
Introdução 

Os resíduos gerados no processo de britagem de 

rochas muitas vezes são descartados 

inadequadamente no meio ambiente gerando um 

passivo ambiental. Esta pesquisa propõe a 

utilização destes resíduos na produção de concreto 

auto-adensável (CAA) a partir do estudo com 

diferentes traços de CAA. Os ensaios realizados no 

CAA no estado fresco foram: Funil-V, Caixa-L e 

espalhamento. No estado endurecido foram 

realizados ensaios de resistência à compressão e à 

tração. Os resultados foram avaliados assim como o 

custo de produção de ambos concretos, o CAA 

tradicional e CAA com resíduos. 

Metodologia 

O presente trabalho foi dividido em algumas etapas 

para a realização da pesquisa. Fez-se a separação 

dos materiais constituintes do concreto auto-

adensável, e em seguida  determinou-se suas 

características, assim como os traços que foram 

utilizados na pesquisa. Após a caracterização, foram 

definidas as misturas experimentais, a consistência 

do concreto auto-adensável,  e foi executada a 

moldagem e cura dos corpos de prova para a 

determinação da resistência à tração e  à 

compressão. Os traços, em massa, moldados 

foram: traço de referência sem resíduos de britagem 

de rochas (1:3,11:2,88:0,80:0,08 cimento:areia 

fina:pedrisco:água:SP); traço com 5% de 

substituição da areia pelo resíduo; traço  com 10% 

de substituição da areia pelo resíduo; traço  com 

15% de substituição da areia pelo resíduo. 
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Conclusões 

Para todas as misturas de concreto com 

resíduos houve diminuição das propriedades 

mecânicas estudadas, quando comparados ao 

concreto de referência, mas nada que afete o 

uso do concreto em estruturas, já que os 

resultados estão dentro dos parâmetros 

exigidos pela NBR 6118. 
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Resultados e Discussão 

A tabela 1 mostra os resultados de 

espalhamento do CAA. Os gráficos 1 e 2 

mostram os resultados dos ensaios  realizados 

no Funil-V e Caixa-L. A tabela 2 mostra os 

resultados dos ensaios mecânicos. 

Tabela 1: Valores do ensaio de espalhamento. 

Tabela 2: Resultados provenientes dos ensaios de  

resistência  à  compressão e à tração direta e indireta . 

 Resistência  à 
Compressão (MPa) 

Resistência  por 
Compressão  

Diametral (MPa) 

Resistência  à 
Tração na Flexão 

(MPa) 

IDADE DE CURA 7 DIAS                28 DIAS 7 DIAS               28 DIAS 28 DIAS 

0% 23,60                     27,60 3,12                     4,19 6,65 

5% 22,66                     26,76 2,21                     2,73 5,24 

10% 20,66                     25,33 2,19                     3,30 5,59 

15% 19,26                     22,70 1,94                     3,30 4,97 
 

Custo R$ 

traço de referência 406,45 

5% de resíduos 461,13 

10% de resíduos 460,98 

15% de resíduos 460,80 

TRAÇOS Slump Flow Test (mm) 

Referência 660x650 

5% de substituição  700x720 

10% de substituição  770x720 

15% de substituição  700x690 
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Gráfico 1 – Valores obtidos no ensaio do Funil-V. 

Gráfico 2 – Valores obtidos no ensaio Caixa-L. 

Custo dos concretos 


