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Resumo 
 

Este trabalho buscou desenvolver um concreto de alta resistência (CAR), resistente ao esforço de tração por 
compressão diametral seguindo requisitos do “1º Concurso Regional IBRACON-PR Lobo Carneiro”, evento 
estudantil universitário que aconteceu em Curitiba-PR, em outubro de 2017 e realizado pelo IBRACON-PR, 
Instituto IDD e Instituto de Engenharia do Paraná (IEP). O concreto desenvolvido fez uso de cimento CP-V 
ARI, agregado graúdo de origem basáltica, agregado miúdo de origem quartzosa, sílica ativa, aditivo 
controlador de hidratação e superplastificante, além de um fator água/aglomerante muito baixo. O respectivo 
concreto obteve a maior resistência a tração por compressão diametral do evento, atingindo 7,74 MPa e 132 
MPa na resistência à compressão. Para tanto utilizou-se algumas técnicas especiais, tais como, otimização 
da composição granulométrica da areia para atingir o módulo de finura desejado, rebritagem do agregado 
graúdo para melhorar a forma dos grãos, lavagem dos agregados para eliminação do material passante na 
peneira Nº 200 (pulverulento, silte ou argila) e moagem do cimento para aumentar sua finura.     
Palavra-Chave: concreto de alto desempenho, resistência, tração, diametral, compressão. 

 

Abstract 
 

This work aimed to develop a high-performance concrete (HPC) with high splitting tensile strength following 
the requirements of the "1st IBRACON Regional Competition: Lobo Carneiro", a undergraduate student event 
held in Curitiba-Pr, in October 2017 and carried out by IBRACON-PR, Instituto IDD and Instituto de Engenharia 
do Paraná (IEP). The developed concrete made use of CP-V ARI cement, basaltic coarse aggregate, quartz 
fine aggregate, silica fume, high-range water reducer and hydration-controlling admixtures, as well as a very 
low water/binding ratio. The respective concrete obtained the highest splitting tensile strength of the event, 
reaching 7.74 MPa and compressive strength of 132 MPa. For this purpose, some special techniques were 
used, such as optimization the granulometric composition of the sand to achieve the desired fineness modulus, 
recrushing of coarse aggregate to improve particle shape, washing the aggregates to eliminate materials finer 
than No. 200 sieve (loose dust, silt or clay) and finer grinding of cement to increase its fineness. 
 
Keywords: high performance concrete, strength, tensile, splitting, compressive strength 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Com o propósito de homenagear um dos grandes nomes da engenharia brasileira, 
reconhecido internacionalmente na área de estruturas, IBRACON, IDD e Instituto de 
Engenharia do Paraná (IEP), realizaram o "1º Concurso Regional IBRACON-PR Lobo 
Carneiro", que premiou três grupos de estudantes que produziram o concreto de alta 
resistência (CAR) mais resistente ao esforço de tração por compressão diametral. 
Conhecido popularmente por “Brazilian test”, método de ensaio utilizado para determinar 
de maneira indireta a resistência à tração do concreto, processo este desenvolvido pelo 
engenheiro carioca Fernando Luiz Lobo Barboza Carneiro e mundialmente difundido.  

Como principal característica, o CAR apresenta uma baixa relação água/aglomerante, entre 
0,25 e 0,40, o que requisita o emprego de aditivo superplastificante para melhorar a 
trabalhabilidade do concreto. Alta resistência à compressão, menor consumo de água, 
menor consumo de cimento, baixa permeabilidade, são algumas das características 
pretendidas no desenvolvimento do CAR (MEHTA & MONTEIRO, 2008). Adicionalmente, 
o uso de adições minerais - sílica ativa, metacaulim, cinza de casca de arroz - causam um 
efeito pozolânico com grande reatividade com o hidróxido de cálcio o qual torna o concreto 
ainda mais impermeável, melhorando a durabilidade do concreto e a vida útil das estruturas 
(FERRARI, 1995). 

Ainda, no que se refere a concretos de alta resistência, MENDES (2002) expõe que devido 
ao uso de superplastificantes e sílica ativa, há um aumento da resistência associado a uma 
menor quantidade de vazios e microestrutura mais densa. Dessa forma, por mais que não 
verificado a existência de características além da resistência à compressão do concreto 
pode se dizer que o mesmo possui demais propriedades benéficas como alta resistência 
ao ataque de agentes agressivos, baixa permeabilidade, entre outros devido ao uso de 
baixa relação água/aglomerante (MEHTA & MONTEIRO, 1999).  

O presente artigo é resultado de análises e pesquisas desenvolvidas para participação dos 
autores no já mencionado concurso e tem por objetivo apresentar os materiais e técnicas 
utilizadas para elaboração de respectivo concreto que obteve a maior resistência a tração 
por compressão diametral do evento, atingindo 7,74 MPa e 132 MPa na resistência à 
compressão. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS  
 

2.1 Cimento Portland   

Segundo a NBR 5733 (ABNT, 1991) o cimento Portland CP-V ARI é um aglomerante 
hidráulico que deve atingir altas resistências nas primeiras idades, gerado pela moagem de 
clínquer Portland e composto em sua maior parcela por silicatos de cálcio hidráulicos, além 
de parte satisfatória de formas de sulfato de cálcio. O cimento utilizado no estudo foi o CP-
V ARI Fácil da Lafarge/Holcim.  
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Suas características físicas principais estão apresentadas na Tabela 01, de acordo com o 
certificado de qualidade do respectivo lote, fornecido pelo fabricante. 

 

TABELA 01 – FICHA TÉCNICA DO CIMENTO UTILIZADO 

Ensaios Físicos 

 
Finura #400 (% - IT Holcim) 
Blaine (cm2/g – NBR NM 16372) 
Massa Específica (g/cm3 – NBR 16605) 
R 7 dias (MPa – NBR 7215) 
R 28 dias (MPa – NBR 7215) 
Perda ao Fogo 1000°C 

 

 
2,5  

4799 
3,08 
46,8 
55,5 
3,92 

    FONTE:  Lafarge/Holcim (2017) 

 

2.2 Sílica Ativa 

A sílica ativa é um material pulverizado muito fino de tonalidade cinza e de dimensões na 
escala micro, com diâmetro médio de aproximadamente 0,2 μm e partículas esféricas. Age 
no concreto mudando suas propriedades tanto no estado fresco quanto no estado 
endurecido devido suas características pozolânicas. Com teores de no mínimo 85% de 
sílica amorfa em sua composição, potencializa as resistências finais por também produzir 
silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e melhora as propriedades da mistura preenchendo os 
vazios pelo seu efeito fíler (SOUZA E RIPPER, 1998). A sílica ativa utilizada, da marca 
Tecnosil, tem suas características fornecidas pelo fabricante conforme a Tabela 02. 

 
TABELA 02 – CARACTERÍSITICAS DA SÍLICA ATIVA 

Características Físicas e Químicas 

 
Blaine (m2/kg) 
Massa Específica (kg/m3) 
Teor de SiO2 (%) 

 

 
19000 
2.220 
> 90 

   FONTE:  Tecnosil (2017) 

 

2.3 Agregado Graúdo 

De acordo com TUTIKIAN, ISAIA e HELENE (2011), para concretos de alto desempenho, 
é preciso selecionar agregados de melhores propriedades mecânicas, pois ao elevar a 
resistência dos concretos, sobretudo após aperfeiçoar a pasta de cimento e a zona de 
transição, os agregados transformam-se no elo frágil do conjunto. Segundo NEVILLE 
(1997) agregados de menores dimensões apresentam bons resultados em CAR, pois, com 
aumento da dimensão a zona de transição torna-se maior e mais heterogênea. Segundo 
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MENDES (2002), o agregado graúdo ideal utilizado no CAR deve ser britado, cúbico, 
angular, bem graduado, limpo e com o mínimo de partículas lamelares ou alongadas. 

Neste sentido optou-se por um agregado de origem basáltica, rocha ígnea vulcânica 
dimensão máxima característica de 6,3 mm, modulo de finura 6,0 e massa especifica 2,95 
kg/dm³, originário da Pedreira ICA da cidade de Ibiporã-PR. 

 
2.4 Agregado Miúdo 

O ideal para uso em CAD é agregado miúdo de origem natural, devido a sua forma 
arredondada. Uma boa distribuição granulométrica favorece a trabalhabilidade, recomenda-
se módulo de finura com valor próximo a 3,0, que proporcionam uma pequena redução na 
quantidade de água na mistura (MEHTA & AÏTCIN, 1990). Nesta perspectiva adotou-se 
como referência a areia normal brasileira fornecida pelo Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT).  A areia do IPT é de origem quartzosa e é o material padrão utilizado 
por todos os laboratórios nacionais que executam ensaios físico-mecânicos de cimento 
Portland.  

 

2.5 Aditivos 

 
2.5.1 Superplastificante 

A baixa relação água/aglomerante é característica do CAR, sendo o uso de aditivos 
fundamental para dar a trabalhabilidade necessária à mistura. Sem o emprego de 
superplastificantes seriam inexequíveis relações água/aglomerante abaixo de 0,40 (AÏTCIN 
& ADAM, 1995; MENDES, 2002). Isto posto, foi utilizado na pesquisa o aditivo 
superplastificante da GCP Tec-Flow 8000®, cujos agentes dispersadores são à base de 
naftaleno sulfonato. Baseando-se em estudos de compatibilidade cimento-
superplastificante através do mini cone de Kantro (1980), fixou-se sua proporção ideal em 
0,9% em relação à massa de cimento. Segundo fabricante, o referido aditivo tem massa 
específica entre 1080 e 1120 Kg/m3 e é libre de cloretos (Catálogo GCP, 2017a). 

 

2.5.2 Controlador de hidratação 

Os aditivos controladores de hidratação são destinados a moderar o processo de hidratação 
dos diferentes tipos de cimento encontrados no mercado. A ação estabilizadora do aditivo 
permite o controle do tempo de pega do concreto com efeitos bastante positivos quando 
associado ao uso dos aditivos superplastificantes, aumentando as resistências mecânicas 
finais do concreto, além de reduzir a taxa de liberação de calor proveniente da hidratação 
do cimento. Por conseguinte, adotou-se o aditivo da GPC Recover® como aditivo 
estabilizador de hidratação e por indicação do fabricante utilizou-se 0,2% em relação à 
massa de cimento. Segundo fabricante tem massa específica entre 1100 e 1014 Kg/m3 e 
também é libre de cloretos (Catálogo GCP, 2017b). 
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2.6 Água 

De acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014) e o ACI 363 R-92 (ACI, 2001), a água de uso 
em concretos de alta resistência precisa adotar as mesmas condições admissíveis para 
concretos convencionais. As normas supramencionadas dispõem que em via de regra a 
água de amassamento precisa ser potável e proveniente das companhias de abastecimento 
público. A água de amassamento empregada foi de fornecimento da Companhia de 
Abastecimento do Paraná – SANEPAR.  

 

3 PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 

Entre outros pontos que orientaram esse estudo, pode-se citar os trabalhos de HELENE 
(1997) e MENDES (2002) que mostram uma proporcionalidade entre o ganho de resistência 
à compressão e o ganho de resistência à tração por compressão diametral. Com base 
nessas informações e associando-as aos estudos de MEHTA & MONTEIRO (1994) que 
afirmam que a adição de sílica aumenta a resistência à tração e à compressão, optou-se 
pelo uso de sílica no concreto. Ainda segundo Mendes (2002), fatores a/aglomerantes 
menores que 0,26 apresentam bons resultados na resistência a tração por compressão 
diametral.  

A fim de melhorar algumas das propriedades dos materiais empregados no traço do CAR 
enviado ao concurso, determinadas técnicas especiais foram adotadas: 

• Moagem do cimento em moinho de bolas para aumentar sua superfície específica 
(Blaine) e consequentemente aumentar sua resistência. Segundo NEVILLE (2016), 
via de regra, um elevado acréscimo da resistência é alcançado pela moagem do 
cimento até uma finura bastante alta, entre 7000 e 9000 cm2/g. Após a moagem o 
blaine passou de 4799 para 7800 g/cm² (LACTEC, 2017). 
 

• Rebritagem do agregado graúdo em britador de mandíbula, até deixá-lo o mais 
cúbico possível, como pode ser visto na Figura 01. 
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Figura 01 – Comparativo entre as partículas de mesma fração granulométrica antes e após a britagem. 

  

                     FONTE:  AUTORES (2017) 

 
 

• Separou-se por peneiramento as frações # 6,3mm e # 4,8mm e utilizou-se a 
composição de 60% e 40% respectivamente para o agregado graúdo otimizado. 
Além disto, o regulamento do concurso exigia a massa mínima de 50% do traço 
composto por agregado graúdo. Por fim as britas foram lavadas para eliminar todo o 
material pulverulento. A curva granulométrica do agregado graúdo otimizado é 
apresentada na Figura 02. 

 

Figura 02 – Curva granulométrica do agregado graúdo  

 
         FONTE:  LACTEC (2017) 
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• Composição granulométrica dos agregados miúdos, utilizando-se areia normal do 
IPT para compor uma areia com distribuição granulométrica ótima e módulo de finura 
2,90, uma vez que diversas bibliografias recomendam utilizar areias naturais de 
origem quartzosa e módulo de finura entre 2,70 e 3,00 (MEHTA e AÏTCIN, 1990; 
TUTIKIAN, ISAIA e HELENE, 2011). Por se tratar de uma areia lavada, não possui 
material pulverulento. Na Figura 03 está apresentada a curva granulométrica da 
areia composta utilizada. Para completar as frações # 2,36mm e # 4,8mm que não 
existem na areia do IPT, utilizou-se a areia britada do basalto utilizado como 
agregado graúdo. 

Figura 03 – Curva granulométrica da areia composta 

 
                                FONTE:  LACTEC (2017) 

 

O traço final de concreto utilizado para o concurso é apresentado na Tabela 03 a seguir. O 
método de dosagem utilizado baseou-se no MEHTA & AITCIN (1990b), adaptado para as 
exigências do regulamento do concurso, que exigia a massa mínima de 50% do traço 
composto por agregado graúdo. 

       TABELA 03 – MATERIAIS E TRAÇO POR CONSUMO 

Material Identificação 
Tipo / Marca 

Procedência 
Fabricante 

Consumo 
Kg/m3 

 
Cimento 
Água 
Agregado 1 

 
CP V ARI - Fácil 
Rede Pública 
Brita de Basalto 

 
HOLCIM (MG) 
SANEPAR 
Pedreira ICA (Ibiporã-PR) 

 
631,3 
149,0 

1312,8 
Agregado 2 Areia de Basalto Pedreira ICA (Ibiporã-PR) 38,2 
Agregado 3 Areia Normal IPT IPT (SP) 397,3 
Adição 1 
Aditivo 1 
Aditivo 2 
 

Sílica Ativa 
Recover 
Tec Flow 8000 

TECNOSIL 
GCP 
GCP 
 

86,1 
1,4 
6,5 

 

                 FONTE:  AUTORES (2017) 



 

ANAIS DO 60º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2018 – 60CBC2018 8 

Em função da dificuldade de se obter os agregados e aglomerantes supracitados, não 
disponíveis na região, e da quantidade reduzida obtida para as dosagens preliminares, o 
volume de concreto do traço final produzido foi suficiente para moldar 4 corpos de prova 
cilíndricos de dimensões 100 x 200 mm, que possibilitou realizar um ensaio de compressão 
axial aos 3 dias de idade, no dia do evento a ruptura de outros 2 corpos de prova por 
compressão diametral com 29 dias e a ruptura do último corpo de prova aos 31 dias.  

A mistura do CAR estudado foi realizada em betoneira de eixo inclinado, com capacidade 
de 35 litros e devido à limitação de materiais foi rodado apenas 7 litros, o que impossibilitou 
a medição da consistência no estado fresco. Os insumos foram devidamente pesados em 
formas metálicas conforme figura 04 abaixo. 

 
Figura 04 – Materiais empregados 

 

                              FONTE:  AUTORES (2017) 

 

A betoneira foi previamente imprimada e os agregados previamente secos em estufa. Foi 
possível observar que o tempo de mistura de CAR é maior, quando comparados a concretos 
convencionais, e que apresenta propriedades tixotrópicas, ou seja, fluído em agitação e 
bem mais coeso em repouso, o que dificultou as moldagens dos corpos de prova. 
(MENDES, 2002). Primeiro foram adicionados os materiais secos, na sequência adicionado 
a água total e iniciada a mistura, por último os aditivos superplastificante e o controlador de 
hidratação, a mistura levou em torno de 7 minutos até obter um concreto homogêneo. 

Após as moldagens os corpos de prova foram monitorados por resistividade elétrica, sendo 
avaliados com o equipamento RESIPOD, do tipo sonda Wenner, do fabricante Proceq. 
Devido às reações internas de hidratação do concreto durante a produção de C-S-H, existe 
o fechamento de vazios, tornando o material menos poroso conforme o tempo de cura. 
Assim, pode-se relacionar que maiores valores de resistividade elétrica podem estar ligados 
a maiores resistências a compressão. (SILVA, FERREIRA, FIGUEIRAS, 2012). O 
procedimento foi realizado conforme UNE 83988-2 (2014). 
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Uma segunda técnica não destrutiva foi empregada para monitorar os corpos de prova, 
medindo a velocidade de propagação de onda ultrassônica, segundo a NBR 8802 (2013), 
aplicada a concreto endurecido utilizando equipamento PUNDIT, também da marca Proceq. 
Segundo MEHTA e MONTEIRO (2014), a resistência a compressão do concreto é uma 
propriedade muito utilizada pelos engenheiros para dimensionamento de estruturas, mas 
também é relativamente um ensaio mais fácil de ser realizado. No Brasil o ensaio é 
realizado conforme a NBR 5739 (ABNT, 2008) e pode ser utilizada para balizar a resistência 
à tração. Neste ensaio o CAR experimentado foi monitorado com 3 e 31 dias de cura. 

Por fim, para determinar a resistência à tração de um concreto pode-se medir por tração 
direta, tração na flexão e tração por compressão diametral que foi o foco do trabalho do 
concurso que pretendeu homenagear seu inventor Lobo Carneiro. No Brasil e 
internacionalmente o ensaio é executado conforme a NBR 7222 (ABNT, 2011), e consiste 
em aplicar uma carga de compressão ao longo de duas linhas axiais, diametralmente 
opostas (MENDES, 2002). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
Como dito anteriormente, os corpos de prova de CAR foram monitorados por ensaios não 
destrutivos e destrutivos. Na Figura 2 apresentam-se os corpos de prova encaminhados ao 
concurso. 

 

Figura 05 – CP’s encaminhados ao concurso 

 

                             FONTE: AUTORES (2017) 
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4.1 Resistividade Elétrica 

Os resultados de resistividade elétrica estão apresentados no Quadro 01. 
 

QUADRO 01 – Resistividade elétrica 

 

           FONTE:  AUTORES (2017) 

 

Apesar da pequena diferença de resultados, a partir dos resultados de resistividades 
elétrica foram selecionados os corpos de prova e a ordem de ruptura no evento, assim 
como o corpo de prova que ficaria em posse da organização do evento como testemunho 
de contraprova. Observando os resultados de resistividade, pode-se confirmar a relação 
entre resistividade e compressão, decorrência típica do ganho de resistência dos concretos 
de maneira geral.  

 

 

4.2 Velocidade de propagação de onda ultrassônica 

Os resultados de velocidade de propagação de onda ultrassônica estão apresentados no 

 Quadro 02. 

 

 

 

 

 

Amostra CP
Resistividade 

1 (kΩcm)

Resistividade 

2 (kΩcm)

Resistividade 

3 (kΩcm)

Resistividade 

média (kΩcm)

Idade 

(dias)

1 35,5 36,5 37,3 36,43

2 37,0 37,1 38,3 37,47

3 38,7 39,0 38,8 38,83

1 52,6 53,4 54,7 53,57

2 52,6 52,7 50,6 51,97

3 57,0 59,7 59,2 58,63

1 68,0 66,5 66,9 67,13

2 69,0 69,5 68,0 68,83

3 69,5 68,5 67,7 68,57

7LC 7 

LC 7 21

LC 7 27
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QUADRO 02 – Velocidade de propagação de onda ultrassônica 

 

                     FONTE:  AUTORES (2017) 

 

Ao passo que prossegue a hidratação do cimento, a porosidade do concreto reduz e com 
o avanço das idades do concreto, a velocidade do pulso de ondas crescem rapidamente e 
depois este crescimento diminui, o que pode se relacionar ao desenvolvimento de 
resistência do concreto. (MALHOTRA; CARINO, 2004; MEHTA; MONTEIRO, 2008). Pelos 
resultados obtidos o método não se mostrou significativo, a vista da pequena variação das 
médias detectadas ao longo do período avaliado.   

 

4.3 Resistência por compressão axial 

Os resultados de resistência mecânica por compressão axial estão apresentados na Tabela 

 04. 
                  TABELA 04 – RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AXIAL 

Traço 3 dias 31 dias 

 
LC 7 

 
107 MPa 

 
132 MPa 

                   FONTE:  Autores (2017) 

 

Verifica-se um crescimento de 23% na resistência de 3 para 31 dias de cura, crescimento 
próximo ao obtido por MENDES (2002), de 30% de 3 para 28 dias.  

 

 

Idade

7

1

2

3

Média

21

Velocidade(m/s)

5291

CPRegistro

LC 7 

1

5308

5280

5293

5293

5351

5224

5289

2

3

Média

5223

LC 7 
5266

5224

5238

LC 7 

1

2

3

Média

27
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4.4 Resistência a tração por compressão diametral 

 
Para a avaliação da resistência a tração por compressão diametral, os dois corpos de prova 
selecionados para o concurso foram os LC 7-2 e LC7-3, que obtiveram maiores resultados 
de resistividade elétrica, foram rompidos no dia do evento com 29 dias de cura e os 
resultados estão apresentados na Tabela 05. 
 
                  TABELA 05 – RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

Traço LC7-2 LC7-3 

 
LC 7 

 
6,95 MPa 

 
7,74 MPa 

                   FONTE:  Autores (2017) 

 

Segundo Zhou, Barr e Lydon (1995), ainda que a resistência à tração por compressão 
diametral aumente para concretos de alta resistência, a razão entre a resistência à tração 
e a resistência à compressão é apenas da ordem de 5% nos CAD, ao passo que nos 
concretos de resistência convencional este valor se aproxima de 10%. Os resultados 
obtidos corroboram para esta afirmação, onde a razão de LC7-2 e LC7-3 chegaram a 5,3% 
e 5,5% respectivamente. 

A classificação das instituições participantes ficou conforme a tabela 06. 

TABELA 06 – CLASSIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 

        

Classificação Instituição kg MPa 

1° FACEAR 2482 7,74 

2° UEPG 2178 6,79 

3° Positivo 1767 5,51 

4° Tuiuti 1670 5,21 

5° PUC-PR 1392 4,34 

6° OPET 1136 3,54 

7° UTF-PR 1037 3,23 

8° Uni Brasil 909 2,84 

FONTE:  CONCURSO REGIONAL LOBO CARNEIRO  (2017) 
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5 CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto neste artigo, concluiu-se que as técnicas descritas se mostraram 
eficientes para dosagem de CAR, obtendo resultado vitorioso no concurso. A moagem do 
cimento, a britagem até forma cúbica e as frações menores de agregados graúdo, 
composição granulométrica do agregado miúdo com módulo de finura em limite ótimo, 
eliminação do pulverulento, foram práticas que alavancaram o desempenho do concreto 
produzido. No entanto, avaliou-se que devido ao pouco tempo que se dispunha, alguns 
estudos preliminares como empacotamento não foram realizados. Acredita-se que com a 
experiência adquirida e com planejamento a longo prazo, pode-se chegar a resultados 
melhores e ultrapassar os resultados obtidos no concurso. Outrossim, o trabalho em equipe 
tem suas peculiaridades, cada indivíduo tem características diferentes, o foco acaba 
demorando mais para um do que para outros, mas o objetivo em comum e uma boa 
orientação, levaram a equipe a crescer e obter ótimos resultados.  
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