de alvenaria, em
rodovias, em pontes, nos edifícios mais altos do mundo, em torres de resfriamento,
usinas hidrelétricas e nucleares. (PEDROSO, 2009).
Neville e Brooks (2013, p. 2) definem que:
O concreto, no sentido mais amplo, é qualquer produto ou
massa produzido a partir do uso de um meio cimentante. Geralmente
esse meio é o produto da reação entre um cimento hidráulico e água,
mas atualmente mesmo essa definição pode cobrir uma larga gama
de produtos. O concreto pode ser produzido com vários tipos de
cimento e também conter pozolanas, como cinza volante, escorria de
alto-forno, sílica ativa, adições minerais, agregados de concreto
reciclado, aditivo, polímeros e fibras.
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Segundo os autores o concreto é um produto que precisa dos dois
componentes essenciais que são água e cimento, os outros elementos podem ser
substituíveis com diversos matérias sólidos.
A NBR 12655 (ABNT, 2006), identifica que o concreto pode ser composto por
escolhas de materiais cujo os componentes devem atender as exigências
estabelecidas. Entre tanto deve se observar a consistência, massa especifica,
resistência, durabilidade, proteção das barras de aço quanto a corrosão e o sistema
construtivo em que a estrutura da obra requer.
Conforme Pedroso (2009, p.14):
Estima-se que anualmente são consumidas 11 bilhões de
toneladas de concreto, o que da Federación Iberoamericana de
Hormigon Premesclado (FIHP), aproximadamente, um consumo
médio de 1.9 toneladas de concreto por habitante por ano, valor
inferior apenas ao consumo de água. No Brasil, o concreto que sai de
centrais dosadoras gira em torno de 30 milhões de metros cúbicos.

Para o autor o concreto é fundamental para a engenharia civil de modo que o
consumo do mesmo é alto se comparar com os outros elementos da construção civil.
O concreto é utilizado como um material estrutural, recebem o nome de
concreto estrutural três métodos diferentes que são aplicados: o concreto simples,
que não tem nenhum tipo de armadura; concreto armado quando tem armadura,
mas que não é pré-tracionada, e concreto protendido que tem uma armadura ativa
pré-tracionada. Quando o concreto comum acrescentado a uma ferragem passiva
em forma, o concreto comum passa a ser chamado de concreto armado, é utilizado
habitualmente em produções de fundações, vigas, pilares, lajes entre outras
estruturas em obras, o concreto e a armadura trabalham juntos em seu meio
construtivo, mas cada um com uma função diferente (COUTO; CARMINATTI;
NUNES; MOURA, 2013).
Segundo os autores Helene e Andrade (2007) o concreto (Figura 2) possui
duas fases diferentes, o concreto fresco, o qual estabelece em um período de tempo
curto, que pode variar aproximadamente de uma hora a cinco horas, este tempo
compreende o intervalo do processo de mistura, transporte, lançamento e ao
adensamento do concreto. A segunda fase denomina-se como o concreto
endurecido, que compreende o início da hidratação do cimento e o endurecimento
do concreto, prolonga-se por toda a vida útil do material.
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Figura 2 – Concreto Usinado

Fonte: CONCRENORTE (2022)

Yazigi (2008), relata que o concreto deve ser dosado de forma a atender e
assegurar após a cura, as exigências estruturais apontada no projeto da estrutura. A
resistência que deve ser atendida no corpo de prova nos 28 dias será dita como
resistência padrão.
Conforme ISAIA (2005), o concreto é um dos materiais mais relevantes dos
últimos anos, pois ajudou muito a atender a privação das obras de infraestrutura no
mundo. O concreto resiste muito bem a resistência a compressão, mas deixa a
desejar na resistência a tração, por esse motivo criou-se o concreto armado, ou seja,
a incorporação do aço juntamente ao concreto, assim possibilitando a construção de
edifícios mais altos e com maiores vãos.
Como diz GIONGO (2007), o concreto é composto por alguns materiais
básicos como agregados miúdos, graúdos, água e cimento. Mas além destes, podese também implementar aditivos e adições ao traço, aumentando a resistência e
diminuindo a porosidade.
De acordo com MEHTA e MONTEIRO (2008), o consumo atual de concreto é
estimado em 11 bilhões de toneladas métricas ao ano, existindo três razões
principais para que o concreto seja tão utilizado como material estrutural na
engenharia:
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a) Excelente capacidade de resistência à água, sendo utilizado para controle,
armazenamento e transporte. O uso do concreto para barragens, revestimento de
canais e pavimento é comum em qualquer parte do mundo. Além disso, elementos
estruturais expostos à umidade, como estacas, fundações, sapatas, lajes, vigas, etc.,
frequentemente são executados com concreto (armado ou protendido).
b) Facilidade com que podem ser obtidos elementos estruturais através de
uma variedade de formas e tamanhos. Como o concreto fresco tem consistência
plástica, favorece a moldagem em fôrmas pré-fabricadas e, quando endurecido, a
fôrma pode ser retirada e reutilizada.
c) Popularidade do concreto entre os engenheiros, devido ao baixo custo e
rápida disponibilidade do material para uma obra. Os principais componentes,
agregado, água e cimento, são relativamente baratos e facilmente encontrados em
todos os lugares do mundo.
Segundo HELENE e LEVY (2003), o concreto terá um futuro cada vez mais
promissor nas próximas décadas, uma vez que sua versatilidade arquitetônica,
aliada à durabilidade crescente, possibilitará a realização e o desenvolvimento de
qualquer projeto.
2.2.1 Cimento Portland
O concreto de cimento Portland é um produto básico da indústria da
construção civil, para ser feito o processo de mistura do concreto se utiliza em média
para 1 m³ do material, 42% de agregado graúdo (brita), 40% de areia, 10% de
cimento, 7% de água e 1% de aditivos químicos. Como pode ser observado 82% do
concreto é formado por agregados (QUARESMA, 2009).
Para atingir um concreto resistente, durável, econômico e de bom aspecto,
deve-se estudar os seguintes itens: propriedades de um dos materiais componentes,
os fatores que podem altera-las, o proporcionamento adequado e execução
cuidadosa da mistura, deve ocorrer o processo de transporte, lançamento nas
formas e adensamento de maneira correta, cuidados na cura, hidratação do cimento
sem interrupções por um tempo longo,

é preciso que as condições ambientais

favoreçam as reações que se processam, por isso deve-se evitar a evaporação
prematura da água necessária para a hidratação do cimento. O que se denomina
cura de concreto, o modo de realizar a verificação do concreto durante a fabricação
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e após o endurecimento (ALMEIDA, 2002).
A mistura do cimento Portland pode ser dita como essencialmente a mistura
dos matérias cálcico, como calcário ou giz, e a sílica e a alumina encontradas em
argilas ou folhelhos. Para se produzir o cimento consiste no processo de moer as
matérias-primas cruas até a obtenção de um pó bastante fino, mistura-las com
medidas predeterminadas e queima-las em um grande forno rotativo em uma
temperatura próxima a 1400 ºC (NEVILLE; BROOKS, 2013).
De acordo com a NBR 16697 (ABNT, 2018) temos uma lista com as siglas e
classes de todos os produtos que são encontrados de cimento no mercado brasileiro
como demonstra na tabela 1 a seguir.
Tabela 1 – Siglas e classes do Cimento Portland

Fonte: NBR 16697: Cimento Portland - Requisitos (ABNT, 2018).

De acordo com Neville (2016) o cimento (Figura 7) é descrito como um
material com propriedades adesivas e coesivas que são capazes de unir fragmentos
minerais e transformando em um material compacto.
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Figura 3 – Cimento Portland.

Fonte: Votorantim Cimentos (2022)

Diferentes tipos de cimento apresentam diferentes características e
desempenhos, assim como marcas diferentes de um mesmo tipo de cimento
também podem apresentar desempenhos diferentes. A alteração de tipos de cimento
ou a troca de marca deve sempre ser procedida de uma investigação para que seja
possível avaliar o impacto da mudança nas características finais do concreto.
Para o autor é imprescindível a análise e testes de todos os materiais, se
caso ocorra a mudança e acarreta em uma nova compra de material, primeiramente
que seja analisado e testado corretamente para que não ocorra nenhum impacto
significante no andamento ou após a execução da obra.
Vários fatores influenciam na reologia de materiais a base de cimento, como:
- Relação água/cimento;
- Composição química;
- O tempo de hidratação do cimento;
- A reatividade química do fíler;
- A distribuição granulométrica;
- Massa especifica;
- A textura superficial;
- Geometria das partículas;
- As propriedades do aditivo químico;
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- Temperatura;
- Umidade onde o material é preparado e aplicado.
A vários fatores que devem ser considerados, se julga um meio difícil pois
existem interações físico-químicas entre eles. No termo de fluidez da mistura, dentre
suas características físicas, os mais importantes a se considerar são a área
superficial e a distribuição granulométrica. (CASTRO; LIBORIO; PANDOLFLLI,
2011)
2.2.2 Água
De acordo com Recena (2015) a água é mais um dos componentes
imprescindíveis para a produção do concreto, determina serias alterações nas
características do material concreto, é possível também a água trazer consigo
impurezas que podem comprometer na qualidade do concreto.
Neville (2016, p. 289) expressa que:
A água no concreto é constituída por aquela adicionada a mistura e por
aquela retida pelos agregados no momento de sua colocação na betoneira. Parte da
primeira está absorvida na estrutura de poros do agregado, enquanto outra parte
está na forma livre na superfície do agregado e, portanto, não difere da água
adicionada diretamente a betoneira.
Segundo o autor, a água pode estar já contida no próprio agregado, nos poros
do material pode estar preenchido ou com ar ou em partes por água.
Na mistura do concreto a água é um dos componentes mais importantes, a
quantidade aplicada na mistura fator água/cimento determina a resistência final do
concreto, esse fator também pode ocasionar patologias graves pela utilização de
águas não potáveis ou com grande concentração de cloretos, que pode ocorrer o
processo de corrosão da armadura (SOUZA; RIPPER, 1998).
Situações como quando o agregado de cimento não estiver totalmente
saturado pela água provocam um senário delicado, seus poros ainda estão
preenchidos com ar. Após a aplicação da água leva-se entorno de 30 minutos para
preencher totalmente os locais que aviam poros vazios do material, essas situações
são difíceis para ser controladas, provocando assim incertezas na quantidade a ser
aplicada no processo da mistura (NEVILLE, 2016).
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2.2.3 Agregados
Em geral, os produtores de agregados minerais no Brasil aderem os
procedimentos laboratoriais da ABNT, reunindo como referência as etapas inicias de
caracterização mineralógica e petográfica dos depósitos, objetivando a definição das
propriedades requeridas para os diferentes usos: concreto e argamassa de cimento
Portland, com e sem finalidade estrutural; concreto asfáltico; lastro ferroviário;
aterros; proteção de taludes; filtros, dentre outros (LUZ; ALMEIDA, 2012).
Os agregados naturais são produzidos a partir de materiais rochosos
consolidados e sedimentares, por exemplo a areia e cascalhos. As rochas
consolidadas são submetidas a processos de britagem e moagem para atingir as
medidas granulométricas requeridas pela construção civil (BERTOLINO et al., 2012).
Ceratti e Reis (2011) afirmam que “Agregado é um termo coletivo para areias,
pedregulhos e rochas minerais em seu estado natural ou britados em seu estado
processado. Há ainda de se considerar os agregados artificiais”.
De acordo com Neville (2016) os materiais agregados são mais baratos do
que o material cimento, então para fins econômicos os agregados são utilizados na
maior quantidade possível, e assim diminuindo a quantidade de cimento. Mas não é
pensando somente na economia que os agregados são utilizados, eles também
trazem a vantagens técnicas consideráveis na qualidade do concreto, que consigo
trazem uma maior estabilidade de volume e uma maior durabilidade do que fosse
utilizado somente a pasta de cimento hidratada.
Segundo a ABNT 7211:2011 aplica-se as definições:
Agregado miúdo: agregado cujo os grãos passam pela peneira com abertura
de malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 150 µm,
em ensaio realizado de acordo com a ABNT NBR NM 248, com peneiras definidas
pela ABNT NBR NM ISO 3310-1.
Agregado graúdo: Agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura
de malha de 75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 4,75 mm,
em ensaio realizado de acordo com a ABNT NBR NM 248, com peneiras definidas
pela ABNT NBR NM ISO 3310-1.
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Figura 4: Brita 1, Granulometria de 9,5 mm até 19,0mm

Fonte: Mineração Barroso (2022)

Figura 5: Brita 0, granulometria de 4,8 mm até 9,5mm

Fonte: Mineração Barroso (2022)
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Figura 6: Areia industrial, granulometria de 0,075mm até 4,8mm.

Fonte: Mineração Barroso (2022)

Figura 7: Areia natural. Granulometria de 0,075mm até 4,8mm.

Fonte: Eriana (2022).

Os requisitos gerais dos agregados para ser considerado matérias que
atendem a norma devem ser compostos por grãos de minerais duros, compactos,
estáveis, duráveis e limpos, esses materiais não podem conter substancias de
natureza que em quantidades significativas possam ocasionar diferença no tempo
da hidratação e do endurecimento do cimento, outra causa seria na proteção da
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armadura contra a corrosão, a durabilidade ou, quando for requerido o aspecto
visual externo do concreto de acordo com ABNT 7211:2011.
As características externas dos agregados em especial a textura e a forma
superficial da partícula são de extrema importância para as propriedades de um
concreto endurecido e fresco. A forma desses corpos tridimensionais é de difícil
descrição, sendo assim necessário redimensionar algumas formas geométricas
desses corpos, sendo eles;
O arredondamento avalia o discernimento relativa ou angulosidade das
arestas de uma partícula. O arredondamento real de uma partícula é consequência
da resistência mecânica e resistência ao desgaste da rocha–mãe e do desgaste que
essa partícula foi submetida. Por exemplo, os agregados britados, a sua forma
depende da característica da rocha–mãe, do tipo do britador, e de sua taxa de
redução.
- Irregular: considera-se naturalmente irregular ou parcialmente resignado por
atrito e com ângulos arredondados.
- Lamelar: é um material em que suas espessuras são menores que as outras
duas dimensões.
- Anguloso: possuem ângulos bem definidos na solicitação de faces
razoavelmente planas.
- Alongado: material que em geral é anguloso no qual seu comprimento é
maior que as outras duas dimensões.
- Lamelar e alongado: material em que seu comprimento é bem maior que a
largura e está bem maior que sua espessura (NEVILLE; BROOKS, 2013).

2.2.4 Aditivos
O aditivo químico é um material utilizado em pouca proporção comparado aos
outros componentes utilizados para a mistura do concreto, sua proporção máxima
utilizado é de 5% em relação ao peso do cimento, o aditivo tem como função alterar
os traços específicos do concreto, seu atributo principal é ser um superplastificante,
outros fatores que o aditivo influencia na particularidade do concreto é retardar ou
acelerar o processamento de cura do concreto (NEVILLE, 2016).
Recena (2015) define que:
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O aditivo deve, como na medicina ser encarado como um remédio ou como
um complemento fortificante que, em dosagens adequadas e em casos específicos,
resolve problemas, mas se empregado indiscriminadamente ou em dosagens
incorretas, resulta por criar efeitos colaterais graves ou perdem a ação especifica.
Segundo a afirmação do autor o aditivo tem características muito importante
na produção do concreto, porem deve se obter cuidados importantes na dosagem do
mesmo, o aditivo deve ser adicionado sempre por pessoas especializadas na área
pois quantidades incorretas do produto podem resultar em problemas graves.
Neville (2016, p. 258) “os aditivos são normalmente classificados conforme
sua função no concreto, mas, frequentemente, eles possuem ações adicionais. A
classificação da ASTM C 494-10 é a seguinte”:
Tipo A: Redutor de água
Tipo B: Retardador
Tipo C: Acelerador
Tipo D: Redutor de água e retardador
Tipo E: Redutor de água e acelerador
Tipo F: Redutor de água de elevado desempenho ou superplastificante
Tipo G: Redutor de água de elevado desempenho e retardador ou
superplasticante e retardador
Tipo S: Desempenho especifico

2.3 RESISTÊNCIA DO CONCRETO
De acordo com Neville (2016) a resistência do concreto corriqueiramente é a
propriedade mais importante, em outras situações praticas as características,
durabilidade e a permeabilidade passam a ser mais relevantes.
Conforme a NBR 6118 (ABNT, 2003) as estruturas de concreto necessitam
ser projetados e construídos de modo sob os critérios e condições ambientais
previstas na época do projeto e quando utilizados conforme preconizado em projeto
conservem suas seguranças, estabilidade e aptidão em serviço durante todo o
período equivalente à sua vida útil.
A resistência é a medida limite de tensão necessária para que o material sofra
o rompimento. Em concretos está resistência é criada através da solidificação de seu
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aglomerante, o cimento e por isso é necessário que este tenha a hidratação. Quando
ocorre a hidratação do cimento ela é de maneira lenta e consequentemente o
concreto acaba sofrendo alteração sua resistência durante toda a vida útil, ficando
assim está a variação mais evidenciada nos primeiros dias (MEHTA; MONTEIRO,
2014).
A resistência do concreto em uma determinada idade e submetido a cura
úmida a uma temperatura especifica resulta de dois fatores: a relação água/cimento
e o grau de adensamento. Se o concreto está plenamente adensado, sua resistência
é considerada inversamente proporcional a relação de água/cimento (NEVILLE,
2016).
Um dos fatores essenciais que atuam para um longa durabilidade e
resistência de uma estrutura de concreto é a correta execução da estrutura, o
controle tecnológico dos materiais utilizados para a elaboração da mistura do
concreto e os estudos da dosagem (YAZIGI, 2008).
Os autores Neville e Brooks (2013, p. 95) definem que:
A resistência, bem como a durabilidade e alterações de
volume da pasta de cimento endurecido, parece não depender tanto
da composição química quanto da estrutura física dos produtos de
hidratação do cimento e de suas proporções volumétricas relativas.

Para se obter a resistência desejável de determinados materiais deve se
observar as seguintes situações, mistura dos componentes, cuidados no processo
de cura e muitos ensaios em laboratório com os componentes, esses processos são
influenciados por: Neville (2016).
a) Relação entre cimento e água.
b) Relação entre cimento e agregado.
c) Granulometria, textura superficial, forma, resistência e rigidez
das partículas de agregado.
d) Dimensão máxima do agregado.
O concreto é classificado a partir de suas resistências a compressão com três
amplas categorias: baixa resistência, resistência moderada e alta resistência, então
respectivamente o concreto é classificado sendo menos de 20 Mpa, de 20 Mpa à 40
Mpa e acima de 40 Mpa, nesta ordem (MEHTA; MONTEIRO, 2014).
A resistência a compressão do concreto não pode ser muito superior do que a

26

resistência da maior parte dos agregados que estão contido nele, embora de não ser
fácil determinar a resistência a compressão das partículas isoladas. É difícil realizar
ensaios para ponderar essa resistência das partículas, e a informação necessária
deve ser obtida, por determinação indiretas, por meios de ensaios de esmagamento
de agregados em estado solto, da força necessária para adensa-los e do
desempenho do agregado do concreto (NEVILLE, 2019).
O termo adição faz referência de maneira mais ampla a qualquer material
além de água, agregados e cimento, que é utilizado como ingrediente do concreto e
é adicionado antes ou durante sua mistura (MALHOTRA; MEHTA, 1996).
Conforme Dal Molin (2011), as adições minerais utilizadas atualmente no
concreto, são advindas de outras indústrias onde seriam descartadas em locais
inapropriados causando inclusive contaminação de solo e fontes de água. Elas são
geradas em grandes quantidades como a cinza da casca de arroz e os resíduos da
indústria siderúrgica, fazendo com que os uso das adições no concreto reduza este
impacto ambiental causado pelo descarte destes materiais na natureza além de
diminuir o volume de matérias-primas extraídas pela indústria da construção civil. Ao
incorporar adições minerais reduz-se também a poluição gerada como durante a
emissão do CO2 (Dióxido de Carbono) que no Brasil por exemplo por tonelada é de
600kg.
Além de todos estes fatores positivos ao incorporar adições minerais obtémse cimentos com melhores características técnicas, sendo que as adições modificam
a estrutura interna da pasta de cimento hidratada e desta forma promovem uma
série de melhorias como a redução da porosidade, redução do calor de hidratação,
aumento a resistência ao ataque de sulfatos e diminuição das expansões
decorrentes das reações álcali-agregado (DAL MOLIN, 2011).
Ainda segundo a autora, as adições podem ser classificadas em:
•

Material Cimentante: para este material, não é necessário a presença

de hidróxido de cálcio no cimento Portland para formação dos produtos cimentantes.
Mas, devido à demora no processo de hidratação e formação insuficiente de
produtos cimentantes, o que impossibilita a aplicação estrutural. Ao ser utilizado
como adição no cimento Portland, o hidróxido de cálcio e gipsita presentes acelera o
processo de hidratação;
•

Fíler: que é uma adição mineral composta por um pó muito fino que

não tem atividade química, fazendo com que sua ação seja unicamente de
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empacotamento granulométrico agindo como redutor do efeito de capilaridade e
permeabilidade do concreto aumentando a trabalhabilidade;
•

Material Pozolânico: A NBR 12653 (ABNT, 2014), define material

pozolânico como silicosos ou silicoaluminosos, que sozinhos tem pouca ou nenhuma
propriedade ligante, mas que, quando dividido finamente e sob água, reagem com
hidróxido de cálcio à temperatura ambiente formando compostos ligantes. A norma
classifica ainda quanto a origem das pozolanas como naturais ou artificiais. As
pozolanas naturais, são materiais de origem vulcânica, geralmente de caráter
petrográfico ácido (maior que 65% de Dióxido de Silício (SiO2)) ou de origem
sedimentar, com atividade pozolânica. Já as pozolanas artificiais, são materiais que
tem sua origem no tratamento térmico ou subprodutos industriais com atividade
pozolânica. Dentre a grande quantidade de materiais pozolânicos podem ser citados
a cinza volante, cinza de casca de arroz, escória granulada de alto-forno, sílica-ativa,
metacaulim e outros.
2.4 LABORATÓRIO
Dosagem ou traço de concreto é a determinação da mistura ideal e mais
econômica de um concreto, com características capazes de atender às condições de
serviço, utilizando os materiais disponíveis na região (RIBEIRO, PINTO E
STARLING, 2011).
Em princípio, os requisitos básicos usuais a serem atendidos são: resistência
mecânica, mais especificamente a resistência à compressão; trabalhabilidade,
adequada a cada situação específica; durabilidade, frente às solicitações às quais o
concreto será exposto durante sua vida útil; e a deformabilidade, necessária à
estrutura especificada (TUTIKIAN E HELENE, 2011).
Para a confecção de um concreto de qualidade é necessário a utilização de
materiais característicos adequados à sua produção, estes devem possuir algumas
propriedades específicas em certos aspectos que deverão ser levadas em
consideração, já que a qualidade do produto final dependerá da qualidade dos
insumos e sua correta aplicação (CALADO, 2015).
As estruturas de concretos devem ser projetas e construídas de modo que,
sob as condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas
conforme preconizado em projeto, apresentem segurança, estabilidade e aptidão em
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serviço durante o período de vida útil de acordo com a norma ABNT NBR 6118.
O controle de qualidade dos agregados é indispensável, é realizado através
de ensaios tecnológicos em laboratórios especializados em agregados, no caso dos
estudos em laboratórios brasileiros é baseado em normas da ABNT. Nesses estudos
pode ser usado os limites máximos e mínimos das especificações requeridas sobre
os agregados (FRAZÃO, 2007).
O ensaio de abatimento do tronco de cone permite à avaliação da
consistência e verificação da coesão e fluidez da mistura. Este parâmetro muita das
vezes é definido em função da densidade da armadura do elemento estrutural.
(ASSUNÇÃO,2002).
Para se obter a resistência mecânica do concreto, é feito um processo em
laboratório, este ensaio é realizado com o teste de compreensão dos corpos de
prova que devem ser moldados de acordo com normas especificas para esse
ensaio, o rompimento é realizado com uma prensa hidráulica (RECENA, 2015).
2.5 CONCRETO PROTENDIDO
Segundo Almeida Filho (2002 apud Fernandes 2018), o primeiro registro de
patente relacionado à protensão data o ano de 1872, em que um engenheiro
estadunidense chamado P. H. Jackson criou um sistema no qual era feita uma união
de vigas com blocos individuais por meio de um tirante. Na década de 20, Eugène
Freyssinet desenvolveu métodos de estimativa das perdas de protensão e um
sistema de ancoragem de 12 cabos em cunha cônica.
De acordo com Rodrigues (2010), no Brasil, já na década de 70, foram
executadas obras em concreto protendido de grande expressão como, por exemplo,
as pistas do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, com pistas de 150 m de
comprimento. No caso dos pisos industriais, o autor afirma que há exemplos
notáveis com grandes dimensões, todavia, havia dificuldade de prática do sistema
aderido (sistema com bainhas preenchidas com calda de cimento).
Ambos os autores ratificam que, no final dos anos 90, chegou ao Brasil o
sistema não aderido, composto por cordoalhas engraxadas com aplicação mais
acessível, permitindo a acomodação nas espessuras praticadas. Rodrigues (2010)
afirma que o sistema possibilitou que a protensão fosse mais acessível e, dessa
forma, também mais competitiva e comum nos pisos industriais de médio a grande
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porte.
2.6 NORMATIZAÇÃO
No Brasil, as estruturas de concreto protendido e as de concreto armado eram
abordadas em normas distintas. A primeira norma a tratar de estruturas protendidas
foi a NBR 116, esta foi substituída pela NBR 7197:1989. Em 2003 as normas de
concreto armado e concreto protendido foram unificadas na norma NBR 6118:2003.
Atualmente as estruturas de concreto estrutural são concebidas sob égide da ABNT
NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.
A concepção de qualquer projeto de um elemento estrutural em concreto
armado ou protendido deve levar em conta o meio em que este será executado,
para que a estrutura como um todo tenha uma durabilidade maior. A norma brasileira
classifica esses meios em classes de agressividade ambiental (CAA), de acordo com
a Tabela 3.
Tabela 3: Classe de agressividade ambiental

Fonte:ABNT NBR 6118 (2014)

Por meio da definição da classe de agressividade ambiental definida, a norma
traz a designação da qualidade do concreto de acordo com a técnica estrutural
aplicada (estruturas armadas ou protendidas) conforme Tabela 4:
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Tabela 4:Qualidade de concreto de acordo com a Classe de agressividade

Fonte: NBR 6118 (2014)

A NBR ainda aponta que a Classe de agressividade ambiental rege o
cobrimento nominal à que as armaduras devem ser submetidas, novamente sob
especificação do tipo de estrutura utilizada (Tabela 5)
Tabela 5: Cobrimento de acordo com a classe de agressividade.

Fonte: NBR 6118-(2014)

Por fim, determinam-se, por meio da classe de agressividade ambiental, as
exigências de durabilidade das estruturas. São definidas exigências quanto à
fissuração e às combinações a serem empregadas nos dimensionamentos (vide
Tabela 06)
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Tabela 06: Fissuração e combinações de acordo com a classe de agressividade

Fonte: NBR 6118-(2014)

Destarte, é possível, por meio da definição dos parâmetros apresentados,
iniciar o dimensionamento de uma estrutura protendida. A escolha do tipo de
protensão a ser utilizada impacta no custo e na complexidade de execução.
2.7 PAVIMENTO EM CONCRETO PROTENDIDO
De acordo com o exposto na seção 2.2, as estruturas em concreto protendido
são utilizadas quando se deseja obter um desempenho estrutural melhor, por meio
de forças de compressão aplicadas a fim de combater a formação de fissuras
causadas pelos esforços. Oliveira (2000) afirma que a tipologia é utilizada,
principalmente, em pistas e pátios de aeroportos. A Figura 8 apresenta o modelo
esquemático de um pavimento em concreto protendido.
Figura 8: Desenho exemplificando pavimento em concreto protendido

Fonte: Cristelli (2010)
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Segundo Senefonte (2007), os pisos em concreto protendido são munidos de
diversos atrativos os quais se podem destacar: Custos de manutenção, execução de
faixas com larguras entre 3 e 20 metros, com 150 metros de comprimento;
durabilidade, maior controle de qualidade, flexibilidade de uso e minoração dos
efeitos de retração.
Chodounsky e Viecili (2007 apud Cunha 2013) acrescentam que a redução
dos custos de manutenção está diretamente relacionada com o número de juntas
dos pavimentos. No caso dos pisos industriais este fator reflete na produtividade da
indústria. Com layouts pré definidos, o ganho da utilização do concreto protendido é
ainda maior designando-se, em projeto, locais onde será realizado o tráfego das
empilhadeiras, executando-se faixas estreitas, porém mais longas. A Figura 9
apresenta a execução de um pavimento com o uso de protensão:
Figura 9: Concretagem de piso protendido

Fonte: CONSTRUINDODECOR(2022)

Cunha (2013) alega que as tensões de ruptura das placas somente são
atingidas quando os esforços solicitantes superarem a soma da resistência à tração
do concreto com a tensão de compressão imposta pela pré-tensão ou pós-tensão.
Chodounsky e Viecili (2007 apud Cunha 2013) ainda ratificam que a utilização do
piso só é liberada após a protensão de todos os cabos constituintes do reforço da
placa.
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A ACI 360 R-06 ainda acrescenta que a execução de pavimentos em concreto
protendido podem reduzir as espessuras das placas e tem vantagens quando
executados em solos com baixa capacidade estrutural. Por outro lado, essa tipologia
não é econômica para pequenas áreas, demanda mão de obra especializada,
havendo uma atenção especial com as forças de protensão aplicadas e
deslocamentos das cordoalhas.
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA
A metodologia aplicada foi desenvolvida a partir da revisão bibliográfica, com
coleta de dados e busca por conceitos associados ao tema do trabalho. Foram
realizados levantamentos bibliográficos referentes às técnicas dos pisos protendidos
tanto em artigos científicos como em trabalhos acadêmicos e livros, possibilitando
um desenvolvimento teórico do trabalho. Após uma fundamentação teórica com
base nessas pesquisas, foi realizado um estudo de caso para a análise prática do
problema em questão, comparando as soluções.
O desenvolvimento dos traços e os testes em campo foram realizados em
pisos teste no canteiro de obra na região de Oeste de Santa Catarina, que
recentemente foram executadas em uma obra industrial. A área total em concreto
protendido é aproximadamente 8 mil m². Em pisos convencionais foram utilizadas
telas soldadas ou barras de aço para armação da estrutura, no caso supracitado a
armação é constituída por mais de 32 mil metros de cordoalhas de aço sendo
distribuídas transversalmente a cada 0,60m e longitudinalmente a cada 0,40m.
A concretagem foi alternada em 6 (seis) etapas de aproximadamente 1.340m²
sendo 3 (três) consecutivas e um intervalo, após a concretagem de cada etapa
foram aplicadas as tensões de protensão em 3 (três) etapas, nas cordoalhas
longitudinais uma protensão ocorreu nas 16 horas após concretagem sendo que o
concreto precisou atingir 8 MPa, outra nas 30 horas e 16 Mpa após e a última no
5º(quinto) dia com 30 Mpa. No sentido transversal foram aplicado o carregamento de
protensão total em uma única vez no 5º (quinto) dia após concretagem.
Para atender as resistências e a qualidade final das placas foram realizadas
placas testes, onde foram moldados corpos de prova suficiente para avaliar todas as
possibilidades e garantindo assim uma execução de qualidade.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A tecnologia do concreto tem evoluído muito com o passar dos anos, mas
encontrar as características ideais de um traço para atender a resistência de um
projeto nem sempre é um trabalho simples. Os pisos protendidos requerem
características do concreto especiais e este foi o objetivo desta pesquisa.
Desenvolver um traço que atenda as demandas do projeto de pisos protendidos que
serão empregados em uma unidade de beneficiamento de grãos em Santa Catarina.
Projeto desenvolvido por um projetista especialista em pisos protendidos
apresenta as seguistes informações no que diz respeito ao concreto: Resistencia a
compressão aos 28 dias de 35 Mpa, Resistência a tração de 4.5 Mpa; Ralação agua
cimento de 0.52; cimento CPII ou CPV; Consumo de cimento entre 350 e 400 kg/m³;
Consumo máximo de agua 185 l/m³; Teor de argamassa de 40 a 52%; Teor de ar
incorporado menor que 3%; Abatimento de lançamento 100 ±20 mm; Tempo para
início das operação de acabamento entre 4 e 6 horas; Resistência com 16 horas 8
Mpa; 30 horas 16 Mpa; 5 dias 30 Mpa; nestas etapas que são prevista as
protensões.
O cimento disponível na região e utilizado neste projeto foi o cimento Portland
composto (CP II 40) que atende às especificações da NBR 16697 (ABNT, 2018).
O concreto foi produzido com um agregado miúdo e graúdo. O agregado
miúdo foi uma areia de origem quartzosa, apresentando massa específica de 2,62
kg/dm³ determinada segundo a NBR NM 52 (2009). O agregado graúdo utilizado é
de origem basáltica massa específica de 2.91 kg/dm³ determinada segundo a NBR
NM 53 (2009). Agregado este em com formato irregular, com baixa qualidade e
contaminação.
Os aditivos adotados são caracterizados como um superplastificante, sendo
este um aditivo pré-definido em outro trabalho de laboratório para tender o tempo de
pega do concreto.
Definidos e caracterizados os materiais utilizados disponível para o projeto,
detalha-se o planejamento experimental que contempla a definição dos traços.
Os traços utilizados foram definidos de forma a atender os requisitos
solicitado no projeto e chegou-se ao seguinte quantitativo: Cimento= 350 Kg; Brita
01= 833 Kg; Brita 0= 278 Kg; Areia Natural= 790 kg; Aditivo= 3.5 Kg.
A produção dos concretos, em laboratório, foi realizada em betoneira de eixo
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inclinado, com capacidade máxima de 120 litros.
Figura 10 – Betoneira de eixo inclinado

Fonte: PRÓPRIA (2022)

Após a mistura e homogeneização dos materiais na betoneira, realizou-se a
verificação do abatimento pelo tronco de cone, conforme prescreve a NBR NM 67
(ABNT, 1998), predefinido em 100±20 mm, porem na avaliação do concreto em
estado fresco visualizou-se que com este traço não seria possível executar o
trabalho de bombeabilidade de forma a levar o concreto no local de aplicação por
equipamento próprio para este fim.
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Figura 11 - Verificação do abatimento pelo tronco de cone (SLUMP)

Fonte: PRÓPRIA (2022)

Em conversa com o engenheiro projetista foram realizadas algumas
alterações nas características iniciais do concreto entre eles no teor de argamassa
que passou a ser 54% e no slump que passou de 100±20 mm para 120±20 mm.
Com isso o novo traço empregado passou ser o seguinte: Cimento= 372 Kg;
Brita 01= 857 Kg; Brita 0= 214 Kg; Areia Natural= 821 kg; Aditivo= 3.72 Kg.
Foram realizados novamente os ensaios em laboratório, foram moldados 8
corpos de prova para que a resistência e o tempo de pega fossem avaliados.

38
Figura 12 - Corpos de prova moldados

Fonte: PRÓPRIA (2022)

Com equipamento de leitura de temperatura verificou que o tempo para início
da operação de acabamento e foi de 4,52 horas.
Figura 13 – Leitor de temperatura

Fonte: PRÓPRIA (2022)
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O ensaio de resistência à compressão axial seguiu as prescrições da NBR
5739 (ABNT, 2018). E procedeu-se com o preparo das bases dos corpos de prova,
buscando garantir a planicidade e perpendicularidade entre elas, através de
processo de retificação.
Figura 14 – Retífica

Fonte: PRÓPRIA (2022)

O ensaio de resistência à compressão foi realizado em uma prensa da marca
Solo Teste de 100 TF a uma velocidade de aplicação de tensão de 0,45 MPa/s
mantida constante durante todo o ensaio.
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Figura 15 – Rompimento do corpo de prova

Fonte: PRÓPRIA (2022)

Os resultados foram: com 16 horas 9,72 Mpa; 30 horas 18,2 Mpa; 5 dias 32,6
Mpa; 28 dias 36,7 Mpa.

Gráfico 01 – Traço feito em laboratório antes da execução para teste
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Após os ensaios realizados o piso foi executado e os resultados médios
alcançados na execução foram: com 16 horas 10,03 Mpa; 30 horas 17,8 Mpa; 5 dias
31,94 Mpa; 28 dias 38,96 Mpa.

Gráfico 02 – Traço feito para execução da obra

Conclui-se,

portanto,

que

a

característica

dos

agregados

influência

diretamente no desemprenho do concreto em estado plástico e no estado
endurecido, sendo muitas vezes necessário a adaptação do projeto para a realidade
local em que o concreto será produzido e executado.
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5. CONCLUSÃO
As conclusões a seguir são relacionadas aos concretos produzido para uma
obra especifica e com agregados locais, foi possível na ocasião comparar a teoria
com a pratica executiva e verificar que quando o assunto é concreto não existe uma
receita e sim tentativas, pois quando à alteração de agregados o traço já não é mais
o mesmo traço que pode ser empregado.
O trabalho com pisos protendido é algo delicado com projetos bem detalhado
e concreto com especificações criteriosas para evitar quaisquer problemas durante a
concretagem no momento da protensão, e principalmente, após a conclusão pois o
concreto precisa garantir resistência a brasão e planicidade com qualidade de
acabamento.
Os estudos previam resistência a compressão nas seguintes idades 16 horas
8 Mpa; 30 horas 16 Mpa; 5 dias 30 Mpa; nestas etapas que são previstas as
protensões. E tempo para início das execuções do acabamento entre 4 e 6 horas.
Os resultados obtidos dos ensaios em laboratório foram: com 16 horas 9,72
Mpa; 30 horas 18,2 Mpa; 5 dias 32,6 Mpa; 28 dias 36,7 Mpa.
Após a conclusão dos estudos em laboratório foi possível acompanhar os
pisos sendo executado e os resultados médios alcançados na execução foram: com
16 horas 10,03 Mpa; 30 horas 17,8 Mpa; 5 dias 31,94 Mpa; 28 dias 38,96 Mpa.
Conclui-se,

portanto,

que

a

característica

dos

agregados

influência

diretamente no desemprenho do concreto em estado plástico e no estado
endurecido, o cimento influi diretamente nas resistências inicial e inicio do tempo de
pega do concreto ,e principalmente, que o trabalho em campo precisa ser adaptado
da realidade dos projetos, para a realidade local em que o concreto será produzido e
executado.
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