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RESUMO

Atualmente o mundo vem demonstrando um incentivo grandioso a ações para a
sustentabilidade, e o aproveitamento de resíduos industriais na construção civil é uma
alternativa para destinar esses materiais, usufruindo dos benefícios que podem
oferecer. Buscou-se com este trabalho a substituição de uma porcentagem do
agregado miúdo por cavacos de aço na confecção do concreto. Com isso pode ser
possível diminuir a exploração de recursos naturais como a areia, utilizando resíduos
industriais, que se forem descartados de maneira incorreta podem causar impactos
ambientais. Este projeto teve como objetivo geral, comparar a resistência mecânica
do concreto convencional e do concreto com resíduo de usinagem (cavaco de aço),
substituindo uma porcentagem do agregado miúdo pelo resíduo. Foi iniciado este
trabalho elaborando o levantamento bibliográfico, para auxiliar no decorrer do mesmo.
Os materiais essenciais para realização desta pesquisa foram o agregado miúdo,
agregado graúdo, água, cimento Portland e o resíduo (cavacos de aço). Sendo assim,
para obter os resultados desejados foram realizados os ensaios no Laboratório de
Materiais e Solos da UNIARP, como a caracterização dos materiais, granulometria,
massa específica dos agregados, massa unitária, absorção de água, trabalhabilidade
do concreto e ensaio de resistência à compressão. Todos esses ensaios estão
descritos na metodologia e resultados deste trabalho, demonstrando as etapas e
normas da ABNT que foram seguidas de acordo com cada procedimento, para obter
os resultados e alcançar os objetivos propostos. Com os ensaios realizados de
caracterização foi possível identificar aspectos e dados dos agregados e do resíduo.
E através dos ensaios de compressão foi constatado que com 10 % de substituição
do agregado miúdo pelo resíduo de cavaco de aço, é possível alcançar resistência à
compressão superior em comparação ao concreto convencional de 0,25%. Sendo que
com 15% de substituição, foi estabelecido que o concreto sofreu uma perca de 0,96%
na resistência à compressão do concreto, uma porcentagem pequena, sem defasar
significativamente a resistência do concreto. Porém a substituição de 20 %, não
oferece valores que ofereçam benefícios. Assim sendo, foi demonstrado que é
possível incluir este tipo de resíduo, proveniente da indústria Metal Mecânica e obter
benefícios.

Palavras-chave: Concreto. Resíduo. Cavacos de aço.
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ABSTRACT

Nowadays the world has been demonstrating a great incentive to actions for
sustainability, and the use of industrial waste in construction is an alternative to allocate
these materials, taking advantage of the benefits they can offer. The aim of this work
was to substitute a percentage of the small aggregate for steel chips in the confection
of the concrete. Thus, it may be possible to reduce the exploitation of natural resources
such as sand by using industrial waste, which if discarded incorrectly can cause
environmental impacts. The objective of this project was to compare the mechanical
strength of conventional concrete and concrete with machining residue (steel chip),
replacing a percentage of the small aggregate with the residue. This work was started
by preparing a bibliographical survey to assist in the course of the study. The essential
materials for this research were the small aggregate, aggregate, water, Portland
cement and the residue (steel chips). In order to obtain the desired results, the tests
were carried out at the Materials and Soils Laboratory of UNIARP, such as material
characterization, grain size, specific mass of the aggregates, unit mass, water
absorption, concrete workability and compressive strength test . All of these trials are
described in the methodology and results of this work, demonstrating the steps and
standards of the ABNT that were followed according to each procedure, to obtain the
results and achieve the proposed objectives. With the characterization tests it was
possible to identify aspects and data of the aggregates and the residue. And through
compression tests it was found that with 10% replacement of the small aggregate by
the steel chip residue, it is possible to achieve superior compressive strength
compared to the conventional 0.25% concrete. With a 15% substitution, it was
established that the concrete suffered a loss of 0.96% in the compressive strength of
the concrete, a small percentage, without significantly lowering the strength of the
concrete. However, the substitution of 20% does not offer values that offer benefits.
Therefore, it has been demonstrated that it is possible to include this type of waste
from the Metal Mechanics industry and obtain benefits.

Keywords: Concrete. Residue. Steel shavings.
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1 INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento das empresas na última década, as preocupações com
novas alternativas para a sustentabilidade e o reaproveitamento de materiais em
benefício ao meio ambiente, se tornou necessário. Como a indústria é responsável
pela geração acelerada de resíduos, e o concreto está presente na maioria das obras
do Brasil, buscou-se com este trabalho a utilização de resíduos de cavacos de aço na
confecção do concreto, para obter possíveis vantagens com a substituição de uma
porcentagem do agregado miúdo (areia) pelo resíduo.
Cavaco é uma porção de material, retirada pelas ferramentas empregadas na
usinagem para obter geometria, dimensões e acabamento final da peça (MACHADO
et al., 2015). Sendo assim, se tornou o principal resíduo dos processos de fabricação
da indústria metal mecânica, podendo ser obtido facilmente em grandes volumes em
todas as empresas deste ramo.
Os processos de usinagem envolvem operações de corte que permitem
remover excessos de um material bruto com auxílio de uma ferramenta ou máquina
resultando em uma peça pronta (SOUZA, 2011). Após este processo, os resíduos são
designados para reciclagem, pois não possuem mais utilidade nas empresas. Porém
se forem descartados de uma forma inadequada, podem ser prejudiciais ao meio
ambiente.
Dessa maneira, a aplicação de cavacos de aço na produção do concreto pode
se tornar uma opção para destinar corretamente este tipo de resíduo industrial com
menor custos e obter a redução da utilização de recursos naturais na construção civil.
A exploração da areia, pode acarretar muitas vezes impactos ambientais, porque este
material é retirado da natureza, geralmente encontrado no fundo de rios. E a
diminuição desta extração, se torna uma alternativa sustentável.
Este trabalho aborda o desenvolvimento de um concreto com a substituição
parcial da areia por cavacos de aço, sendo que este resíduo possui vários materiais
que o compõe, porém o mais amplamente empregado é o aço SAE (Sociedade dos
Engenheiros Automotivos dos EUA) 1020. Com isso, será possível manter ou
aumentar a resistência do concreto através da substituição de uma porcentagem do
agregado miúdo por cavacos de aço?
Portanto, o que justifica este trabalho é oferecer os conhecimentos adquiridos
para as empresas de construção civil, obtidos no decorrer das pesquisas e ensaios
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em laboratório. E demostrar que é possível utilizar o cavaco de aço da indústria metal
mecânica, contribuindo no aproveitamento de resíduos industriais, tornando-se uma
alternativa mais econômica para sua destinação e ajudando a preservar recursos
naturais.
O objetivo geral deste trabalho é comparar a resistência mecânica do concreto
convencional e do concreto com resíduo (cavaco de aço), substituindo uma
porcentagem do agregado miúdo pelo resíduo. Logo, os objetivos específicos são:

a) Desenvolver o referencial bibliográfico;
b) Caracterizar os materiais (agregado miúdo e resíduo de cavaco de aço);
c) Determinar a dosagem do concreto com e sem o resíduo;
d) Realizar ensaios no estado fresco;
e) Efetuar ensaios no estado endurecido.

Neste contexto, a metodologia empregada foi o estudo envolvendo a
fundamentação teórica com a análise experimental no Laboratório de Materiais e
Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, UNIARP. Tentando comprovar a
importância do aproveitamento de materiais provenientes dos resquícios da indústria.
Desta forma, pode ser demonstrado que é possível poupar os recursos naturais
empregados na construção civil conseguindo manter a resistência mecânica do
concreto.
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2 DESENVOLVIMENTO

Nesta etapa primeiramente, foi elaborada a fundamentação teórica necessária
para o desenvolvimento do projeto. Logo após, foram descritos os materiais
empregados durante a realização dos ensaios, além das normas essenciais no
decorrer de todo o trabalho.

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, procedeu o levantamento do referencial teórico fundamental
para o projeto. Nele consta informações utilizadas durante todo o decorrer do trabalho,
referenciados de acordo com seus autores.

2.1.1 Usinagem

Antes de analisar o conceito de usinagem, é preciso dar ênfase aos processos
de fabricação. Fabricar significa transformar matéria prima em produto conforme
demonstrado na Figura 1. E o processo de fabricação é caracterizado pela
remodelagem da matéria prima em produto (SANTOS; SALES, 2007).

Figura 1. Representação de um processo de fabricação

Fonte: (SANTOS; SALES, 2007)

Assim cada processo de fabricação apresenta características que o diferencia
dos demais. Desta forma a fundição, soldagem, usinagem e a conformação mecânica
são todos processos de fabricação, porém cada um deles envolve operações
diferentes (SOUZA, 2011).
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A usinagem é a transformação da matéria-prima em produto através da
remoção de material em forma de cavacos (SANTOS; SALES, 2007). Para obter a
forma, dimensões e acabamento final da peça, é realizado ações para remover o
material necessário, gerando cavaco como seu resíduo. O material removido da peça
pela ferramenta se caracteriza por ter uma geometria irregular, representado pela
Figura 2 (MACHADO et al., 2015).
Figura 2. Formas de cavaco

Fonte: (SANTOS; SALES, 2007)

A usinagem é o processo de fabricação mais popular do mundo, 10% de todo
o aço fabricado no mundo é transformado em cavaco e emprega dezenas de milhões
de pessoas (SOUZA, 2011).

Processos de usinagem

O processo de usinagem envolve operações de corte onde transformam a
matéria prima com auxílio de uma máquina ou ferramenta, que tem como finalidade
deixar peças prontas que farão parte de bens duráveis (SOUZA, 2011). A remoção de
material que é transformado em cavacos ocorre no decorrer das operações onde a
geometria final desejada é obtida (GROVEER, 2016).
Cada processo de usinagem diferencia-se com diversos fatores (SOUZA,
2011). Os processos de usinagem envolvem diferentes métodos, operações,
ferramentas e condições de corte. Para efetuar as operações dos processos, é
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essencial um movimento relativo entre a ferramenta de corte e a peça a ser usinada
(GROVEER, 2016).
Nos processos de fabricação com remoção de cavacos, a usinagem é dividida
em operações convencionais e não convencionais (MACHADO et al., 2015).

2.1.1.1.1 Usinagem convencional

A usinagem convencional é composta por vários processos. Pode ser citado o
torneamento, fresamento, aplainamento, serramento, entre outros (SOUZA, 2011).
As principais operações do processo convencional são realizadas com
ferramentas de geometria definida. Nesses processos é possível efetuar o
acabamento e outras modificações da peça (MACHADO et al., 2015).
Os processos convencionais utilizam a energia mecânica nos seus
procedimentos e as máquinas de corte tem contato direto com a peça a ser usinada
(SOUZA, 2011). Alguns dos processos, utilizam ferramentas de corte afiada para
retirar os cavacos de aço (GROVEER, 2016). Os fluidos de corte auxiliam nessa
remoção do material durante o decorrer da usinagem (MACHADO et al., 2015).
Durante a usinagem convencional é inserido o fluido de corte, que pode ser um
líquido, que é utilizado diretamente durante o funcionamento da usinagem e oferece
melhor operação de corte (GROVEER, 2016). Esse fluido tem algumas atribuições
para aprimorar os processos da usinagem, podendo ser citado seus benefícios
principais (MACHADO et al., 2015):

a) Ajudar a remover os cavacos gerados no corte do material;
b) Refrigerar em altas velocidades de corte;
c) Lubrificar em baixas velocidades de corte, evitando ter atrito entre a ferramenta
de corte e os cavacos gerados;
d) Preservar as peças usinadas e as máquinas dos processos da oxidação.

Existe vários tipos de fluidos de corte, como os lubrificantes e refrigerantes.
Sendo considerado a necessidade do processo para determinar qual o tipo de fluido
que será utilizado. A escolha desse material tem influência no resultado final da
operação de usinagem (GROVEER, 2016).

20

O serramento é um dos processos de usinagem convencionais. Durante seu
procedimento, o fluido de corte é indispensável, pois a retirada dos cavacos no
decorrer do seu processo é importante para não causar a quebra da ferramenta de
corte. Devendo levar em consideração o fluido com vazão e viscosidade devidamente
apropriadas para os procedimentos (MACHADO et al., 2015).

2.1.1.1.1.1 Usinagem utilizando processo de Serramento

O serramento tem como característica recortar a peça com auxílio de
ferramentas multicortantes de pequena espessura (SOUZA, 2011). Desta forma, o
mecanismo gira, se desloca ou se mantém parada. Podendo ser alternativo, retilíneo
ou circular (SANTOS; SALES, 2007).

Figura 3. Serramento alternativo

Fonte: (GROVEER, 2016)

Figura 4. Serramento com serra fita vertical

Fonte: (GROVEER, 2016)
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Figura 5. Serra circular

Fonte: (GROVEER, 2016)

Podem ter serra na vertical ou horizontal. As serras fitas verticais podem ser
utilizadas para entalhes e contorno das peças, acabamento complexos, podendo ser
controladas manualmente ou automaticamente. E as serras horizontais servem
geralmente somente para cortes de peças (GROVEER, 2016).

2.1.1.1.2 Usinagem não convencional

A usinagem não convencional utiliza vários sistemas para o seu processo, a
energia mecânica, elétrica, térmica ou a química (GROVEER, 2016). E devidos suas
técnicas a remoção de cavacos é menor que a dos processos convencionais (SOUZA,
2011).
Este tipo de usinagem envolve vários processos, usinagem a laser, plasma,
ultrassom, eletroquímica, fluxo abrasivo, jato abrasivo, fotoquímica, eletroerosão,
entre outros (MACHADO et al., 2015).
Os processos de usinagem não convencional não utilizam ferramentas afiadas
como nos processos convencionais. Nesses procedimentos é possível obter peças
complexas com geometrias incomuns (GROVEER, 2016).

2.1.2 Resíduos Industriais

Os resíduos industriais são gerados por ramos variados de indústrias. Esse
material descartável para as empresas, deve obter um destino apropriado, pois pode
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acarretar riscos para o meio ambiente (KRAEMER, 2005). Esses resíduos é um dos
principais responsáveis por prejudicar a natureza nas últimas décadas, originam-se
de procedimentos e processos nas indústrias, e abrangem diferentes materiais como
papel, metal, madeira, plástico, vidro, borracha, fibras, cinzas, entre outros
(FONSECA, 2000).
No decorrer dos últimos anos os processos das indústrias estão utilizando
muitos produtos de fontes naturais, para levar conforto, tecnologias e comodidade as
pessoas o que acaba acarretando muitas vezes na geração acelerada de resíduos
sólidos. É necessário ter um planejamento para destinar esses materiais para que
esse processo de industrialização não prejudique a sustentabilidade atual (ÂNGULO;
ZORDAN; JOHN, 2001).
Os processos de tratamento, a destinação apropriada e a disposição final após
o tratamento correto dos resíduos, são definidas pela comparação das atividades que
lhes deu origem e a suas reações ao ter contato com o solo (NBR 10004,
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2004).
Atualmente a construção civil está reciclando e aproveitando os resíduos
industriais como materiais alternativos. Com isso adquire as vantagens de utilizar
esses resíduos, reduzindo custos e proporcionando a sustentabilidade (ÂNGULO;
ZORDAN; JOHN, 2001). A reciclagem é um processo que transforma resíduos
provindos de inúmeras matérias-primas, reutilizando esses materiais de uma forma
correta e oferecendo uma destinação adequada (FONSECA, 2000).
A utilização de resíduos na construção civil proporciona para as indústrias uma
valorização econômica dos seus resíduos. A construção civil da mesma forma adquire
vantagens na reciclagem, pois muitos desses materiais têm potencial de oferecer
benefícios econômicos e produtos de melhor qualidade (ÂNGULO; ZORDAN; JOHN,
2001).

Cavaco de aço

No decorrer do processo de usinagem, uma nova forma e acabamento são
gerados na peça, através da retirada de material no formato de cavaco. Desta forma
os cavacos são classificados de diversas maneiras, podem ser denominados
contínuos, descontínuos e segmentados (MACHADO et al., 2015). O fator que mais
influência o tipo de cavaco produzido é o material a ser usinado (SOUZA, 2011).
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No setor metal mecânico é gerado cavaco como seu principal resíduo industrial.
Esses resíduos são produzidos em uma grande escala e cada empresa deve ter seu
plano de coleta e destino a esses materiais (SANTOS; SALES, 2007).

Figura 6. Formatos de cavaco

Fonte: (SANTOS; SALES, 2007)

a) Cavacos contínuos: É o resultado da usinagem de materiais dúcteis como aços
de baixa liga, cobre, alumínio. Por isso usinando um material dúctil forma
cavacos mais longos e contínuos (SOUZA, 2011);
b) Cavacos descontínuos: Resulta da usinagem de materiais frágeis, como bronze
e ferros fundidos. Devido a estes tipos de materiais, não suportam grandes
deformações sem sofrer ruptura (SANTOS; SALES, 2007). Porém se a
usinagem permanecer no seu processo em baixa velocidade de cortes ou a
ferramenta ter um ângulo de saída pequeno do material, é capaz de gerar
cavacos de materiais de baixa ductilidade (MACHADO et al., 2015);
c) Cavacos segmentados: Caracterizam-se por ter grandes deformações
continuadas (MACHADO et al., 2015).

2.1.3 Componentes do Concreto

O concreto é composto por cimento Portland, adicionando o agregado miúdo
que é a areia, e o agregado graúdo como a pedra e a adição de água, que deve ser
isenta de contaminações (FUSCO, 2008). O concreto precisa ter uma dosagem
correta dos seus componentes, sendo necessário formar uma mistura consistente. As
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proporções dos componentes do concreto devem ser determinadas em laboratório
(BAUER, 2015).

Cimento Portland

O cimento é composto por cal (CaO), a sílica (SiO2), a alumina (Al2) e o óxido
de ferro (Fe2O3) (FUSCO, 2008). O processo para fabricar o cimento baseia-se na
moagem da matéria-prima, deixada com uma finura apropriada, e com a queima em
temperatura aproximada de 1450°C, o material aglutina-se e se torna sintetizado
(NEVILLE, 2016).
A fabricação do cimento deve obter a qualidade pretendida do material, por
isso é feito diversos ensaios em laboratório e todos os processos são controlados
rigorosamente para atender as normas. O resultado deste processo complexo de
fabricação é o cimento Portland empregado em todo o mundo (NEVILLE, 2016).
Admite-se que a finura Blaine é medida pelo ensaio de permeabilidade do ar e
para o cimento Portland comum deve ser no mínimo 2.600 cm²/g (FUSCO, 2008).
Existe diferentes tipos de cimento, que se diferenciam no seu modo de
fabricação, sendo produzido de acordo com a necessidade das obras (FUSCO, 2008).
Os diferentes modos de fabricação dependem da dureza da matéria prima e de seu
teor de umidade (NEVILLE, 2016). O cimento sempre é constituído pelos mesmos
materiais básicos, alterando somente a porcentagem dos componentes ou se haver
uma adição de um material alternativo (FUSCO, 2008).
O cimento Portland se torna um aglomerante e com a mistura de água e
cimento transforma-se em uma pasta que na sua aplicação depois de um determinado
tempo, modifica-se para uma massa resistente (NEVILLE, 2016).
A resistência mecânica do cimento endurecido, é determinada por ensaios em
laboratório e deve ser demonstrada nas especificações dos cimentos. Essa
propriedade do material é importante na sua utilização em obras estruturais que
necessitam de um cimento mais resistente (FUSCO, 2008). A resistência da pasta
formada pelo cimento depende de vários fatores, como a aderência da massa com os
outros materiais para formar o concreto, a coerência da sua pasta e a resistência dos
agregados (NEVILLE, 2016).
De acordo com normas brasileiras pode ser citado alguns exemplos de
cimentos existentes e suas resistências (FUSCO, 2008):
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a) Cimento de alto forno AF-25, AF-32 (NBR 5735, ABNT, 1991);
b) Cimento comum Portland CP-25, CP-32, CP-40 (NBR 5732, ABNT, 1991);
c) Cimento Portland pozolânico (NBR 5736, ABNT, 1999).

Agregados

Os agregados inseridos no concreto são classificados em miúdos e graúdos,
conforme suas granulometrias (FUSCO, 2008). As propriedades desses materiais
como a sua durabilidade podem afetar a resistência final da massa (NEVILLE, 2016).
O agregado tem um valor menor que o cimento, por tanto tem benefício
econômico ao utilizá-los ao máximo e diminuir se possível a quantidade de cimento.
Por isso, a utilização de um material alternativo substituindo uma porcentagem do
cimento Portland se torna algo economicamente interessante (NEVILLE, 2016).
O agregado miúdo pode ser a areia natural quartzosa ou a artificial. E o
agregado graúdo é utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente de
rochas estáveis (FUSCO, 2008).
Os agregados são fontes naturais que são fragmentadas por processos
naturais ou britagem artificial. E suas propriedades dependem das características de
sua rocha matriz, como a dureza, massa específica, estrutura dos poros, composição
química e mineral, estabilidade, resistência, entre outros (NEVILLE, 2016). A
aderência dos agregados com a pasta de cimento é algo essencial na resistência do
concreto e as diferentes propriedades dos agregados interferem na sua pega
(BAUER, 2015).
Os agregados são compostos com diferentes minerais. Tem normas
especificas que mostram alguns tipos de minerais presentes como os Minerais de
sílica, Feldspatos, Minerais argilosos, Minerais sulfáticos, Sulfetos de ferro, Óxidos de
ferro, Minerais micáceos, entre outros (NEVILLE, 2016).
Os agregados têm importância significativa na confecção do concreto, pois
compreendem cerca de 80% do peso e 20% do custo, sem aditivos (BAUER, 2015).

2.1.3.2.1 Agregado miúdo
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A areia é denominada agregado miúdo de origem natural ou artificial, onde os
grãos passam pela peneira com abertura de malha 4,75mm (NBR 7211, ABNT, 2009).
Como fonte natural a areia pode ser encontrada em leitos de rios por exemplo e como
artificial proveniente da britagem (HAGEMANN, 2011).
O agregado miúdo é classificado devido sua origem, dimensão dos grãos, e
massa específica (NEVILLE, 2016).
Tabela 1. Composição granulométrica (agregado miúdo)
Peneira

% Retida

% Retida acumulada

4,75mm

0

0

2,36mm

4

4

1,18mm

11

15

600µm

21

36

300µm

42

78

150µm

21

99

< 150µm

1

100

Módulo de Finura

2,32

Dimensão máxima característica

2,36mm

Massa especifica – ABNT NBR NM 52 (2002)

2,63 kg/dm³

Massa unitária – ABNT NMR 7251 (1982)

1,45 kg/dm³

Material fino que passa na peneira 75µm – ABNT

0,80%

NBR NM 46(2003)
Fonte: (NBR NM 248, ABNT, 2003)

A massa específica absoluta relata o volume de material sólido, sem os poros.
Nos agregados compreende poros permeáveis e impermeáveis, e para remover esses
poros o material deve ser moído. A massa específica dos agregados depende da
massa específica dos minerais que os envolve. A maioria desses agregados naturais
tem massa específica entre 2,6 e 2,7 g/cm³, na Tabela 2 pode ser analisado as
variações desses valores (NEVILLE, 2016).
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Tabela 2. Massa específica real de diferentes grupos de rochas
Grupo de rocha

Massa especifica média

Intervalo de valores

(g/cm³)

(g/cm³)

Basalto

2,80

2,6 – 3,0

Flint

2,54

2,4 – 2,6

Granito

2,69

2,6 – 3,0

Arenito

2,69

2,6 – 2,9

Hornfels

2,82

2,7 – 3,0

Calcário

2,66

2,5 – 2,8

Pórfiro

2,73

2,6 – 2,9

Quartzito

2,62

2,6 – 2,7

Fonte: (NEVILLE, 2016)

O cálculo da massa específica pode ser realizado pela equação (MEIER, 2011):

𝑌=(

500
)
𝐿 − 200

(1)

Onde:
Y= massa específica do agregado miúdo em g/cm³;
L= Leitura final do frasco

2.1.3.2.2 Agregado graúdo

Denominado pedregulho ou brita provindas de rochas estáveis ou a mistura
delas. Os seus grãos passam por peneira de malha quadrada com abertura nominal
de 152mm e ficam retidos na peneira ABNT 4,8mm (HAGEMANN, 2011).
Uma propriedade do agregado graúdo é a granulometria, que distribui os
diferentes tamanhos dos seus grãos. Essa granulometria é feita por ensaio em
laboratório com várias peneiras (NBR 7211, ABNT, 2009).
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Tabela 3. Composição granulométrica agregado graúdo
Peneira com

Porcentagem, em massa, retida acumulada

abertura de

Zona granulométrica d/D¹

malha

4,75/12,5

9,5/25

19/31,5

25/50

37,5/75

75mm

0-5

63mm

5 - 30

50mm

0–5

75 - 100

37,5mm

5 – 30

90 - 100

0-5

75 – 100

95 - 100

31,5mm
25mm

0–5

5 – 25²

87 – 100

19mm

2 – 15²

65² - 95

95 – 100

12,5mm

0–5

40² - 65²

92 - 100

9,5mm

2 – 15²

80² - 100

95 - 100

6,3mm

40² - 65²

95 – 100

4,75mm

80² - 100

95 – 100

2,36mm

95 – 100

1) Zona granulométrica corresponde a menor (d) e á maior (D) dimensões do
agregado graúdo.
2) Em cada zona granulométrica deve ser aceita uma variação de no máximo cinco
unidades percentuais em apenas um dos dois limites marcados com 2. Essa
variação pode também estar distribuída em vários desses limites.
Fonte: (NBR 7211, ABNT, 2009)

O preparo do concreto se tornou o principal campo de consumo de agregado
graúdo. Na confecção da massa geralmente é utilizada a pedra 1 e a pedra 2
(BAUER,2015).
Comercialmente a brita é separada pelos seus diâmetros, essas características
são separadas em categorias como pode ser visto na Tabela 4 (FUSCO, 2008).
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Tabela 4. Diâmetros do agregado graúdo por categoria
Categoria

Dimensões (mm)

Máximo diâmetro
característico(mm)

Brita 0

4,8 – 9,5

9,5

Brita 1

9,5 – 19

19

Brita 2

19 – 25

25

Brita 3

25 – 50

50

Brita 4

50 – 76

76

Brita 5

76 – 100

100

Fonte: (FUSCO, 2008)

Para obter um concreto com maior resistência é preciso ter maior quantidade
de diâmetros menores e uma mistura consistente (FUSCO, 2008).

2.1.4 Concreto

O concreto possui três elementos essenciais para sua mistura ser completa e
conseguir obter o resultado esperado. É composto por agregados, cimento e a água.
A água se envolve em toda vida útil do concreto e é essencial do na trabalhabilidade
e na resistência final do concreto. Está relacionada a outros fatores importantes como
a pega, fluência, retração por secagem, relação água/cimento, corrosão nas
armaduras, propriedades térmicas, entre outros (NEVILLE, 2016).
O processo de escolha dos materiais é feito para que obtenha um concreto o
mais econômico possível e que atenda as propriedades mínimas, especialmente a
consistência, durabilidade e a resistência (NEVILLE, 2016).
A qualidade do concreto fresco e endurecido depende dos aspectos dos
materiais que serão utilizados. A substituição de material ou a variação de suas
características por algum motivo, deverão ser conhecidas em tempo hábil para que
seja possível proceder ás correções essenciais na mistura e nos procedimentos, com
o propósito de que as propriedades finais sejam as mesmas (BAUER, 2015).
A mistura devidamente dosada, incluindo a areia, pedra britada, cimento e a
água, quando homogeneizada é chamada de concreto fresco. Logo após o tempo de
aproximadamente 24 horas, a mistura tem a reação de hidratação do cimento e a
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mistura se torna sólida, assumindo a consistência necessária e recebe a denominação
de concreto endurecido (MADUREIRA, 2014?).

Concreto fresco

Os componentes do concreto fresco devem ser analisados e dosados para ser
possível ter uma mistura consistente que possa ser transportado, adensado e depois
de lançado nas obras, conseguir ter uma trabalhabilidade no seu acabamento
(NEVILLE, 2016).
É considerado um concreto fresco até o início da pega do aglomerante do
concreto (EFFTING, 2014). E a sua fabricação tem como objetivo proporcionar um
material sólido e com o mínimo possível de vazios, para obter melhor resistência
(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).

2.1.4.1.1 Massa específica do concreto fresco

Através de ensaios em laboratório é possível obter a massa específica do
concreto. Pode ser determinado a massa específica teórica pela soma total das
massas dos materiais fundamentais para a produção de uma betonada de concreto
dividindo pelo volume que será preenchido por essa mistura consistente chamada de
concreto (NEVILLE, 2016).
Para elaboração de cálculos, pode ser adotado os valores de 2400 kg/m³ para
o concreto simples e utilizar 2500 kg/m³ para o concreto armado, valores referentes a
massa específica do concreto (PINHEIRO; MUZARDO; SANTOS, 2004).
A massa específica se destaca como uma das características do concreto e
propriedades do material, incluindo aspectos como a sua utilização e consistência
(PINHEIRO; MUZARDO; SANTOS, 2004).

2.1.4.1.2 Trabalhabilidade

A trabalhabilidade é uma propriedade física do concreto, onde facilita o
manuseio do concreto (NEVILLE, 2016). E sua definição é associada ao modo de
realizar o seu adensamento, obtendo uma excelente homogeneidade e consistência
(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). O concreto fresco deve possuir uma
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massa consistente e sem vazios. O seu transporte, lançamento e adensamento do
concreto devem proporcionar essa massa (ALMEIDA, 2002).
O adensamento é importante porque tem relação com a resistência final da
mistura, e por isso a trabalhabilidade é essencial no concreto, quanto mais adensada
melhor é o concreto, uma massa com menor número de vazios (NEVILLE, 2016).
A consistência e a trabalhabilidade do concreto dependem de alguns fatores
como a relação entre a quantidade de água e a quantidade de cimento incorporada
na mistura, a granulometria dos agregados sólidos, a adição de aditivos, entre outros
aspectos (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). Para determinar a consistência
do concreto, pode ser realizado o ensaio de abatimento (Slump Test), pela sua
simplicidade é possível ser feito na própria obra (EFFTING, 2014).
A homogeneidade pode ser alcançada com distribuição dos agregados graúdos
na massa e estando completamente abrangidos na pasta. O concreto que apresenta
mais homogeneidade é considerado de melhor qualidade (CARVALHO; FIGUEIREDO
FILHO, 2015).
A relação de água no concreto é um fator essencial na trabalhabilidade e é
medida em quilogramas por metro cúbico de concreto. Como a água, a dimensão dos
agregados e suas formas influenciam a trabalhabilidade (NEVILLE, 2016).
Se houver agregados com grande quantidade de partículas chatas e alongadas
pode ter como resultado um concreto com péssima trabalhabilidade (EFFTING, 2014).
O ensaio de abatimento do tronco de cone para determinar a trabalhabilidade
e consistência do concreto é realizado em todo o mundo (CARVALHO; FIGUEIREDO
FILHO, 2015). No ensaio o molde deve ter a forma de um tronco de cone oco, com a
altura de 300mm ± 2mm, diâmetro da base inferior de 200mm ± 2mm e diâmetro da
base superior de 100mm ± 2mm. Depois de atender a essas características, realiza
os golpes prescritos em norma e posteriormente retira-se o molde e mede a diferença
da altura do molde até a altura média do corpo de prova desmontado (NBR NM 67,
ABNT, 1998). Com todo este processo é possível determinar o abatimento do concreto
de acordo com a Tabela 5 e a Tabela 6 a seguir (NEVILLE, 2016).
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Tabela 5. Tipos de trabalhabilidade e variação de abatimento
Tipo de trabalhabilidade

Abatimento (mm)

Abatimento zero

0

Muito baixa

5 – 10

Baixa

15 – 30

Média

35 – 75

Alta

80 – 155

Muito alta

160 ao colapso
Fonte :(NEVILLE, 2016)

Tabela 6. Classes da trabalhabilidade
Classe de trabalhabilidade

Abatimento (mm)

S1

10 – 40

S2

50 – 90

S3

100 – 150

S4

≥160
Fonte: (NEVILLE, 2016)

2.1.4.1.3 Segregação

A segregação consiste na separação dos materiais presentes na mistura
heterogênea, de modo que suas distribuições não sejam mais uniformes (NEVILLE,
2016). Uma boa homogeneidade para a mistura depende que sua fabricação seja feita
corretamente, ter cuidados necessários referentes ao transporte até no local da obra,
lançamento em suas fôrmas e no seu adensamento (CARVALHO; FIGUEIREDO
FILHO, 2015).
O concreto deve ser lançado o mais próximo possível do local da estrutura onde
será utilizado e não pode ser lançado depois do início da sua pega. O concreto precisa
ser lançado e adensado de maneira uniforme em suas fôrmas, tentando reduzir
significativamente a segregação dos componentes da mistura (NBR 14931, ABNT,
2004).
O adensamento do concreto deve ser feito adequadamente para evitar a
formação de bolhas, vazios no concreto e possibilidade que a mistura compreenda
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toda a fôrma, geralmente sendo realizada com o auxílio da vibração mecânica
(CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).
A vibração incorreta na mistura pode causar a segregação, dando origem a um
concreto fraco e sem uniformidade. A ausência da segregação possibilita o concreto
uma mistura consistente e homogênea (ALMEIDA, 2002). Quanto maior for a
homogeneidade, melhor será a qualidade resultante do concreto (CARVALHO;
FIGUEIREDO FILHO, 2015).
A segregação pode ser perceptível quando o concreto é manuseado de forma
incorreta na obra. E pode ser causada por outros fatores como possuir excesso de
água na sua mistura, utilizar agregados graúdos com massa específica diferente do
agregado miúdo ou ser vibrado excessivamente. Uma maneira de descobrir a
tendência de segregação devido ao excesso de vibração pode ser realizada através
de um ensaio, fazendo a vibração de um cilindro de concreto fresco no período médio
de 10 minutos, depois retirá-lo do molde e analisar a distribuição dos agregados
graúdos (NEVILLE, 2016).
A segregação pode causar o enfraquecimento da aderência da pasta e
agregado, o aumento da permeabilidade e a diminuição da resistência mecânica
(EFFTING, 2014).

2.1.4.1.4 Exsudação

Exsudação é uma forma de segregação, pode ocorrer pela incapacidade que
os agregados sólidos da mistura têm de reterem toda a água de amassamento quando
migram para o fundo das fôrmas, pois a água tem menor massa específica entre todos
os componentes do concreto. Parte da água pode ficar sob as partículas do agregado
graúdo ou sob a armadura, podendo causar regiões de pouca aderência (BAUER,
2015).
Na exsudação uma parte da água presente no concreto deve se concentrar na
superfície do concreto recém lançado. Ao subir, a água de amassamento pode
carregar partículas de cimento formando uma pasta, e acaba impedimento a liga com
outras camadas de materiais precisando ser removida sempre que surgir (ALMEIDA,
2002).
Uma temperatura mais alta, acaba aumentando a velocidade da exsudação,
porém sua capacidade não altera. Se a temperatura for muito baixa, devido um tempo
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maior para o endurecimento do concreto, aumenta a capacidade de exsudação,
ajudando a impossibilitar a sua ocorrência (NEVILLE, 2016).
Oferecendo um concreto com consistência, boa trabalhabilidade e não
adicionar água além do necessário, pode ser possível controlar a exsudação. Se
adicionar grãos relativamente finos, compensando a deficiências dos agregados, em
algumas situações pode ajudar a corrigir a exsudação (ALMEIDA, 2002).
A ocorrência da exsudação varia de acordo com as propriedades do cimento.
Ela diminui se as partículas do cimento forem finas. E quanto mais finos a mistura
possuir, menor é a incidência de exsudação (NEVILLE, 2016).

Concreto endurecido

As principais características do concreto endurecido são a resistência a
compressão e a tração (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015). Os ensaios
realizados com o concreto endurecido devem ser realizados sob situações
especificadas para que o seu resultado final seja considerado válido (NEVILLE, 2016).
O concreto é obtido pela mistura de seus componentes e se torna endurecido
quando ocorre o fim da pega do aglomerante, se tornando totalmente solidificado
(EFFTING, 2014).
O endurecimento do concreto começa pouco tempo depois da sua produção e
recomenda-se que sejam feitos o lançamento e o acabamento do concreto no tempo
de no máximo 2 horas e 30 minutos (CARVALHO; FIGUEIREDO FILHO, 2015).

2.1.4.2.1 Cura do concreto

Durante a hidratação do concreto, a água começa a evaporar e começa o
processo de retração, que se define pela redução do volume do concreto e causa
tensões de tração. A cura do concreto inicia após o início da pega, onde o concreto
fica mais consistente e inicia o seu endurecimento (CARVALHO; FIGUEIREDO
FILHO, 2015).
A cura envolve os processos para ocorrer a hidratação do cimento e controlar
a temperatura de entrada e saída da água do concreto (NEVILLE, 2016). E o propósito
da cura é manter o concreto saturado, até que o espaço ocupado pela pasta do
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cimento, seja preenchido pela quantidade dos produtos de hidratação do cimento
(EFFTING, 2014).
O tempo de cura pode depender das condições de secagem e da durabilidade
esperada do concreto. A Tabela 7 abaixo, demonstra a duração mínima da cura em
relação as suas condições externas (NEVILLE, 2016).

Tabela 7. Duração mínima de cura do concreto (em dias)
Velocidade de desenvolvimento de

Rápida*

Média

Lenta

5 10 15

5 10 15

5 10 15

Sem sol, UR ≥ 80

221

332

332

Sol ou vento médio ou UR ≥ 50

432

643

854

Sol ou vento forte ou UR < 50

432

865

10 8 5

resistência do concreto
Temperatura do concreto (°C)
Condições ambientais durante a cura

UR= umidade relativa (%)
*Baixa relação água/cimento e cimento de alta resistência inicial
Fonte: (NEVILLE, 2016)

2.1.4.2.2 Durabilidade

Um aspecto que o concreto consegue obter é a durabilidade. Com essa
característica apropriada, a mistura depois de endurecida tem o suporte para não
sofrer deterioração. Essas danificações ao concreto podem ser físicas, mecânicas ou
químicas (NEVILLE, 2016).
A sua capacidade de suportar agressões do meio externo depende dos
materiais utilizados para confeccionar o concreto. Essa deterioração pode começar
através dos poros ou nas fissuras da massa endurecida (FUSCO, 2008).
As agressões mecânicas podem ocorrer com impactos submetidos a estrutura.
Já os danos causados por elementos físicos podem ser efeitos de alta temperatura,
baixa temperatura ou a diferença da dilatação térmica do agregado com a dilatação
térmica da pasta composta pela água e o cimento. E a deterioração por fatores
químicos podem ocorrer devido a presença de substâncias que causam reações com
algum dos materiais presentes no concreto ou por materiais ácidos em contado com
a massa endurecida (NEVILLE, 2016).
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A agressividade causada pelo meio ambiente pode danificar o concreto se o
mesmo não estiver com a camada mínima necessária para suportar os ataques do
local. Existe várias classes deste tipo de deterioração conforme a Tabela 8
apresentada abaixo (FUSCO, 2008).

Tabela 8. Classes de Agressividade Ambiental ao concreto
Classes de
Agressividade
Classificação
Risco de
Agressividade

geral do tipo de

deterioração da

Ambiental

ambiente para

estrutura

efeito de projeto
I

Fraca

Rural

Insignificante

Submerso
II

Moderada

Urbano

Pequeno

III

Forte

Marinho

Grande

Industrial
IV

Muito forte

Industrial

Elevado

Respingos de
maré
Fonte: (FUSCO, 2008)

A durabilidade envolve a permeabilidade e absorção de água do concreto, que
está ligada com a relação água/cimento presente na mistura. Essa permeabilidade
varia com a evolução do processo de hidratação (NEVILLE, 2016).
A durabilidade é uma propriedade do concreto endurecido, que permite
proporcionar uma massa resistente suficiente para suportar as ações durante toda sua
vida útil (FUSCO, 2008).

2.1.4.2.3 Resistência a tração do concreto

A resistência a tração depende de alguns fatores que são importantes para um
bom resultado em ensaios do concreto. A aderência dos agregados com a massa
consistente é considerada um fator importante (ALMEIDA, 2002). As propriedades dos
agregados e o tipo do agregado interferem diretamente na resistência do concreto
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(NEVILLE, 2016). A pasta de cimento hidratada possui vazios e microfissuras e pode
acarretar na retração do concreto e ser prejudicial na aderência (ALMEIDA, 2002).
Os ensaios para determinar a resistência a tração podem ser realizados com
corpos de provas cilíndricos, seção quadrada, simples ou apoiados nas duas
extremidades (ALMEIDA, 2002).
A ruptura a tração em concretos de baixa ou média resistência começa a ser
gerada na matriz da argamassa, e a fratura contorna geralmente os agregados
graúdos. A ruptura a tração em concreto de maior resistência pode ocorrer tanto tendo
fraturas na matriz da argamassa como nos agregados graúdos (FUSCO, 2008).

2.1.4.2.4 Resistência à compressão do concreto

O concreto é muito mais resistente a compressão do que na tração. Sendo
possível dizer que a propriedade mais importante do concreto é a resistência a
compressão (FUSCO, 2008). Este atributo do concreto permite a segurança e
estabilidade estrutural (PACHECO; HELENE, 2013).
A concreto possui dois fatores que são considerados os mais representativos,
a resistência e a durabilidade. A resistência influencia outras propriedades e é
essencial para o concreto (NEVILLE, 2016).
A ruptura por compressão longitudinal em concretos de resistência até 40 MPa
ocorre por ruptura transversal de tração na microestrutura. Como neste tipo de
concreto os agregados graúdos são mais resistentes que a argamassa, por isso acaba
surgindo tensões de tração transversais em torno desses agregados, causando
fissuras. Com ensaios de ruptura foi possível analisar que em concretos de resistência
superior a 50 Mpa os modos de ruptura por compressão mudam, porque a argamassa
se torna mais resistente (FUSCO, 2008).
A relação da água na mistura tem envolvimento com a resistência final que será
alcançada (PACHECO; HELENE, 2013). A pasta constituída pelo cimento e a água
deve ser dosada conforme a resistência que deseja obter (NEVILLE, 2016).
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ResistÊncia á compressão (MPa)

Gráfico 1. Relação água/cimento de um concreto produzido com cimento Portland de
alta resistência inicial

relação água/cimento
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1,2

Relação água/cimento aos sete dias
relação água/cimento

Fonte: (NEVILLE, 2016)

A resistência a compressão leva em consideração a relação água/cimento que
pode ser determinada aos 28 dias (NEVILLE, 2016). Após os 28 dias a resistência do
concreto continuar a aumentar. Esse aumento é no mínimo de 20% a 25% até ocorrer
a hidratação final do cimento (FUSCO, 2008).
A resistência a compressão é determinada em um ensaio padronizado de curta
duração, utilizando corpos-de-prova cilíndricos de 30cm de altura e 15cm de diâmetro
(FUSCO, 2008). A garantia e o controle é a resistência, que é possível obter com o
ensaio do corpo-de-prova padrão, amostrado, moldado, curado e finalizando o ensaio
em condições apropriadas (PACHECO; HELENE, 2013).
O ensaio de compressão com corpos-de-prova cilíndricos envolve várias
etapas e sequências que devem ser seguidas. Os aparelhos, componentes e os
cálculos necessários para conseguir obter o resultado do ensaio são demonstrados
em norma (NBR 5739, ABNT, 2007).
A resistência a compressão tem a característica de percepção, sendo capaz de
identificar as variações de qualidade de um concreto, da sua dosagem e sua eficiência
final (PACHECO; HELENE, 2013).
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL

Dando andamento na sequência deste projeto, esta etapa demonstra os
materiais que foram necessários para a realização do trabalho, além das normas que
foram seguidas para realizar os ensaios no Laboratório de Materiais e Solos da
UNIARP.

2.2.1 MATERIAL

Para preparar o concreto, é necessária uma mistura de todos os seus
componentes com a adição ou não de outros materiais. Logo abaixo demonstra os
materiais empregados:

a) Cimento Portland;
b) Agregados miúdo natural;
c) Agregado miúdo artificial (Cavaco de aço);
d) Agregado graúdo natural;
e) Água de amassamento.

Cimento Portland

Atualmente pode ser encontrado diversos tipos de cimentos com diferentes
características, mas o que foi utilizado neste trabalho referiu-se ao cimento Portland
CP II Z – 32, que pode ser encontrado com facilidade, sendo empregado em obras
diversificadas.
Segundo a NBR 11578 (ABNT, 1997), este tipo de cimento CP II-Z, é composto
por limites fixos, com adição de material pozolânico de 6% á 14%, clínquer mais
sulfatos de cálcio de 94% á 76% e material carbonático de 0% á 10%. Podendo ter
uma resistência de 25MPa, 32MPa ou 40MPa. E não deve ser aceito em sacos
rasgados ou molhados.
Geralmente no momento da compra, é recomendado que os sacos de cimento
fiquem armazenados em lugares secos, sem contato direto com o solo e sendo
utilizado de acordo com seu prazo de validade, pois pode começar a empedrar, não
conseguindo mais alcançar a resistência necessária.
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2.2.1.2. Agregado miúdo

Uma massa consistente deve conter um agregado miúdo livre de impurezas e
com aspecto apropriado para sua utilização em uma massa. O agregado miúdo
utilizado foi a areia média. É necessário realizar a caracterização dos agregados para
obter um concreto corretamente dosado e ter conhecimento dos aspectos do mesmo.
Por isso, foi efetuado esses procedimentos, de acordo com as normas a seguir:
a) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica
(ABNT, 2003);
b) NBR NM 45: Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de
vazios (ABNT, 2006);
c) NBR NM 30: Agregado miúdo – Determinação da absorção de água (ABNT,
2001);
d) NBR NM 52: Agregado miúdo – Determinação da massa especifica e massa
especifica aparente (ABNT, 2009).

Agregado graúdo

O agregado graúdo utilizado neste trabalho foi a brita 1, esse material tem
interferência no resultado final do concreto, dependendo da resistência mecânica que
deseja alcançar, sua granulometria é determinada de acordo com a necessidade da
massa.
Por tanto, foi efetuado os ensaios em laboratório determinando sua composição
granulométrica, sua massa e volume, seguindo de acordo com as normas abaixo:
a) NBR NM 248: Agregados – Determinação da composição granulométrica
(ABNT, 2003);
b) NBR NM 45: Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de
vazios (ABNT, 2006);
c) NBR NM 46: Agregados - Determinação do material fino que passa através da
peneira 75 um, por lavagem (ABNT, 2003);
d) NBR NM 53: Agregado graúdo – Determinação de massa específica, massa
específica aparente e absorção de água (ABNT, 2009).
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Resíduo de cavaco

O processo de fabricação da indústria Metal Mecânica, envolve máquinas para
fazer o corte e modelar as peças de acordo com a necessidade. A usinagem envolve
diversos procedimentos, e um deles é o Serramento.
O resíduo de cavaco de aço que foi utilizado no decorrer deste trabalho, é
proveniente do processo convencional de Serramento, e se origina no decorrer do
funcionamento da máquina que está realizando a usinagem de peças. O cavaco é
retirado automaticamente com a água e o fluido de corte inseridos no processo. Na
Figura 7 a seguir, pode ser notado como é o formato e dimensão do resíduo que foi
inserido no concreto.

Figura 7. Resíduo (Cavaco de aço)

Fonte: O próprio autor

Este resíduo industrial que esteve nos ensaios e procedimentos, foi proveniente
da empresa TMO Cia Olsen que se encontra em Caçador – Santa Catarina. Na sua
atividade principal tem a fabricação de equipamentos florestais para realizar o corte,
processamento, carregamento da madeira e o seu transporte. A TMO é uma empresa
do ramo Metal Mecânico que envolve equipamentos com qualidade e tecnologia como
carretas florestais, feller para escavadeira, gruas, guincho/skidder florestal, harvester
para escavadeira, autocarregáveis, diversos tipos de garras, entre outros.
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Na fabricação desses equipamentos é necessário realizar a usinagem de
muitas peças, gerando com isso os cavacos de aço. Nas Figuras 8 e 9 a seguir, é
possível ver algumas das máquinas de serramento, que são utilizadas na empresa
TMO Cia Olsen, e notar o lugar da saída dos cavacos no equipamento.

Figura 8. Serra Circular (saída de cavacos de aço)

Fonte: O próprio autor

Figura 9. Serra alternativa (saída de cavacos de aço)

Fonte: O próprio autor
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O aço geralmente é adquirido em chapas ou tubos no ramo Metal Mecânico,
dependendo do formato da peça e do processo que será usado. A Figura 10 abaixo,
demonstra os materiais presentes no estoque da empresa TMO.

Figura 10. Chapas e tubos de aço

Fonte: O próprio autor

No período de um mês, é realizado a compra de 53,618 toneladas de aço,
incluindo inúmeros tipos, na indústria TMO. No Gráfico 2 abaixo pode ser observado
a porcentagem de aço adquirido pela empresa e analisar os materiais que compõe os
resíduos.
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Gráfico 2. Porcentagem de aços presentes no resíduo de usinagem
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Fonte: O próprio autor

Contabilizando todos os processos de usinagem, considerando o serramento,
é gerado aproximadamente 10,5 toneladas/mês de cavacos de aço na TMO Cia
Olsen. Então aproximadamente 19,58% do aço comprado pela empresa se torna
resíduo industrial.
Na Figura 11 a seguir, é possível ver o lugar de descarte dos resíduos de todos
os processos de usinagem da empresa, até que seja realizado a coleta dos cavacos
de aço.
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Figura 11. Descarte dos cavacos de aço

Fonte: O próprio autor

Esse resíduo industrial é designado para a reciclagem na empresa Arpapi que
encontra-se em Caçador – Santa Catarina. Esta empresa recolhe e compra esses
materiais das indústrias do ramo Metal Mecânico ou Metalúrgico da região, pelo valor
aproximado de R$ 0,60/kg e posteriormente faz a revenda desses resíduos onde
realizam o derretimento dos resíduos e seu reaproveitamento. Este resíduo industrial
gera inúmeros custos para fazer o seu transporte, armazenamento e todos os
processos necessários para derreter, reciclar e reaproveitar este material.

2.2.1.5 Água de amassamento

Como os outros componentes do concreto, a água tem enorme importância na
confecção do concreto e sua quantidade tem fator essencial na determinação final da
resistência do concreto. Por isso, foi adicionado a quantidade de água necessária,
visivelmente analisado, e definido referente ao Slump Test apresentado.
Neste trabalho de pesquisa, foi usada a água proveniente do poço artesiano
que abastece as instalações da UNIARP.
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2.2.2 METODOLOGIA

Neste conteúdo foi abordado e demonstrado os ensaios de acordo com as
normas da ABNT e que foram realizados no Laboratório de Materiais e Solos da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, UNIARP.
Os ensaios possibilitaram disponibilizar informações importantes, como a
granulometria apresentada e outras características dos materiais.

Caracterização dos materiais

A caraterização dos materiais torna possível obter conhecimento das
características dos agregados para confeccionar um concreto com aspectos
homogêneos e boa trabalhabilidade.
Dispor das características dos agregados e do resíduo é importante para
usufruir de todas suas qualidades e efetuar a dosagem adequada de cada elemento.

2.2.2.1.1 Caracterização do agregado miúdo e resíduo do cavaco de aço

Este trabalho refere-se à substituição de uma porcentagem do agregado miúdo
por cavacos de aço, por isso a caracterização do resíduo foi feita da mesma maneira
que do agregado miúdo.

2.2.2.1.1.1 Granulometria

A composição granulométrica do agregado miúdo e a abertura de malha das
peneiras, foram de 0,15mm a 9,5mm.
Durante o ensaio de granulometria, deve ser evitado a formação de uma
camada espessa de material sobre qualquer uma das peneiras, pois o seu acúmulo,
impede o igual acesso de todos os grãos à tela, durante sua agitação. Nas peneiras
com aberturas menores de 4,75mm, a quantidade de material retirado sobre cada
peneira não deve exceder a 7kg/m² (NBR NM 248, ABNT, 2003).
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2.2.2.1.1.2 Absorção de água do agregado miúdo

A absorção é um processo pelo qual a água tende a ocupar os poros
permeáveis de um corpo sólido poroso. Em relação a sua massa em estado seco. A
amostra deve ser colocada em um recipiente coberto por água e deixar em repouso
por 24h. Depois deste período de tempo, retirar o agregado da água e estendê-lo
sobre uma superfície plana, em temperatura ambiente, para ter uma secagem
uniforme (NBR NM 30, ABNT, 2001).
Para calcular a absorção de água do agregado miúdo, utiliza-se a fórmula
abaixo (NBR NM 30, ABNT, 2001):

𝐴=

𝑚𝑠 − 𝑚
× 100
𝑚

(2)

Onde:
A: é a absorção de água, em porcentagem;
ms: é a massa ao ar da amostra na condição saturado e de superfície seca, em
gramas;
m: é a massa da amostra seca em estuda, em gramas.

2.2.2.1.1.3 Massa específica do agregado miúdo

Logo após realizar o ensaio de absorção de água e obter a secagem da
amostra, a mesma foi colocada no seu molde, sem comprimi-lo. Posteriormente
realizar a compactação de sua superfície suavemente, com 25 golpes, utilizando a
haste metálica de socamento. Se a amostra ainda apresentar umidade, no momento
de retirar o molde, a mesma conserva a forma do cone. Os procedimentos devem ser
feitos até que o cone quando retirado, faça com que o agregado miúdo desmorone,
com isso poderá ser afirmado que a amostra chegou à condição de saturado superfície
seca (NBR NM 52, ABNT, 2009).
Para realizar o cálculo da massa específica do agregado saturado superfície
seca, utiliza a seguinte equação (NBR NM 52, ABNT, 2009):
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d2 =

𝑀𝑠
𝑉 − 𝑉𝑎

(3)

Onde:
d2: é a massa específica do agregado saturado superfície seca, em gramas por
centímetro cúbico;
ms: é a massa da amostra na condição saturada superfície seca, em gramas;
V: é o volume do frasco, em centímetros cúbicos;
Va: é o volume de água adicionada ao frasco, em centímetros cúbicos.

2.2.2.1.2 Caracterização do agregado graúdo

Foi utilizada a brita número 1 para realizar todos os ensaios e posteriormente
para confeccionar o concreto.

2.2.2.1.2.1 Granulometria

A composição granulométrica do agregado graúdo e a abertura de malha das
peneiras, foram de 4,75mm a 37,5mm.
O agregado graúdo tem suas partículas na maior parte retida na peneira com
abertura de malha 4,75mm. E são agregados geralmente com dimensão máxima de
37,5mm, agregados com maior dimensão deve ser realizado outros procedimentos.
No ensaio do agregado graúdo deve ser eliminado todo material que passa pela
peneira 4,75mm por via seca (NBR NM 53, ABNT, 2009).
Segundo a NBR NM 248 (ABNT, 2003), a distribuição granulométrica do
agregado é correspondente à abertura nominal, em milímetros, da malha da peneira
normal ou intermediária, referindo-se a dimensão máxima, na qual o agregado
apresenta uma porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5%
da massa. A abertura de malha ocorre em ordem crescente da base para o topo. E
para peneiras com aberturas de malha iguais ou maiores que 4,75mm, a quantidade
de material sobre a tela deve ser calculada pela equação abaixo:
𝑚 = 2,5 × 𝑎 × 𝑠

(4)
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Onde:
m: é a máxima quantidade de material sobre cada peneira, em quilogramas;
a: é a abertura da malha, em milímetros;
s: é a superfície efetiva de peneiramento, em metros quadrados.

2.2.2.1.2.2 Absorção de água do agregado graúdo

Posteriormente a pesagem da amostra, ela deve ser submergida em água, em
temperatura ambiente por aproximadamente 24 horas ficando em repouso. Logo após
este período, retirar o agregado e envolvê-la em um pano para absorver a água visível
na amostra (NBR NM 53, ABNT, 2009).
A equação para conseguir obter o valor da absorção de água do agregado
graúdo, deverá ser utilizada a mesma fórmula da absorção do agregado miúdo, citado
no item 2.2.2.1.1.2 Absorção de água do agregado miúdo, equação 2.

2.2.2.1.2.3 Massa específica do agregado graúdo

Logo após realizar o ensaio de absorção de água, deve ser feita a pesagem do
material para obter o valor do agregado saturado de superfície seca. Posteriormente
deve ser realizado a secagem da amostra na temperatura de 105 °C ±5 °C. Logo após
deve deixar o agregado esfriar em temperatura ambiente, no período de 1h a 3h, para
amostras com máxima dimensão de 37,5mm (NBR NM 53, ABNT, 2009).
De acordo com a NBR NM 53 (ABNT, 2009), a Equação 5 a seguir será
realizada para calcular a massa específica do agregado na condição saturado
superfície seca:

𝑑𝑠 =

𝑚𝑠
𝑚𝑠 − 𝑚𝑎

(5)

Onde:
ds: é a massa específica do agregado na condição saturado superfície seca,
em gramas por centímetro cúbicos;
ms = é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, em
gramas;
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ma = é a massa em água da amostra, em gramas.

Estudo de dosagem

Neste trabalho foi seguido para o preparo do concreto o método de dosagem
do Instituto Brasileiro do Concreto - IBRACON.
Este método sugere que a melhor proporção entre os agregados disponíveis, é
aquela que consome a menor quantidade de água para obter a trabalhabilidade
desejada. Este método considera o fator de relação água/cimento o mais importante
para concreto estrutural (HELENE; TUTIKIAN,2011).
Os limites de aplicação do método IBRACON são (HELENE; TUTIKIAN,2011):
a) Resistência a compressão: 5Mpa ≤ fc ≥150 Mpa;
b) Relação de água/cimento:0,15 ≤ a/c ≥ 1,50;
c) Abatimento: 0mm ≤ abatimento ≤ autoadensável;
d) Dimensão máxima do agregado: 4,8mm ≤ Dmáx ≤ 100mm;
e) Teor de argamassa seca: 30% < a < 90%;
f) Fator de água/ materiais secos: 5% < H < 12%;
g) Módulo de finura do agregado: qualquer;
h) Massa específica do concreto: > 1500kg/m³.

Para definir o consumo de cimento por m³ de concreto, pode ser usado a
Equação 6 abaixo (HELENE; TUTIKIAN,2011):

𝐶=

𝑦
𝑎
1+𝑎+𝑝+ 𝑐

Onde:
C = consumo de cimento por m³ de concreto adensado em kg/m³;
y = massa específica do concreto, medida em kg/m³;
a/c = relação de água e cimento em massa em kg/kg;
a = relação agregado miúdo seco/cimento em massa em kg/kg;
p = relação agregado graúdo seco/cimento em massa em kg/kg.

(6)
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Para calcular o teor de argamassa pode ser utilizado a Equação 7 a seguir
(HELENE; TUTIKIAN,2011):

𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 =

1+𝑎
1+𝑚

(7)

Onde:
a = relação agregado miúdo seco/cimento em massa em kg/kg;
m = a + p = relação agregados secos/cimento em massa em kg/kg.

Utilizando o teor de argamassa 51%, pode ser realizado a Equação 8, sendo
que foi definido m= 5.

51% =

(1 + 𝑎)
(1 + 5)

(8)

3,06 = 1 + 𝑎
𝑎 = 2,06

A Equação 9 a seguir, demonstra a soma da relação agregado miúdo
seco/cimento com a relação agregado graúdo seco/cimento:
𝑚 =𝑎+𝑝

(9)

Sendo:
a = relação agregado miúdo seco/cimento em massa em kg/kg;
p = relação agregado graúdo seco/cimento em massa em kg/kg;
m = relação agregados secos/cimento em massa em kg/kg.

Utilizando os valores calculados e usando a Equação 9, pode ser encontrado o
valor da relação agregado graúdo seco/cimento.
𝑚 =𝑎+𝑝

(9)
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5 = 2,06 − 𝑝
𝑝 = 2,94

Com estes valores calculados, foi obtido o traço 1:2,06:2,94.
Para este presente trabalho, foi utilizado o valor do teor de argamassa igual à
51%, variando-se o traço do concreto, sendo realizado a confecção de 3 traços (um
rico, um normal e outro pobre), como demonstrado a seguir, para definição do traço
padrão:

a) Traço 1:3,5 (cimento: massa total de agregados);
b) Traço 1:5 (cimento: massa total de agregados);
c) Traço 1:6,5 (cimento: massa total de agregados).

A partir dos resultados de compressão aos 7 dias, foi possível determinar o
traço padrão para realizar as substituições necessárias.

2.2.2.2.1 Resistência de dosagem

A resistência de dosagem deve seguir ás condições de variabilidade
prevalecentes durante a construção. O cálculo da resistência de dosagem é realizado
segundo a Equação 10 a seguir (NBR 12655, ABNT, 1996):
𝐹𝑐𝑚𝑗 = 𝐹𝑐𝑘𝑗 − 1,65 × 𝑆𝑑

(10)

Onde:
Fcmj: é a resistência média do concreto a compressão, prevista para a idade j
dias, expressa em megapascals (MPa);
Fckj: é a resistência característica do concreto a compressão, aos j dias,
expressa em megapascals (MPa);
Sd: é o desvio-padrão da dosagem, expresso em megapascals (MPa).

A resistência de dosagem do concreto depende de algumas condições de
preparo e são determinadas três condições na NBR 12655 (ABNT, 1996):
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a) A: o cimento e os agregados são medidos em massa, a água de amassamento
é medida em massa ou volume com dispositivo dosador e corrigida em função
da umidade dos agregados (Aplicável a todas as classes de concreto);
b) B: o cimento é medido em massa, a água de amassamento é medida em
volume mediante disposto dosador e os agregados medidos em massa
combinada com volume (Pode ser aplicada ás classes C10 e C20);
c) C: o cimento é medido em massa, os agregados são medidos em volume, a
água de amassamento é medida em volume e a sua quantidade é corrigida em
função da estimativa da umidade dos agregados da determinação da
consistência do concreto, conforme NBR NM 67 (ABNT, 1998).

E o valor do desvio-padrão pode ser retirado da Tabela 9 abaixo, dependendo
da condição de preparo do concreto.

Tabela 9. Valor do desvio-padrão
Condições de preparo do concreto

Desvio-padrão MPa

A

4,0

B

5,5

C

7,0
Fonte: (NBR 12655, ABNT, 1996)

Concreto fresco

As propriedades que compreendem o concreto fresco definem a obtenção de
uma mistura homogênea e sem segregação (BAUER, 2015).
Os ensaios com o concreto fresco foram realizados conforme as normas
prescritas para cada procedimento. E os elementos dosados corretamente, utilizando
as informações disponibilizadas nos ensaios de caracterização, massa específica e
granulometria dos materiais para conseguir obter uma massa com boa consistência.

2.2.2.3.1 Trabalhabilidade

O teste de abatimento do concreto é realizado para notar a trabalhabilidade da
massa e observar se atende a consistência desejada.
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O molde deve conter uma placa de sua base, ela deve ser metálica, plana,
quadrada ou retangular, com lados de dimensão não inferior a 500mm e espessura
igual ou superior a 3mm (NBR NM 67, ABNT, 1998).
No decorrer do preenchimento da massa no molde, cada camada deve receber
25 golpes de uma haste metálica, distribuindo uniformemente os golpes sobre a seção
da camada e seguir sem suspender o processo. A haste de compactação deve conter
um diâmetro de 16mm, comprimento de 600mm, seção circular com extremidade
arredondadas. Depois de fazer esses procedimentos, retira-se o molde e mede a
diferença da altura do molde até a altura média do corpo de prova desmontado (NBR
NM 67, ABNT, 1998).
Com comparação da medida da altura do molde e do corpo-de-prova
desmontado, é obtido o “Slamp Test” e ter conhecimento da trabalhabilidade do
concreto confeccionado. Com isso é possível identificar e calcular a massa específica
do concreto fresco.
2.2.2.3.2 Moldagem dos corpos-de-prova
A NBR 5738 (ABNT, 2016) tem definições para realizar o ensaio de
compressão ou tração, sendo que os moldes cilíndricos devem ter altura igual ao
dobro do diâmetro, tendo como seus respectivos diâmetros de 10cm, 15cm, 20cm,
25cm, 25cm, 30cm ou 45cm.
O corpo-de-prova que foi utilizado, tem dimensão de 10x20 cm, disponibilizado
no Laboratório de Solos e Materiais da UNIARP.
Na Tabela 10 e 11 a seguir, pode ser observado o número de camadas e de
golpes em função do tipo de adensamento, de acordo com a NBR 5738 (ABNT, 2016).
Tabela 10. Número de camadas para moldagem dos corpos de prova
(Contínua)
Tipo de

Dimensão

corpo-de- básica (d)
prova

mm

Cilíndrico

Número de camadas em função

Número de golpes

do tipo de adensamento

para adensamento
manual

Mecânico

Manual

100

1

2

12

150

2

3

25

200

2

4

50
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Tabela 11.Número de camadas para moldagem dos corpos de prova
(Conclusão)

Prismático

250

3

5

75

300

3

6

100

450

5

-

-

100

1

1

75

150

1

2

75

250

2

3

200

450

3

-

-

Fonte: (NBR 5738, ABNT, 2016)

2.2.2.3.3 Cura do corpo-de-prova

Após a moldagem, deve ser colocado os corpos-de-prova em uma superfície
horizontal, livre de qualquer vibração. Sendo coberto nas suas primeiras 24horas, para
que não sofra perca de água com possíveis intempéries (NBR 5738, ABNT, 2016).
Os corpos-de-prova devem respeitar o tempo de cura inicial, e posteriormente
se necessitar de transporte, deve ser embalado de forma que evite sua exposição ao
sol, altas temperaturas e perda de umidade (NBR 5738, ABNT, 2016).
O ensaio que define a resistência de compressão do corpo-de-prova foi
realizado no período de 7, 14 e 28 dias, posteriormente a moldagem e a cura do
concreto, com equipamentos conforme norma, em uma empresa na cidade de
Caçador.

Concreto endurecido

Algumas características e propriedades qualificam o concreto, sendo
considerado sólido a partir da pega (BAUER, 2015).
Depois de efetuar todas as etapas para confeccionar um concreto com
dosagem adequada, é possível obter um material compacto e realizar os ensaios com
intervalos de dias. Sendo que todos os procedimentos foram conduzidos em
laboratório, seguindo as normas prescritas para cada processo.
Ao final da cura, o concreto deve alcançar uma durabilidade e resistência
conforme desejado.
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2.2.2.4.1 Resistência à compressão

Para que seja possível realizar o ensaio de compressão, os corpos-de-prova
devem atender todas as especificações da NBR 5738 (ABNT, 2016).
No ensaio a compressão, os corpos-de-prova devem ser rompidos em uma
data especifica, respeitando as tolerâncias de tempo, demonstradas abaixo na Tabela
12 (NBR 5739, ABNT, 2007).
Tabela 12. Tolerância para idade de ensaio
Idade de ensaio

Tolerância permitida (h)

24 h

0,5

3d

2

7d

6

28 d

24

63 d

36

91 d

48

NOTA Para outras idades de ensaio, a tolerância deve ser obtida por interpolação.
Fonte: (NBR 5739, ABNT, 2007)

E conforme NBR 5739 (ABNT, 2007), a resistência a compressão deve ser
calculada seguindo a Equação 11 abaixo:

𝐹𝑐 =

4𝐹
𝜋𝐷²

Onde:
Fc = é a resistência á compressão, em Megapascals;
F = é a força máxima alcançada, em newtons;
D = é o diâmetro do corpo-de-prova, em milímetros.

(11)
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

2.3.1 Caracterização do Agregado Miúdo, Agregado Graúdo e Resíduo do Cavaco de
Aço

Foi realizado a caracterização do agregado miúdo, agregado graúdo e dos
cavacos de aço no Laboratório de Materiais e Solos da UNIARP, sendo iniciado no
dia 4 de agosto de 2017.
Com o estudo de caracterização, é possível identificar características para
posteriormente confeccionar o concreto com homogeneidade. Abaixo na Figura 12
pode ser observado o agregado miúdo e graúdo utilizados para os ensaios de
caracterização.

Figura 12. Agregado miúdo e graúdo

Fonte: O próprio autor

Na Figura 13 a seguir pode ser observado o resíduo de cavacos de aço, usado
nos ensaios de caracterização.

58

Figura 13. Cavacos de aço

Fonte: O próprio autor

2.3.2 Granulometria

Com o ensaio de granulometria, foram obtidos os valores de retenção nas
peneiras do agregado miúdo, agregado graúdo e cavacos de aço. Tendo
conhecimento da classificação desses materiais e seus módulos de finura.

Granulometria do agregado miúdo

Para o ensaio de granulometria da areia e do cavaco de aço foram utilizadas
as peneiras de 4,75mm, 2,0 mm, 1,18mm, 0,600mm, 0,300mm e 0,150mm.
O ensaio foi realizado seguindo a NM 248 (ABNT, 2003). Na realização deste
ensaio a areia foi inserida no agitador de peneiras, por um período de 10 minutos e,
em seguida pesou-se a areia retida em cada série do conjunto de peneiras.
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Figura 14. Agitador de peneiras

Fonte: O próprio autor

Foram utilizadas duas amostras. A amostra 1 era contida de 500,14 gramas e
a amostra 2 possuía 500,03 gramas.
A seguir na Tabela 13 e no Gráfico 03, pode ser observado, o resultado da
composição granulométrica da areia.

Tabela 13. Tabela da Granulometria do agregado miúdo
Amostra 1
Peneiras

Peso
retido (g)

%Retida

Amostra 2
Peso
retido (g)

%Retida

Retida

Retida

Média

Acumulada

4,75mm

0,0

0,0

1,48

0,29

0,145

0,145

2,00mm

12,8

2,56

12,58

2,51

2,535

2,68

1,18mm

30,3

6,05

30,79

6,16

6,105

8,785

0,600mm

87,7

17,54

89,02

17,80

17,67

26,455

0,300mm

214,3

42,89

217,74

43,54

43,215

69,67

0,15mm

131,9

26,39

126,78

25,35

25,87

95,54

Fundo

22,8

4,56

21,71

4,34

4,45

99,99

Total

499,7

99,99

500,10

99,99

99,99

Diâmetro máximo

2,00

Módulo de Finura

3,03
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Gráfico 3. Granulometria do agregado miúdo - Amostras 1 e 2
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Logo, de acordo com os resultados obtidos, é possível classificar a areia como
sendo uma areia média, pois o módulo de finura foi de 3,03.

Granulometria do resíduo de cavacos de aço

Foi realizado o ensaio de granulometria do resíduo da mesma maneira que a
areia, utilizando as mesmas peneiras e procedimentos. Foi feito o ensaio com duas
amostras secas do cavaco de aço. A amostra seca 1 era contida de 500,93 gramas e
a amostra seca 2 possuía 500,16 gramas. Os resultados obtidos podem ser
visualizados na Tabela 14 e Gráfico 4.
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Tabela 14. Granulometria do resíduo de cavaco de aço
Amostra 1
Peneiras

Peso
retido (g)

%Retida

Amostra 2
Peso
retido (g)

%Retida

Retida

Retida

Média

Acumulada

4,75mm

13,16

2,63

6,15

1,23

1,93

1,93

2,00mm

100,82

20,13

72,47

14,47

17,30

19,23

1,18mm

226,58

45,23

183,86

36,70

40,97

60,20

0,600mm

126,28

25,21

180,41

36,02

30,61

90,81

0,300mm

25,08

5,01

49,96

9,97

7,49

98,30

0,15mm

2,15

0,43

4,48

0,89

0,66

98,96

Fundo

0,18

0,04

0,23

0,05

0,041

99,001

98,67

497,56

99,33

99,00

Total

494,25
Diâmetro máximo
Módulo de Finura

4,75
4,68

Gráfico 4. Granulometria do resíduo de cavaco de aço - Amostras 1 e 2
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De acordo com os resultados é possível classificar o resíduo de cavaco de aço
como sendo um resíduo de granulometria grossa, pois o módulo de finura foi de 4,68.
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Granulometria do agregado graúdo

O ensaio de granulometria do agregado graúdo realizou-se com duas amostras
do mesmo, cada uma delas contendo 1000,00g aproximadamente. Foi realizado o
ensaio do agregado miúdo, usando as peneiras de 25mm, 19mm, 9,5mm, 4,75mm. A
amostra 1 era contida de 1000,06 gramas e a amostra 2 possuía 1000,08 gramas.
Como pode ser visualizado na Tabela 15 e Gráfico 5.
Tabela 15. Granulometria do agregado graúdo
Amostra 1
Peneiras

Peso
retido (g)

%Retida

Amostra 2
Peso
retido (g)

%Retida

Retida

Retida

Média

Acumulada

25mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

19mm

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

9,5mm

363,37

36,34

411,56

41,15

38,74

38,74

4,75mm

510,63

51,07

499,35

49,93

50,50

89,25

fundo

125,92

12,59

89,15

8,91

10,75

99,99

100

1000,06

99,99

99,99

Total

999,92
Diâmetro máximo
Módulo de Finura

9,5
1,27
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Gráfico 5. Granulometria do agregado graúdo - Amostras 1 e 2
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Conforme o resultado obtido é possível classificar o agregado graúdo como
sendo brita 1, pois o diâmetro máximo foi de 9,5 mm.

2.3.3 Massa Específica e Absorção de Água do Agregado Miúdo

O ensaio da massa específica do agregado miúdo iniciou-se com a pesagem
das amostras necessárias. A amostra 1 era composta com 500,07 gramas e a amostra
2 possuía 500,06 gramas.
Posteriormente, seguindo conforme a norma NBR NM 52 (ABNT, 2009) e a
norma NM NBR 30 (ABNT, 2001), foi inserida as duas amostras em frascos, para que
fosse possível obter os dados necessários para calcular a massa específica e
absorção de água do agregado miúdo.
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Figura 15. Amostra areia + Frasco + Água

Fonte: O próprio autor

Tabela 16. Tabela de massa específica do agregado miúdo
Amostra 1

Amostra 2

Peso da amostra (g)

500,08

500,06

Amostra + Frasco (g)

796,08

778,19

Amostra + Frasco + Água (g)

1110,08

1084,37

Peso seco da amostra (g)

498,31

498,49

Massa específica média (g/cm³)

2,64

Absorção de água média %

0,33

Foi calculado a massa específica média do agregado miúdo, conforme os
dados apresentados, portanto resultou em 2,64 g/cm³ e absorção de água de 0,33%.
2.3.4 Massa Específica e Absorção de Água dos Cavacos de Aço
O ensaio da massa específica e absorção de água dos cavacos de aço foi
efetuado da mesma maneira que do agregado miúdo, seguindo os mesmos
procedimentos e normas. Portanto, o processo iniciou-se com a pesagem das
amostras necessárias. A amostra 1 possuía 150,03 gramas e a amostra 2 com 150,12
gramas.
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Figura 16. Amostra resíduo + Frasco + Água

Fonte: O próprio autor

Tabela 17. Tabela de massa específica dos cavacos de aço
Amostra 1

Amostra 2

Peso da amostra (g)

150,03

150,12

Amostra + Frasco (g)

426,53

426,90

Amostra + Frasco + Água (g)

891,46

888,11

Peso seco da amostra (g)

129,56

130,46

Massa específica média (g/cm³)

14,13

Absorção de água média %

15,4

Foi apurado a massa específica média do cavaco de aço, conforme os dados
apresentados, portanto resultou em 14,13 g/cm³ e absorção de água de 15,4%.

2.3.5 Massa Específica e Absorção de Água do Agregado Graúdo

O ensaio da massa específica e absorção de água do agregado graúdo teve
como princípio a pesagem das amostras necessárias. A amostra 1 era composta com
1500,02 gramas e a amostra 2 possuía 1500,00 gramas.
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Após este processo, foi inserido as duas amostras em água submersa no
período de no mínimo 24 horas e seguido os procedimentos posteriores conforme a
NBR NM 53 (ABNT,2009).

Figura 17. Massa em água do agregado graúdo

Fonte: O próprio autor

Tabela 18. Tabela de massa específica do agregado graúdo

Massa da amostra SSS (g)
Massa em água da amostra (g)
Peso seco da amostra (g)
Massa específica do agregado
graúdo média (g/cm³)
Absorção de água média %

Amostra 1

Amostra 2

1500,02

1500,00

0,875

0,805

1387,11

1408,51

2,12
7,31

A massa específica média do agregado graúdo resultou em 2,12g/cm³ e
absorção de água de 7,31%.
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2.3.6 Massa Unitária do Agregado Miúdo

Os procedimentos do ensaio de massa unitária do agregado miúdo foram
seguidos conforme a NBR NM 45 (ABNT, 2006). Primeiramente foi pesado o molde e
logo após realizado a pesagem do molde mais a amostra do agregado miúdo.
Figura 18. Massa do recipiente mais peso do agregado miúdo

Fonte: O próprio autor

Tabela 19. Massa unitária do agregado miúdo
Amostra 1

Amostra 2

Massa recipiente kg

10,815

10,815

Massa recipiente + agregado kg

17,28

17,14

Massa agregado kg

6,465

6,325

Massa unitária média kg/m³

1598,75

Foram definidos após o cálculo realizado que o agregado miúdo apresentou
massa unitária média de 1598,75 kg/m³.
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2.3.7 Massa Unitária dos Cavacos de Aço

Os procedimentos do ensaio de massa unitária dos cavacos de aço foram
realizados da mesma forma que do agregado miúdo. Foi feito a pesagem do molde e
logo após realizado a pesagem do molde mais a amostra do cavaco de aço.

Figura 19.Massa do recipiente mais peso dos cavacos de aço

Fonte: O próprio autor

Tabela 20. Massa unitária dos cavacos de aço
Amostra 1

Amostra 2

Massa recipiente kg

10,945

10,945

Massa recipiente + agregado kg

15,055

14,960

4,11

4,015

Massa agregado kg
Massa unitária média kg/m³

1015,5

Foram definidos após o cálculo realizado que o agregado miúdo apresentou
massa unitária média de 1015,5 kg/m³.
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2.3.8 Massa Unitária do Agregado Graúdo

Os procedimentos do ensaio de massa unitária do agregado graúdo foram
seguidos conforme a NBR NM 45 (ABNT, 2006), mesmo processo que o agregado
miúdo.

Figura 20. Massa do recipiente mais peso do agregado graúdo

Fonte: O próprio autor

Tabela 21. Massa unitária do agregado graúdo
Amostra 1

Amostra 2

Massa recipiente kg

10,815

10,815

Massa recipiente + agregado kg

16,96

17,003

Massa agregado kg

6,145

6,188

Massa unitária seca kg/m³

1541,62

Foi calculado a massa unitária média do agregado graúdo e resultou no valor
de 1541,62 kg/m³.

2.3.9 Definição do Traço do Concreto

Posteriormente aos ensaios de caracterização do agregado miúdo, graúdo e
resíduo de cavaco de aço, realizou-se o estudo de dosagem, primeiramente foi
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calculado a quantidade específica de cada material necessário para confeccionar o
concreto.
Inicialmente foram confeccionados três traços de concreto para obtenção do
traço padrão, sendo escolhido o traço que a apresentou a maior resistência à
compressão:

a) Traço 1:3,5 (cimento: massa total de agregados);
b) Traço 1:5 (cimento: massa total de agregados);
c) Traço 1:6,5 (cimento: massa total de agregados).

No dia 01 de setembro de 2017, foram confeccionados os três traços de
concreto convencional, sendo três corpos-de-prova por traço como é possível ver na
Figura 21 a seguir.

Figura 21. Corpos-de-prova dos três traços de concreto

Fonte: O próprio autor

O Slump Test utilizado foi 6 ± 1cm. Abaixo na Tabela 22, pode ser observado
o Slump que cada traço apresentou, a quantidade de água adicionada e a quantidade
de material utilizado.

71

Tabela 22. Traços 1:3,5, 1:5 e 1:6,5 e as quantidades de materiais inseridos
Slump

Cimento

Agregado

Agregado

Água

Test (cm)

Portland (Kg)

miúdo (Kg)

graúdo (Kg)

(Kg)

1:3,5

6

4,44

5,75

9,8

2,57 kg

1:5

5

3,33

6,87

9,8

2,08 kg

1:6,5

5

2,67

7,53

9,8

1,9 kg

Traço

Após o período de 7 dias, foi realizado o ensaio de resistência à compressão
dos três traços, onde foi possível notar a resistência dos melhores corpos-de-prova
rompidos e a resistência média deles, podendo ser observada na Tabela 23.

Tabela 23. Resistência à compressão dos três traços
Traço

Resistência a compressão

Resistência à compressão

fck (MPa)

média fck (MPa)

1:3,5

1:5

1:6,5

24,51

22,77

21,03
14,22

13,12

12,02
10,72

10,15

9,58

A partir dos resultados do ensaio de resistência à compressão, definiu-se que
o traço 1:3,5 será utilizado como padrão para a realização da substituição do agregado
miúdo pelo resíduo de cavaco de aço, pois apresentou resistência a compressão
média de 22,77 MPa.
Na Figura 22 pode ser visto, o Slump Test apresentado pelo traço definido como
padrão.

Figura 22. Slump Test
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Fonte: O próprio autor

E a seguir na Figura 23, pode ser notado o ensaio de resistência à compressão
do corpo-de-prova com traço 1:3,5.

Figura 23. Ensaio de compressão

Fonte: O próprio autor
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Confecção do concreto convencional

Para ser possível comparar o concreto convencional com o concreto com
resíduos de cavacos de aço e conseguir realizar o objetivo geral proposto deste
trabalho, foi necessário começar a preparação pelo concreto convencional.
Primeiramente foram definidos a quantia necessária de cada material,
utilizando traço já definido de 1:3,5.
Na Tabela 24 a seguir, pode ser notado os materiais e suas quantidades
inseridas na dosagem do concreto, para preparar nove corpos-de-prova, sendo que
foram rompidos aos 7, 14 e 28 dias.

Tabela 24. Quantidade de materiais utilizados no concreto convencional e o Slump
Test apresentado
Traço
1:3,5

Slump Test

Cimento

Agregado

Agregado

Água

(cm)

Portland (Kg)

miúdo (Kg)

graúdo (Kg)

(Kg)

6,2

11,11

14,39

24,5

4,93 kg

Figura 32. Corpos-de-prova do concreto convencional

Fonte: O próprio autor
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Após os períodos de dias conforme prescrito em norma, foi realizado o
rompimento dos corpos-de-prova para obter os valores de resistência à compressão.
A Tabela 25 demonstra os resultados apresentados.

Tabela 25. Resistência à compressão do concreto convencional aos 7,14 e 28 dias
Resistência à
compressão
aos 7 dias

Resistência à
Média

compressão
aos 14 dias

Resistência à
Média

compressão
aos 28 dias

(MPa)

(MPa)

(MPa)

29,46

34,58

42,33

27,69

22,79

11,24

33,26

31,15

25,60

39,97

Média

40,40

38,90

Confecção do concreto com substituição do agregado miúdo pelo cavaco de
aço

Com o traço já determinado de 1:3,5, foi possível iniciar a confecção do
concreto inserindo o resíduo de cavaco de aço. Foram definidas as porcentagens de
substituição do agregado miúdo pelo resíduo de cavaco de aço em 10 %, 15% e 20%.

2.3.9.2.1 Concreto com substituição de 20% do agregado miúdo

Iniciando pela substituição de uma porcentagem de 20% do agregado miúdo
pelo cavaco de aço, foi estipulado e calculado a quantidade necessária de cada
material para confeccionar 50kg de concreto. Abaixo na Tabela 26 pode ser possível
ver esses dados.

Tabela 26. Quantidade de materiais utilizados no concreto com substituição de 20%
e o Slump Test apresentado
Slump Test

Cimento

Agregado

Agregado

Água

Cavaco de

(cm)

Portland (Kg)

miúdo (Kg)

graúdo (Kg)

(Kg)

aço (Kg)

3,0

11,11

11,50

24,5

5,43

2,88
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No Slump Test o concreto chegou a um valor não esperado, já havia sido
adicionado a quantidade de água suficiente e o concreto não cedeu o desejado,
portanto o Slump Test alcançado com 20% de substituição do agregado miúdo pelo
resíduo foi de apenas 3 centímetros, sendo o esperado 6±1 cm.

Figura 24. Materiais utilizados no concreto com cavaco de aço

Fonte: O próprio autor

A seguir na Tabela 27 pode ser notado a resistência à compressão que o
concreto com substituição de 20% do agregado miúdo pelo cavaco de aço demonstrou
no período de 7,14 e 28 dias.

Tabela 27. Resistência à compressão do concreto com 20% de substituição aos 7,14
e 28 dias
Resistência à
compressão
aos 7 dias

Resistência à
Média

compressão
aos 14 dias

Resistência à
Média

compressão
aos 28 dias

(MPa)

(MPa)

(MPa)

10,22

12,73

16,70

10,26
10,05

10,17

14,44
13,17

13,45

18,79
18,60

Média

18,03
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Com estes valores demonstrados na Tabela 27, pode ser observado os valores
apresentados por cada corpo-de-prova rompido e suas médias obtidas.

2.3.9.2.2 Concreto com substituição de 15 % do agregado miúdo

Com a substituição de uma porcentagem de 15% do agregado miúdo pelo
cavaco de aço, foi calculado a quantidade necessária de cada material para
confeccionar 45kg de concreto. Abaixo na Tabela 28 pode ser observado esses
dados.

Tabela 28. Quantidade de materiais utilizados no concreto com substituição de 15%
e o Slump apresentado
Slump Test

Cimento

Agregado

Agregado

Água

Cavaco de

(cm)

Portland (Kg)

miúdo (Kg)

graúdo (Kg)

(Kg)

aço (Kg)

5,3

10

11

22,05

4,76

1,94

Abaixo na Tabela 29 é possível notar a resistência à compressão que o
concreto com substituição de 15% do agregado miúdo pelo cavaco de aço apresentou
no período de 7,14 e 28 dias.

Tabela 29. Resistência à compressão do concreto com 15% de substituição aos 7,14
e 28 dias
Resistência à
compressão
aos 7 dias

Resistência à
Média

compressão
aos 14 dias

Resistência à
Média

compressão
aos 28 dias

(MPa)

(MPa)

(MPa)

32,60

31,13

39,28

31,79
31,89

32,09

36,37
36,70

34,73

39,96

Média

40,01

40,78

Com estes valores demonstrados na Tabela 29, pode ser observado os valores
apresentados por cada corpo-de-prova rompido e suas médias obtidas.

2.3.9.2.3 Concreto com substituição de 10 % do agregado miúdo

77

Com a substituição de uma porcentagem de 10% do agregado miúdo pelo
cavaco de aço, foi estimado a quantidade necessária de cada material para
confeccionar 45kg de concreto. Abaixo na Tabela 30 pode ser possível ver esses
valores.

Tabela 30.Quantidade de materiais utilizados no concreto com substituição de 10%
e o Slump apresentado
Slump Test

Cimento

Agregado

Agregado

Água

Cavaco de

(cm)

Portland (Kg)

miúdo (Kg)

graúdo (Kg)

(Kg)

aço (Kg)

4,9

10

11,65

22,05

4,95

1,29

Abaixo na Tabela 31 pode ser visto a resistência à compressão que o concreto
com substituição de 10% do agregado miúdo pelo cavaco de aço apresentou no
período de 7,14 e 28 dias.

Tabela 31. Resistência à compressão do concreto com 10% de substituição aos 7,14
e 28 dias
Resistência à
compressão
aos 7 dias

Resistência à
Média

compressão
aos 14 dias

(MPa)

(MPa)

34,03

37,51

35,80
35,99

35,27

36,66
36,86

Resistência à
Média

compressão
aos 28 dias

Média

(MPa)
44,37
37,01

42,67

40,50

34,47

Com estes valores demonstrados na Tabela 31, pode ser analisado os valores
obtidos por cada corpo-de-prova rompido em determinado período de tempo.

2.3.10 Comparativo do Concreto Tradicional com o Concreto com Cavacos de Aço

Aos 28 dias do ensaio de resistência a compressão, foi concluído que com 10%
de substituição do agregado miúdo pelos cavacos de aço, obteve-se um aumento de
0,25% na sua resistência final em comparação com o concreto convencional.
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Com 15% de substituição os resultados apresentaram uma perca de resistência
de aproximadamente 0,96%, uma porcentagem pequena, portanto conclui-se que é
possível utilizar essa porcentagem de substituição.
A porcentagem de 20% de substituição demonstrou com seus valores que
diminuiu a resistência à compressão do concreto em 55,37% em relação a resistência
do concreto tradicional. Desta forma, não é aconselhável sua utilização para fins
estruturais.
Na Tabela 32 a seguir, pode ser observado os valores obtidos através dos
ensaios de resistência à compressão aos 7, 14 e 28 dias, podendo analisar e comparar
os valores do concreto convencional com as porcentagens de 10%, 15% e 20% de
substituição do agregado miúdo pelo resíduo.

Tabela 32.Comparação do concreto convencional e concreto com cavacos de aço
aos 28 dias
Resistência à

Resistência à

compressão aos compressão aos

Resistência à
compressão aos

7 dias (MPa)

14 dias (MPa)

28 dias (MPa)

Concreto tradicional

22,79

31,15

40,40

Concreto com 10%

35,27

37,01

40,50

32,09

34,73

40,01

10,17

13,45

18,03

de substituição
Concreto com 15%
de substituição
Concreto com 20%
de substituição

No Gráfico 6 a seguir, pode ser verificado os valores de resistência à
compressão do concreto convencional e as porcentagens de substituição, obtendo
melhor visualização.
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Gráfico 6.Comparação do concreto convencional e concreto com cavacos de aço

Resistência á compressão (MPa)

Comparativo do concreto convencional com o concreto com
cavacos de aço
40,5

44
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35,27
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36
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28
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24
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16

12
8
4
0
Concreto com
substituição de 10%

Concreto com
substituição de 15%

7 dias

14 dias

Concreto com
substituição de 20%

Concreto
Convencional

28 dias

Por tanto, através dos resultados apresentados, foi constatado que 15% do
agregado miúdo pode ser substituído pelos cavacos de aço, sem defasar
significativamente a resistência á compressão do concreto. E com 10 % de
substituição é possível alcançar resistência superior em comparação ao concreto
convencional.
E a substituição de 20 %, demonstrou resistência a compressão abaixo do que
o concreto convencional, não sendo recomendável a utilização desta porcentagem.
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Figura 25. Corpo-de-prova rompido aos 28 dias com 10 % de substituição

Fonte: O próprio autor
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3 CONCLUSÃO

Atualmente o consumo de produtos industriais está cada vez mais acelerado,
gerando inúmeros resíduos que precisam ser destinados e aproveitados da melhor
maneira possível. Como o concreto é um material pertinente e está sendo utilizado na
maioria das obras no Brasil, acrescentar um resíduo industrial na sua confecção e
alcançar bons resultados com a aplicação deste material, se tornou um tema
interessante a ser estudado, buscando a melhoria do concreto com resíduos
industriais.
Nos dias atuais, o mundo está cada vez mais preocupado com a
sustentabilidade, sempre investigando e examinando novas alternativas. Com a
substituição de uma porcentagem do agregado miúdo por cavacos de aço,
proveniente do processo de serramento, uma forma de usinagem, pode ser obtido o
aproveitamento de resquícios industriais de forma simples e com menor custos. Outro
benefício ao usar este material é a capacidade de poupar recursos naturais, pois a
sua exploração pode causar impactos ambientais, porque o material geralmente é
retirado da natureza.
Desta maneira, com os valores e dados apresentados durante os ensaios no
decorrer deste trabalho de pesquisa, foi demonstrado que é possível reaproveitar este
tipo de resíduo industrial podendo incluí-lo na confecção do concreto com uma
porcentagem adequada.
Os objetivos específicos foram efetuados, com todos os ensaios que foram
realizados no decorrer desta pesquisa, caracterizando os agregados e os cavacos de
aço, definindo seus dados como a sua granulometria, massa específica, massa
unitária e absorção de água, dosando os materiais conforme a porcentagem de
substituição do agregado miúdo pelo resíduo de cavaco de aço e confeccionando o
concreto.
Portanto, o objetivo geral deste trabalho foi alcançado, pois foi constatado que
com 10 % de substituição do agregado miúdo pelo resíduo de cavaco de aço, é
possível alcançar resistência à compressão superior em comparação ao concreto
convencional. E com 15% de substituição, foi estabelecido que o concreto sofreu uma
perca de 0,96% na resistência à compressão do concreto, uma porcentagem
pequena, sem defasar significativamente a resistência do concreto. Porém a
substituição de 20 %, não oferece valores que ofereçam benefícios.
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Assim sendo, foi demonstrado que é possível incluir este tipo de resíduo,
proveniente da indústria Metal Mecânica e obter benefícios, diminuindo a utilização do
agregado miúdo (recurso natural) por um agregado artificial (resíduo de cavacos de
aço).
Deste modo, tem como proposta para trabalhos futuros, substituir uma
porcentagem maior do que 20 % do agregado miúdo pelos cavacos de aço,
descobrindo os valores que podem ser obtidos com os ensaios e tentar desvendar
outros benefícios possíveis. Outra sugestão é substituir o agregado miúdo e o
agregado graúdo pelos cavacos de aço, analisando se é possível alcançar bons
resultados com isso. E pode ser pesquisado e realizado uma comparação da
confecção do concreto com o cavaco de aço saturado e sem saturação.
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