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Resumo. A Pedra Cariri é um calcário laminado explorado no Brasil mais precisamente na 
região do Cariri Cearense. As operações de mineração e o beneficiamento deste material têm 

representado um segmento de grande potencial econômico para o estado do Ceará. Estima-se que 

o rejeito descartado no meio ambiente pelas áreas de exploração da Pedra Cariri corresponde a 
mais de 70%.  Dessa forma, é de grande importância a inclusão desses rejeitos em um ciclo 

produtivo com o intuito de diminuir os impactos ambientais causados. O Resíduo de Serragem da 

Pedra Cariri (RSPC), resultado do processo de beneficiamento da pedra, apresenta uma elevada 

finura, e por isso, pode contribuir para o aumento da coesão de misturas de argamassas e 
concretos produzidos. O objetivo deste trabalho é a utilização do RSPC na produção de concreto 

autoadensável. Foram produzidas amostras, chamadas de combinações, variando percentuais em 

massa, da quantidade de RSPC em substituição ao agregado miúdo. As combinações possuem 
15%, 20% e 25% de RSPC. As propriedades do concreto no estado fresco foram avaliadas 

segundo critérios das normas brasileiras, sendo realizados ensaios de espalhamento (slump-flow) 

e viscosidade plástica aparente t500 (sob fluxo livre), habilidade passante pelo anel J (sob fluxo 
livre), habilidade passante pela caixa L (sob fluxo confinado) e viscosidade plástica aparente 

pelo funil V (sob fluxo confinado e sob fluxo confinado t5min). Os resultados de resistência à 

compressão obtidos com as amostras dos concretos produzidos foram comparados com os 

resultados de amostras de concreto de referência sem a utilização do pó. Em todos os concretos 
produzidos com RSPC, as recomendações das normas brasileiras foram atendidas e os resultados 

das resistências à compressão das três combinações foram superiores aos valores alcançados no 

concreto de referência.  
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1. INTRODUÇÃO 

Embora o setor da construção civil seja mundialmente reconhecido por proporcionar grande 

desenvolvimento social e econômico, suas atividades produtivas podem gerar grandes impactos 

ambientais devido, principalmente, à sua demanda por recursos naturais e a grande geração de 
resíduos. Cerca de 20 a 50% dos recursos naturais de todo o planeta extraídos do meio ambiente são 

destinados às atividades de construção civil [1]. Boa parte da destinação destes recursos é a produção 

de cimento Portland, principal insumo do concreto, segundo material mais consumido pelo homem 
[2]. Diante disso, o elevado consumo deste aglomerante tem motivado um desafio a ser enfrentado 

pela indústria do concreto nos dias atuais, o qual consiste em propor inovações alternativas que 

mitiguem os impactos ao meio ambiente. Nesse contexto, ganha ênfase a possibilidade de utilização de 

resíduos da mineração provenientes da extração e beneficiamento de rochas ornamentais. O Brasil está 
posicionado entre os cinco maiores produtores mundiais deste tipo de rocha, condição gerada pelas 

características geológicas favoráveis do país [3]. A exploração da Pedra Cariri encaixa-se nesta 

potencialiade, uma vez que o resíduo de serragem, devido à alta concentração de finos, ao ser 
incorporado no concreto como adição mineral, proporciona o aumento da coesão da mistura, sendo 

bastante indicado na produção de concreto autoadensável. Esta inserção, além de melhorar as 

propriedades do concreto no estado fresco, permite reduzir a quantidade de cimento Portland para a 

obtenção das características mecânicas desejadas. A redução do cimento reduz o custo de produção e 
torna o concreto um material mais sustentável na medida em que reduz a agressão ao meio ambiente 

gerada no processo de fabricação do mesmo. Alguns trabalhos abordando a utilização de adições 

provenientes de resíduos de atividades minerais, como o estudo da influência da substituição da areia 
natural pela areia de britagem no comportamento do concreto autoadensável [4], a utilização de 

Resíduo de Serragem de Mármore e Granito (RSMG) na produção de concreto autoadensável [5] e a 

influência da escória de aciaria triturada como filler em concretos autoadensáveis [6] já foram 
desenvolvidos. O resíduo de calcário também vem sendo utilizado na produção de concretos 

autoadensáveis [7]. Neste trabalho, portanto, propõe-se estudar a aplicação do Resíduo de Serragem de 

Pedra Cariri (RSPC) em substituição parcial da areia natural para produção de concreto autoadensável 

avaliando suas propriedades no estado fresco e resistência à compressão. 

1.1. Pedra Cariri 

As principais jazidas minerais deste calcário laminado localizam-se nos municípios brasilieros de 

Nova Olinda e Santana do Cariri no estado do Ceará [8]. Devido à utilização de tecnologias 
inadequadas às condições das jazidas durante o processo de lavra e beneficiamento da Pedra Cariri, 

verifica-se uma grande quantidade de materiais desperdiçados. O processo de lavra é realizado de 

forma aleatória, utilizando-se de métodos manuais ou semi-mecanizados. Após a lavra, as placas são 
escolhidas e destinadas às serrarias para o processo de beneficiamento do material, sendo ali cortadas 

de acordo com as dimensões de sua aplicação. Ao longo da atividade é gerada uma grande quantidade 

de rejeitos prejudiciais ao meio ambiente. Em toda a cadeia produtiva há uma perda total em torno de 

70% [8] [9]. O RSPC, por conta de sua elevada superfície específica, influencia no aumento de coesão 
e viscosidade das misturas [10]. Devido a essa característica, o RSPC apresenta grande potencial de 

uso como adição tipo fíller, na produção de misturas autoadensáveis, que requerem elevada coesão de 

seus componentes. Essas misturas necessitam de maior resistência à segregação e maior estabilidade, 
no estado fresco. 



Paulo S. T. Miranda, Leonardo T. Souza, Iaritissa S. Carneiro e Jailson S. Gonçalves 

Construção 2018 – 3 

2. METODOLOGIA 

Foram produzidas amostras de concreto autoadensável variando percentuais, em massa, da quantidade 

de RSPC em substituição ao agregado miúdo. Os resultados dos ensaios no estado fresco foram 

avaliados segundo critérios das normas brasileiras de produção de concretos autoadensáveis e os 
resultados de resistência à compressão obtidos com as amostras dos concretos produzidos foram 

comparados com os resultados de amostras de concreto de referência sem a utilização do pó. Para o 

ensaio de resistência à compressão foram moldados e preparados corpos-de-prova segundo a NBR 
5738 [11] e ensaiados segundo a NBR 5739 [12]. Foram utilizados corpos-de-prova cilíndricos, com 

10cm de diâmetro e 20cm de altura. Por se tratar de uma mistura autoadensável, os corpos de prova 

foram moldados sem vibração, sendo curados ao ar livre nas primeiras horas e posteriormente 

submersos em água até atingirem a idade de ensaio. Ao todo foram moldados 222 corpos-de-prova, 
sendo 33 corpos-de-prova para determinação da resistência à compressão do concreto de referência e 

189 corpos-de-prova para determinação da resistência à compressão dos concretos produzidos com 

RSPC. 

3. MATERIAIS UTILIZADOS 

O programa experimental desenvolvido contempla a utilização dos seguintes materiais: Cimento 

Portland CP V-ARI, areia natural, brita granítica 9.5mm, adição de RSPC, aditivos superplastificantes 

e água. 

3.1. Agregados 

Os agregados utilizados foram extraídos de jazidas da região do Cariri Cearense. O agregado 

graúdo tem formação granítica e diâmetro máximo de 9.5mm. O agregado miúdo é areia natural 
lavada de rio. A areia natural comumente utilizada em concretos na região do Cariri Cearense vem 

se tornando cada vez mais escassa devido ao esgotamento das jazidas e às restrições impostas 

pelos órgãos de fiscalização ambiental. O resultado dos ensaios de granulometria do agregado 
miúdo está exposto na Tabela 1 e na Figura 1.  

 

Peneira % média retida em cada peneira 
% média retida acumulada em 

cada peneira 

9.5 0,000  0,000 

6.3 0,000 0,000 

4.8 0,322 0,322 

2.4 1,116 1,438 

1.2 2,112 3,550 

0.6 9,494 13,045 

0.3 42,924 55,338 

0.15 40,558 95,896 

- 3,931 99,826 

Tabela 1. Composição granulométrica do agregado miúdo. 
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Figura 1. Curva granulométrica do agregado miúdo. 

As areias da região do Cariri Cearense destinadas à construção civil, em geral, são extremamente 

finas. A utilizada neste trabalho possui módulo de finura 1,70 e sua granulometria praticamente 

atende à zona utilizável inferior especificada na NBR 7211 [13].  

3.2. Resíduo da Serragem da Pedra Cariri 

O RSPC utilizado no estudo foi coletado a poucos quilômetros da sede do município de Nova 

Olinda (520 km de Fortaleza, capital do estado do Ceará). O resultado dos ensaios de 
granulometria está exposto na Tabela 2 e na Figura 2. O módulo de finura do RSPC é 1,63. 

 

Peneira % média retida em cada peneira 
% média retida acumulada em 

cada peneira 

9.5 0,000  0,000 

6.3 0,000 0,000 

4.8 0,000 0,000 

2.4 7,759 7,759 

1.2 14,402 22,161 

0.6 10,861 33,022 

0.3 10,663 43,685 

0.15 55,225 98,910 

- 0,903 99,813 

Tabela 2. Composição granulométrica do RSPC. 
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Figura 2. Curva granulométrica do RSPC. 

3.3. Aditivos 

Na produção do concreto foram utilizados dois aditivos superplastificantes combinados. O 

primeiro aditivo, neste trabalho chamado de Aditivo 1, é um dispersor das partículas de cimento, 

evitando sua aglomeração e reduzindo a tensão superficial da água da mistura, proporcionando 
melhora na coesão e trabalhabilidade do concreto. O outro aditivo, neste trabalho chamado de 

Aditivo 2, é um superplastificante sintético baseado na nova tecnologia de polímeros 

policarboxilatos. A combinação de diversos agentes permite a produção de concretos homogêneos 
e sem segregação. Por isso optou-se pela utilização conjunta dos dois superplastificantes. As 

quantidades dos aditivos utilizadas na dosagem obedeceram as recomendações do fabricante [14].  

4. PRODUÇÃO DO CONCRETO AUTOADENSÁVEL 

4.1. Concreto de referência 

O concreto de referência, sem o uso de RSPC, possui o seguinte traço 1:2,04:1,96:0,48 (cimento, 

areia, brita e água). Foi utilizado 0,41% do Aditivo 1 e 1,57% do Aditivo 2 em relação à massa de 

cimento. O slump-flow do concreto de referência foi 670mm ± 20mm, teor de argamassa 60,8% e 
massa específica 2321 kg/m³.  

4.2 Concreto com uso de RSPC 

No presente estudo, foram produzidas amostras variando percentuais, em massa, da quantidade de 
RSPC em relação à quantidade de agregado miúdo. A Combinação 1 foi formada por 75% de areia 

e 25% de RSPC, a Combinação 2 foi formada por 80% de areia e 20% de RSPC e a Combinação 3 

foi formada por 85% de areia e 15% de RSPC. Em todas as combinações, foi mantido o fator a/c 

de 0,48, sendo realizados pequenos ajustes nas quantidades dos aditivos de forma a atingir slump-
flow também de 670mm ± 20mm. A granulometria das combinações está exposta na Tabela 3 a 

seguir: 
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Peneira % média retida Combinação 1 Combinação 2 Combinação 3 

4.8 
em cada peneira 0,240 0,260 0,270 

acumulada em cada peneira 0,240 0,260 0,270 

2.4 
em cada peneira 2,780 2,440 2,120 

acumulada em cada peneira 3,020 2,700 2,390 

1.2 
em cada peneira 5,180 4,570 3,950 

acumulada em cada peneira 8,200 7,270 6,340 

0.6 
em cada peneira 9.840 9,770 9,700 

acumulada em cada peneira 18,040 17,040 16,040 

0.3 
em cada peneira 34,380 35,970 37,550 

acumulada em cada peneira 52,420 53,010 53,590 

0.15 
em cada peneira 33,620 35,000 36,390 

acumulada em cada peneira 96,650 96,500 96,350 

- 
 

em cada peneira 3,170 3,320 3,470 

acumulada em cada peneira 99,820 99,820 99,820 

Tabela 3. Composição granulométrica das combinações (areia + RSPC). 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Propriedades no estado fresco 

Na literatura são encontrados vários métodos que avaliam as características físicas dos concretos 

autoadensáveis no estado fresco. Neste trabalho foram realizados ensaios com propósito de 

relacionar os índices físicos com as condições atribuídas na normalização brasileira vigente uma 
vez que as propriedades dos concretos autoadensáveis no estado fresco estão intrinsecamente 

relacionadas à área de aplicação do mesmo. Foram realizados os seguintes ensaios: espalhamento 

(slump-flow) e viscosidade plástica aparente t500 (sob fluxo livre) segundo a NBR 15823-2 [15], 
habilidade passante pelo anel J (sob fluxo livre) segundo a NBR 15823-3 [16], habilidade passante 

pela caixa L (sob fluxo confinado) segundo a NBR 15823-4 [17] e viscosidade plástica aparente 

pelo funil V (sob fluxo confinado e sob fluxo confinado t5min) segundo a NBR 15823-5 [18]. Os 
resultados dos ensaios encontram-se resumidos na Tabela 4.  

 

Ensaios Combinação 1 Combinação 2 Combinação 3 

Espalhamento (slump-flow) [15] SF = 690 mm SF = 700 mm SF = 680 mm 

Viscosidade plástica aparente t500 

(sob fluxo livre) [15] 
t500 = 1,93 s t500 = 1,97 s t500 = 1,95 s 

Habilidade passante pelo anel J (sob fluxo livre) 
[16] 

PJ = 20 mm PJ = 20 mm PJ = 30 mm 

Habilidade passante pela caixa L (sob fluxo 
confinado) [17] 

H = 0,94 H = 0,96 H = 0,97 

Viscosidade plástica aparente pelo funil V (sob 

fluxo confinado) [18] 
VF = 8,51 s VF = 9,23 s VF = 8,34 s 

Viscosidade plástica aparente pelo funil V (sob 
fluxo confinado t5min) [18] 

VF = 13,24 VF = 13,63 VF = 13,94 

Tabela 4. Resultados dos ensaios no estado fresco.  
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5.1.1. Espalhamento (slump-flow) e viscosidade plástica aparente t500 (sob fluxo livre) 

Método mais popular entre os normalizados indica a capacidade e velocidade de espalhamento do 
concreto. É realizado sobre uma placa metálica na qual são feitas duas marcações de diâmetros de 

mesmo eixo central, sendo uma de 200 mm onde o cone de Abrams é posicionado e outra com 500 

mm para obtenção da velocidade de espalhamento t500, tempo medido do momento em que é o 

cone é levantado até o exato momento em que o concreto atinge a marcação de 500 mm (Figura 
3). Em função do diâmetro de espalhamento, segundo a norma brasileira, o concreto pode ser 

classificado em SF1, SF2 ou SF3. As três combinações estudadas apresentaram espalhamento 

entre 660 mm e 750 mm (classe de espalhamento SF2) o que permite a utilização na maioria das 
aplicações correntes. Em termos de velocidade de escoamento, todas as combinações 

apresentaram tempos inferiores a 2 segundos, classificando os concretos produzidos como 

adequados para elementos estruturais com altas taxas de armadura. 
 

 

Figura 3. Ensaio de capacidade e velocidade de espalhamento. 

5.1.2. Habilidade passante pelo anel J (sob fluxo livre) 

Os ensaios de habilidade passante têm como objetivo verificar o escoamento do concreto entre 

obstáculos sob ação do seu próprio peso para constatação de eventuais bloqueios de agregados ou 

perda significativa de espalhamento. Na realização do ensaio de habilidade passante pelo anel J 
utiliza-se a mesma placa e cone de Abrams do ensaio de espalhamento, sendo que o cone de 

Abrams no interior de uma peça metálica com diâmetro de 300 mm e 120 mm de altura, 

constituído de 16 barras de 10 mm de diâmetro espaçadas a cada 58 mm (Figura 4). O ensaio 

consiste em medir a perda de espalhamento determinada pela diferença entre o diâmetro de 
espalhamento sem obstáculo e o diâmetro de espalhamento tendo como obstáculos as 16 barras. 

Se a perda de espalhamento for entre 25 mm e 50 mm, o concreto é classificado como PJ1 e sua 

aplicação deve ser em elementos estruturais cujos espaçamentos das armaduras sejam superiores a 
80 mm. Se a perda de espalhamento for de até 25 mm, o concreto é classificado como PJ2 sendo 

indicado para a maioria das aplicações correntes. As Combinações 1 e 2 apresentaram perda de 

espalhamento de 20 mm sendo classificadas como PJ2 e a Combinação 3 apresentou perda de 
espalhamento de 30 mm sendo classificada como PJ1.  

 

 

Figura 4. Ensaio de habilidade passante pelo anel J. 
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5.1.3. Habilidade passante pela caixa L (sob fluxo confinado) 

O ensaio é executado em uma caixa metálica composta por um reservatório vertical e uma câmara 
horizontal interligados por uma comporta e 3 barras de 12,5 mm espaçadas de 40 mm entre si 

(Figura 5). Estando o reservatório vertical cheio, a comporta é aberta e o concreto passa pelas 3 

barras (obstáculos). Quando cessado o escoamento toma-se medidas de H1 e H2 sendo o resultado 

HP a razão entre as alturas H2 e H1 como indicado na Figura 6. Em caixas com 3 barras, 
concretos com HP ≥ 0,80 são classificados como PL2 podendo ser usados na maioria das 

aplicações correntes. Todas as combinações apresentaram HP em caixa de 3 barras maiores que 

0,80. 
 

 

Figura 5. Ensaio de habilidade passante pela caixa L. 

 

Figura 6. Indicação das alturas H1 e H2 [17]. 

5.1.4. Viscosidade plástica aparente pelo funil V (sob fluxo confinado e sob fluxo confinado 

t5min) 

Este ensaio avalia o tempo necessário para que o volume confinado de aproximadamente 10 litros 

de concreto escorra pelo funil V (Figura 7). São classificados como VF1 concretos com tempo de 

escoamento completo menor que 9 segundos sendo sua aplicação indicada em elementos 

estruturais com altas taxas de armadura; e VF2 com tempo de escoamento entre 9 e 25 segundos 
sendo seu uso indicado para a maioria das aplicações correntes. As Combinações 1 e 3 foram  

classificadas como concreto VF1 e a Combinação 2 classificada como concreto VF2.  As 

combinações também foram submetidas à medição do tempo de escoamento do concreto pelo 
funil V após 5 minutos do preenchimento do mesmo - ensaio do funil V (t5min) apresentando todas 

elas tempo entre 13 e 14 segundos.  
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Figura 7. Ensaio de viscosidade aparente pelo funil V. 

5.2. Resistência à compressão 

Confirmando os resultados de trabalhos anteriores, observou-se que o filler de calcário não 

exerceu grande influência na resistência à compressão do concreto, tornando possível o 
estabelecimento da relação água/cimento em função da resistência desejada [7]. Os demais 

parâmetros de dosagem foram ajustados de forma racional, resultando em misturas bem ajustadas 

e econômicas. Os resultados dos ensaios de resistências à compressão do concreto de referência  e 
das combinações estão expostos na Tabela 5 a seguir: 

 

Dosagem 
Valores médios de resistências (MPa) 

3 dias 7 dias 28 dias 

Referência 38,9 42,9 48,9 

Combinação 1 41,2 44,0 50,8 

Combinação 2 39,5 43,7 49,9 

Combinação 3 40,0 43,4 49,8 

Tabela 5. Resultados das resistências à compressão das combinações. 

Das três combinações, a Combinação 1, a mistura com maior concentração de adições dentre as 
estudadas neste trabalho, foi a que apresentou resultados de resistências mais elevados em relação 

ao concreto de referência com um aumento de aproximadamente 4%. O traço final em massa desta 

combinação é 1:1,53:1,96,048 (cimento, areia, brita e água) com 25% de RSPC e 1,98% de 
aditivos superplastificantes. Além das resistências à compressão, foram levantadas as massas 

específicas dos concretos produzidos. As massas específicas encontradas foram 2330 kg/m³, 2328 

kg/m³ e 2322 kg/m³ correspondentes às Combinações 1, 2 e 3 respectivamente. Todas superiores ao 
concreto de referência. 

6. CONCLUSÕES 

Os resíduos gerados em decorrência do corte de rochas ornamentais, como a Pedra Cariri, quando 

usados na produção de concreto, agem como alternativa à redução dos impactos ambientais. Estes 
resíduos, independente de apresentarem alguma atividade pozolânica, proporcionam aumento da 

massa específica do concreto na medida em que preenchem os poros levando ao aumento das 

resistências mecânicas. Em todos os concretos produzidos com RSPC, as recomendações das normas 
brasileiras referentes aos concretos autoadensáveis foram atendidas e comprovadas através de ensaios. 

Os resultados das resistências à compressão das três combinações foram superiores aos valores 

alcançados no concreto de referência.  
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