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Resumo 

 

Considerando-se que a melhoria na resistência ao fogo do CAD (concreto de alto 

desempenho) passa por ações capazes de reduzir a sua fragilidade frente ao fenômeno do 

lascamento, e que a principal delas está relacionada à introdução de fibras que facilitem a 

percolação do material durante o aquecimento, foi esta tese desenvolvida com o objetivo de 

analisar o comportamento de um CAD de metacaulim, em situação de incêndio, que tenha 

recebido adições de fibras, como as de polipropileno e de sisal. Foram preparados trezentos e 

doze corpos de prova cilíndricos usando 52 combinações em dois projetos fatoriais do tipo 

4x3x2, com diferentes teores de metacaulim e fibras, estas em dois comprimentos distintos. 

Com idade média de 250 dias e um grau de umidade que correspondia a 66,1% de sua 

umidade de saturação, cada corpo de prova foi testado em forno aquecido pela queima de óleo 

diesel, em que a curva tempo-temperatura seguiu o ensaio-padrão da norma NBR 5628, 

idêntica, nesse aspecto, à ISO 834, adotada internacionalmente. Foram realizados ensaios de 

porosidade à água, absorção, variações de volume e resistência à penetração de íons cloreto. 

Técnicas de análises de imagens foram empregadas para o estudo da fissuração, de 

distribuição de tamanhos de poros e para a determinação da dimensão fractal da 

microestrutura dos concretos envolvidos. Para as análises de fissuração foram empregados 

dois métodos: um por microscopia ótica em lâminas delgadas impregnadas com corante e 

com quantificação de áreas por algoritmo especialmente criado para tal, e outro por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) associada ao analisador de imagens Quantikov. 

Este último sistema foi também empregado para o estudo da microestrutura dos concretos, 

quanto à distribuição de tamanhos de poros e a dimensão fractal. Quinze das cinqüenta e duas 

misturas não sofreram qualquer lascamento, sendo que nove delas eram da fibra de sisal e as 

outras seis da fibra de polipropileno. Submetidos os resultados a análises estatísticas, foi 

possível concluir: (a) os níveis de metacaulim não apresentaram influência significativa no 

lascamento do CAD; (b) o mesmo pode ser dito em relação ao comprimento das fibras; (c) 

ambas as fibras empregadas foram efetivas na redução do lascamento; e (d) as fibras de sisal 

apresentaram melhores resultados que as de polipropileno. As fibras reduziram a incidência 

de lascamentos, mas, contrariando a literatura, não se confirmou nesta pesquisa algo dado 

como absolutamente certo no meio técnico: que as fibras fundidas de polipropileno seriam 

absorvidas pela matriz do concreto, liberariam seu espaço e, por isso, teriam efeito majorado 

no combate ao problema. O estudo mostrou que a adição de fibras atenua a tendência ao 
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lascamento, mas, para os teores práticos de adição, não o previne totalmente. De uma forma 

geral, misturas que se apresentaram com maior permeabilidade aos íons cloreto apresentaram 

também menor número de lascamentos, ao passarem pelo forno.  
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Abstract 

 
The increased strength of High Performance Concrete (HPC) when this material is submitted 

to high-temperature conditions is obtained by reducing its weakness to the so called spalling 

phenomenon. This has been achieved by introducing fibers that help increase material 

percolation during heating. The present studies analyze the behavior of a metacaulim HPC, 

which received polypropylene and sisal fibers, under fire conditions. Three hundred and 

twelve cylindrical samples were prepared using 52 combinations of different metacaulim and 

fiber contents, with two different fiber lengths. Each sample was burned in a diesel-oil 

furnace obeying a time-temperature function that follows the Brazilian NBR-5628 standard, 

which is iqual to the international ISO-834 standard. Essays of porosity, absorption, volume 

variation, and strength to penetration of chloride ions were performed to help analyze results. 

Image analysis techniques were applied to the study of fissures, pore size distribution, and 

fractal dimension determination of the concrete microstructure. Two methods were used for 

fissure analyses: (1) optical microscopy of thin sections, and (2) electronic microscopy (EM) 

in combination with the Quantikov image analyzer. The last method was also applied for pore 

size distribution, and fractal dimension determinations in the concrete microstructure study. 

Fifteen concrete mixtures out of the 52 combinations referred to above did not produce any 

spalling. Six of these unaffected mixtures contained polypropylene fibers, and 9 of them 

contained sisal fibers. Theses studies allowed us to draw the following conclusions: (a) the 

metacaulim content in the concrete mixture did not produced significant influence to HPC 

spalling; (b) the same can be said regarding fiber length; (c) polypropylene and sisal fibers 

were effective to reduce spalling; and (d) sisal fibers produced better results than 

polypropylene fibers in reducing spalling. This last point opposes the generally accepted idea 

that polypropylene fibers when melted are absorbed by the concrete matrix thus producing 

voids that help mitigate more effectively the spalling problem. Although the addition of fibers 

alleviates this problem, the amount of fibers that can be added to concrete mixtures is unable 

to avoid spalling at all. In general, concrete mixtures with higher permeability to chloride ions 

underwent fewer spalling when heated. 
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1 Introdução 

 

1.1 Importância do tema 
 

Segundo alguns pesquisadores, o concreto é o material de construção mais empregado no 

mundo. Neville e Aïtcin (1998) estimavam o consumo mundial de concreto em 

aproximadamente 1m³ por habitante.ano, o que perfaz uma produção anual superior a 15 

bilhões de toneladas, ou seja, um consumo diário médio de cimento portland da ordem de 5,2 

milhões de toneladas. Este fato, por si só, é justificativa suficiente para a realização de 

pesquisas que visem fornecer subsídios para uma melhor utilização deste importantíssimo 

material. 

Boa parte da produção de concreto se destina às edificações que devem oferecer conforto e 

proteção aos seus usuários. No campo da proteção, desde sempre houve grande preocupação 

com os incêndios, haja vista serem lembradas até hoje as grandes tragédias ocorridas no 

Brasil com os incêndios nos edifícios Andraus e Joelma, nos anos 1970, que contabilizaram, 

inclusive, perdas de vidas humanas com 16 e 179 mortes, respectivamente. 

Na engenharia de incêndio, as seguintes qualidades são geralmente exigidas dos materiais de 

construção: 

• Baixa ignitabilidade – que os materiais apresentem certo grau de dificuldade em 

iniciar sua ignição, quando em contato com chamas; 

• Baixa combustibilidade - os materiais devem apresentar também certo grau de 

dificuldade em iniciar sua ignição, quando expostos à radiação de um incêndio já 

iniciado no ambiente; 

• Baixo índice de propagação de chamas e de condutibilidade térmica – que os materiais 

liberem pequena quantidade de calor na unidade de tempo, não contribuindo assim 

para a propagação do incêndio; 

• Dificuldade de propagação superficial de chamas – os materiais devem oferecer 

resistência à propagação de chamas pela sua superfície; 

• Baixo potencial de obscurescência – os materiais não devem produzir grande 

quantidade de fumaça, capaz de reduzir rapidamente a visibilidade do ambiente; 

• Alta resistência ao fogo – que os materiais mantenham sua capacidade portante, sua 

integridade e sua capacidade de isolamento até temperaturas suficientemente altas. 
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O concreto é um material que detinha um alto conceito de adequação e atendia 

satisfatoriamente a todos os requisitos acima. Porém, com a evolução tecnológica, o concreto 

de última geração, o chamado concreto de alto desempenho (CAD), que possui alta 

capacidade de resistência e durabilidade para aplicações em temperaturas normais, 

apresentou-se insuficiente quanto à sua resistência ao fogo: em altas temperaturas, o CAD não 

consegue manter a sua capacidade portante e sua integridade, conforme pode ser constatado 

pela Figura 1.1, onde a coluna da direita nas fotos, que é de um CAD, aparece bem mais 

danificada do que a da esquerda, de um concreto comum. Como o CAD vem tendo a sua 

participação aumentada rapidamente nas construções nacionais, pesquisas como a que aqui se 

apresenta são plenamente justificadas. 
 

 
a 

 
b 

Fig. 1.1 - Colunas de concreto após ensaio ao fogo: (Kodur, 2000). 

(a) concreto comum e (b) CAD apresentando lascamento. 

 

A deterioração do concreto ao ser aquecido manifesta-se na forma de rachaduras, estalos 

(pipocamentos) e lascamentos, que podem ser explosivos ou não. A natureza polifásica do 

concreto (pasta com aditivos e agregados) adicionado ao aço conduz à degradação diferencial 

do concreto armado, afetando suas propriedades mecânicas por meio da redução na resistência 

e no módulo de elasticidade dos materiais; há perda de rigidez das peças podendo levar as 

estruturas à ruína.  
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Até o início da década de 90, o concreto usual possuía baixa resistência e alta porosidade, pois 

o uso de aditivos superplastificantes e pozolanas era pouco freqüente para proporcionar uma 

resistência maior para uma mesma relação água/aglomerantes. Conseqüentemente, os 

elementos de concreto eram mais “volumosos” possuindo maior seção transversal e maior 

massa. Por essas razões, nessa época o concreto usual tinha a possibilidade de permanecer 

estável durante um período apreciável, protegendo a armadura durante o incêndio para uma 

temperatura no elemento estrutural compreendida entre 200 °C e 400 °C (dependendo da 

intensidade do fogo). Hoje, sabe-se que se alguns parâmetros de dosagem não forem seguidos, 

essa estabilidade é substancialmente afetada. Além disso, o teor de umidade do material e as 

características do compartimento em chamas também alteram o comportamento do concreto 

(Costa, 2002). 

Considerando que nesta pesquisa foram analisados concretos do nível daqueles considerados 

como de alto desempenho (CAD), com adições de fibras, de aditivo superplastificante e de 

material pozolânico, no caso, o metacaulim, com composições adequadas às condições 

brasileiras, pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, tratar-se de trabalho inédito. 

Em ampla pesquisa na literatura técnica, constata-se que o mecanismo de falha para CAD 

durante um incêndio não é ainda bem entendido. Para Bentz (2000) uma possibilidade é que o 

lascamento seja devido ao desenvolvimento de energia de deformação na peça e também a 

incompatibilidades térmicas entre a pasta de cimento e os agregados. Durante exposição ao 

incêndio, o agregado se expande e, em seguida a uma expansão inicial, a pasta de cimento se 

contrai devido à perda de umidade (retração de secagem). Em CAD, as zonas de transição 

interfacial (ZT’s) entre agregado e pasta de cimento são muito mais densas e capazes de 

propiciar uma concentração de tensão muito maior naquelas regiões em elevadas 

temperaturas, ao passo que nos concretos convencionais, onde há mais porosidade, as regiões 

ZT podem atuar como uma espécie de absorvedor do choque térmico, aliviando tensões.  

Uma segunda hipótese relativa ao mecanismo de falha é que o lascamento explosivo seja 

devido ao desenvolvimento de pressões de poro muito mais altas dentro do CAD através da 

transição do estado líquido para o de vapor da água dos poros capilares, assim como aquela 

ligada quimicamente na pasta de cimento do concreto. Uma grande porção desta água é 

liberada entre 100oC e 250oC, quando o gel de silicato de cálcio começa a degradar-se. Essa 

água liberada cresce em concretos de alta performance típicos devido ao seu maior fator 

cimento e à presença da pozolana que produz gel pozolânico do hidróxido de cálcio formado 

durante a hidratação. "Uma pasta de cimento com relação A/C = 0,5 e 10% de fumo de sílica 

pode liberar aproximadamente 50% mais água nesta faixa de temperatura que uma pasta de 
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referência sem adição de microssílica" (Bentz, 2000). Se este vapor d'água não pode escapar 

da peça, significantes pressões serão desenvolvidas e podem eventualmente causar lascamento 

do concreto. Se a pressão desenvolvida segue aquela do vapor d'água saturado, por exemplo, 

pressões de 0.5MPa, 1.5MPa, e 3.9MPa serão geradas em temperaturas de 150, 200 e 250oC, 

respectivamente, resultando em lascamento.  

 

 

1.2 Conteúdo da tese 
 

A estrutura utilizada nesta tese segue as normas da REDEMAT de trabalhos escritos para 

defesa, sendo composta por nove capítulos, organizados da forma abaixo. 

 

Por prescrição das normas, o capítulo 1 é a introdução, que apresenta uma visão geral, as 

qualidades exigidas dos materiais de construção no tocante aos incêndios, e a importância 

técnico-econômica do tema, com uma explicação sucinta da fragilidade do CAD frente às 

altas temperaturas. Inclui ainda o próprio conteúdo da tese com uma descrição resumida dos 

outros capítulos. 

 

No capítulo 2 fica bem caracterizado o objetivo fundamental da pesquisa e são relacionados 

outros oito objetivos adicionais, que passam também a ser alcançáveis em decorrência do 

primeiro.  

 

Uma ampla revisão bibliográfica é feita no capítulo 3. Inicia-se com uma abordagem da 

constituição da estrutura do concreto, mostrando a importância das várias fases do compósito. 

Em seguida, o tema tratado é a resistência ao fogo e o lascamento do CAD. Mereceu também 

atenção a análise de imagens aplicada à microestrutura do CAD. Foi feita uma revisão sobre 

penetração de íons cloreto em concretos e abordou-se a questão da dimensão fractal dos 

materiais à base de cimento. 

 

No capítulo 4 faz-se o relato de toda a parte experimental da pesquisa. Apresentam-se os 

projetos fatoriais, o material empregado, a dosagem e a preparação das misturas, a montagem 

do ensaio ao fogo, a curva padrão, a montagem do forno, os tipos de carregamento usados no 

forno e medidores de temperatura. Em seguida, são abordados os ensaios de porosidade à 

água, absorção e controle de volumes e o aparato montado para os ensaios de resistência à 
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penetração de íons cloreto. Quanto à análise de imagens, são explicados: a taxa de fissuração 

por corante e microscopia ótica, a taxa de fissuração por microscopia eletrônica (MEV), a 

determinação do diâmetro médio e a distribuição de tamanhos de poros. Completando a parte 

experimental, são abordadas: a exploração do caráter fractal dos sistemas porosos do concreto 

e a identificação química pelo sistema SEM-EDS. 

 

O capítulo 5 inclui resultados e discussão de todo o elenco de ensaios relacionados no 

capítulo anterior. Analisou-se a normalidade estatística dos resultados de porosidade à água e 

o comportamento ao fogo do CAD; fez-se a quantificação dos lascamentos, das perdas de 

volume, a comparação de desempenhos das fibras de polipropileno e de sisal; verificou-se a 

influência do metacaulim quanto à exposição ao fogo. Compararam-se as taxas de fissuração 

e de aumento na permeabilidade aos cloretos pela passagem ao fogo no ensaio padrão. 

Estabeleceram-se correlações entre lascamentos e permeabilidade a cloretos, entre diâmetros 

médios e relação A/C, entre a dimensão fractal e a relação A/C ou (a/agl), e outros. 

Mostraram-se exemplos de identificação química dos componentes do CAD pelo sistema 

SEM-EDS e as potencialidades do processo. 

 
O capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho incluindo as comparações finais de 

desempenho ao fogo; contrariando alguns autores, principalmente Kalifa (2001), mostra-se 

que as fibras, principalmente as de polipropileno, não se fundem durante o ensaio. Registra a 

importância da técnica de análise de imagens no estudo do concreto e da utilização de 

critérios adequados para registro dos resultados com os programas analisadores de imagens. 

Apresenta uma última correlação entre a porcentagem de lascamentos ocorridos e a dimensão 

fractal das misturas, fechando com uma relação A/C que seria limítrofe para a tendência de 

lascamento dos concretos não saturados, mas apenas úmidos (com um teor de umidade 

próximo a 2/3 de sua umidade de saturação). 

A redação da tese é encerrada com os capítulos que englobam as considerações finais: 

capítulo 7 - Contribuições originais ao conhecimento; 

capítulo 8 - Relevância dos resultados; e 

capítulo 9 - Sugestões para trabalhos futuros. 
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2 Objetivos 

 
Considerando-se que a melhoria na resistência ao fogo do CAD passa por ações capazes de 

reduzir a sua fragilidade frente ao fenômeno do lascamento, e que a principal delas está 

relacionada à introdução de fibras que facilitem a percolação do concreto durante o 

aquecimento, foi esta tese desenvolvida com o objetivo de analisar o comportamento de um 

CAD de metacaulim, em situação de incêndio, que tenha recebido adições de fibras, como as 

de polipropileno e as de sisal. 

 

Pretendeu-se atingir o objetivo acima, com base em 2 (dois) projetos fatoriais de 

experimentos do tipo 4 x 3 x 2, sendo um para as fibras de polipropileno e o outro para as 

fibras de sisal. O metacaulim participa em 4 (quatro) teores diferentes, enquanto cada uma das 

fibras entra com 3 (três) teores e com 2 (dois) comprimentos distintos. O presente estudo é 

composto de um total de 52 (cinqüenta e duas) misturas, e outras 4 (quatro) de referência, sem 

qualquer fibra, completam o elenco.  
 

Quanto à constituição dos concretos, resolveu-se que seriam do tipo auto-adensável com 

aditivo superplastificante, dosados com uma relação água/aglomerantes da ordem de 0,30 

perfeitamente dentro da faixa característica dos concretos de alto desempenho (CAD), e 

capazes de ultrapassar uma resistência de 60 MPa, com a brita calcária.  

 

Como conseqüência dessas providências fundamentais, os seguintes objetivos adicionais 

passaram também a ser alcançáveis: 

 

[a] Relativizar: investigar o comportamento ao fogo do CAD, com e sem adição de fibras, 

     quanto ao chamado lascamento explosivo ou "spalling"; 

 

[b] Estudar a otimização de tipo e quantidade de fibras capazes de prevenir o lascamento do 

      CAD; 

 

[c] Investigar a viabilidade técnica do uso do metacaulim, inclusive sua influência no 

     lascamento do CAD exposto ao fogo; 

 

[d] Estabelecer uma comparação de desempenho entre as fibras de polipropileno e as fibras de 
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     sisal, estas altamente disponíveis no Brasil; 

 

[e] Ampliar em nossa instituição a capacidade de analisar CADs endurecidos: 

      - por algumas propriedades de transporte de massa como a resistência à penetração de íons 

        cloreto, pela porosidade e absorção; 

      - por microscopia e análise de imagens, a fim de se determinar alterações de porosidade e 

        de fissuração pela passagem em forno nas condições de incêndio-padrão; 

 

[f] Determinar a dimensão fractal das várias misturas pela utilização da análise de imagens; 

 

[g] Realizar a identificação química de componentes do concreto pesquisado pela técnica 

      SEM-EDS (por imagem de elétrons retroespalhados e detector de energia dispersiva de 

      raios-x); 

 

[h] Estabelecer as correlações possíveis entre as várias propriedades físicas e de transporte de 

       massa aqui estudadas com o lascamento do CAD. 
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3 Revisão Bibliográfica 

 
O concreto é um compósito em que partículas de agregados ficam aglomeradas numa matriz 

de pasta de cimento, podendo esta ter ou não adições. A tabela III.1 que foi montada a partir 

das informações contidas em Mehta e Monteiro (1994), divide a estrutura do concreto nas 

fases principais de matriz de pasta de cimento, agregado e zona de transição pasta/agregado 

(ZT), caracterizando-as. 

 

Tabela III.1 – Estrutura do concreto [adaptada de Metha e Monteiro (1994)] 

 

E S T R U T U R A   D O   C O N C R E T O 
M  A  T  R  I  Z    D  E 

P  A  S  T  A 
D  E    C  I  M  E  N  T  O 

A  G  R  E  G  A  D  O 
Z O N A   D E   

 T R A N S I Ç Ã O 
P A S T A / A G R E G A D O 

 

N a t u r e z a M ú l t i p l a: 

 

-Distribuição heterogênea de 
fases sólidas, poros e 

microfissuras;  

 Varia com a umidade relativa 
do ar e com o grau de hidratação 

do cimento 

 

N a t u r e z a M ú l t i p l a  
 

- Vários minerais, 

microfissuras e vazios 

 

N a t u r e z a  M ú l t i p l a:  
 

- Varia com a umidade  
relativa do ar e com o grau de 

hidratação; 
 

Vazios Capilares: 
Dimensões são proporcionais à 

relação A/C e inversamente 
proporcionais ao grau de 
hidratação do cimento; 

poros > 50nm influenciam a 
resistência e permeabilidade; 

poros < 50nm influenciam 
retração e fluência. 

Águas: 
- livre, nos vazios > 50nm;  

- retida por tensão capilar, nos   
  vazios de 5 a 50nm;  
- adsorvida, só é retirada a 30% 

de umidade relativa (U.R.); 
- interlamelar idem a 11% de 

Umidade Relativa; e 
- Quimicamente combinada 

participa do C-S-H. 

Tamanho e distribuição  
dos poros são mais importantes 
que a composição química ou 

mineralógica  
 
 

Forma e Textura dos  
grãos são altamente importantes 

 
 

 

Maior tamanho e partículas 
chatas produzem maior 

tendência à exsudação interna 
 
 
 
 

 

Interface agregado graúdo / 
pasta; 

 
Camada delgada de 10 a 50µm 
que determina a resistência do 

conjunto; 

 

Relação A/C  na ZT maior que 
na pasta de cimento, dá 

       microfissuração;  
< densidade, pelo Ca(OH)2; 
>vazios geram < resistência; 
havendo relação epitáxica, 

haverá > resistência 
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3.1 A resistência ao fogo e lascamento do CAD na literatura técnica 

             

Segundo Aitcin (2000), quando o concreto de alto desempenho começou a ser usado na 

construção de edifícios altos, em Chicago, aceitou-se como provável que ele possuía uma boa 

resistência ao fogo, o que era “quase verdadeiro”, pois no começo dos anos 70, os concretos 

de alta resistência usados para construir esses edifícios eram apenas um pouco mais 

resistentes do que aqueles para os quais não havia qualquer dúvida a esse respeito. Contudo, 

quando a relação água/aglomerante dos concretos de alto desempenho começou a diminuir 

drasticamente para cerca de 0,30, ou ainda menos, a sua microestrutura tornou-se tão densa 

que era difícil considerar o CAD como um material poroso. Isto marcou o aparecimento da 

controvérsia atual.  

Não é fácil realizar ensaios de incêndio convincentes para o concreto, pois a resistência ao 

fogo tem que ser considerada em dois níveis: no nível do próprio material e no nível dos 

elementos estruturais em que o concreto está sendo usado em conjunto com o aço. Do ponto 

de vista do material, o CAD definitivamente não é tão poroso quanto o concreto usual. Ele 

não contém praticamente nenhuma água livre e, quando submetido a um rápido aumento de 

temperatura, a sua tendência é sofrer o lascamento.  

Ainda segundo o mesmo autor, diversas tentativas têm sido propostas para melhorar a 

resistência ao fogo do próprio material: “uma proposta particularmente inteligente é adicionar 

algumas fibras de plástico no CAD de tal forma que essas fibras fundam-se em casos de 

elevação de temperatura do concreto, criando canais através dos quais o vapor d’água 

desenvolvido no CAD possa ser liberado”. 

 

Malhotra (1982) comenta algumas propriedades do concreto visando projeto para estruturas 

resistentes ao calor: 

i) Densidade. A densidade do concreto depende primeiramente da natureza do agregado, e 

aqueles feitos com agregados densos têm a densidade na faixa de 2 a 2,4 t/m³ .Concretos de 

agregados  leves mostram uma grande variação na densidade, podendo ser tão baixa quanto 

1,0 t/m³, podendo se aproximar de 1,5 t/m³, com certos materiais. O efeito do aquecimento do 

concreto é afastar a umidade livre tão logo a temperatura na seção exceda 100oC. O vapor 

migra através dos capilares para outras superfícies. Sobre a face aquecida ele se transformaria 

em vapor, mas sobre a face fria ele poderia condensar e gotejar. A perda de umidade livre, 

que não provoca retração, reduzirá a densidade do concreto por um pequeno valor, mas para 

os propósitos  práticos isto pode ser desprezado. 
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ii) Lascamento.   A probabilidade de danos às estruturas de concreto por lascamento existe 

sob a condição de aquecimento temporário com rápida elevação da temperatura. Três tipos de 

lascamento são observados, na prática:  

a) Separação de agregado, isto é, a ruptura e separação da sílica contida em agregados 

devido a mudanças físicas na estrutura cristalina a altas temperaturas. Este é um fenômeno 

superficial para concretos densos, feitos com rochas com alto teor de sílica. Este efeito 

sobre a performance estrutural é mínimo e pode ser ignorado. 
 

b) Lascamento explosivo – grandes ou pequenas peças de concreto são violentamente 

expelidas da superfície acompanhadas por grande ruído. Isto geralmente ocorre durante a 

primeira parte da exposição, por exemplo, durante os primeiros 30 minutos de um teste 

padrão de aquecimento ao fogo. Um bom número de estudos detalhados tem sido 

executados, mas a natureza precisa deste complexo fenômeno responsável pelo 

lascamento não é totalmente entendido. O fenômeno é relacionado à natureza do 

agregado, porosidade do concreto, seu teor de umidade e o nível de tensão a que o 

concreto esteja sujeito. Agregados silicosos, teor de umidade acima de 2% em peso, seção 

com espessura abaixo de 70mm e variação repentina da secção transversal.  

Ainda segundo Malhotra (1982), “o lascamento explosivo é uma reação complexa gerada pelo 

desenvolvimento de altas pressões de vapor nos poros do concreto causando fissuras formadas 

internamente em um plano paralelo à superfície. Sob desfavoráveis condições de tensão, 

camadas do concreto exposto são arrancadas com força explosiva. Tais ocorrências podem 

causar danos extensivos e reduzir substancialmente a resistência ao fogo de elementos 

estruturais”. 
 

c) “Esfoliação”, terceiro tipo de lascamento conhecido, ocorre quando a camada superficial 

de concreto se torna fraca depois de prolongada exposição a altas temperaturas e é incapaz 

de permanecer na posição vizinha à de desenvolvimento de fissuras, destacando-se. As 

junções de vigas e colunas são as primeiras a sofrer tais danos; e aquecimentos 

continuados provocam novas camadas destacáveis. Concretos mais densos (resistentes) 

são suscetíveis a esse tipo de dano.  

 

Ensaios de Castillo (1990) em concretos de alta resistência (89MPa), indicam uma maior 

perda relativa de resistência do que ocorre aos concretos normais. Esse autor reconhece que o 

que é mais importante em relação aos concretos de alto desempenho, é o lascamento 

explosivo associado com altas temperaturas.  
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 Jumppanen e Diedrichs (1991) confirmaram o lascamento explosivo em ensaios de concreto 

com microssílica e relação água/cimento 0,26 e concluíram: “Isso pode parecer surpreendente, 

pois o volume de água envolvido é pequeno, mas, por outro lado, a permeabilidade é 

extremamente baixa”. 

 

Hertz (1992) afirma que o lascamento explosivo pode ocorrer para taxas de aquecimento de 

1°C/min em concretos que usam microssílica, e precisa de 10°C/min ou mais para outros tipos 

de concreto. Isso indica que concretos densificados por microssílica são mais suscetíveis ao 

lascamento explosivo. Muitos parâmetros têm a mesma influência qualitativa nos concretos 

com ou sem microssílica, mas o risco de explosão aumenta com o maior teor de umidade e 

com a menor permeabilidade, e decresce com a queda da resistência e cresce com a taxa de 

aquecimento. A presença de fibras de aço não reduz o risco de explosão, podendo até 

aumentá-lo.  

Hertz observou que um concreto com 10% de microssílica não teve o risco de explosão 

significativamente aumentado em relação a outros sem microssílica. Entretanto, a inclusão de 

agregados leves de argila expandida, com alta umidade, mostrou um aumento do risco de 

explosão em relação ao concreto com 10% de microssílica, o que pode ser debitado ao 

aumento do conteúdo de água do agregado. 

O autor levanta ainda a preocupação com o desenvolvimento do gás amoníaco quando o 

superplastificante utilizado é baseado em melamina, na faixa de temperatura entre 300 e 

500oC. Mais da metade do gás seria liberado durante a fase de operação dos  bombeiros, tanto 

no salvamento de pessoas, quanto no rescaldo: o vapor d’água poderia trazer grande 

quantidade de solução amoniacal. Ainda segundo Hertz (1992), nos Estados Unidos, o limite 

reconhecido como perigoso para a saúde é 350 mg de amônia por m3 sendo que, durante os 

testes, apesar de se sentir o cheiro da amônia, a emissão estaria ocorrendo numa escala muito 

menor que num incêndio real. 

 

Sanjayan e Stocks (1993) descrevem ensaios em que o concreto de alta resistência (105MPa) 

com microssílica é muito mais propenso ao lascamento que o concreto comum (27MPa). 

Utilizando a curva ASTM E-119, concluíram também que o lascamento ocorre nos estágios 

iniciais do fogo (entre 18 e 40min. a partir do início do ensaio, cuja duração foi de 140min). 

Também se verificou nesses ensaios que a espessura do cobrimento sobre a armadura tem 

significativa influência sobre o lascamento do CAD: houve lascamento onde o cobrimento era 
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de 75mm, não tendo havido para 50 e 25mm no ensaio. O concreto normal não apresentou 

lascamento. 

    

Chew (1993) sustenta que a quantificação dos danos em estrutura de concreto pós-incêndio 

depende largamente de análise acurada da distribuição da máxima temperatura dentro da peça. 

Os méritos e limitações de várias técnicas para essa quantificação foram discutidas, tendo sido 

mostrado que o teste TL, de termoluminescência, é mais sensível que outras técnicas na 

detecção dos danos. As outras técnicas estudadas foram: sondagem local, teste de cores, 

termogravimetria e dilatometria, esclerômetro de Schmidt, ultra-som e arrancamento. Todas 

elas com suas imperfeições e limitações. 

 

Grattan Bellew (1996), investigando a microestrutura de concreto danificado,  confirma que o 

mesmo é geralmente muito resistente ao fogo. Isto é devido principalmente às propriedades 

térmicas dos agregados os quais compreendem aproximadamente 70% do concreto. Calcário e 

dolomita são estáveis até cerca de 850oC, quando o carbonato começa a se decompor 

formando óxidos de cálcio e magnésio com uma grande redução de volume (12%). Agregados 

de quartzo sofrem uma grande expansão térmica em 573oC com um aumento de volume (5%), 

podendo levar ao “lascamento” do concreto. O C-S-H desidrata-se em temperaturas na faixa 

de 400 a 600oC. Por volta de 800oC, todo o hidróxido de cálcio é convertido para óxido de 

cálcio e o C-S-H converte-se em silicato e aluminato de cálcio, anidros. Ambas as reações 

causam um decréscimo em volume o qual leva a fissuração na pasta. Para concretos de 

calcário dolomítico, fissuras ocorrem tanto na pasta quanto no agregado. Exame petrográfico 

de amostras de concreto danificado por fogo permite que seja determinada a profundidade da 

deterioração, informação importante para planejamento de reparos. 

 

Saad, Abo-El-Enein, Hanna e Kotkata. (1996) estudando concretos de relação a/agl de 0,40 e 

com 0, 10, 20 e 30% de microssílica , viram que:  

A adição de microssílica ao concreto comum conduz à incorporação do Ca(OH)2 liberado 

durante a hidratação do cimento. As espécies de concreto contendo 10% de microssílica 

possuem menor porosidade, em todas as temperaturas de aquecimento, mas possuem maior 

resistência à compressão em todas as temperaturas do tratamento térmico, devida à maior 

formação de C-S-H e uma estabilidade térmica suficiente. O incremento na resistência à 

compressão para amostras contendo 10% de microssílica e tratadas a 600°C é de 64,6%, 

enquanto as adições de 20 ou 30% aumentaram só 28%. 



 13 

Bazant (1997) apresenta uma breve revisão do problema de cálculo da evolução das 

distribuições de pressão de poro e tensões térmicas em concreto rapidamente aquecido. São 

discutidas as dificuldades causadas pela ordem de magnitude dos saltos em permeabilidade 

como uma função da temperatura e no teor de água como função da pressão nos poros, e 

estabelecidas as condições para o movimento da interface entre o concreto saturado e o não 

saturado. A permeabilidade do concreto para água evaporável como uma função da 

temperatura exibe um salto de mais que 2 ordens de magnitude (em torno de 200 vezes) na 

faixa de 100 a 150oC. A razão física microscópica para este fenômeno não foi esclarecida 

experimentalmente, mas segundo o mesmo autor, uma hipótese plausível é que as superfícies 

dos poros tornam-se mais lisas (menos rugosas) e em particular as dimensões dos gargalos 

dos poros de gel tornam-se mais largos, sem qualquer mudança significativa da porosidade, 

abrindo então passagens contímuas de dimensões capilares para o fluxo de água. No mesmo 

artigo, Bazant (1997) apresenta uma análise de pressão de poro por elementos finitos e 

finalmente conclui: 

1. Cálculos de pressão de poro em concreto rapidamente aquecido devem levar em conta 

os saltos em permeabilidade como uma função da temperatura e em umidade como 

uma função da pressão de poro.  

2. A pressão de poro pode ser considerada como um gatilho do lascamento térmico 

explosivo do CAD. Se a falha explosiva realmente ocorre, depende principalmente da 

quantidade de energia armazenada devido às tensões térmicas, cuja liberação necessita 

ser analisada de acordo com a mecânica de fraturas.  

3. A análise simplificada das pressões de poro pode ser baseada no cálculo do 

movimento das interfaces entre a zona quente e seca, a zona úmida e aquecida e a zona 

frontal aquecida e ainda não saturada. 

 

Lin, W.M., Lin T.D. e Powers-Couche (1996), estudando também concretos de alta 

resistência, sintetizaram os efeitos do fogo sobre as características do concreto conforme a 

tabela III.2 seguinte. As principais conclusões desse trabalho são:  
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Tabela III.2 - Efeitos do fogo sobre as características do concreto [Lin et al. (1996)] 

Característica Efeito Causa 

Dureza superficial 
Fissuração, fragmentação, 

fragilização 

Desidratação a 100°C remove a água livre 
Desidratação completa em 540°C 
Ca(OH)2 ⇒ CaO em 450 a 500°C 
A pasta primeiro expande depois retrai 

Fissuração 
Fissuração superficial a 

290°C. Fissuração profunda a 
540°C 

Perpendicular à face e interna  
Pode assemelhar-se a fissuras de retração 

Mudança de cor 
(sem lascamento) 

Cor normal até 230°C 
Avermelhada de 290 a 590°C 

Vermelho/cinza de 590 a 
900°C 

Cinza/camurça acima de  
900°C 

Calcário torna-se branco 

Rocha sedimentares e metamórficas podem 
incorporar calor de forma estável em 
temperaturas baixas que se torna instável em 
maiores temperaturas e mostra permanente 
mudança de cor sob aquecimento. 

Comportamento 
do agregado 

Lascamento explosivo para 
concretos com alto teor de 

agregados silicosos próximos 
à superfície, acima de 573°C 

Agregados diferem em difusibilidade, 
condutividade, coeficiente de dilatação; 
transmissão de calor decresce para concretos 
feitos com agregados altamente silicosos, areia 
basáltica, calcário, agregados leves.  
Baixo quartzo inverte para alto quartzo em 
573°C com expansão de 0,85% do volume. 

Lascamento 

Ocorre paralelamente à 
superfície livre seguido por 
quebra em cascas finas nos 

cantos e quinas (assemelha-se 
à esfoliação) 

Redução da resistência 

 

a) fissuras não se desenvolvem abaixo de 300°C, exceto microfissuras ao longo da interface 

de cristais de cal hidratada e partículas de cimento não hidratado. Entre 300°C e 500°C, 

ocorrem fissuras na ZT. Acima de 500°C, observa-se rompimento do C-S-H e séria ruptura na 

ZT. Assim, o julgamento de reparabilidade e reutilização deveria ser cuidadosamente 

avaliado; 

b) o comportamento da pasta de cimento após aquecimento e subseqüente resfriamento é 

dominado pela absorção de umidade do ambiente, pela água absorvida no concreto e pela 

água intracamadas. Toda essa umidade gera um mecanismo para a rehidratação do óxido de 

cálcio. Assim, os hidratos formados preenchem os espaços vazios. Em geral, há uma 

recuperação autógena de parte da resistência do concreto exposto ao fogo após resfriamento 

com água. 

c) a estrutura de poros do concreto após aquecimento e cura em água é por natureza 

extremamente aleatória, isto, devido à instabilidade da reação de rehidratação que ocorre na 

ZT.  
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Phan (1997), pesquisador do BFRL / NIST (Building and Fire Research Laboratory 

National Institute of Standards and Technology), apresenta um relatório sobre o estado da arte 

da performance ao fogo do concreto de alta resistência. 

Os dados compilados dos ensaios revelaram acentuadas diferenças em propriedades 

mecânicas dos HPC para os concretos normais (NSC) na faixa entre a temperatura ambiente e 

aproximadamente 450oC. As diferenças decresceram para temperaturas acima de 450 oC. 

Muitos ensaios, mas não todos, demonstraram que HPC’s experimentaram lascamento 

explosivo durante os testes de fogo.  

São também apresentados modelos analíticos para previsão do desenvolvimento de pressões 

internas durante o aquecimento [foram citados para modelação do comportamento térmico do 

concreto: Bazant e Thornuthai (1997); Ahmed e Hurst (1995); England e Khoylou (1995), 

além de Noumowe, Clastres, Debicki, Costaz (1996)]. O relatório também inclui uma 

comparação de resultados com previsões de códigos sobre os efeitos do fogo sobre a 

resistência do concreto. Mostrou-se que as previsões do Eurocode e as curvas projeto do CEB 

são mais aplicáveis ao NSC do que ao HPC. De fato, estas previsões não são seguras quando 

comparadas com os resultados de testes para o HPC. O retrospecto mostrou uma lacuna de 

dados experimentais para HPC's leves e HPC aquecidos sob uma carga constante para simular 

as condições de tensão em colunas.  

Continuando, Phan (1997) afirma ser ponto pacífico que a exposição térmica modifica as 

propriedades estruturais do concreto. Acredita-se que o mesmo perde aproximadamente 25% 

de sua resistência original à compressão quando aquecido a 300oC, e aprox. 75% quando 

exposto a 600oC. Da mesma forma é reduzido o módulo elástico. As relações tensão-

deformação do concreto também são desfavoravelmente modificadas pela exposição ao calor. 

As variações nas propriedades do concreto aquecido têm sido extensamente reportadas em 

comitês profissionais tais como o ACI 216R-89, CEB Bulletin D'Information No 208, RILEM 

Committee 44-PHT, o CEN Eurocodes e o Concrete Reinforcing Steel Institute's Reinforced 

Concrete Fire Resistance. Porém, todos baseados em dados de ensaios obtidos com concretos 

normais. 

 

Ahmed e Hurst (1997) confirmam ter havido lascamento explosivo de CAD, tanto em corpos 

de prova cilíndricos como em elementos estruturais, de forma imprevisível e em bases 

inconsistentes durante testes de laboratório. Para suporte do esforço de modelação, 

recomendam uma ampla abordagem para investigação do lascamento do CAD sob condições 

de incêndio. O objetivo seria desenvolver um modelo computacional que pudesse determinar 
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as causas de lascamento com o propósito de desenvolver soluções de projeto que eliminassem 

o lascamento potencial.  

 

Felicetti e Gambarova (1998) estudando dois concretos de agregados silicosos, ambos de alta 

resistência e submetidos à compressão uniaxial após um ciclo térmico simples a 105, 250, 400 

e 500oC, concluíram que enquanto a tenacidade aumenta após um ciclo de alta temperatura, 

resistência e rigidez diminuem drasticamente: por volta de 250oC, a perda é de 25 a 35% e a 

degradação do módulo de Young é ainda maior. Notaram que a recuperação de resistência 

com o tempo é desprezível, menor que a recuperação nos concretos comuns com relações A/C 

da ordem de 0,6 a 0,7. Além disso, no concreto de alto desempenho, a resistência residual 

continua decrescendo lentamente até seis meses após o ciclo térmico. A forma de ruptura dos 

cilindros é caracterizada por rompimento na zona de transição entre a argamassa e a superfície 

do agregado. O ensaio mostrou também que o concreto de alta resistência, após o ciclo 

térmico, se quebra e cisalha extensivamente, e parece se degradar quimicamente a partir de 

400o C. 

 

Bentz (2000), também pesquisador do NIST, confirma em importante trabalho nesta área que, 

enquanto a resistência e a durabilidade de CADs, sob condições ambientes, são largamente 

superiores àquelas dos concretos convencionais, durante exposição a um incêndio pode 

ocorrer o lascamento explosivo, onde camadas se soltam da superfície do concreto exposta ao 

fogo. “Este modo de falha é raramente encontrado em concretos convencionais, de maiores 

relações A/C. Nestes concretos, acredita-se que as zonas de transição (ZT) em torno de cada 

partícula de agregado forneçam uma rota de escape conveniente para o vapor desenvolvido 

durante a exposição térmica. Em CAD, estas regiões ZT são muito finas e não permitem a 

percolação, mas podem voltar a ser percoláveis pela adição de somente algumas poucas fibras 

(0.2% a 0.5%, em volume). A natureza da percolação e do mecanismo de falhas fornece uma 

explicação aceitável sobre a inconsistente performance do CAD exposto ao fogo, observada 

em vários estudos”. 

No mesmo trabalho, Bentz aborda aspectos da Teoria da Percolação, visando relacioná-la ao 

problema do lascamento e relata simulações feitas através de modelos computacionais como o 

chamado hard core/soft shell (HCSS). Antes de entrar especificamente no modelo HCSS, 

Bentz tece alguns comentários sobre os fenômenos da percolação na microestrutura de 

materiais à base de cimento. Num deles, cita trabalho de Powers (1959) que confirmou haver 

uma transição em termos de percolação (de conectado a desconectado) em pastas de cimento 
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quando a porosidade capilar da mesma é de aproximadamente 20%; confirma que, para pastas 

de cimento com relação A/C ≤ 0,5, para idade igual ou superior a 28 dias e cura normal, a 

permeabilidade seria suficientemente reduzida e qualquer vapor d'água formado em elevadas 

temperaturas teria dificuldade em escapar do sistema. Passando à análise de argamassas e 

concretos, materiais que possuem as zonas de transição pasta/agregado, o autor coloca que 

outros fenômenos de percolação entrariam em jogo, como a percolação das regiões ZT:  

“pelo fato das regiões ZT terem uma relação A/C substancialmente maior que o núcleo da 

pasta, elas tem uma porosidade capilar típica muito maior (2 a 3 vezes); assim, se a 

porosidade capilar numa ZT individual permanece percolável, e as ZTs são por si mesmas 

percoláveis, uma conveniente rota de fuga para o "vapor" gerado durante a exposição ao fogo 

existiria”.  

Na aplicação do modelo corpo duro/casca mole (HCSS) são estudadas as propriedades da 

percolação das regiões ZT. Nesse modelo, cada partícula de agregado é vista como um 

impenetrável corpo duro, rodeado por uma concêntrica casca mole (ZT), que pode sobrepor 

outras cascas moles ou porções de outras partículas corpo duro. 

A figura 3.1 ilustra este modelo HCSS de Bentz, em duas dimensões. 

  

Fig. 3.1 - Formas de percolação das regiões ZT em concreto 2-D: [Bentz (2000)] 

- na situação b, por maior espessura da ZT;  

- na situação c, por maior número de partículas; e 

- na situação d, por adição de fibras. 
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Na figura superior esquerda (a), as partículas de agregado corpo duro estão cada qual rodeada 

por uma região ZT, mas as regiões ZT não percolam através do sistema. Na figura superior 

direita (b), a espessura de cada região ZT foi aumentada de tal forma que percola do topo à 

base. Já na figura inferior esquerda (c), ao contrário, a percolação foi concluída por adição de 

mais partículas corpo duro/casca mole. Finalmente, na figura inferior direita (d), a percolação 

é ativada pela adição de somente umas poucas fibras ao sistema. Desta simples ilustração, 

pode-se claramente ver o potencial de eficiência das fibras em tornar percoláveis as regiões 

ZT em um concreto originalmente não percolável”. 

Ainda no mesmo trabalho, Bentz tratou da estabilidade térmica de fibras e pastas de cimento e 

da fluidez da fibra de polipropileno fundida. Tendo feito a medição da viscosidade do 

polímero fundido em uma temperatura de 225oC, e usando a equação de Hagen-Pouiselle para 

escoamento em tubos, além de simulações dimensionais adequadas, verificou que o tempo de 

escoamento seria muito longo para as condições práticas de um incêndio real e concluiu que  

é improvável um fluxo significativo através da rede de poros capilares da pasta de cimento. 

Assim, somente aquelas fibras em contacto direto com a superfície externa poderiam ser 

totalmente expelidas pela pressão em desenvolvimento dentro do concreto durante a 

exposição ao fogo.  

 

Carvalho (2001) estudou a resistência residual pelo programa térmico padrão da norma ISO 

834 em três concretos de resistência normal e um de alta resistência. Usaram-se corpos de 

prova cilíndricos 100mm x 200mm e as equações (3.1) a (3.3) foram obtidas para a correlação 

da resistência residual com a temperatura, conforme o tratamento adotado; 

 

- Perda no ensaio a Quente: 

                                          YQ = 66,73229 + 0,03462 T - 6,79286E-5 T2                            (3.1) 

- Perda no resfriamento Brusco:  

                                          YB = 49,11686 + 0,10861 T - 1,46786E-4 T2                             (3.2) 

- Perda no resfriamento Lento:  

                                           YL = 35,32743 + 0,2193 T - 2,58643E-4 T2                              (3.3) 

 

Para ilustrar, na Tabela III.3 estão lançados os valores calculados pelas equações acima para a 

resistência residual dos concretos nas temperaturas de ensaio usadas nessa pesquisa. 
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Tabela III.3 – Resistências Residuais (%) x temperatura de aquecimento (ToC) 

Tratamento 400oC 500 oC 600 oC 700 oC 800 oC 

Ensaio a Quente 69.7 67.1 63.0 57.7 51.0 

Resfriamento Brusco 69.1 66.7 61.4 53.2 42.1 

Resfriamento Lento 81.7 80.3 73.8 62.1 45.2 

 

Kalifa et al. (2001) utilizou concreto com fumo de sílica e um aparato experimental para o 

chamado teste PTM (pressão, temperatura e massa), conforme a Figura 3.2: 

 

Fig. 3.2 – Dispositivo para o teste de pressão, temperatura e massa (Kalifa, 2001).  

 

O objetivo desse trabalho foi quantificar o efeito de fibras PP sobre o comportamento do 

CAD em altas temperaturas e para o entendimento da distribuição das fibras contribuindo 

para a criação de uma rede muito mais permeável que a simples matriz. Atuou-se sobre 

campos de pressão e temperatura em blocos de concreto (30 x 30 x 12 cm) sujeitos a uma 

tensão de calor unidirecional de menor severidade que a curva ISO 834. 

Medidas de pressão nos poros executadas sobre espécimes aquecidos mostraram que a 

presença de fibras levou a um grande decréscimo na amplitude dos níveis de pressão que se 

desenvolvem na rede porosa durante o aquecimento. Este efeito foi também importante nas 

dosagens menores que a percolação teórica inicial. Esses resultados são suportados pelas 

medidas de permeabilidade executadas após várias séries de aquecimento e para várias 

dosagens de fibra. Elas mostraram o notável efeito das fibras de 200oC para cima, isto é, 

muito próximo da temperatura de fusão delas. A função das fibras é discutida através de 

análises da microestrutura do concreto e das interações fibra-matriz como função do ciclo de 

aquecimento.  
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Os três parâmetros, nível de temperatura, nível de pressão nos poros e perda de massa , 

medidos durante estes testes constituem os três maiores indicadores do processo 

termohidráulico. O estabelecimento do nível de temperatura dentro do espécime é uma função 

das propriedades térmicas do material (que muda durante o aquecimento devido a mudanças 

de microestrutura), assim como as mudanças físico-químicas que ocorrem durante o 

aquecimento. A transformação que mais consome energia na faixa de temperatura onde ocorre 

lascamento (abaixo de 400oC) é a vaporização de água. 

Como uma conseqüência do aumento na temperatura, a perda de massa está principalmente 

associada à perda d'água transferida para o exterior em estado de vapor. A fração de massa de 

fibra (até 0,12%) é também baixa para afetar significativamente a perda de massa do 

espécime. Além disso, a perda de outros componentes do cimento abaixo de 400oC é 

desprezível. A cinética de perda de massa é principalmente controlada pela permeabilidade da 

fatia de concreto localizada entre a face aquecida e a frente de secagem-desidratação. 

A fim de estudar o comportamento de fibras após fusão, observações com um microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) foram feitas sobre superfícies polidas tomadas do centro de 

espécimes de concreto com 5cm x 5cm x 10cm que foram expostos  a uma temperatura 

variando entre 160 e 200oC por pelo menos 6 horas. Essas observações mostraram que tão 

logo a temperatura excede o ponto de fusão da fibra (171oC) as fibras não são mais visíveis no 

seu leito inicial, conforme a Figura 3.3. Isto indica que o polímero foi absorvido pela rede 

porosa apesar do grande tamanho das moléculas comparado com o diâmetro dos poros. 

Observa-se que a fibra é visível no estado inicial (à esquerda), mas o polímero desapareceu 

após um tratamento a 200oC (à direita) e somente o leito da fibra é visível (Kalifa 2001). 

 

 

Fig. 3.3 - Seção transversal de uma fibra observada através de um MEV (Kalifa 2001). 
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Na conclusão, o autor diz ainda que os testes PTM executados sobre CAD com fibras 

mostraram que as fibras têm uma notável atuação sobre os níveis de pressão que se 

desenvolvem na rede porosa durante o aquecimento. De fato, como a dosagem de fibras 

aumentou de 0 a 3 kg/m3, os picos de pressão foram reduzidos por um fator de 4 e os 

gradientes de pressão foram reduzidos por um fator de 2. Esses efeitos foram mais 

pronunciados entre 0 e 1,75kg/m3 e menos pronunciados daí para cima. Considerando o 

trabalho teórico de Garbokzi et al. esta mudança na atuação das fibras ao redor de 1,75kg/m3 

pode ser relacionada ao fato de que as fibras tenham alcançado a percolação prevista naquela 

dosagem. 

 

Em dissertação de mestrado, Costa (2002) afirma que, nos concretos de alta resistência, o 

“spalling” explosivo é freqüente, só não ocorrendo quando a taxa de aquecimento for muito 

baixa, da ordem de 1 °C/min a 5 °C/min, muito inferior à do incêndio-padrão. O Eurocode 2 

limita o teor de umidade livre para concretos normais em 3% a fim de assegurar às estruturas 

de concreto baixo risco de “spalling” explosivo. Com o “spalling” há perda de uma porção 

considerável de material da peça, expondo a armadura à ação direta do fogo e ainda ao 

aquecimento progressivo das camadas do interior da peça. Os gradientes térmicos e as tensões 

térmicas formam fissuras na zona de transição (ZT) e as camadas de concreto dos elementos 

estruturais tendem a se separar. Se a taxa de aquecimento for muito alta, haverá “sloughing” 

(destacamento de grande extensão do cobrimento sem estilhaçamento violento) de grande 

magnitude nos primeiros estágios do incêndio. 

 

Velasco (2002), também em dissertação de mestrado, estuda o comportamento tensão x 

deformação e a fragmentação de origem térmica de dois concretos de alto desempenho (65 e 

85 MPa) e um de resistência normal (30 MPa) após os mesmos terem sido submetidos a 

temperaturas de 400, 650 e 900ºC. Além disso, avalia-se a viabilidade da utilização de baixas 

frações volumétricas (0,25-0,5%) de fibras de polipropileno e sisal, as quais se degradam a 

temperaturas inferiores a 460oC e 400ºC, respectivamente, para mitigar o problema do 

lascamento. As amostras foram aquecidas em forno elétrico até atingirem as temperaturas de 

teste, sendo a resistência à compressão e o módulo de elasticidade determinados após 

resfriamento até a temperatura ambiente. Mudanças na porosidade total do concreto com o 

aquecimento foram medidas através de testes de absorção de água. A microestrutura do 

concreto, após ser submetido a altas temperaturas, foi investigada utilizando-se microscópios 

ótico e eletrônico de varredura. 
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Phan (2002) fazendo uma revisão quanto à performance do CAD em altas temperaturas 

confirmam terem observado em testes de laboratório que o CAD tem um potencial 

significativamente maior de sofrer lascamento explosivo que os concretos convencionais, 

mesmo em taxas de aquecimento inferiores a 5oC/min, que é muito menor do que aquelas do 

incêndio padrão. O fenômeno, contudo, continua se apresentando inconsistentemente, e não 

há um completo entendimento dos fatores que controlam o lascamento explosivo no CAD. O 

sentimento geral é que esta ocorrência esteja relacionada à inabilidade do CAD devido a sua 

baixa permeabilidade para liberar a crescente pressão interna quando a água livre e a água 

quimicamente combinada são vaporizadas com o aumento da temperatura do concreto. 

Segundo Hertz (2003) a experiência com o uso intensivo de concreto armado nas construções 

é superior a 100 anos. Durante esse longo período muitas construções de concreto tradicional 

foram expostas a incêndios, mas somente um número relativamente limitado de incêndios deu 

origem a danos estruturais significativos devido ao lascamento. Além disso, nos casos 

conhecidos, o concreto estava molhado ou fresco, ou foi observado que a construção estava 

permanentemente úmida. Com isso, a maioria das observações sobre lascamento de concreto 

tradicional foi feita em testes de laboratório, onde pesquisas com fogo usavam corpos de 

prova de pequena idade e por isso com alta umidade interna. Nos anos 1970, a introdução de 

aditivos superplastificantes tornou possível a criação de concreto denso pela mistura de 

microssílica junto aos grãos de cimento”. 

No mesmo artigo o autor diz ter sido o primeiro a descobrir o extenso risco de lascamento do 

concreto densificado por fumo de sílica e publicou uma advertência geral sobre o uso dos 

novos materiais densos no Fire Safety Journal, em 1985. Ele notou que esses novos materiais 

sofreram lascamento explosivo numa amplitude que nunca tinha sido visto antes, tendo 

ocorrido lascamento numa taxa de aquecimento de somente 1oC/min, enquanto em incêndios 

reais é de 10 a 20 vezes superior. Desde então, o extremo risco de lascamento de concreto 

denso foi reconhecido por muitos outros, tais como Gillen et al. (1991); Durani (1991); 

Jumpamen e Diedrichs (1991); Sanjayan e Stocks (1993) e Gunnarsson (1998). 

Diz ainda Hertz (2003) "O público testemunhou alguns casos de danos severos devido ao 

lascamento de concretos densos em incêndios reais, dentre eles estão o incêndio no túnel entre 

Inglaterra e França e aquele no túnel Great Belt (Dinamarca). Todos esses exemplos 

confirmam que os concretos densos parecem ser mais suscetíveis ao lascamento do que 

aqueles tradicionais, e é difícil ver qualquer modelo reconhecível do risco de lascamento". 

Com relação ao lascamento explosivo dos concretos tradicionais, Hertz diz que sua ocorrência 
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é principalmente vista entre os primeiros 20minutos de um incêndio e apresenta uma lista de 

16 itens caracterizados como razões para lascamento. Seu comentário começa dando enfoque 

ao concreto tradicional, entendido aqui como o concreto comum, sem a adição de fumo de 

sílica ou de metacaulim, que tornariam o concreto mais denso e com poros menores, 

característicos do CAD. 

Razões de Lascamento segundo Hertz (2003) para o concreto tradicional: 
 

(1) - Água de extinção 

Repentino resfriamento da camada de cobrimento do concreto. Mas o efeito não é de 

significância estrutural e o fenômeno é diferente do lascamento.  

 

(2) - Expansão de agregado de quartzo 

Expansão volumétrica do baixo ao alto quartzo em 570oC. A expansão do cristal de quartzo 

pode dar origem à formação de microfissuras suplementares em torno da pedra  e desse modo 

contribui para a deterioração do concreto, mas não para um efeito repentino de lascamento. 

 

(3) - Lascamento do agregado 

O autor considera que o efeito é local e na zona de transição próximo da pedra, não tendo em 

geral importância estrutural. 

 

(4) - Baixa resistência à tração 

Aumentará o risco de lascamento porque reduz a energia e a pressão necessárias para         

explodir o material. Agregados porosos podem causar uma baixa resistência à tração e podem 

também conter mais água. Isto pode ser uma razão adicional para um maior risco de 

lascamento. Mas, baixa resistência à tração pode levar à formação de fissuras térmicas        

que em alguns casos podem impedir o lascamento. 

 

(5) - Armadura densa  

Juntamente com agregados grandes podem aumentar as tensões de tração na matriz de 

cimento porque geram expansão térmica e desse modo contribuem para o problema do 

lascamento, mas não é uma razão em si. 
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(6) - Aquecimento rápido  

É necessário para o lascamento do concreto tradicional. Cargas de fogo maiores 250 MJ/m2, 

geram incêndios rápidos. Todo lascamento ocorreu entre os 15-20minutos iniciais dos 

incêndios. O aquecimento rápido dá origem a grande temperatura e gradientes de umidade nas 

partes expostas ao fogo, e ambos influenciam o problema.  

  

(7) - Aquecimento assimétrico 

Dá origem a tensões térmicas (ver item 11) e gradientes de umidade (item 14).  

 

(8) - Partes finas das secções transversais 

Em partes finas da secção transversal, aquecimento rápido e grandes gradientes de umidade 

podem ser desenvolvidos. Isto é, contudo, explicado nos itens (6) e (14). 

 

 (9) - Espessura variável de partes da mesma secção transversal 

Causam tensões térmicas; conforme item (11). 

 

(10) - Extremidades fixas 

Extremos fixos podem conter expansão térmica e dão origem a tensões térmicas e 

carregamentos adicionais dependendo de outros membros da estrutura; ver item (11) para a 

influência sobre o lascamento. 

 

(11) - Tensões térmicas 

Tensões térmicas surgem dos gradientes térmicos que podem ser aumentados pelo 

aquecimento assimétrico, espessura variável e extremos fixos. Tensões de compressão são 

introduzidas na superfície exposta ao fogo e tensões de tração em alguma distância desta. 

Tensões térmicas podem ser um acessório para lascamento. Para concretos densos, tensões 

térmicas e cargas externas podem ser decisivas para lascamento destes materiais. 

 

(12) - Cantos e superfícies curvas 

Lascamento de canto ou "solta lasca" é um fenômeno onde cantos convexos de vigas e 

colunas caem após longo período de exposição ao fogo (> 30 min). É freqüentemente possível 

soltar cantos pela pressão dos dedos após um fogo. Fissuras no material combinado com 

tensões térmicas na superfície dando origem a um modelo de fissura onde o canto cai devido 
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ao seu peso. Lascamento de canto não dá origem à queda imprevista de capacidade de carga.

  

(13) - Tensões de compressão  

Parecem aumentar o risco de lascamento assim como as tensões térmicas. Vigas T expostas 

ao fogo explodiram em lascamento levando a furos através do flange e não tendo ocorrido o 

lascamento na parte inferior da viga.  

 

(14) - Água livre e gradientes de umidade no concreto  

Devem ser considerados a principal razão para lascamento explosivo. Concreto tradicional 

não lascará se estiver seco, e todas as outras razões mencionadas podem contribuir para o 

efeito de lascamento, mas não o podem causar sem umidade. Concreto que originalmente foi 

suscetível a lascamento não lascará se for seco numa profundidade de 20-30mm da superfície. 

Gradientes térmicos e tensões térmicas não podem incrementar o lascamento sem a presença 

de umidade. Uma frente de evaporação penetra na secção transversal a partir da superfície. 

Água livre evapora na zona frontal. Parte é transportada para a superfície ajudada pelos 

gradientes, e parte penetra adicionalmente para partes mais profundas e frias da secção 

transversal, onde é resfriada e condensada. Este mecanismo dá origem a uma zona de fundo 

mais úmida no limiar da frente de evaporação e isto leva a uma explosão de vapor.  

 

(15) - Baixa permeabilidade 

Baixa permeabilidade aumenta o risco de lascamento. 

 

(16) - Poros fechados, com água 

Na zona próxima, atrás da frente de evaporação em progresso, os poros fechados ainda 

contêm água e vapor, que, além disso, é aquecido. Quando a temperatura sobe, a pressão é 

aumentada nos poros fechados, e a diferença de pressão é capaz de romper paredes que 

separam alguns poros abertos dos poros fechados. A repentina liberação de água 

superaquecida dá origem à ebulição e um considerável aumento de volume, iniciando o 

lascamento. O aumento simultâneo de carga sobre as outras paredes de poros, que agora     

carreariam as tensões térmica e estática, inicia progressivo rompimento da microestrutura. As 

tensões de tração causadas pelo deslocamento de vapor para a superfície são um importante 

motivo para lascamento e tensões térmicas compressivas e compressão de cargas estáticas 

paralelas à superfície aumentam o risco de colapso e lascamento explosivo. Como visto da 

discussão, vários fatores contribuem para o risco de lascamento, mas a umidade é o maior e o 
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mais importante. Pode ser concluído que construções de concreto tradicional com umidade 

menor que 3% não apresentarão lascamento e que o mesmo material com umidade na faixa de 

3 a 4% apresenta um risco apenas limitado de sofrer o fenômeno. 

 

Análise de Hertz (2003) para concretos densos (CAD): 

Alguns artigos e relatórios usam o termo concreto de alta resistência para lascamento. 

Contudo, o problema de lascamento explosivo foi também observado para concretos de baixa 

resistência com uma estrutura densa. Como exemplo é apresentado um caso de colunas de 

concreto com agregado leve, que foi densificado com fumo de sílica e uma resistência de 

30MPa, que se lascou em teste de fogo. Cita outros resultados similares conhecidos de testes 

de fogo para construções de reservatório de óleo e túneis. Para alguns concretos densos o 

lascamento ocorreu onde nunca teria ocorrido em um concreto comum tradicional. Corpos de 

prova de CAD explodiram em taxas de aquecimento tão baixas quanto 1oC/min (onde 

incêndios ordinários têm taxa de aquecimento de 10-20oC por minuto). Espécimes explodiram 

mesmo tendo sido secos com antecedência por serem suficientemente densos. 

O autor sustenta que a maioria dos fatores que influenciam o lascamento do concreto 

tradicional influencia também o concreto denso, mas que estes apresentam um 

comportamento errático que torna difícil predizer-se quando o concreto de alta resistência irá 

falhar por lascamento explosivo. Apresenta uma teoria para o lascamento que seria parecida 

com a dos poros fechados com água, na qual a energia de deformação acumulada no concreto 

é liberada localmente dando origem a uma reação em cadeia. Sullivan (2004) faz uma boa 

ilustração do princípio da reação em cadeia citada acima, comparando-a com a introdução de 

uma agulha em um balão, e dando a ela o nome de "personal contact". 

Hertz (2003) faz ainda um relato de lascamentos em experiências realizadas e apresenta as 

seguintes conclusões: 

- freqüentemente ocorre lascamento próximo ao ponto crítico de vapor em 374oC porque além 

deste ponto um poro não pode conter líquido e vapor ao mesmo tempo, e a pressão aumenta 

dramaticamente. 

- significante lascamento estrutural não pode ser esperado se o concreto não é densificado por 

partículas menores que os grãos de cimento tais como fumo de sílica e metacaulim, e se o teor 

de umidade é menor que 3% em peso. 

- que concretos densos parecem ter um problema de lascamento que necessita ser resolvido 

nas situações onde segurança a incêndio é de importância, antes que possa ser aplicado. 
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- que fibras de polipropileno podem impedir lascamento, mas de acordo com a teoria 

apresentada deve ser previsto para ser limitado em construções onde fissuras térmicas possam 

aliviar a compressão térmica na superfície, tal como lajes e paredes descarregadas e é, 

contudo duvidoso que terá efeito, por exemplo, sobre túneis perfurados. 

- A aplicação de fibras de polipropileno reforçando o concreto teria um certo efeito na 

redução do risco de lascamento dos concretos densos.  

 

Aitcin (2003) numa revisão sobre as características de durabilidade do CAD diz: 

Presentemente, alguns modelos estão sendo desenvolvidos para serem usados como 

prognóstico da conseqüência, em termos de segurança, de um fogo numa estrutura em CAD. 

Além disso, vários caminhos promissores estão sendo investigados para melhorar em si a 

resistência ao fogo do CAD e não deve ser esquecido que para aplicações nos interiores, a 

aplicação de 50mm de gesso é ainda o melhor e mais econômico caminho para proteger 

qualquer material do fogo. 

Poon et al. (2003) avaliaram a performance de dois concretos com 4 dosagens de metacaulim 

em elevadas temperaturas, até 800oC. A resistência residual à compressão, a penetração de 

íons cloreto, porosidade e tamanho médio de poros foram medidos e comparados com 

concretos de fumo de sílica, cinza volante e concreto puro de cimento portland. Foi observado 

lascamento explosivo crescente com o teor de metacaulim e principalmente na faixa de 450oC 

a 500 oC. 

 

Artigo de Bilodeau, Kodur e Hoff (2004) apresenta os resultados de estudo experimental onde 

foram utilizados concretos com relações A/C de 0,33 e de 0,42 e adição de fibras de 

polipropileno em três dosagens e dois comprimentos. Trata-se de concreto leve, ou seja, 

concreto com agregados leves e corpos de prova em blocos de 610x425x770mm, além de 

curva de incêndio para hidrocarbonetos.  

Os autores concluíram por duas dosagens de fibras como necessárias para prevenir o 

lascamento desse tipo de concreto: 

- 3,5 kg /m3 para os concretos de baixa relação a/agl (0,33), e 

- 1,5kg/m3 para os concretos com maior relação a/agl (0,42). 

    

Xiao e Onig (2004) em artigo no Fire Safety Journal em relação ao estado-da-arte para o 

concreto em altas temperaturas na China indicam a necessidade de investigações teóricas e 
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experimentais em profundidade sobre “o complicado lascamento explosivo do concreto, 

especialmente do CAD”. 

 

3.2      Microestrutura do CAD e dimensão fractal por análise de imagens 

 

Lange, Jennings e Shah (1994) apresentam estudo da natureza da estrutura porosa de 

materiais à base de cimento empregando imagens de elétrons retroespalhados (BSE) de 

secções polidas. As técnicas de análise de imagens empregadas incluíram tamanho, correlação 

dois-pontos e análises da dimensão fractal. Fizeram comparação de resultados da distribuição 

de tamanhos de poros obtidos pelas técnicas de porosimetria por intrusão de mercúrio (MIP) e 

por imagens BSE (elétrons retroespalhados); alguns comentários pertinentes são apresentados 

pelos autores. Inicialmente sobre as duas técnicas: “usualmente técnicas como MIP ou BET 

(área superficial) são usadas para caracterizar a estrutura de poros. A maior limitação de tais 

técnicas é que a interpretação de resultados envolve hipóteses sobre a forma dos poros que 

sabidamente são grosseiras aproximações da complexa e tortuosa rede de vasos capilares 

presentes na pasta de cimento. A observação direta da porosidade através da microscopia 

óptica e eletrônica tem potencial para fornecer discernimento mais adequado sobre as 

características da porosidade. Neste caso, não são feitas hipóteses sobre a forma dos poros, 

mas preferencialmente as imagens fazem a captura desta informação de forma direta”.  

Quanto à comparação de resultados, a respeito da distribuição de tamanhos de poros (DTP) os 

autores concluíram: “os dois métodos geram curvas DTP de formato similar, embora elas 

sejam separadas por três ordens de magnitude”. As razões para a grande diferença podem ser 

explicadas pelas características relativas aos dois tipos de medição; a curva DTP baseada em 

imagens depende da resolução geral na captura das mesmas, ou seja, aqui um pixel 

correspondeu a 0,173µm (trabalhou-se com um aumento de 1000x em imagens digitais de 512 

x 512 pixels), portanto só eram analisados poros maiores que esta dimensão. Já a curva 

baseada no MIP, tende a reduzir o tamanho deles porque carrega o notório falseamento de 

diâmetros devido ao efeito dos poros “tinteiro”. Para os autores, a limitação das imagens na 

captação dos poros pequenos é compensada pela habilidade em melhor descrever o caráter 

espacial dos agrupamentos de poros, captáveis pela resolução, na microestrutura do material. 

 

Mandelbrot (1967), inventor do termo “fractal”, definiu-o como uma descrição característica 

aplicada a qualquer linha de fronteira (em duas dimensões) ou a qualquer superfície 

fronteiriça (em três dimensões) que permaneça auto-similar quando a escala de exame é 
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ampliada. Ou ainda, Wegner et al. (1993) consideravam “a dimensão fractal de um objeto 

como a medida de seu grau de irregularidade considerado em todas as escalas, podendo-se 

assumir um valor maior do que a dimensão geométrica clássica do objeto. A dimensão fractal 

está relacionada à rapidez com que a medida estimada do objeto aumenta enquanto o 

instrumento de medição diminui”.  

Este conceito de dimensão fractal tem tido aplicabilidade nos mais diversos campos, desde a 

mineralogia (para medir a densidade dos minerais, a evolução de terrenos, a descontinuidade 

nas rochas), na geografia (medição do comprimento da costa de continentes), na biologia 

(análise da rugosidade de fungos e de corais), na indústria (por exemplo, na detecção 

automática de falhas têxteis), etc. 

 

Winslow et al. (1995) analisaram o arranjo fractal e determinaram as dimensões fractais de 

pastas de cimento hidratadas em várias escalas e vários teores de umidade pelo processo de 

varredura por raios-x de pequenos ângulos e comentaram as alterações de geometria sofridas 

desde o estado seco em estufa até o de saturação completa. 

 

Pinto (1996) desenvolveu um programa computacional muito versátil e objetivo para a análise 

de imagens e validou-o através de tese de doutorado na USP. Seu trabalho, cujo título é 

“Quantikov - um analisador microestrutural para o ambiente Windows”, foi amplamente 

utilizado nas análises de imagens desta pesquisa. 

 

Diamond (1999) em artigo sobre o estudo da porosidade do concreto aborda a microestrutura 

por imagens de elétrons retroespalhados (BSE) em MEV e faz também interessante 

exploração do caráter fractal do sistema poroso dos materiais à base de cimento. Podem ser 

destacados os seguintes pontos: Os conceitos fundamentais usados para medir as 

características fractais de fronteiras lineares sobre uma superfície derivam principalmente do 

trabalho de Richardson (1961), que estudou fronteiras cartográficas sobre mapas, 

notadamente a costa oeste da Grã-bretanha. Ele constatou que, quando o logaritmo do 

comprimento total da fronteira era plotado contra o logaritmo da escala usada para medí-la (a 

chamada “Richardson plot”), uma linha reta com uma inclinação negativa era sempre gerada. 

A equação característica desenvolvida é mostrada na equação (3.4): 

                                                                       ( )DDFELL −−= 0                                               (3.4) 

Onde, 
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L é o comprimento da fronteira em uma dada escala, 

L0 é uma constante, 

E é a escala usada, 

DF é a dimensão fractal, e 

D é a dimensão topológica da fronteira estudada (será 1 se a fronteira é uma linha sobre uma 

superfície bidimensional e 2 quando a fronteira é uma superfície sobre um espaço 

tridimensional). O valor de DF é diretamente determinado pela soma do valor absoluto da 

inclinação da reta log-log e o 1,00 da dimensão topológica da linha. A mesma inclinação é 

adicionada a 2,00 pra gerar a “real” dimensão fractal das fronteiras superficiais de poros no 

espaço tridimensional. O valor da dimensão fractal estará então entre 1 e 2 no primeiro caso e 

entre 2 e 3 no segundo. 

Ainda segundo Diamond (1999), têm aparecido muitos livros sobre aplicações destes 

conceitos, inclusive um, devido a Russ (1992), devotado especialmente às superfícies fractais. 

Em seu prefácio, Russ indicou que, apesar de alguns abusos, como uma descrição 

fenomenológica de geometria de superfície, a abordagem fractal “trabalha” em um 

surpreendente número de instâncias. Ele considerou que “uma vez que este é o caminho que a 

natureza escolheu para se comportar, será importante para pesquisadores aplicarem os novos 

métodos de caracterização”. Russ dividiu as superfícies fractais em três classes: (1) objetos 

densos com superfícies fractais, (2) “massafractais” que constituem redes ou agrupamentos 

cujas superfícies são também fractais, e (3) “porofractais”, definidos como objetos densos 

dentro dos quais existe uma distribuição de orifícios ou poros com uma estrutura fractal. Se as 

estruturas de poro dos concretos são fractais, elas claramente caem dentro desta terceira 

categoria”. No trabalho é apresentada uma ilustração da aparência visual da rugosidade de 

fronteiras de objetos fractais de dimensões entre 1,03 e 1,23, conforme a Figura 3.4: 

 

Fig. 3.4 - Aparência da rugosidade de objetos fractais com dimensões de 1,03 a 1,23 - 

Diamond (1999). 

 

Vários métodos estão disponíveis para a caracterização de superfícies fractais. Eles incluem 

alguns que não têm relação com a superfície inteira, mas consegue determinar seu caráter 
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fractal pelo trabalho em uma menor dimensão, ou seja, pelo estudo da intersecção da 

superfície ou superfícies com um plano arbitrário. Com respeito aos poros em concreto, 

trabalhando com a fronteira bidimensional da estrutura de poros quando esta intercepta uma 

superfície plana é muito mais funcional que tentando trabalhar em três dimensões. Isto é 

precisamente a geometria inerente à investigação por elétrons retroespalhados em MEV, que 

parece ser bem adequada a este tipo de tarefa. Ademais, uma vez que os poros são pequenos, 

a ampliação inerente em MEV é requerida para uma apropriada análise das fronteiras porosas. 

 

Em outro trabalho Diamond (2000) analisa o uso da porosimetria por intrusão de mercúrio 

para a medição da distribuição de tamanho de poros em materiais à base de cimento. 

Invocando problemas como os de geometria dos poros como os do tipo “tinteiro”, o autor diz 

que o método não é apropriado para essa função e conclui: “as medições por intrusão de 

mercúrio (MIP) são úteis somente para indicar os diâmetros de entrada nesses poros e os 

espaços de poro penetráveis, que podem servir como índices comparativos para pastas de 

cimento ou concretos pela conectividade e capacidade dos sistemas de poro em cimentos 

hidratados”. 

 

Ammouche et al. (2000) apresentaram técnica de análise de imagem para a quantificação de 

microfissuras em materiais de cimento, incluindo desde processo de impregnação para realçar 

as microfissuras e outros defeitos (porosidade e bolhas de ar) na matriz do material. 

Utilizaram microscopia ótica e descreveram os quatro passos necessários a um correto 

procedimento de análise, quais sejam: a) extração de vários defeitos por uma operação 

automática de limiarização executada sobre um histograma de níveis-de-cinza; b) separar 

automaticamente os vários defeitos extraídos com base em certo número de fatores de forma; 

c) reunião na imagem de vários campos microscópicos vizinhos por técnica inovadora e d) 

quantificação do padrão característico da fissuração por técnicas estereológicas clássicas. 

  

No artigo de Yang e Buenfeld (2001) é apresentado um algoritmo para separação das fases 

agregado e matriz de pasta de cimento nas imagens do concreto. Combinam-se um 

“limiarizado” nível de cinza com operações de “filtragem” e “binarização”. O autor 

demonstra ainda que o seu método seja aplicável a diferentes tipos de agregados. Diz, 

também, que a segmentação de imagens é essencial para a determinação da porosidade e de 

partículas de cimento anidro no concreto pela utilização da análise de imagem SEM-BSE, ou 

seja, imagens de elétrons retroespalhados (BEC) no MEV (microscópio eletrônico de 
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varredura) e que, devido ao efeito do agregado, o número de imagens requerido para uma 

análise estatística aceitável seria muito grande se as medições fossem feitas sem a 

segmentação da fase agregado.  O microscópio (MEV) usado foi um JEOL 5410LV, muito 

semelhante ao equipamento do DEGEO/UFOP utilizado nesta pesquisa. 

 

Freitas (2001), em dissertação de mestrado, estuda a microfissuração e a hidratação do 

cimento por técnicas de análise de imagem a partir de microscopia eletrônica de Varredura 

(MEV). 

 

Chermant (2001) em artigo introdutório da edição 23 do jornal Cement & Concrete 

Composites apresenta: “É sabido que, quando um material é fabricado, suas propriedades irão 

depender da morfologia de sua microestrutura, que por sua vez depende do processo usado. 

Há uma forte relação entre processo, morfologia e propriedades. Assim, a análise de imagem 

parece ser a ferramenta pertinente para medir tamanho, dispersão, orientação, forma, 

números, etc., de objetos ou componentes, e para avaliar as mudanças morfológicas sob um 

processo e/ou (temperatura, tensão, meio, etc.) solicitação. De fato, hoje, análise de imagem 

inclui várias classes de ferramentas: tratamento sinal, morfologia matemática, estereologia, 

padrão de reconhecimento, e por vezes inteligência artificial (redes neurais, algoritmo 

genético, etc). O principal objetivo da análise de imagem é (i) obter uma medida ou uma 

seleção, que diferem de algumas outras atividades da ciência da imagem tais como 

restauração, correção, computação gráfica ou síntese, e (ii) em alguns casos, se possível ter 

acesso a parâmetros 3D através de medições executadas em 2D, usando uma relação 

estereológica”. 

Como definido por Weibel: “estereologia é um campo dos métodos matemáticos que 

relaciona parâmetros 3D, definidores da estrutura, às medidas 2D obtidas de secções da 

mesma”. 

Para entender as relações entre propriedades físicas e microestrutura, é necessário ter acesso: 

(i) à diversidade das morfologias e suas características, (ii) à heterogeneidade em amplo 

propósito, (iii) muitas vezes à modelação da microestrutura e de sua evolução a partir de 

modelos probabilísticos, e (iv) à “qualidade” da interface entre grãos ou fases dos pontos de 

vista químico e estrutural. 

A análise de imagem é a ferramenta correta para investigar os primeiros três aspectos, e a 

microscopia eletrônica de transmissão, o quarto aspecto. 
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Em artigo sobre análise de microfissuração Ringot e Bascoul (2001) tratam das técnicas de 

caracterização de fissuras em concreto e argamassas, dão uma visão global dos métodos de 

observação relacionados com análise de imagens e são sugeridas melhorias e caminhos de 

pesquisa, principalmente visando estender os resultados 2-D para o espacial 3-D por meio de 

modelação da fissura-padrão. 

Se forem descartados métodos indiretos (por exemplo, acústicos) preferindo técnicas que dão 

imagens, duas opções surgem: microscopia eletrônica de varredura (MEV) junto com a 

técnica da reprodução e microscopia ótica. “Estes métodos são complementares na direção de 

suas resoluções, ambas dão imagens 2-D evitando parcialidade (tendências), podem ser 

aplicadas à argamassa ou concreto, não requerem formas ou dimensões especiais de 

espécimes e finalmente, não são difíceis de usar”. 

A técnica da reprodução como uma ferramenta para a investigação de microfissuras em 

concreto tem como principal vantagem permitir captura da fissura impressa em superfícies de 

concreto sem perturbação. 

Em paralelo, alguns autores desenvolveram e melhoraram métodos baseados na microscopia 

ótica para o estudo das microfissuras em concreto. “Essas técnicas necessitam de uma 

impregnação preliminar de corante para a observação, mas é requerida a não secagem, 

evitando, então, qualquer parcialidade (tendência). Muitas vezes, o corante em excesso é 

eliminado por um leve polimento. Claro, o corante não somente preenche fissuras, mas 

também macroporos e as zonas porosas interfaciais”. 

O autor comenta o problema da escala da seguinte forma: a primeira dificuldade no uso das 

imagens para investigação de modelos de fissuras vem do fato de que as imagens dão uma 

informação local do material. Na maioria das vezes, há uma desproporção entre o tamanho do 

corpo de prova (ou, além disso, da própria construção) e as dimensões das imagens (ou 

campos). Por exemplo, testando uma única secção de corpo de prova de φ11 x 32cm, 

tipicamente requer 24 imagens em microscopia ótica com a amplificação G x 10. Cada campo 

tem um lado de 2cm que é também a dimensão de uma reprodução. Se cada reprodução for 

observada dentro de uma MEV, em G x 100, será coberta em 100 campos. Então, mesmo com 

baixa ampliação, análises de fissuração necessitam de um lote de dados. Contrariamente, o 

dano mecânico resultante da aparição de fissuras pode ser globalmente caracterizado pelo 

comportamento da amostra. Em suma, técnicas baseadas em imagens tratam dados que são 

abundantes, mas parcial em um tempo, de modo que há a necessidade de cuidados quando se 

analisa estes dados. 
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Concluindo, os autores comentam: “mesmo que a microfissuração seja alvo de estudos há 

mais de 40 anos, ainda é merecedora de grande atenção. Devido às recentes melhorias 

tecnológicas na aquisição e processamento pela análise de imagem, a quantidade de dados que 

podem ser analisados aumentou de forma magnífica. Isto torna possível medições mais 

sistemáticas e precisas. Contudo, alguns pontos continuam pouco explorados e é 

recomendável que se desenvolvam métodos para o esclarecimento de como as fissuras 

preenchem o espaço com o intuito de estabelecer modelos estatísticos para a determinação da 

conectividade tridimensional das mesmas”.  

 

Ferreira Jr. E Camarini (2003) em trabalho no 45o Congresso do IBRACON envolvendo 

porosidade, microestrutura, porosimetria por intrusão de mercúrio (PIM) e Análise de 

imagens, dizem: “a porosidade é uma propriedade de grande importância para os concretos e 

argamassas. O tamanho, volume e a forma como os poros estão distribuídos na pasta dos 

concretos e argamassas influenciam decisivamente nas propriedades mecânicas e 

principalmente na durabilidade desses materiais, pois os mecanismos de transporte de 

substâncias deletérias estão intimamente relacionados com estrutura porosa do material”. A 

porosidade da pasta de concretos e argamassas pode ser medida por meio de adsorção de 

nitrogênio, porosimetria por intrusão de mercúrio (PIM) e recentemente, por análise de 

imagens. A estrutura porosa do concreto e os métodos de avaliação da porosidade serão 

investigados e discutidos. Observações sobre os resultados de ensaios de porosidade por meio 

de porosimetria por intrusão de mercúrio e análise de imagens são apresentados. 

 

Para Soroushian et al. (2003) a preparação dos espécimes e as técnicas de 

processamento/análise de imagens foram desenvolvidas para uso em investigação 

microestrutural quantitativa automatizada de concreto, com enfoque sobre fissuras e vazios. 

Dez técnicas produzem um agudo contraste entre microfissuras/vazios e o corpo do concreto. 

As técnicas de processamento/análise de imagem desenvolvidas especificamente para uso 

com concreto baseiam-se nos seguintes tratamentos: 

Limiar automático; desenvolvimento de intersecção entre microfissuras/vazios e vazios 

conectados; distinção da forma das microfissuras para vazios com base nos atributos 

geométricos; e filtração de ruídos.  

Critérios para distinção entre microfissuras e vazios (análises de forma): microfissuras e 

vazios são itens microestruturais chave do concreto que podem ser estudados por 

microscopia. Microfissuras e vazios tem efeitos diferentes sobre as propriedades de 
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engenharia; esforços para quantificar estes dois elementos devem então partir da distinção 

entre eles. Seus atributos chave poderão então ser quantificados separadamente. A forma dos 

objetos é reconhecida em complexos caminhos por nosso sistema visual. A abordagem aqui 

proposta distingue as microfissuras dos vazios quantitativamente, com base em aspectos 

distintos de sua geometria. Microfissuras, quando comparadas com vazios, são de 

características alongadas com relativamente alta relação comprimento/largura.  

Para determinar o valor limite do fator de forma (acima do qual o objeto é uma microfissura), 

300 imagens microscópicas de concreto foram usadas como um conjunto de teste. As 

magnitudes usadas foram 125x, 250x e 500x, para diferentes misturas de concreto. As 

microfissuras foram separadas visualmente dos vazios; os correspondentes fatores de forma 

foram medidos usando um software padrão (Visilog 5.3) de análise de imagem. Um total de 

471 microfissuras e 1172 vazios foram analisados nas 300 imagens selecionadas. Fazendo 

uma análise geral dos valores obtidos, um fator de forma de 3,5 foi selecionado como o limite 

que distingue microfissura de outros vazios. Para validar o critério proposto para distinção de 

microfissuras dos vazios a abordagem foi aplicada a outro conjunto de testes de 100 imagens 

que incluiu um número total de 439 microfissuras e vazios. O número de microfissuras e 

vazios automaticamente distintos difere do visualmente identificado por apenas 6,38% e 

3,02%, respectivamente. Estas diferenças são consideradas razoavelmente pequenas levando-

se em conta as vantagens da abordagem automática em termos de eficiência e rapidez das 

operações.  

Com relação ao critério para remoção de ruídos (análise de tamanho), os autores apresentam: 

a despeito de todas as precauções durante a preparação dos espécimes, há ainda uma grande 

probabilidade das imagens capturadas poderem conter ruídos de diferentes fontes. Ruídos 

podem resultar de sobras do agente de impregnação sobre a superfície do espécime, irregular 

distribuição de luz sob o microscópio, ajustamento não adequado de brilho e contraste do 

mesmo, ou impregnação de microfissuras e vazios não apropriada. Funções de processamento 

de imagens podem ser empregadas para remover a maioria dos ruídos (mas não todos). Para 

complementar o efeito da remoção de ruídos do processamento de imagens, um critério é aqui 

desenvolvido para fazer a identificação do ruído baseado em seu tamanho, distintamente 

pequeno quando comparado com os elementos de interesse (microfissuras e vazios). Após 

avaliação dos diferentes tamanhos e formas, o comprimento (a maior dimensão) foi escolhido 

para distinguir ruído de microfissuras e vazios. Análises de tamanho indicaram que elementos 

menores que 30 pixels em comprimento são principalmente ruídos; este número limite de 

pixels pode variar de 25 a 35. Dependendo do fator de ampliação (e provavelmente condições 
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de preparação das amostras), o comprimento limite (em número de pixels) para a distinção 

dos ruídos seria selecionado com base em observações do impacto de tais critérios de 

remoção sobre as imagens.  

 

Sahu et al. (2004) desenvolveram uma metodologia para a determinação da relação 

água/cimento (A/C) em concreto endurecido usando imagem de elétrons retroespalhados em 

MEV. O método é baseado em secções de concreto que tenham sido impregnadas a vácuo 

com epoxi e posteriormente polidas. Durante a impregnação de um espécime seco de 

concreto, a resina preenche a porosidade capilar, fissuras e vazios. Os poros impregnados 

aparecem mais escuros na imagem que outras fases componentes do concreto e, assim, 

usando um programa de análise de imagem com um apropriado limiar de nível de cinza em 

escala, pode ser quantificada a porosidade capilar do material. São obtidos dados quantitativos 

reprodutíveis de uma amostra de concreto de rel. A/C não conhecida usando um conjunto 

padronizado de parâmetros tais como brilho, contraste, distância de trabalho, etc. Como a rel. 

A/C é diretamente relacionada à porosidade capilar, pode esta, por tabela, ser obtida. 

Concluindo, os autores afirmam: “a rel. A/C de concreto endurecido pode ser determinada por 

microscopia eletrônica de varredura associada a software de análise de imagem. A técnica foi 

testada em corpos de prova de laboratório de rel. A/C conhecida e mostrou boa correlação 

com resultados obtidos usando método padronizado de microscopia fluorescente Nordtest 

com as mesmas amostras, exceto na faixa de relação A/C extremamente alta, superior a 1”. 

 

Trabalho de Lemaire et al. (2005) apresenta o uso da análise de imagem para o controle de 

qualidade de superfícies de concretos executados na engenharia civil, em estruturas e 

construções em geral. As técnicas de imagens servem como ferramenta para normas de 

qualificação, especificação e recebimento de obras em concreto. 

 

Outra aplicação de MEV em caráter quantitativo é apresentada em trabalho de Igarashi et al. 

(2005) para avaliar a porosidade capilar e a distribuição de tamanhos de poros em CAD nas 

primeiras idades. O modelo de Powers para a hidratação do cimento foi aplicado na 

interpretação dos resultados da análise de imagem. Os autores constataram que, já nas 

primeiras idades, a rede porosa do CAD com baixas relações A/C, como 0,25, torna-se 

descontínua na faixa dos poros capilares mais finos.  
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3.3       Penetração de íons cloreto 
 

Gomes et al. (2003) investigaram a influência de ativadores químicos em misturas de cimento 

portland com adições minerais: escórias de alto forno, cinzas volantes e cinzas de casca de 

arroz. Estudaram-se os comportamentos de misturas binárias e ternárias, sem e com 

ativadores, frente à penetração de íons cloretos, através da norma ASTM C 1202, 

comparando-os ao de uma mistura de referência, sem adições, aos 28 e 91 dias. Para essas 

idades, foram determinadas também as resistências à compressão axial. Foram testadas três 

relações água/aglomerantes, 035, 050 e 0,65. Os melhores resultados, quanto à penetração de 

cloretos, foram obtidos com as misturas ternárias, com 50% de escória e 20% de cinzas de 

casca de arroz, ativadas com 1% K2SO4. As reduções, em relação à mistura de referência, 

foram de 84%, 88% e 89%, para as relações água/aglomerantes de 0,35, 0,50 e 0,65, 

respectivamente. 

 

Grigoli et al. (2001) procuram avaliar o comportamento de dois tipos de concretos, quanto à 

Penetração de Cloretos, ou seja, carga elétrica passante. Um dos concretos é executado com 

areia grossa de referência, quartzosa, de granulometria com módulo de finura de 2,19 e 

dimensão máxima característica (DMC) igual a 4,80 milímetros e outro concreto executado 

com areia fina quartzosa de granulometria com módulo de finura menor ou igual a 1,20 

Dimensão Máxima Característica de 0,60 milímetros, esta última sendo a "areia rosa", 

ultimamente muito utilizada como agregado miúdo em concretos por concreteiras da Região 

Metropolitana da Cidade de São Paulo.  

Para cada família de concreto estudada, são comparados os seguintes resultados: 

a) Penetração de Cloretos, com relação ao fator água/cimento. 

b) Penetração de Cloretos, com relação à resistência mecânica obtida aos 28 dias. 

c) Penetração de Cloretos, com relação à absorção de água aos 28 dias. 

d) Penetração de Cloretos, com relação ao volume de vazios aos 28 dias. 

e) Penetração de Cloretos, com relação à absorção capilar aos 28 dias. 

Os resultados obtidos mostram que o concreto executado com areia fina, mostrou um 

desempenho melhor com relação ao concreto executado com areia grossa, quanto à 

Penetração de Cloretos, através da carga passante, tendo-se como referência de comparação, a 

resistência de ruptura axial de 40 MPa, aos 28 dias. E, também tendo melhores características 

físicas, o concreto com a areia fina, no que se refere ao desempenho do volume de vazios, 

absorção de água e absorção capilar. 
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Costa et al. (2002) investigaram a influência da finura e do teor de escória na penetração de 

íons cloreto no concreto. Em cada mistura aglomerante investigada determinou-se a 

resistência à compressão axial, a penetração de cloreto e a concentração de íons Na+, K+, 

Ca2+, SO4
2-, OH-. Dos resultados obtidos, constatou-se maior penetração de íons cloreto com 

aumento na finura da escória, assim como maiores valores de resistência à compressão e 

concentração de íons Na+ e K+. A substituição parcial do cimento pela adição de escória de 

alto-forno reduziu a penetração de cloretos de 0,34 a 2,39 vezes em relação à mistura de 

referência, estando este comportamento relacionado às alterações promovidas pela adição na 

estrutura da pasta, na composição da solução dos poros e na capacidade de fixação de 

cloretos. O aumento na finura da escória resultou em acréscimo na condutividade elétrica da 

solução dos poros. Há forte correlação entre a penetração de íons cloretos e a resistência à 

compressão e Na2O equivalente. 

 

Lacerda e Helene (2002) determinaram a resistência à penetração de íons cloreto em três 

traços distintos de concretos (1:3, 1:4 e 1:5) sendo, para cada traço, examinados um concreto 

onde o cimento foi substituído em 8% por metacaulim e outro, de referência, sem adição. 

Consideraram os resultados obtidos bastante satisfatórios onde se observou que os concretos 

com metacaulim apresentaram, em todas as idades pesquisadas, 28, 63 e 91 dias, elevadas 

resistências à penetração de íons cloreto podendo, sob este aspecto, serem considerados 

duráveis e bastante recomendados para obras onde se faz presente o ataque de agentes 

agressivos caracterizados por íons cloretos. 

 

Ferreira et al. (2003) avaliaram a eficiência do emprego de adições minerais ativas em 

substituição parcial da massa de cimento com o intuito de elevar a resistência à penetração de 

íons cloreto da camada de cobrimento. Foram confeccionados corpos-de-prova de concreto 

com cimento CP II F-32 e as adições minerais utilizadas foram a escória de alto-forno (65%), 

sílica ativa (10%), cinza de casca de arroz (10%), cinza volante (25%) e metacaulinita (10%) 

com relações água/aglomerante iguais a 0,40 e 0,55 e dois procedimentos de cura distintos. 

Estes corpos-de-prova foram submetidos a ensaios de penetrabilidade de íons cloreto aos 28 e 

91 dias (ASTM C 1202) e de resistência à compressão nas idades de 7, 28 e 91 dias. A análise 

dos resultados obtidos evidencia o efeito benéfico, preponderante sobre as demais variáveis, 

do emprego de adições minerais na redução da penetração de íons cloreto, tendo a sílica ativa 

os valores mais reduzidos de carga passante. No caso específico do procedimento de cura, 
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pode-se observar que dentre as variáveis estudadas, esta exerceu menor influência sobre a 

resistência à penetrabilidade de íons cloreto, sendo a cura úmida ligeiramente superior a 

ambiente. Destaca-se, portanto, a importância da utilização destes resíduos para aumentar a 

durabilidade do concreto, fato este evidenciado pela análise de variância que mostrou que a 

influência da presença de adições minerais é superior à redução da relação água/aglomerante. 

Com base nos resultados experimentais, sugere-se que além do controle da resistência, 

utilizem-se adições minerais em concretos expostos à ação de cloretos, já que mesmo os 

concretos com escória de alto-forno e cinza volante que apresentaram resistências inferiores 

ao concreto de referência, apresentaram valores reduzidos de penetrabilidade, prova de sua 

potencialidade para a durabilidade. 

 

Guimarães e Helene (2001) desenvolveram uma metodologia de ensaio em laboratório da 

influência do GS (grau de saturação) na difusão de cloretos em pasta de cimento endurecida. 

Os resultados desse ensaio são aplicados em uma estrutura existente com 22 anos de uso, em 

zona de névoa marítima. Foi constatada uma grande influência do GS do concreto sobre a 

difusão de cloretos. Portanto “sua influência deve ser mais pesquisada e levada em conta na 

previsão de vida útil das estruturas”, concluíram os autores.  

 

Hartmann e Helene (2001) fizeram uma avaliação do uso de aditivos superplastificantes 

destinados à produção de concretos de cimento Portland frente à penetração de íons cloreto. 

Para tanto, tem-se a avaliação de três traços de concreto com consistência constante e três 

traços com relação água/cimento constante. Nesses concretos foi realizado o ensaio de 

penetração de íons cloreto segundo a norma ASTM C 1202. É possível obter por meio do uso 

de aditivos superplastificantes como redutores de água, além de um aumento na durabilidade 

e resistência dos concretos, uma redução no consumo de cimento, claramente observado e 

justificado através de diagramas de dosagem. Conclui-se ratificando a constatação de que 

esses aditivos não só reduzem a relação água/cimento, e conseqüentemente a resistência, mas 

também, com uma mesma resistência, aumentam capacidade do concreto em resistir à 

migração de íons cloreto. 

 

Dal Ri, Gastaldini e Isaia (2002) investigaram a influência da adição de cal hidratada em 

misturas binárias e ternárias de adições minerais, compostas com cinza de casca de arroz, 

cinza volante e escória de alto forno. Realizaram-se ensaios de resistência à compressão, 

penetração de cloretos e extração da fase aquosa. Dos resultados obtidos observou–se 



 40 

diminuição da penetração de cloretos nas misturas com adições minerais em relação ao 

concreto de referência. A adição de cal hidratada, com o intuito de repor aquela consumida 

nas reações pozolânicas resultou, tanto nas misturas binárias quanto nas ternárias, em 

aumento nos valores de resistência à compressão, penetração de cloretos e condutividade 

elétrica da solução dos poros quando comparado às mesmas misturas sem esta adição. Os 

valores de penetração de cloretos das misturas com adição mineral com cal ainda assim são 

inferiores à do concreto de referência.  
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4 Programa Experimental, Materiais e Métodos 

 
4.1 Programa Experimental 

O planejamento geral visando realizar o objetivo de estudar a resistência ao fogo do CAD e o 

combate ao lascamento envolveu a inclusão do metacaulim como material de melhoria do 

desempenho da pasta de cimento e a adição de dois tipos de fibras, ambos em dosagens 

múltiplas, mas próximas daquelas recomendadas na literatura técnica, de até 12% de 

substituição por metacaulim e inferior a 3kg de fibras por m3 de concreto. Para os ensaios em 

condições de incêndio, escolheu-se a curva padrão ISO 834, sendo que as misturas seriam 

avaliadas por várias passagens ao fogo, em posições diferentes e alternadas, variando 

inclusive, o tamanho dos corpos de prova.  

Para contribuir no estudo do lascamento e melhor embasar as análises dos resultados, foram 

escolhidos ensaios relativos ao transporte de massa em concretos como: 

• Porosidade à água (índice de vazios) e absorção; 

• Variações de volume; 

• Resistência à penetração de íons cloreto; 

• Fissuração (por lâminas delgadas e análises de imagens) e 

• Variações de tamanho de poros (também por microscopia e análises de imagens). 

 

As etapas constituintes deste planejamento estão detalhadas e expostas nos itens a seguir: 
 
 
4.1.1    Projetos Fatoriais e o CAD 

O lascamento do concreto de alto desempenho (CAD) foi estudado através de 2 (dois) 

projetos fatoriais do tipo 4x3x2 (Montgomery, 1997), um com fibra de polipropileno e outro 

com fibra de sisal, ambos representados por 4 (quatro) dosagens de adição de metacaulim em 

substituição ao cimento, 3 (três) dosagens de cada fibra em 2 (dois) comprimentos distintos. 

Para referência foram preparadas outras 4 (quatro) misturas, uma sem qualquer adição e as 

outras três com metacaulim, mas sem fibras. Foi estabelecido que as 52 (cinqüenta e duas) 

misturas seriam de concreto de alto desempenho, com relação água/aglomerantes (a/agl) ≅ 

0,30 capaz de atingir uma resistência da ordem de 80MPa, com agregado de AG ≥0,48 pela 

expressão de O’Reilly (1998).  

Foram preparados 6 (seis) corpos de prova cilíndricos de 100mm x 200mm de cada mistura, 

perfazendo um total de 312 CP’s. Os acertos de trabalhabilidade foram realizados através de 
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ajustes com o superplastificante, cuja dosagem média foi próxima de 1% da massa de 

aglomerante, isto para que a trabalhabilidade do concreto fosse do tipo auto-adensável. 

Na Figura 4.1, estão apresentados, em quantidade real, os componentes do CAD de uma das 

misturas aqui estudadas; somente as fibras estão fora de escala: 

LEGENDA: 
 

A – Cimento 

B – Metacaulim 

C – Fibra PP 

D – Areia 

E – Fibra SS 

F – Brita 

G – Aditivo 

H – Água  

 

Fig. 4.1 - Componentes do CAD nas 52 misturas estudadas. 

 

Para facilitar o entendimento do planejado e dar adequado ordenamento às operações, as 

composições das misturas foram codificadas de acordo com a tabela IV.1: 

 
Tabela IV.1 – Codificação das misturas estudadas 

 
Componentes 

do CAD ⇒ 
Metacaulim 

Fibras de 

polipropileno 
Fibras de sisal 

Comprimento 

das fibras 

% de 

substituição do 

cimento 

kg / m3 Kg / m3 mm 
Níveis de 

variação das 

adições 
0 4 8 12 0 1,2 1,8 2,4 0 1,2 1,8 2,4 12 20 

 Formadores 

do código 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 

 

Formação do código: : Metac : PP : SS : Comprimento 

     Exemplo: :     3      :  0  :  1   :        2 

Ainda, a mistura 1202 tem 4% de metacaulim e 1,8kg/m³ de fibra PP de 20mm (longa). 
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4.2      Materiais 

 Os materiais empregados no programa estão descritos abaixo: 

 

4.2.1      Cimento Portland 

O cimento utilizado neste programa experimental foi o CP V ARI PLUS da Holcim do Brasil 

S/A cujos resultados de caracterização estão apresentados na Tabelas IV.2 e IV.3:   

Tabela IV.2 – Composição química do cimento portland CP V  

Componente Teor (%) Componente Teor (%) 

Perda ao Fogo (NBR 5743) 3,41 Resíduo Insolúvel (NBR 5744) 0,28 
Dióxido de Silício (SiO2) 19,52 Trióxido de Enxofre (SO3) 2,87 

Óxido de Alumínio (Al2O3) 4,95 Óxido de Sódio (Na2O) 0,06 

Óxido de Ferro (Fe2O3) 3,15 Óxido de Potássio (K2O) 0,75 

Óxido de Cálcio (CaO) 64,68 Equivalente alcalino em Na2O 0,55 

Óxido de Magnésio (MgO) 0,54 Anidrido carbônico (CO2) 2,32 

FONTE: Relatório do Fabricante 

 

Tabela IV.3 – Dados Físicos e Mecânicos do Cimento Portland CP V – ARI PLUS 

Resíduo na peneira de 200# (NBR 11579) 0,62% 
Finura  

Área específica Blaine (NBR 7224) 470,9m²/kg 

Massa específica (NBR – 6474) 3,08Mg/m³ 

Água para pasta normal (NBR – 11580)  29,50% 

Tempo de Início de Pega (NBR - 11581) 134 min. 

Tempo de Fim de Pega (NBR - 11581) 204 min. 

Resistência a 28 dias (NBR - 7215)  56,5MPa 

 
 
 

4.2.2 Metacaulim 

O Metacaulim é constituído basicamente por compostos à base de sílica (SiO2) e alumina 

(Al2O3) na fase amorfa (vítrea), proporcionando alta reatividade com o hidróxido de cálcio 

presente no concreto - Ca(OH)2 – resultante da hidratação dos compostos do cimento. O 

hidróxido de cálcio livre é um cristal fraco e solúvel, e é responsável pela queda na resistência 

mecânica e durabilidade do concreto a médio e longo prazos, notadamente devido à reação 

com o dióxido de carbono - CO2 – presente na atmosfera. Deste modo, o metacaulim torna o 

concreto muito mais durável e resistente, além de proporcionar diversas outras vantagens 

(Rabello et al., 2003). 
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Nesta pesquisa foi utilizado o produto da METACAULIM do Brasil Indústria e Comércio 

Ltda, com os principais dados apresentados nas Tabelas IV.4 e IV.5 e Figura 4.2: 

Tabela IV.4 - Resultados em % de óxidos do metacaulim, base calcinada 

Componente Teor (%) Componente Teor (%) 

SiO2 51,2 TiO2 0,41 

Al2O3 35,3 P2O5 0,20 

Fe2O3 4,00 MnO 0,16 

CaO 2,62 SO3 0,09 

MgO 0,40 ZrO2 0,02 

K2O 0,40  

 

Fig. 4.2 - Metacaulim 

FONTE: Relatório USP (2002) 

Tabela IV.5 – Resultados de ensaios físicos do metacaulim: 

diâmetro médio 12,4 µm 

massa específica 2,65 Mg/m3 

área superficial específica  738 m2/kg 

Perda ao Fogo 4,57% 

                                  FONTE: Relatório USP (2002) 

4.2.3    Agregado Graúdo 

Foi utilizada nesta pesquisa uma brita 1 de calcário da região de Pedro Leopoldo, utilizada 

amplamente pelas centrais de concreto de Belo Horizonte, MG. Os índices físicos mais 

relevantes e substâncias nocivas estão expostos na Tabela IV.6.  

 

Tabela IV. 6 – Índices físicos e de qualidade dos agregados 

Massa 
Específica 

Torrões 
de Argila 

Material 
Pulverulento 

Absorção 
Módulo 

de Finura 

Dimensão 
Máxima 

Característica Material 

kg/dm³ % % % --- mm 
Areia Ver Tabela IV.07 com os dados específicos. 

Brita 1 
Calcária 

2,708 0 0,5 0,2 7,05 25 

Normas NBR 9776 
NBR 
7218 

NBR 7219 NBR 9937 
NBR 
7217 

NBR 7217 

 
4.2.4     Agregado Miúdo 

O agregado fino foi uma areia natural lavada do rio Piranga, nas cabeceiras do Rio Doce na 

região de Ponte Nova, MG. A granulometria e os principais dados de ensaio da areia 

empregada estão na Tabela IV.7. 
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Tabela IV.7 - Ensaio do Agregado Miúdo 
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4.2.5    Fibras 

As fibras utilizadas foram as de polipropileno e de sisal, com as dosagens em massa de 

1,2kg/m³, 1,8 kg/m³ e 2,4 kg/m³. As fibras de polipropileno, visualizadas na Figura 4.3, são 

fibrilas Concrefil da ORPEC – Engenharia Ind. e Comércio Ltda, com comprimentos 

comerciais de 12 e 20mm. Suas propriedades, fornecidas pelo fabricante, estão apresentadas 

na Tabela IV.8: 

 

Tabela IV.8 – Características da fibra de polipropileno 

Especificações  Valores 

Tipo  
Peso Específico (Kg/dm3)  
Módulo de Elasticidade (MPa)  
Resistência à Tração (MPa)  
Alongamento (%)  
Módulo de Young (Ksi)  
Absorção d'água (%)  
Ponto de fusão (ºC)  
Quimicamente 

F20 
0,91 

0,0035 – 0,0036 
0,00032 – 0,00040 

25,00 
0,50 x 103 

0,00 
160,00-170,00 

inerte 

Baixa condutividade elétrica e térmica 
Imputrescível 

 

Fig. 4.3 – Fibras de 

polipropileno 

 

A Figura 4.4 apresenta a análise termogravimétrica de uma fibra de polipropileno de dois 

produtores, indicando que a fibra decompõe-se termicamente numa faixa de temperatura de 

250-400ºC. 

 

Fig. 4.4 – Análises termogravimétricas da fibra de polipropileno (Bentz, 2000). 
 

As fibras de sisal, visualizadas na Figura 4.5 são originárias do Município de Valente-BA e 

foram fornecidas pela Associação dos Pequenos Agricultores (APAEB), devidamente 
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cortadas nos comprimentos de 12 e 20mm para se igualarem às fibras de polipropileno. As 

características físicas e mecânicas, de Tolêdo Filho (1997, cit. por Velasco 2002), encontram-

se na Tabela IV.9. 

 

Tabela IV.9 – Características da fibra de sisal (Tolêdo Filho, 1997) 
 

Propriedade Valores 

Massa Específica (g/cm3)  

Resistência à tração (MPa)  

Módulo de Elasticidade (MPa)  

Deformação na ruptura (%)  

Absorção de água à saturação (%)  

Diâmetro (mm) 

0,75 - 1,07 

227,80 - 1002,30 

10.940 – 26.700 

2,08 - 4,18 

190,00 – 250,00 

0,08 - 0,30 
 

Fig. 4.5 – Fibras de sisal 

 
 

Albano et al (1999, cit. por Velasco 2002) apresenta análise termogravimétrica e térmica 

diferencial de uma fibra de sisal, com o seguinte comentário: “observa-se um pico inicial 

entre 60 e 100ºC, que corresponde à vaporização da água na amostra. Após esse pico, a curva 

exibe dois passos de decomposição. A primeira decomposição, a cerca de 310ºC, é devido à 

depolimerização térmica da hemicelulose (perda de massa de 12%) e a segunda decomposição 

ocorre a 365ºC, devido à decomposição da α-celulose (perda de massa de 65%)”. Conforme a 

Figura 4.6: 

 

Fig. 4.6 - Análise termogravimétrica e térmica diferencial - fibra SS (Albano  et al. 1999). 
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4.2.6 Aditivo Superplastificante 

O superplastificante empregado foi o Adiment MC, que possui composição básica de resina 

melamina-formaldeído condensada, produzido pela Otto Baumgart. Segundo o fabricante o 

produto é não inflamável e utilizável para obtenção de concretos de alto desempenho por 

propiciar altas resistências iniciais e finais, maior durabilidade; por ser autonivelante. Possui 

densidade de 1,24g/cm3 e apresenta-se na forma líquida tendo em sua composição 37,9% de 

matéria sólida diluída em 62,1% de água. Essa água foi devidamente computada na relação 

água/aglomerante que compôs a dosagem do CAD desta pesquisa. 

 

4.2.7    Traços auxiliares para comparações de microestrutura 

Visando comparações mais amplas da microestrutura dos concretos, foram novamente 
preparados, e curados por 28 dias, os quatro traços de concreto utilizados por Carvalho 
(2001). Por precaução, os componentes básicos escolhidos para confecção do concreto desta 
pesquisa são os mesmos da pesquisa anterior, o que possibilita comparações. Os referidos 
traços têm a composição abaixo relacionada: 
P/ x = 0,620 ⇒ m = 6,430       ⇒  T.U.: : 1 : 2,218 : 4,212 : 0,620 
P/ x = 0,517 ⇒ m = 5,038       ⇒  T.U.: : 1 : 1,738 : 3,300 : 0,517 
P/ x = 0,458 ⇒ m = 4,212       ⇒  T.U.: : 1 : 1,453 : 2,759 : 0,458 
P/ x = 0,338 ⇒ m = 2,354       ⇒  T.U.: : 1 : 0,817 : 1,551 : 0,338  
 
 
4.2.8     Dosagem das misturas 

A elaboração de uma dosagem de concreto pode ser feita com base em diversas metodologias 

(Aïtcin, 2000), (Cremonini et al., 2001), (Gamino et al., 2001), (Campos, 2001) (Tango e 

Saad, 2001), (Silva e Vasconcelos, 2002) e (Pinto et al., 2003). Os tecnologistas ou 

pesquisadores usam métodos baseados nas correlações entre os principais componentes do 

traço e os valores característicos das propriedades técnicas do material, que levarão ao 

atendimento das necessidades da obra prevista, no tocante à qualidade geral.  

Para a execução desta pesquisa, era essencial a preparação de um concreto com uma relação 

água/aglomerante fixa para todas as misturas, e dentro da faixa característica dos concretos de 

alto desempenho (CADs), além disso, com teores justificáveis de argamassa e agregado 

graúdo e, por opção, um nível de trabalhabilidade compatível com a dos concretos auto-

adensáveis, conforme as Figuras 4.7 e 4.8:  
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Fig. 4.7 – CAD logo após mistura 

 

Fig. 4.8 – Ensaio de abatimento – MB 256 

 

Uma demonstração sucinta de como foi realizada a dosagem desse CAD é dada abaixo: 

Em primeiro lugar considere-se o diagrama da Figura 4.9 de interdependência entre os 

componentes de um concreto, situação em que, ao se alterar um componente como o m, 

modificam-se todos os outros, até que se atinja um novo valor de x, compatível com a nova 

situação. Obs.: A equação na parte superior da Figura 4.9 é característica dos materiais em 

estudo e foi obtida por experimentação anterior. 

 
 

Fig. 4.9 - Diagrama de interdependência entre os componentes de um concreto 

(Carvalho, 2001) 

 

Com relação à resistência do material é importante considerar os seguintes fatores influentes 

na dosagem de um concreto, aqui foi considerada a equação (4.1), devida a O’Reilly (1998): 

         Notação para um traço unitário em massa: : 1 : a : p : x     ( kg / kg ) 
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                                         consistência do concreto (Slump) 

                 concreto                                           

                                                                      M1 = 4,6259 - 0,0604.S 

)
1

log(. 21 M
x

MRAf jcGjc +=            M2 =  e (-1,3125 + 0,0283.S)                                    (4.1) 

                                                                                                                m = a + p 

     agregado  aglomerante   Rel. água/aglomerante ⇒ x = A (1 + m) /100 

 

 

Exemplo de aplicação para um concreto auto-adensável (Slump = 22cm): 

Para uma resistência  fcj = 80 MPa,  AG = 0,48  e  Rcj = 75MPa   ⇒ x = 0,30 

 

Nessa situação, para um teor de água A= 8%, haveria necessidade de um m = 2,75, ou seja, 

                                                                                        2,75kg de agregado/kg de aglomerante 

 

Detalhe: "para se obter Rcj = 75MPa e A= 8%, deve-se lançar mão de: 

um reforço para o cimento e de um redutor de água para o concreto"  

                   

µSiO2     ou    METACAULIM    e      SUPERPLASTIFICANTE 

 

A relação a/agl foi, então, pré-fixada em 0,30 e só sofreu pequenas variações (de 0,294 a 

0,307) em decorrência das mudanças de dosagens dos componentes nas cinqüenta e duas  

misturas realizadas. Os ajustes de trabalhabilidade foram realizados através da quantidade de 

superplastificante, mas, com dosagem média, de sua parte sólida, em torno de 1% da massa de 

aglomerantes. Como a resistência mecânica não era aqui um objetivo, não houve também 

preocupação com a inclusão de outro aditivo plastificante auxiliar.  

Atingiu-se a condição de concreto auto-adensável com a relação a/agl de 0,30 trabalhando-se 

com uma relação pedra / areia de 68,83% / 31,17%, respectivamente. Nessas proporções, o 

índice de vazios característico da mistura de agregados já estava ficando um pouco longe do 

mínimo ideal, que pedia 64,8% daquela pedra no agregado total (ver Carvalho, 2001), e sem 

ultrapassar o limite recomendável da relação superplastificante / cimento. Com isso, o teor de 

argamassa atingiu 50,48% (o agregado graúdo ficou em 49,52% da mistura seca) e o consumo 

de cimento por m3 de concreto, na mistura de referência, ficou igual a 630 kg/m3. A tabela 

IV.10 dá a composição geral de todas as misturas, após moldagem: 
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Tabela IV.10: Composição geral das misturas após moldagem 

Água (g) 
Cód. 

Cimento 
(g) 

Metac. 
(g) 

Areia 
(g) 

Brita 
(g) adicionada aditivo total 

Aditivo 
(g) 

Fi PP 
(g) 

Fi SS 
(g) 

Rel. 
a/agl 

R 7.150 - 5.712 12.615 1.987 158 2.145 226 - - 0.300 
1000 6.864 286 5.712 12.615 1.978 167 2.145 239 - - 0.300 
2000 6.578 572 5.712 12.615 1.967 178 2.145 251 - - 0.300 
3000 6.292 858 5.712 12.615 1.962 183 2.145 262 - - 0.300 
0011 7150 5.712 12.615 2.034 111 2.145 179 - 13.2 0.300 
0012 7150 5.712 12.615 2.034 111 2.145 179 - 13.2 0.300 
0021 7150 5.712 12.615 2.028 117 2.145 189 - 19.8 0.300 
0022 7150 5.712 12.615 2.028 117 2.145 189 - 19.8 0.300 
0031 7150 5.712 12.615 2.032 123 2.155 198 - 26.4 0.301 
0032 7150 

- 

5.712 12.615 2.032 123 2.155 198 - 26.4 0.301 
1011 6.864 5.712 12.615 2.022 123 2.145 198 - 13.2 0.300 
1012 6.864 5.712 12.615 2.022 123 2.145 198 - 13.2 0.300 
1021 6.864 5.712 12.615 2.016 129 2.145 208 - 19.8 0.300 
1022 6.864 5.712 12.615 2.023 129 2.154 208 - 19.8 0.301 
1031 6.864 5.712 12.615 2.019 135 2.154 218 - 26.4 0.301 
1032 6.864 

286 

5.712 12.615 2.017 135 2.152 218 - 26.4 0.301 
2011 6.578 5.712 12.615 2.023 129 2.152 208 - 13.2 0.301 
2012 6.578 5.712 12.615 2.023 129 2.158 208 - 13.2 0.302 
2021 6.578 5.712 12.615 2.023 135 2.158 218 - 19.8 0.302 
2022 6.578 5.712 12.615 2.016 135 2.151 218 - 19.8 0.301 
2031 6.578 5.712 12.615 2.009 142 2.151 228 - 26.4 0.301 
2032 6.578 

572 

5.712 12.615 2.018 142 2.160 228 - 26.4 0.302 
3011 6.292 5.712 12.615 2.030 135 2.165 218 - 13.2 0.303 
3012 6.292 5.712 12.615 2027 135 2.162 218 - 13.2 0.302 
3021 6.292 5.712 12.615 2.018 142 2160 228 - 19.8 0.302 
3022 6.292 5.712 12.615 2.022 142 2.164 228 - 19.8 0.303 
3031 6.292 5.712 12.615 2.032 149 2.181 240 - 26.4 0.305 
3032 6.292 

858 

5.712 12.615 2.032 149 2.181 240 - 26.4 0.305 
0101 7150 - 5.712 12.615 1.996 111 2.107 179 13.2  0.295 
0102 7150 - 5.712 12.615 1.996 111 2.107 179 13.2 - 0.295 
0201 7150 - 5.712 12.615 1.983 117 2.100 189 19.8 - 0.294 
0202 7150 - 5.712 12.615 1.983 117 2.100 189 19.8 - 0.294 
0301 7150 - 5.712 12.615 1.992 123 2.115 198 26.4 - 0.296 
0302 7150 - 5.712 12.615 1.992 123 2.115 198 26.4 - 0.296 
1101 6.864 5.712 12.615 2.022 123 2.145 198 13.2 - 0.300 
1102 6.864 5.712 12.615 2.022 123 2.145 198 13.2 - 0.300 
1201 6.864 5.712 12.615 2.016 129 2.145 208 19.8 - 0.300 
1202 6.864 5.712 12.615 2.016 129 2.145 208 19.8 - 0.300 
1301 6.864 5.712 12.615 2.007 138 2.145 222 26.4 - 0.300 
1302 6.864 

286 

5.712 12.615 2.007 138 2.145 222 26.4 - 0.300 
2101 6.578 5.712 12.615 2.059 129 2.188 208 13.2 - 0.300 
2102 6.578 5.712 12.615 2.059 129 2.188 208 13.2 - 0.306 
2201 6.578 5.712 12.615 2.030 135 2.165 218 19.8 - 0.303 
2202 6.578 5.712 12.615 2.032 135 2.167 218 19.8 - 0.303 
2301 6.578 5.712 12.615 2.018 142 2.160 228 26.4 - 0.302 
2302 6.578 

572 

5.712 12.615 2.018 142 2.160 228 26.4 - 0.302 
3101 6.292 5.712 12.615 2.058 135 2.193 218 13.2 - 0.307 
3102 6.292 5.712 12.615 2.058 135 2.193 218 13.2 - 0.307 
3201 6.292 5.712 12.615 2.033 142 2.175 228 19.8 - 0.304 
3202 6.292 5.712 12.615 2.033 142 2.175 228 19.8 - 0.304 
3301 6.292 5.712 12.615 2.010 149 2.159 240 26.4 - 0.302 
3302 6.292 

858 

5.712 12.615 2.010 149 2.159 240 26.4 - 0.302 
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4.2.9     Mistura, moldagem e cura 

Nesta preparação de amostras, as operações, o equipamento e o tempo foram uniformes.  

Foi empregada uma betoneira de eixo inclinado com capacidade nominal de 250 litros. Os 

agregados utilizados foram previamente preparados na condição (SSS), saturado superfície 

seca antes de sua pesagem e entrada na betoneira. Os componentes foram colocados na 

misturadora após a imprimação desta com pequena quantidade de concreto, segundo a 

metodologia prescrita pela norma NBR 12.821. Inicialmente foram colocados o agregado 

graúdo e 60% da água. Após misturar por aproximadamente 30 segundos, eram adicionadas 

as fibras, o agregado miúdo e o cimento. Após outros 30 segundos de mistura, era adicionado 

o aditivo superplastificante diluído em uma segunda porção da água, aproximadamente outros 

35% do previsto. O ajuste final de consistência era obtido com a adição de uma última e 

pequena porção de água, previamente medida e reservada para tal.  

Como as misturas estudadas eram de baixo teor de água, tinham um alto teor de finos 

(630kg/m³), tinham um relativamente baixo módulo de finura, da ordem de 3,90 (NBR 7.211) 

e eram densificadas pelo aditivo superplastificante, havia reduzida mobilidade dos 

componentes no giro da betoneira. Para solucionar tal problema, foi necessária a introdução 

de “ativadores provisórios de mistura” que nada mais eram que peças sextavadas de aço, de 

tamanho e massa suficientes para vencer o atrito estabelecido com as paredes internas da 

misturadora, dando peso para “puxar” o conjunto e provocar um adequado amassamento e 

deslizamento relativo dos materiais. Cada operação de mistura era realizada num tempo total 

de 5 minutos.  

A moldagem dos corpos de prova foi realizada sobre mesa vibratória em condições as mais 

uniformes possíveis, sendo moldados três corpos de prova por vez. Eram sempre quatro 

operadores na equipe, onde um deles tinha a função de encher os moldes, enquanto os outros 

três controlavam, cada um, a moldagem de seu corpo de prova. 

Obs.: O teor de ar de algumas das misturas, medido pelo processo pressométrico MB-3310/90 

da ABNT, variou no intervalo de 0,3 a 0,6% do volume total. 

 No dia seguinte, os corpos de prova eram retirados do molde, identificados e levados para a 

cura submersa, por um período fixo de 28 dias para cada um deles. A partir daí todos eles 

foram conservados em sala do laboratório cuja temperatura não ultrapassou os 23oC, com 

umidade relativa do ar ≥ 70%, aguardando os ensaios a que seriam submetidos. Na figura 4.10 

é mostrada a operação de vedação dos moldes cilíndricos para evitar a perda de pasta do CAD 
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fresco, e na Figura 4.11 a estocagem de corpos de prova, já curados e serrados ao meio, 

aguardando os ensaios de fogo.  

 

 

Fig. 4.10 – Vedação dos moldes  
 

Fig. 4.11 - Corpos de prova curados 

 

 

4.3 Métodos de Ensaio  

 

4.3.1 Ensaio ao fogo 

 

4.3.1.1 Curva Padrão 

Atualmente, por todo o mundo, uma grande quantidade de pesquisas têm sido executadas, 

tanto em laboratórios como no campo, para se determinar os vários tipos de combustão 

passíveis de ocorrer. Como conseqüência dos dados obtidos, uma série de curvas tempo/ 

temperatura foram desenvolvidas para os vários tipos de exposição.  

Para a presente pesquisa foi escolhida a curva (4.2) abaixo, que é padronizada pelo Eurocode 

1 (1995), pela ISO 834 (1975) e pela NBR 5628 – Componentes Construtivos Estruturais – 

Determinação da Resistência ao Fogo, adequada para materiais celulósicos. 
 

                                    )18(log345 100 +=− tTT ,                            (4.2) 

onde: T   = temperatura do forno em °C no instante “t”; 

 To = temperatura inicial do forno em °C   ,     (10°C  ≤ To ≤ 40°C );    

              t = tempo em minutos a contar do início do ensaio. Alguns valores da curva padrão  

                ISO 834, com as respectivas tolerâncias, são apresentados na Tabela IV.11: 
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Tabela IV.11 – Curva padrão e tolerâncias 
 

Temperatura ºC  Tempo 
(min.) Mínimo Padrão  Máximo 

0 20. 20. 20. 
1 299.8 349.2 398.6 
2 380.8 444.5  508.1 
3 429.9 502.2 574.6 
4 465.3 543.8 622.4 
5 492.9 576.4 659.8 
6 515.6 603.1 690.5 
7 534.9 625.7 716.6 
8 551.6  645.4 739.2 
10 579.6  678.4 777.1 
12 671.1  705.4 773.9 
14 692.8  728.3 799.1 
15 702.6 738.5 810.4 
16 711.7  748.1 820.9 
18 728.3 765.6 840.2 
20 743.2 781.3 857.4 
22 756.7 795.5 873.1 
23 763.0 802.1 880.3 

 

A representação gráfica da curva padrão até os 800 ºC, tempo suficiente para a verificação de 

lascamentos com corpos de prova 100 x 200mm é vista na Figura 4.12: 

 

Figura 4.12 - Curva padrão tempo x temperatura e tolerâncias 
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4.3.1.2 Montagem do forno 

 

Para os ensaios segundo a curva ISO 834 foi utilizada a montagem mostrada nas figuras 4.13 

e 4.14 onde se vê um conjunto soprador acionado por motor de 7,5 Cv, acoplado a queimador 

e forno.  Na Figura 4.14 pode ser visto o forno em operação, com o piezômetro para controle 

da vazão do óleo diesel e termopares instalados.  
 

    

       Fig. 4.13 – Conjunto soprador.                    Fig. 4.14 – Forno aceso durante ensaio. 
 

4.3.1.3 Tipos de carregamento do forno 
 

Uma questão fundamental do experimento era a de que todas as 52 misturas fossem ensaiadas 

ao mesmo tempo, e em condições idênticas de ambiente e temperatura. Outra questão 

importante era que os corpos de prova fossem o mais igual possível em termos dos teores de 

argamassa e britas na zona de fogo.  

Decidiu-se, então, que numa primeira forma de carregamento, todas as 52 misturas seriam 

distribuídas, em cada ensaio, em quatro camadas de 13 corpos de prova cada. Os corpos de 

prova seriam serrados ao meio, na metade da altura, e com suas seções médias voltadas para 

as chamas. Essa disposição proporciona uma excelente técnica no trato com o material tendo 

em vista que durante a execução das moldagens as seções médias dos corpos de prova tendem 

a uma distribuição mais uniforme em termos dos teores de brita, argamassa e, neste caso, 

também de fibras.  

Nessa disposição, ilustrada pelas Figuras 4.15 e 4.16, foram realizadas quatro réplicas do 

ensaio, fazendo-se rodízio de posições de modo que cada mistura estudada ocupasse posições 

em diagonal, desde a camada um, em baixo, até a camada quatro, na parte superior do forno. 

A execução do rodízio se justifica dentro do projeto fatorial de experimentos (Montgomery, 

1997) visando garantir que nenhuma mistura pudesse ser considerada beneficiada por 
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posições de menor agressividade pelas chamas. As faces posteriores dos espécimes foram 

fixadas à parede lateral do forno pela aplicação de pastas de gesso moldadas “in loco” e as 

camadas foram separadas, e sustentadas, por tiras curvas de aço, com a mesma curvatura do 

forno, e de apenas 4cm de largura, liberando outros 6 cm de espaço, ao longo da lateral de 

cada corpo de prova, para um amplo contacto com as chamas. 

 

        
 

   Fig. 4.15 – Carregamento do primeiro tipo.     Fig. 4.16 – Fim de queima da fornada C. 

   (Obs. houve lascamento frontal no CP com X) 

 

No segundo tipo de carregamento, 26 misturas estiveram distribuídas em duas camadas, 

conforme as Figuras 4.17 e 4.18. Nessa disposição foram realizadas também quatro réplicas, 

com rodízio, de modo que cada mistura passasse pelo forno por duas vezes; uma na camada 

superior e outra na inferior em posições também diagonais. Houve o cuidado de fixar os 

corpos de prova levemente afastados das paredes laterais do forno (entre 0,5 e 1 cm) para que 

as chamas envolvessem completamente os mesmos, reduzindo as áreas de sombra. 
 

   
 

      Fig. 4.17 - Carregamento do segundo tipo.        Fig. 4.18 – Fim de queima da 8a fornada 

         (mostrando corpos de prova lascados).            (também com corpos de prova lascados).    
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4.3.2    Ensaios de porosidade à água, absorção e controle de volumes 

 

Uma das formas de se quantificar os lascamentos, além da contagem pura e simples após o 

ensaio, seria pela medida da perda de volume sofrida pelo corpo de prova ao passar pelo 

ensaio de incêndio padrão. Portanto, foi necessária a determinação prévia dos volumes de 

todos os 312 (trezentos e doze) corpos de prova que iriam ao forno, posteriormente foram 

determinados os volumes daqueles que efetivamente sofreram lascamento. Para essa 

determinação, o melhor seria utilizar o método de ensaio prescrito pela NBR 9778, com as 

necessárias adaptações de ordem prática em decorrência da quantidade de material envolvido. 

Por essa razão, os procedimentos adotados serão descritos e devidamente comentados.  

Obs.: Um controle do teor de umidade de cada corpo de prova na entrada do forno, e de 

alteração de massas, foi também possível com a adoção dessa mesma norma. 

Antes mesmo da descrição específica dos procedimentos da NBR 9778, é oportuno discutir-se 

a opção pela terminologia “porosidade à água” ao invés de “índice de vazios”, adotado pela 

norma em questão. 

O professor Petrucci (1978) definia a porosidade, em %, de acordo com a equação (4.3): 

                                                   100% x
V

V
p

ab

v=                                                          (4.3) 

absolutoVolumeoéV

vaziosdeVolumeoéV

Onde

ab

v

:

 

 e, por isso, dizia que “a determinação da porosidade só pode ser feita através do 

conhecimento das massas específicas absoluta e aparente do concreto”. Ora, a determinação 

do volume absoluto requer a completa eliminação dos vazios internos do material. Para isso, a 

providência indicada é reduzir a pó o material. Essa trituração/moagem do material deveria 

ser suficientemente intensa para maior precisão. Assim, a propriedade denominada 

“porosidade” torna-se de dificílima determinação, e fica inatingível em termos práticos.  

Certamente para evitar polêmica em relação ao pleno atendimento a essa rigorosa exigência, a 

própria norma NBR 9778 emprega a expressão “índice de vazios”.  

Neste trabalho, sem se esquecer do rigor necessário, mas não querendo perder a abrangência 

do termo “porosidade”, e concordando com Kalifa (2001), está sendo adotada a expressão 

“porosidade à água”, significando que os poros descontados do volume são todos aqueles 

acessíveis a essa mesma água. 
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A expressão utilizada na determinação da porosidade à água (índice de vazios) é a da equação 

(4.4): 

                                                       100(%) x
MM

MM
p

im
ISAT

SSAT

−
−

=                                        (4.4) 

Onde: 

          SATM  = massa do corpo de prova saturado 

          SM     = massa do corpo de prova seco em estufa (105 ± 5)oC.  

          im
IM   = massa do corpo de prova saturado, imerso em água.    

Observação: para que os detalhes não passem “sorrateiramente” desapercebidos, o numerador 

da equação (4.4) representa a capacidade de absorção do material e seria o volume de vazios 

do material, enquanto que o denominador representa seu volume de cheios.  

Imaginando-se que o material não tenha poros inacessíveis à água e que a operação tenha sido 

perfeitamente realizada, o valor de p(%) seria o mesmo nas duas equações (4.3) e (4.4).  

Neste trabalho, foram feitas as seguintes adaptações: 

• A saturação dos corpos de prova foi realizada de forma semelhante à NBR 9778 nas 

primeiras 8 horas de imersão e foi completada em 48 horas, na temperatura de  

      (21 ± 2)oC. Parte dessa operação está representada na Figura 4.19. 

• A secagem em estufa se deu em 24 horas, na temperatura de (105± 5)oC; 

• A pesagem para determinação de SM  foi realizada logo após a retirada dos corpos de 

prova da estufa. 

Esses critérios foram adotados devido ao grande número corpos de prova envolvidos (312), 

foram constantes para todo o conjunto e os resultados utilizados de forma apenas 

comparativa. 

 

Fig. 4.19 – Corpos de prova imersos para saturação. 
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4.3.3    Ensaios de resistência à penetração de íons cloreto 

 

Pela sua importância como forma de medir a qualidade dos concretos de alto desempenho, 

notadamente como forma indireta de medir a durabilidade dos mesmos foi também incluído 

para estudo da resistência ao fogo do CAD o ensaio prescrito pela norma ASTM C 1202/97.  

Esse método de ensaio consiste em monitorar a quantidade de corrente elétrica passante 

através de fatias cilíndricas grossas de 2” (51-mm) com 4” (102-mm) de diâmetro nominal 

durante um período de 6h. Uma diferença potencial de 60V é mantida entre as extremidades 

do espécime, de forma que uma delas fique imersa em uma solução de cloreto de sódio a  

3.0% e a outra em solução 0.3 N de hidróxido de sódio, forçando a migração dos íons cloreto. 

A partir da integração da curva de corrente (ampères) em função do tempo (segundos) é 

calculada a carga elétrica total (coulombs) que passa pelo corpo de prova no período definido 

de 6h. A norma permite ainda classificar o concreto quanto à sua susceptibilidade à corrosão 

em função da carga elétrica calculada. Na Figura 4.20 é mostrado o aparato montado para o 

ensaio de 4 (quatro) corpos de prova de cada vez. Através de cada interruptor, faz-se o 

direcionamento para a leitura no amperímetro da corrente passante pelo corpo de prova 

correspondente naquele instante. 
 

 

 

Fig. 4.20 – Dispositivo para ensaio de penetração de íons cloreto. 

 

O programa experimental incluiu a determinação da permeabilidade a cloretos em todas as 52 

misturas estudadas e a verificação de alterações após a passagem pelo forno. 
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4.4    Análises de Imagens 

 
4.4.1    Taxa de fissuração por corante 

Para compor o programa experimental no estudo da resistência ao fogo do CAD, decidiu-se 

pela utilização de microscopia ótica de lâminas delgadas (≅30µm) com corante visando 

acompanhar as alterações na taxa de fissuração das misturas, da situação natural para aquela 

após a exposição ao fogo. Utilizando-se de um algoritmo analisador de imagens (ANEXO B), 

determinam-se as taxas de fissuração. 

Para a retirada das lâminas, foi escolhida a posição frontal de exposição ao fogo, ou seja, a 

parte central, que é a mais atingida pelas chamas. Ao todo foram preparadas 60 lâminas, de 30 

misturas diferentes, sendo 30 lâminas com misturas envolvendo fibras de polipropileno e as 

outras 30 envolvendo fibras de sisal, para cada mistura duas lâminas, uma natural (N) e outra 

após ensaio ao forno (F). O programa envolveu todas as misturas que não sofreram 

lascamento no ensaio ao fogo (sendo 6 de fibras PP e 9 de fibras SS) e o restante dividido 

entre 1, 2 e 3 lascamentos. 

O procedimento adotado na preparação das lâminas foi aquele utilizado no Departamento de 

Geologia da Escola de Minas da UFOP para a pesquisa mineral e contém em linhas gerais os 

seguintes passos: 

• corte em prismas de dimensões suficientes para uma lâmina de 50mm x 25mm; 

• polimento da face principal com abrasivo 320# (carbeto de silício); 

• secagem em estufa (≥ 80oC); 

• impregnação (a quente) dos poros e fissuras com resina epoxi (XGY 1109) e corante azul 

(indicador de vazios); 

• nova secagem em estufa; 

• desbaste com abrasivo de 1000#; 

• nova operação de secagem em estufa e resinagem (cola e corante); 

• outra secagem; 

• prosseguimento no desbaste – abrasivo 3000# 

• preparo de placa de vidro (1000#) 

• nova secagem  

• colagem 

• laminadora 

• desbaste final 1000# ⇒ 3000# até a espessura de 30µm. 
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O programa de coletas de amostras previu comparações de fissuração representadas pela 

média de 4 (quatro) micrografias para cada uma das 60 lâminas. Para atender à questão da 

estimação estatística, de três lâminas foram retiradas 63 micrografias para cobrir inteiramente 

as mesmas, e chegou-se à definição do coeficiente de variação médio em 55,8%, e daí aos 

valores mínimos e máximos das estimativas, com o intervalo de confiança estabelecido em 

95%. 

 O equipamento usado na coleta das micrografias foi composto de câmera Coolpix 990 

acoplada a microscópio ótico Leica DM LP do Laboratório de microscopia do 

DEGEO/UFOP, conforme as Figuras 4.21 e 4.22. 

  

   

Fig. 4.21 – Equipamento de   

                  microscopia ótica. 

 

Fig. 4.22 – Micrografias apresentando fissuras e  

                         vazios ocupados por corante. 

 

Para se determinar a taxa de fissuração, representada pela área ocupada pelo corante azul nas 

micrografias, foi empregado um aumento constante de 2,5x e estabelecido um algoritmo com 

o seguinte critério: 

Se a componente azul for maior que 100 (varia de 0 a 255) e se, além disso, a componente 

azul exceder ambas as componentes, verde e vermelha, em mais de 20 (ex.: 130 contra 105), 

então o pixel é considerado azul pelo programa.  
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4.4.2    Utilização da microscopia eletrônica 

 

A aplicação do método aos materiais à base de cimento tem sido bastante difundida e consiste 

na obtenção de imagens a partir de amostras com microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

e na posterior digitalização, binarização e tratamento dessas imagens. Baseia-se no fato de 

que, em imagens obtidas pelo processo de elétrons retroespalhados no MEV, as fases de 

maior número atômico existentes na amostra apresentam-se com brilho, enquanto os poros e 

vazios ficam negros. Ver Figura 4.23 com esquemas de funcionamento do MEV. 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 4.23 - Esquemas de funcionamento do MEV. 

 

Para a obtenção de micrografias é necessário realizar um polimento cuidadoso da superfície 

das amostras, pois alterações no relevo fazem com que os pontos altos tornem-se também 

brilhantes, independentemente da massa atômica do elemento ali presente. 

Normalmente, a preparação de amostras é feita em duas etapas: impregnação e metalização, 

para tornar a superfície condutora. A impregnação dos poros com resina é seguida de 

desbastes e polimento da superfície de observação. Essa impregnação com resina é feita de 

forma a proporcionar resistência mecânica ao material, permitindo o desbaste simultâneo da 

pasta e dos agregados, evitando a desestruturação da amostra e permitindo a obtenção de 
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superfícies planas e polidas, necessárias para observação microscópica no modo de elétrons 

retroespalhados.  

 

4.4.2.1 Taxa de fissuração por MEV 
 

As imagens da microfissuração foram obtidas a partir de lâminas delgadas cuidadosamente 

polidas e metalizadas da área frontal de corpos de prova de misturas que tenham passado, e 

não, pelo ensaio de fogo. O equipamento empregado na coleta de imagens foi o JEOL 5510 

do DEGEO/ UFOP utilizando o detector de elétrons retroespalhados. As micrografias foram 

coletadas com resolução de 50pixels/cm e tamanho de 640 x 480pixels, com ampliações 

variadas para este quesito.  

O processo utilizado para a caracterização da microfissuração na análise de imagens é 

chamado de limiarização. A imagem obtida de uma região da amostra é digitalizada, ou seja, 

transformada para uma forma de arquivo descritivo em 256 tons de cinza, com valores 

numéricos variando de 0 (cor preta), a 255 (cor branca), sendo os valores intermediários dos 

diversos tons de cinza. Para o estudo da morfologia e da topologia dos espaços porosos o que 

interessa é discriminar os vazios. Para facilitar essa tarefa, é usual transformar a imagem em 

branco e preto, mudando para branco, todos os tons de cinza mais próximos de zero (nível de 

limiarização). Do ponto de vista prático, significa identificar os poros e classificá-los como 

regiões de cor preta, que binarizada, são transformadas em branco. 

Utilizando o recurso “fatiamento” do analisador de imagens Quantikov, criado e validado em 

defesa de Tese na USP (Pinto, 1996), seleciona-se o ponto adequado para posterior 

binarização.  Em seguida, aplicam-se os filtros recomendados, eliminando da imagem ruídos 

indesejáveis e faz-se a quantificação. A Figura 4.24 mostra uma imagem original seguida dos 

tratamentos de fatiamento e binarização. 

 

A B C 

 

Fig. 4.24 – Imagem tratada para cálculo da taxa de fissuração, sendo (A) a imagem original,  

                  (B) imagem no ponto de limiarização e (C) imagem binarizada. 
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Determina-se a taxa de fissuração pela porcentagem da fatia de cor branca (poros e fissuras na 

imagem binarizada) no total da imagem. A versão do Quantikov aqui empregada é recente e 

foi atualizada em 14/06/2005. Foram estudadas 10 (dez) lâminas do CAD, escolhidas por 

desempenhos variados frente ao lascamento na exposição ao fogo e coletadas imagens em 

quantidade suficiente para uma análise comparativa.  

 

4.4.2.2 Distribuição de tamanhos de poros 
 

Para se determinar a dimensão dos poros em MEV, de uma forma segura e suficientemente 

precisa, devem ser levados em conta dois fatores fundamentais:  

Influi em primeiro lugar a resolução, que está relacionada à ampliação da micrografia, ou seja, 

qual dimensão estará sendo representada por um pixel. Assim, para uma mesma região da 

amostra, o diâmetro médio de poro encontrado pelo analisador de imagem será inversamente 

proporcional à ampliação utilizada e, se forem plotados os valores de diâmetro médio x 

ampliação micrográfica, encontra-se uma correlação com decaimento exponencial bastante 

bem ajustada. Quanto maior a ampliação, menores poros estarão sendo registrados, e a média 

diminui. A Figura 4.25 comprova tal constatação.  

Como pode ser visto, o coeficiente de correlação R2 é superior a 0,97, havendo grande 

dependência entre as duas variáveis. 

0 1000 2000 3000 4000 5000
0

1

2

3

4

5

Data: Lâmina 12N
Model: ExpDec1 
  
Chi^2 =  0.06947
R^2 =  0.97158
  
y0 0.69394 ±0.15679
A1 6.31127 ±0.75557
t1 350.88507 ±59.99595

D = 0.69394 + 6.31127ex/350.88507

D
iâ

m
et

ro
 m

éd
io

 (
m

ic
ra

)

Aumento Micrográfico

Lâmina 12N - Diâmetro Médio de Poros
         Ampliações de 80x a 5000x

 

Fig. 4.25 – Diâmetro médio de poro x ampliação micrográfica. 
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Com base no que acaba de ser relatado, fixou-se a ampliação de 1.000x como ampliação 

micrográfica de referência para as comparações de diâmetro médio de poro das misturas 

estudadas. 

Influi em segundo lugar o limite de limiarização/fatiamento adotado para a amostra 

digitalizada e a separação poro/fissura. Aqui, para se evitar alterações, foi adotado o critério 

de se fazer a limiarização, em todas as micrografias, numa situação em que os vazios 

ocupavam uma área fixa da imagem igual a 5%. Mas, antes disso, os elementos muito 

alongados e facilmente detectáveis como fissuras já haviam sido retirados, deixando na 

imagem, 5% de vazios. É importante registrar que foi adotado também um critério de 

separação: todo elemento com um fator de forma > 0,6, pelo critério abaixo, foi considerado 

poro pelo analisador de imagens e os outros foram considerados fissura. A Figura 4.26 mostra 

uma imagem com o aumento de 1.000x e o correspondente tratamento estatístico baseado nos 

critérios acima.  

 

 
Imagem limiarizada/binarizada 

com 5% de vazios  

 
Resultado para 296 poros com 

fator de forma > 0,6. 

 
Gráfico de Distribuição de tamanhos 

de poros (DTP). Dm = 1,148µm. 

 

Fig. 4.26 – Distribuição de tamanhos de poros da micrografia 2021F03. 

 

No analisador Quantikov o fator de forma é definido pela expressão (4.5) 

fator de forma (esfericidade) ⇒    FF = 4πA/ P2                                                                   (4.5) 

onde, A é a área do elemento 

          P é o seu perímetro. 

Observação: quando o objeto é circular, seu fator de forma (FF) = 4π2r2/(2πr)2 = 1. 

 

4.4.2.3 Exploração do caráter fractal dos sistemas porosos do concreto 
 

Há diferentes técnicas de processamento que podem ser usadas para determinar a dimensão 

fractal sobre uma imagem. Neste trabalho foi adotado um procedimento considerado dos mais 

convenientes que é baseado na dilatação lógica que simula a “diminuição” da resolução de 
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contornos irregulares. A medida do logaritmo do perímetro do contorno em cada estágio de 

dilatação, plotado contra o logaritmo da magnitude da dilatação, fornece uma reta, cujo 

coeficiente angular, sempre negativo, entra na expressão (4.6) que fornece a dimensão fractal 

do contorno. 

Dimensão fractal (p/ fronteira linear), D = 1 + inclinação da reta log-log                (4.6) 

A chamada técnica da dilatação lógica foi aqui empregada para a determinação da dimensão 

fractal dos concretos estudados. Utilizaram-se como base micrografias MEV com capturas 

semelhantes no modo elétrons retroespalhados, com ampliação constante de 1.000x e 

0,129µm/pixel, em lotes de 04 (quatro) micrografias por lâmina delgada, todas elas 

preparadas para binarização com 5% de vazios na imagem. A partir dos contornos com 1 

pixel de espessura, a técnica foi executada no analisador Quantikov em oito passos de 

dilatação. Imagens com 6 dos oitos passos são mostradas na Figura 4.27 e 4.28. 

 

  
a) imagem binarizada com 5% de vazios 

 
b) Contornos com 1 pixel de espessura 

 
c) Contornos com 3 pixels de espessura 

 
d) Contornos com 5 pixels de espessura 

 
c) Contornos com 9 pixels de espessura 

 
c) Contornos com 11 pixels de espessura 

 
c) Contornos com 13 pixels de espessura 

 
c) Contornos com 15 pixels de espessura 

Fig. 4.27 - Imagens da técnica de dilatação para análise fractal da Lâmina 2021N03 
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A Figura 4.28 mostra a reta obtida com os logaritmos do “perímetro” e dos contornos dos 
vazios na análise fractal da mesma lâmina. 
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  1000x - 0,129 micra/pixel   
               D = 1,1907

 

Fig. 4.28 – Reta log-log da análise fractal da lâmina 0302N03 

 

 4.4.2.4  Identificação química por SEM-EDS 

 
O EDS (energy dispersive x-ray detector, EDX ou EDS) é um acessório essencial no estudo 

de caracterização microscópica de materiais. Quando o feixe de elétrons incide sobre um 

composto, os elétrons mais externos dos átomos e os íons constituintes são excitados, 

mudando de níveis energéticos. Ao retornarem para sua posição inicial, liberam a energia 

adquirida a qual é emitida em comprimento de onda no espectro de raios-x. Um detector 

instalado na câmara de vácuo do MEV mede a energia associada a esse elétron. Como os 

elétrons de um determinado átomo possuem energias distintas, é possível, no ponto de 

incidência do feixe, determinar quais os elementos químicos estão presentes naquele local e 

assim identificar em instantes qual composto está sendo observado. O diâmetro reduzido do 

feixe permite a determinação da composição mineral em amostras de tamanhos muito 

reduzidos (< 5 µm), permitindo uma análise quase que pontual. O uso em conjunto do EDX 

com o MEV é de grande importância na caracterização química de materiais cerâmicos e 

compósitos como o concreto. Enquanto o MEV proporciona nítidas imagens (ainda que 
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virtuais, pois o que se vê no monitor do computador é a transcodificação da energia emitida 

pelas partículas, ao invés da radiação emitida pela luz, ao qual estamos habitualmente 

acostumados), o EDX permite sua imediata identificação. O equipamento ainda permite o 

mapeamento da distribuição de elementos químicos por componente, gerando mapas 

composicionais de elementos desejados. Na Figura 4.29 é visto o equipamento composto do 

MEV JEOL 5510 e detector EDS do Microlab do DEGEO/UFOP. 

 

 Fig. 4.29 – MEV equipado com um detector EDS 

 

Com o SEM-EDS, é possível determinar a composição química pontual das fases que 

compõem o cimento ou concreto, constituindo o EDS ferramenta indispensável na 

caracterização e distribuição espacial de elementos químicos. Com SEM-EDS, a identificação 

pontual (1 µm) dessas fases passa a ser algo rápido e preciso. Pode-se inclusive determinar a 

distribuição espacial de elementos químicos (todos os elementos químicos com massa 

atômica superior ao do boro e que estejam presentes em concentração superior a 1%) em toda 

a amostra analisada, com geração de mapas composicionais de raios-x 

Em outras palavras, mapas objetivamente formados com imagens do cimento anidro, das 

adições, dos agregados miúdo e graúdo, do cimento hidratado (CSH), do Ca(OH)2, etc, podem 

atuar como um atlas de referência para a identificação imediata dos componentes do concreto 

e servir de base para controle de qualidade, inclusive qual Relação A/C estaria envolvida em 

determinada amostra, e inúmeras pesquisas ligadas ao concreto. 
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Image Name: CIMENTO CP-V ARI PLUS 
 

Accelerating Voltage: 20.0 kV 
 

Magnification: 600x 
 

 

 MgO Al2O3 SiO2 SO3 CaO 

CIM_pt1 - 1.44    23.97   - 74.59   
 

Fig. 4.30 – Análise do ponto 1 do cimento por MEV-EDS 
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5 Resultados e Discussões 

 
Os ensaios de porosidade à água, absorção e determinação de volumes foram executados 

conforme a equação (4.4) e estão representados na Tabela V.1 alguns valores característicos. 

A porosidade considerada para cada mistura é média de 6 corpos de prova. O valor médio 

geral para a porosidade à água foi de 7,929% e o desvio padrão de 1,742%, com coeficiente 

de variação de 21,96%. 36 (trinta e seis) das 52 (cinqüenta e duas) misturas posicionaram-se 

no intervalo da média ± 1.0 desvio padrão. Os valores globais de todas as 52 misturas 

encontram-se no anexo A. 

 

             Tabela V.1 - Porosidade à água, absorção e volumes de corpos de prova. 

Mistura Código M ar Mseco Msat Msat
im Volume 

(cm³) 
Ab % 

Porosidade 
à água (%) 

Média 

1000a 1942 1936 1975 1191 784 2,01  4,97 5,45 
1000b 1868 1856 1900 1135 765 2,37  5,75  
1000c 1836 1827 1868 1106 762 2,24  5,38  
1000d 1862 1844 1893 1126 767 2,66  6,39  
15 1   3844 3924 2355 1569 2,08  5,1  

15 15 2   3871 3953 2354 1599 2,12  5,13  
3000a 1919 1885 1947 1169 778 3,29  7,97 9,10 
3000b 1789 1720 1817 1060 757 5,64  12,81  
3000c 1813 1755 1836 1068 768 4,62  10,55  
3000d 1796 1772 1832 1073 759 3,39  7,91  
22 1   3771 3885 2307 1578 3,02  7,22  

22 22 2   3787 3916 2327 1589 3,41  8,12  
0011a 1881 1874 1914 1144 770 2,13  5,19 6,18 
0011b 1843 1833 1879 1107 772 2,51  5,96  
0011c 1855 1846 1893 1111 782 2,55  6,01  
0011d 1844 1837 1881 1108 773 2,40  5,69  
50 1   3812 3901 2323 1578 2,33  5,64  

50 50 2   3740 3862 2298 1564 3,26  7,8  
0012a 1907 1859 1948 1162 786 4,79  11,32 10,08 
0012b 1779 1725 1826 1073 753 5,86  13,41  
0012c 1781 1721 1821 1072 749 5,81  13,35  
0012d 1793 1744 1822 1077 745 4,47  10,47  

9 1   3676 3811 2244 1567 3,67  8,62  
9 9 2   3798 3898 2317 1581 2,63  6,33  

0021a 1912 1891 1939 1163 776 2,54  6,19 7,09 
0021b 1856 1822 1887 1105 782 3,57  8,31  
0021c 1836 1807 1864 1096 768 3,15  7,42  
0021d 1846 1822 1869 1103 766 2,58  6,14  
42 1   3792 3895 2325 1570 2,72  6,56  

42 42 2   3774 3899 2323 1576 3,31  7,93  
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5.1       Resultados da porosidade à água 

 
5.1.1    Análise estatística para as fibras de polipropileno (fibras PP) 

Com a finalidade de se estimar qual a mistura ótima para porosidade à água de cada fibra 

estudada, consideraram-se os experimentos fatoriais 4×3×2 (Montgomery, 1997) da presente 

pesquisa. A partir desse modelo, estimaram-se as misturas que produzem corpos de prova 

com menor porosidade à água por ponto e por intervalo.  

Na Tabela V.2 estão apresentados os resultados de porosidade à água para as misturas 

contendo a fibra de polipropileno no projeto fatorial 4x3x2. 

 

Tabela V.2 - Estatísticas descritivas da porosidade à água para diferentes níveis 
                                  de metacaulim, fibra de polipropileno e comprimento de fibra. 
 

Níveis de 
Metacaulim 

Níveis de 
fibra PP 

Código de comprimento 
de fibras 

Média da 
Porosidade 

Desvio 
Padrão 

0 1 1 6,6200 0,67592 
0 1 2 7,6000 1,83089 
0 2 1 7,4600 1,92330 
0 2 2 8,6700 1,14442 
0 3 1 6,6600 1,90998 
0 3 2 6,5600 0,54039 
1 1 1 8,0300 1,61425 
1 1 2 6,3500 0,44774 
1 2 1 6,5500 0,54705 
1 2 2 9,9700 1,00406 
1 3 1 6,6100 0,66022 
1 3 2 6,9520 0,74213 
2 1 1 6,8800 0,56982 
2 1 2 10,5300 1,38521 
2 2 1 6,3950 0,37403 
2 2 2 6,4800 0,78078 
2 3 1 7,0220 0,81291 
2 3 2 7,7300 1,21777 
3 1 1 12,0900 1,79122 
3 1 2 7,4300 0,66698 
3 2 1 6,2700 0,07483 
3 2 2 7,8100 1,14529 
3 3 1 7,0300 1,04679 
3 3 2 6,5700 1,02736 

 

O modelo estatístico de análise é dado por: 

 

               ,)()()()( ijklijkjkikijkjiijklY εαβγβγαγαβγβαµ ++++++++=
                      (5.1) 

 

Onde, 
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ijklY
 é o índice de vazios do l-ésimo corpo de prova, com o i-ésimo nível de metacaulim, j-

ésimo nível de fibra de polipropileno e k-ésimo comprimento, i = 0,1,2,3,4; j = 1,2,3, k=1,2 e 

l = 1,2,3,4; iα  efeito do i-ésimo nível de metacaulim, jβ
 efeito do j-ésimo nível de fibra 

polipropileno; ij)(αβ
 efeito de interação entre iα  e jβ

; ik)(αγ  efeito de interação entre iα  e 

kγ ; jk)(βγ
 efeito de interação entre jβ

 e kγ e ijk)(αβγ
 efeito de interação entre iα , jβ

 e kγ . 
 
As suposições desse modelo são as seguintes: 
 

);,0(~ 2σε Nijk  
ijklε

  independentes. 
 

Os parâmetros do modelo foram estimados através do método de mínimos quadrados 

utilizando o pacote estatístico MINITAB 13.2. 

Na Tabela V.3 apresenta-se o resumo da análise de variância. Conclui-se que existe uma 

interação significativa de segunda ordem, ou seja, a interação entre metacaulim, fibras 

polipropileno e comprimento de fibras é significativa (nível descritivo p=0,000). Também, as 

interações de primeira ordem são significativas, assim como os efeitos principais.  

 

Tabela V.3 - Tabela de análise de variância de experimento fatorial com as fibras PP 

                                     (metacaulim, fibra de polipropileno, comprimento de fibra) 

 

Source           DF         SS         MS       F      P 

Metak             3     42,150     14,050    8,88  0,000 

PP                2     50,252     25,126   15,88  0,000 

Comp              1     21,357     21,357   13,50  0,000 

Metak*PP          6     68,977     11,496    7,27  0,000 

Metak*Comp        3     27,415      9,138    5,78  0,001 

PP*Comp           2     99,558     49,779   31,47  0,000 

Metak*PP*Comp     6    219,744     36,624   23,15  0,000 

Error            72    113,897      1,582 

Total            95    643,350  

                  Tabela gerada pelo Minitab 13.2 
 

A Figura 5.1 mostra o gráfico dos efeitos principais. Observa-se que fatores como o teor de 

metacaulim e comprimento de fibras tiveram efeitos principais positivos.  
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Fig. 5.1: Gráfico de efeitos principais para as misturas com a fibra PP 

 
A Figura 5.2 auxilia na interpretação das interações de primeira ordem. Esse gráfico mostra 

retas não paralelas, o que indica uma interação significativa.  

Observa-se ao variar o teor de fibra de polipropileno de 1,2 a 1,8kg/m3 que a porosidade 

diminuiu para 12% e 8% de substituição de cimento por metacaulim, mas a queda é maior 

com 8%. A porosidade cresceu para 0% e 4% de teor de metacaulim.  Passando-se à fibra de 

polipropileno de 1,8 a 2,4kg/m3, a porosidade diminuiu para 0%, 4 e 12% de metacaulim e 

cresceu para 8% de metacaulim, mas ficaram com valores muito próximos na dosagem 3 de 

fibras PP, ou seja, 2,4kg/m³. Ao variar o comprimento de fibras de 12 a 20mm a porosidade 

aumentou com 0%, 4 e 8% de metacaulim, mas, o índice diminuiu com 12% de metacaulim. 

21321
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Fig. 5.2 - Interações de primeira ordem para as misturas com as fibras PP 
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Em termos do teor de fibras, ao variar o comprimento das mesmas de 12 a 20mm, a 

porosidade só cresceu com o teor 2 de fibra PP (1,8 kg/m3), tendo ficado estável no teor 3, ou 

seja, (2,4kg/m³) e diminuído no teor 1, de 1,2kg/m3. 

 

A validade das suposições foi verificada através de uma análise de resíduos (Montgomery, 

1997), conforme descrição a seguir: 

Analisando-se o gráfico de probabilidade normal do modelo fatorial com fatores metacaulim, 

fibras de polipropileno e comprimento de fibras (Figura 5.3), observa-se uma relação 

aproximadamente linear entre os resíduos observados e seus valores esperados sob a hipótese 

de normalidade. Isso indica que a suposição de normalidade foi satisfeita. 

 

 
 

Fig. 5.3 - Gráfico de probabilidade normal para as misturas com as fibras PP, gerado pelo 

Minitab 13.2. 

 

A Figura 5.3 apresenta o gráfico dos resíduos padronizados em função dos valores ajustados 

da variável porosidade. A análise desse gráfico mostra que os resíduos estão bem distribuídos 

em uma faixa entre -2,5 e 2,5. 

Para testar essa suposição, foi realizado o teste de Kolmogorov-Simorov (Neter et al, 1996), 

que confirmou a normalidade dos resíduos (p>0,15), do modelo fatorial com fatores: 

metacaulim, fibras de polipropileno e comprimento de fibras, conforme a Figura 5.4: 
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Fig. 5.4 – Valores residuais x Valores ajustados para as misturas com as fibras PP 

A mistura ótima, ou seja, aquela de menor porosidade à água dos corpos de prova é dada pela 
combinação exposta na Tabela V.4.  
 

Tabela V.4 – Misturas ótimas das fibras PP para porosidade à água 
 

Metacaulim 
Fibra de 

polipropileno 
Comprimento  

de fibra 
Porosidade 

Média 
Estimativa por 

intervalo de 95% 

12% 1,8  kg / m3 12mm 6,27 (4,48 ; 6,98) 
4% 1,2 kg / m3 20mm 6,35 (4,64 ; 7,14) 

 

Um intervalo de confiança de 95% para a diferença de médias das misturas, foi construído a 

partir das estimativas acima, obtendo-se: (-3,45; 3,17). O intervalo indica que não existe 

diferença significativa entre as duas misturas. 

  

5.1.2    Análise estatística para as fibras de sisal (fibras SS) 

Na Tabela V.5 estão apresentados os resultados de porosidade à água para as misturas 

contendo diferentes níveis de metacaulim, fibra de sisal e comprimento de fibra no segundo 

projeto fatorial 4x3x2. 
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Tabela V.5 - Estatísticas descritivas da porosidade à água para as misturas com as fibras SS 

Níveis de 
Metacaulim 

Níveis de 
fibra SS 

código de comprimento 
de fibras 

Média da 
Porosidade 

Desvio 
Padrão 

0 1 1 6,1800 0,37562 
0 1 2 10,0800 1,27629 
0 2 1 7,0900 1,04679 
0 2 2 5,8600 0,67722 
0 3 1 7,5200 0,59016 
0 3 2 8,1300 1,01168 
1 1 1 5,6100 0,37550 
1 1 2 6,4200 0,83445 
1 2 1 11,7700 1,87269 
1 2 2 10,0900 1,81245 
1 3 1 7,9600 0,84556 
1 3 2 6,5500 0,53994 
2 1 1 6,3300 0,89022 
2 1 2 9,5000 1,87387 
2 2 1 6,3600 1,10298 
2 2 2 10,5800 1,86483 
2 3 1 10,1200 1,51322 
2 3 2 6,7300 0,55946 
3 1 1 6,9900 1,70148 
3 1 2 10,9700 1,86880 
3 2 1 8,9200 1,63886 
3 2 2 10,8400 0,90415 
3 3 1 10,2000 1,57237 
3 3 2 7,4100 0,88643 

 

Atuando de modo análogo com relação ao modelo anterior, onde apenas se substitui a fibra de 

polipropileno pela de sisal, obteve-se os seguintes resultados: 

Na Tabela V.6, onde é apresentado o resumo da análise de variância do experimento fatorial 

 com metacaulim, fibra de sisal e comprimento de fibra, é possível concluir que existe uma 

interação significativa de segunda ordem entre metacaulim, fibras de sisal e comprimento de 

fibras (nível descritivo p = 0,000). Também, as interações de primeira ordem e os efeitos 

principais são significativos. 
 

Tabela V.6 - Tabela de análise de variância para as fibras de sisal 
 

Source           DF         SS         MS       F      P 

Metak             3     90,827     30,276   14,31  0,000 

SS                2     37,760     18,880    8,92  0,000 

Comp              1      8,503      8,503    4,02  0,049 

Metak*SS          6    162,811     27,135   12,82  0,000 

Metak*Comp        3     31,425     10,475    4,95  0,004 

SS*Comp           2    187,514     93,757   44,31  0,000 

Metak*SS*Comp     6    142,902     23,817   11,26  0,000 

Error            72    152,351      2,116 

Total            95    814,093  

                      Tabela gerada pelo Minitab 13.2 
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A figura 5.5 mostra o gráfico dos efeitos principais. Observa-se que fatores como o teor de 

metacaulim e comprimento de fibras tiveram efeitos principais positivos, ou seja, quando 

houve um aumento nos níveis dos fatores, houve também um aumento na porosidade média, 

mas, em termos dos teores da fibra de sisal, houve aumento na porosidade ao se passar de 1,2 

para 1,8kg/m3 e queda quando se passou de 1,8 para 2.4kg/m3. 

 

 
 

Fig. - 5.5 - Gráfico de efeitos principais para as misturas com as fibras SS 
 
A Figura 5.6 mostra retas não paralelas, o que indica uma interação significativa. Observa-se, 

ao variar a fibra de sisal de 1,2 para 1,8kg/m3, que a porosidade aumentou para 4%, 8 e 12% 

de metacaulim, mas o índice caiu para 0% de metacaulim.  Ao variar o teor da fibra SS de 1,8 

a 2,4kg/m3 a porosidade diminuiu para 4 e 12 % de metacaulim, ficou estável para 8%, mas 

voltou a subir com 0% de metacaulim.  
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Fig. 5.6 - Gráfico do efeito das interações para as misturas com as fibras SS 
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Ao variar o comprimento das fibras SS de 12 a 20mm a porosidade aumentou com 0%,  8, e 

12% de metacaulim, mas, diminuiu para a dosagem de 4% de metacaulim. Em termos da 

dosagem de fibras, ao variar o comprimento das fibras de 12 para 20mm, a porosidade 

aumentou quando o teor era de 1,2 e de 1,8 kg/m3, tendo diminuído com fibra sisal de 

2,4kg/m3.  

A validade das suposições foi verificada através de uma análise de resíduos (Montgomery, 

1997), conforme descrição a seguir: 

Analisando-se o gráfico de probabilidade normal do modelo fatorial para as fibras SS (Figura 

5.7), observa-se uma relação aproximadamente linear entre os resíduos observados e seus 

valores esperados sob a hipótese de normalidade. Isso indica que a suposição de normalidade 

foi satisfeita. 

 
 

Figura 5.7 - Gráfico de probabilidade normal do modelo fatorial para as misturas com as 
fibras SS 

 
Para testar essa suposição, foi realizado o teste de Kolmogorov-Simorov (Neter et  al, 1996), 

que confirmou a normalidade dos resíduos (p>0,05).  

A figura 5.8 apresenta o gráfico dos resíduos padronizados em função dos valores ajustados 

da variável porosidade. A análise desse gráfico mostra que os resíduos estão bem distribuídos 

em uma faixa entre -2,5 e 2,5. Desse fato resulta que as suposições dos erros do modelo foi 

satisfeita. 
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Figura 5.8 – Valores residuais x Valores ajustados para as misturas com as fibras SS 

 
 A mistura ótima, para a porosidade à água dos corpos de prova é dada pela combinação 
exposta na Tabela V.7: 

 

Tabela V.7 – Misturas ótimas das fibras SS para porosidade à água 
 

Metacaulim Fibra de Sisal 
Comprimento de 

fibra 
Porosidade 

média 
Estimativa por 

intervalo de 95% 
0% 1,2 kg/m3 12mm 6,180 (3,27; 6,78) 
4% 1,2 kg/m3 12mm 5,610 (4,40 ; 7,30) 

 

Um intervalo de 95% de confiança para a diferença de médias das misturas, foi construído a 

partir das estimativas acima, obtendo-se: (-3,58; 3,86). O intervalo indica que não existe 

diferença significativa entre as duas misturas. 

 

5.2      Ensaios ao fogo 
 

Nesta pesquisa foram realizados ao todo 8 (oito) ensaios segundo a curva ISO 834. Como 

sistemática, houve rodízio de posições no forno a óleo diesel de modo a não interferir no 

desempenho desta ou daquela mistura. Todos os corpos de prova foram pesados ao dar 

entrada ou ao sair do forno, logo após o resfriamento. Com estas providências foi possível 

conhecer o teor de umidade de todos eles durante os ensaios e o volume perdido nos 

lascamentos (1,82% do volume, em média). Os 312 (trezentos e doze) corpos de prova 

ensaiados tinham m média idade de 250 dias e um grau de umidade que correspondia a 66,1% 

de sua umidade de saturação. Era uma situação de equilíbrio termohigrométrico natural, muito 
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próxima daquela correspondente ao clima de Ouro Preto. Quanto ao controle de temperatura, 

a Tabela V.8 registra os valores ocorridos durante os testes. 

 

Tabela V.8 – Valores de tempo x temperatura durante os ensaios ao forno 
 

Temperatura (ºC) durante os ensaios Tempo 
(min.) Mín. Máx. A B C D E F G H 

0 20 20 20 20 12 17 20 15 19 20 
1 299 399 320 185 160 193 360 365 271 306 
2 380 508 460 303 284 331 430 401 489 394 
3 429 574 506 408 355 416 503 488 448 425 
4 465 622 560 445 429 462 530 604 500 478 
5 492 660 630 481 470 490 497 584 545 506 
6 515 691 682 507 626 502 552 591 588 533 
7 534 717 715 528 702 535 560 642 610 547 
8 551  729 670 544 732 553 612 653 657 568 
9 566 739 678 550 740 574 644 675 674 659 

10 580 748 720 578 758 586 668 705 680 722 
11 658 760 731 652 736 670 685 702 731 728 
12 671 774 734 669 784 678 704 704 744 735 
13 682 787 738 700 720 701 720 718 757 744 
14 692 799 744 774 753 715 713 730 764 752 
15 702 810 749 796 782 742 712 738 780 763 
16 711  821 760 815 745 762 710 755 799 788 
17 720 831 772 820 774 786 718 770 812 795 
18 728 840 785 818 820 800 721 777 802 798 
19 736 849 792 845 774 818 729 783 780 805 
20 743 857 784 830 794 831 733 788 804 808 
21 750 866 780 835 847 847 747 792 803 811 
22 757 873 820 845 812 852 760 801 802 812 
23 763 880 828 850 838 867 762 805 807 817 
24 769 887 835 836 816 872 765 813 822 828 
25 780 894 810 870 876 880 776 816 822 835 

 

Obs.: Os ensaios A, B, C e D foram realizados com corpos de prova metade, isto é, cilindros 

eqüiláteros (h = d = 100mm), com 52 corpos de prova no forno. Cada qual representava uma 

das misturas estudadas.  

Os ensaios E, F, G e H foram realizados com corpos de prova inteiros (100 x 200mm), sendo 

que as misturas ímpares estiveram nos ensaios E e G, enquanto as pares foram representadas 

nos ensaios F e H. Estes ensaios visavam estudar a influência do tamanho dos corpos de prova 

no lascamento do CAD. 

Nos ensaios B, C e D houve alguma dificuldade em se atingir a curva de temperatura nos 

primeiros minutos; muito provavelmente o problema tenha sido ocasionado pelo gesso do 

revestimento interno do forno que, liberando vapor d’água no ambiente nas temperaturas logo 

acima de 100oC, conseguia reter a ascensão rápida da mesma (o gesso, ao passar de 

CaSO4.2H2O a CaSO4.1/2H2O, libera água em forma de vapor). Este problema pode ter 
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causado alguma redução nos possíveis lascamentos. Não foi possível quantificar, mas como 

todas as misturas estavam representadas, também não houve prejuízos individuais. 

O gráfico da Figura 5.9 engloba as temperaturas envolvidas nos ensaios e inclui os limites 

máximo e mínimo tolerados pela norma NBR 5628. 
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Fig. 5.9 – Níveis de temperatura durante os oito ensaios ao fogo. 

 

5.2.1    Resultados dos testes ao fogo e discussão 

Em primeiro lugar deve ser registrado que o ensaio ao fogo reproduzindo uma situação real de 

incêndio é absolutamente fundamental. A altíssima taxa de aquecimento nos primeiros 6 

(seis) minutos de ensaio (502oC em 3 minutos e 603oC em 6 minutos) e o contacto direto com 

as chamas fazem muita diferença em relação a testes com fornos elétricos de laboratório. 

 

5.2.1.1 Avaliação visual e volumes de lascamento 

Uma situação curiosa, que deve ser registrada, é que os estalidos, ruídos característicos do 

lascamento explosivo, podiam ser ouvidos no ambiente, apesar do motor ligado e do fluxo de 

ar gerado pelo soprador, e se concentravam bem na parte inicial do ensaio, notadamente nos 

primeiros 5 (cinco) minutos, e, com certeza, nunca foram ouvidos após 10 (dez) minutos de 

combustão. Na literatura [(Sanjayan e Stocks (1993), Kodur (2000)] aparecem tempos 

maiores, mas sempre em peças de grandes dimensões. Aqui, após esses primeiros 10 minutos, 

o material começava um processo de “cozimento”, mas lascar, não lascava mais.  
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Após passagem pelo forno, todas as misturas foram inspecionadas e pesadas para 

quantificação de sua perda de massa. Vale registrar que o conjunto ensaiado forma um acervo 

que foi submetido a análises específicas de alterações na permeabilidade a cloretos e no 

sistema de poros e fissuração, utilizando-se de lâminas delgadas para microscopia, tanto ótica 

quanto eletrônica. 

Observam-se na figura 5.10 fotos de alguns exemplares lascados e recebendo pesagem no 

momento em que eram retirados do forno: 

 

  

 
 

Fig. 5.10 – Alguns corpos de prova com lascamentos 

 

Aquelas amostras que apresentaram lascamento(s) tiveram também seu novo volume 

determinado para quantificação das perdas com os mesmos. Feita a apuração, comprovou-se 

que houve perda média de 1,82% do volume dos corpos de prova nos cinqüenta e sete 

lascamentos ocorridos.  
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5.2.1.2 Verificação quantitativa do lascamento 
 

Nas Tabelas V.9 e V.10 estão apresentados os resultados de lascamento para cada uma das 

misturas após os seis experimentos a que foram submetidas. A Tabela V.9 mostra os 

desempenhos das misturas que continham metacaulim e fibras de polipropileno (fibras PP): 

 
Tabela V.9 - Desempenho ao lascamento do metacaulim e fibras PP 

 

Níveis de 
Metacaulim 

(em %) 

Fibra de 
Polipropileno 

(Kg/m3) 

Comprimento de 
fibra 
(mm) 

Número de corpos 
de prova lascados 

Número de corpos 
de prova em 

experimentação 
0 1,2 12 1 6 
0 1,2 20 1 6 
0 1,8 12 0 6 
0 1,8 20 3 6 
0 2,4 12 3 6 
0 2,4 20 3 6 
4 1,2 12 2 6 
4 1,2 20 1 6 
4 1,8 12 1 6 
4 1,8 20 0 6 
4 2,4 12 2 6 
4 2,4 20 1 6 
8 1,2 12 0 6 
8 1,2 20 1 6 
8 1,8 12 3 6 
8 1,8 20 0 6 
8 2,4 12 2 6 
8 2,4 20 2 6 

12 1,2 12 2 6 
12 1,2 20 2 6 
12 1,8 12 0 6 
12 1,8 20 0 6 
12 2,4 12 2 6 
12 2,4 20 1 6 

 
 
Na Tabela V.10 são mostrados os resultados das misturas que continham metacaulim e fibras 

de sisal (fibras SS): 
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Tabela V.10 – Desempenho ao lascamento do metacaulim e fibras SS 

Níveis de 
Metacaulim 

(em %) 

Fibra de  
Polipropileno 

(Kg/m3) 

Comprimento de fibra 
(mm) 

Número de corpos 
de prova lascados 

Número de corpos 
de prova em 

experimentação 
0 1,2 12 1 6 
0 1,2 20 0 6 
0 1,8 12 1 6 
0 1,8 20 1 6 
0 2,4 12 1 6 
0 2,4 20 1 6 
4 1,2 12 2 6 
4 1,2 20 1 6 
4 1,8 12 0 6 
4 1,8 20 0 6 
4 2,4 12 0 6 
4 2,4 20 0 6 
8 1,2 12 1 6 
8 1,2 20 0 6 
8 1,8 12 0 6 
8 1,8 20 0 6 
8 2,4 12 1 6 
8 2,4 20 1 6 

12 1,2 12 1 6 
12 1,2 20 1 6 
12 1,8 12 1 6 
12 1,8 20 0 6 
12 2,4 12 1 6 
12 2,4 20 1 6 

 

Todas as misturas de referência, ou seja, misturas sem adição de fibras, sofreram lascamento 

em alguma(s) das seis exposições ao fogo. Já em relação às misturas com fibras, quinze das 

quarenta e oito resistiram e não sofreram qualquer lascamento, passando ilesas por todas as 

exposições a que foram submetidas.  

Conforme o quadro geral de desempenho ao lascamento, apresentado na Tabela V.11, as 

misturas que não sofreram lascamento foram 9 da fibra de sisal: 0012, 1021, 1022, 1031, 

1032, 2012, 2021, 2022 e 3022 e 6 da fibra de polipropileno: 0201, 1202, 2101, 2202, 3201 e 

3202.  
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Tabela V.11 - Quadro geral de desempenho ao lascamento 

1021 03 
1032 07 
0012 09 
3022 10 
0201 11 
2202 16 
2012 17 
1022 26 
2022 31 
2021 35 
1202 41 
2101 44 
3202 46 
1031 47 

15 
Misturas 

Com Zero 
lascamento: 

  
 

3201 52 

Misturas com fibras de Sisal: 09 
Misturas com fibras de polipropileno: 06 

 

2102 01 
2011 04 
3031 06 
0032 08 
2032 14 
1201 18 
0022 21 
3302 27 
3021 30 
0101 32 
3011 33 
1302 34 
0031 36 
3012 37 
1012 38 
3032 39 
2031 40 
0021 42 
1102 43 
0102 49 
0011 50 

22 
Misturas 

com 1(um) 
lascamento: 

R 51 

Misturas com fibras de Sisal: 14 
Misturas com fibras de polipropileno: 07 

Misturas sem adição de fibras: 01 
 
   

Total = 22 lascamentos 

1101 05 
1011 12 
1000 15 
2000 20 
1301 24 
2302 25 
3101 28 
3102 29 
3301 45 

10 
Misturas 

com 2 (dois) 
lascamentos: 

 

2201 48 

Misturas com fibras de Sisal: 01 x 2 = 02 
Misturas com fibras de polipropileno: 07 x 2 = 14 

Misturas sem adição de fibras: 02 x 2 = 04 
 
   

Total = 20 lascamentos 

2301 02 
0301 19 
0202 23 
0302 13 

5 Misturas 
com 3 (três) 
lascamentos: 

 
3000 22 

Misturas com fibras de polipropileno: 04 x 3 = 12 lascamentos 
Misturas sem adição de fibras: 01 = 3 lascamentos 

Total = 15 lascamentos 
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Resumo: 
 Misturas com fibras de Sisal: 14 + 2 = 16 lascamentos em 144 exposições = 11,11% 

 Misturas com fibras de polipropileno: 7 + 14 + 12 = 33 lascamentos em 144 = 22,92 % 
Misturas sem adição de fibras: 1 + 4 + 3 = 8 lascamentos em 24 exposições = 33,33% 
     

Total: 57 = 18,3 % das exposições ao fogo 
 

5.2.2    Análises estatísticas 

 

Fazendo-se um resumo do desempenho ao lascamento das trezentas e doze amostras e 

separando-as por grupos de mistura, obteve-se o seguinte resultado, conforme exposto na 

Figura 5.11: 

• 33,33% de lascamentos sofridos por misturas sem fibras; 

• 22,92% pelas misturas contendo fibras de polipropileno; 

• 11,11% sofridos pelas misturas contendo fibras de sisal. 
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Figura 5.11 - Comparação das misturas quanto ao lascamento 

 

2.2.2.1  Análise dos fatores influentes no lascamento 

Com a finalidade de determinar quais fatores influenciaram no lascamento dos corpos de 

prova sob experimentação, considerou-se o teste qui-quadrado através das tabelas de 

contingência (MILLER et al. 1990), também chamadas testes de independência. A estatística 

para um teste de independência é dada pela equação (5.2): 
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( )

E

EO 2
2 −

Σ=χ                                                           (5.2) 
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eobservadosvaloresaecorrespondOonde
 

Como freqüências esperadas (E) para aplicação dos testes χ2 foram consideradas as próprias 

médias de lascamentos ocorridos para o conjunto das misturas envolvendo aquele 

componente ou item específico. 

Para cada uma das tabelas de contingência analisadas, têm-se dois valores a considerar: 

• DF, que corresponde aos graus de liberdade. DF é igual a (L - 1)(C - 1). Como aqui o 

número de linhas L é sempre 2, o DF será sempre o no de colunas C - 1. 

• P-value, que é a probabilidade de se obter um valor da estatística amostral de teste no 

mínimo tão extremo como o que resulta dos dados amostrais, na suposição de que as 

variáveis sejam independentes. O valor P é calculado pelo Minitab 13 (2000). Quando 

o P-value for ≤ α, ou seja, P ≤ 0,05, haverá alta significância estatística, indicando que 

o lascamento será dependente daquela variável. Por outro lado, para P > 0,05, não 

haverá influência. 

  

Nas tabelas V.12 a V.16 estão apresentadas as várias aplicações do teste χ2: 

 

Tabela V.12 - Lascamentos envolvendo os diferentes níveis de metacaulim 
 

Níveis de Metacaulim (%) 
Lascados 

0 4 8 12 
total 

Não 56 62 60 61 239 
Sim 16 10 12 11 49 

Total 72 72 72 72 288 
 

DF = 3 e P-Value = 0,564 > 0,05 ⇒ o metacaulim não influenciou o lascamento. 
 
 

Tabela V.13 - Lascamentos envolvendo os dois níveis de comprimento de fibra 
 

Comprimento de fibras (em mm) 
Lascados 

12 20 
Total 

Não 116 123 239 
Sim 28 21 49 

Total 144 144 288 
 

DF = 1 e P-Value = 0,272 > 0,05 ⇒ o comprimento da fibra não influenciou o lascamento. 
 
Uma provável explicação para a não influência dos comprimentos de fibra é que as dosagens 

eram pequenas e iguais, assim, o número de fibras mais curtas era maior que o número de 
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fibras longas; por exemplo: 3 fibras de 20mm eram substituídas por 5 fibras de 12mm, 

levando a um igual desempenho final 

 
 

Tabela V.14 - Lascamentos envolvendo o tamanho dos corpos de prova 
 

Corpos de Prova 
Lascados 

Cilindros metade Cilindros inteiros 
Total 

Não 174 65 239 
Sim 18 31 49 

Total 192 96 288 
  

DF = 1 e P-Value = 0,000 < 0,05 ⇒ o tipo de corpo de prova influenciou o lascamento. 
  
 

Tabela V.15 - Lascamentos envolvendo os diferentes níveis de fibra de polipropileno 

 

Níveis de fibra de polipropileno (em kg / m3) 
Lascados 

1,2 1,8 2,4 
Total 

Não 38 41 32 111 
Sim 10 7 16 33 

Total 48 48 48 144 
 

DF = 2 e P-Value = 0,084 > 0,05 ⇒ os níveis de fibra PP não influenciaram o lascamento. 
 
 

Tabela V.16 - Lascamentos envolvendo os diferentes níveis de fibra de sisal 

 

Níveis de fibra de sisal (em kg / m3) 
Lascados 

1,2 1,8 2,4 
Total 

Não 41 45 42 128 

Sim 7 3 6 16 

Total 48 48 48 144 
 

DF = 2 e P-Value = 0,401> 0,05 ⇒ os níveis de fibra SS não influenciaram o lascamento. 
 
 
A não influência dos níveis de fibra no lascamento apresentada pelos testes χ2 nas tabelas 

V.15 e V.16 pode estar relacionada aos níveis de adição aplicados, ou seja, os valores são 

todos suficientemente baixos e os resultados para o nível de 2,4 kg/m3 apresentaram 

lascamento maior do que aquele obtido para 1,8 kg/m3, quando o esperado seria que fosse 

menor; o ideal seria, até mesmo, que se aproximasse de zero. Uma outra explicação pode estar 

relacionada às operações de mistura e moldagem que certamente não atingiram um nível 

ótimo de homogeneidade. Este fato deverá, inclusive, ser objeto de uma investigação 

específica na tentativa de explicá-lo. 
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 5.2.2.2 Comparação de desempenho entre as fibras de polipropileno e de sisal 

Quanto à diferença na proporção de lascados entre os dois tipos de fibras, há interesse em 

verificar as seguintes hipóteses: 
  

H0 : π1 = π2 ,   para as fibras com desempenho equivalente; 

H1: π1 ≠ π2 ,   quando há evidência de que os desempenhos sejam diferenciados 

onde jπ  a proporção de lascados, para j = fibra PP, ou  j = fibra SS. 

Testaram-se as hipóteses com o aplicativo Minitab 13.2 e os resultados são apresentados a 

seguir na Tabela V.17: 

 

Tabela V.17 – Comparação de desempenho das fibras ao lascamento 

 

Fibras % de lascados Tamanho da amostra 
Polipropileno 22,92 144 

Sisal 11,11 144 
 
 
O nível descritivo para testar as hipóteses acima resultou P = 0,008, que indica que existem 

diferenças significativas entre a proporção de corpos de prova lascados com fibras de 

polipropileno em relação àqueles com fibras de sisal. 

Um intervalo de confiança para a diferença de proporções, com coeficiente de confiança de 

95% é dado por: 

0,203771) ; (0,03233980,95) ,-IC( sspp =ππ  

 

Os valores acima indicam que os lascamentos envolvendo fibras de polipropileno seriam 

maiores do que os da fibra de sisal num intervalo que poderia variar desde 3,2% até 20,4%.  

A capacidade de absorção de água das fibras de sisal é a melhor explicação para o seu melhor 

desempenho ao lascamento; na queima, fissuraram mais, porém se lascaram menos. 

 

 

5.3    Valores da resistência à penetração de íons cloreto 

O procedimento para a determinação da permeabilidade aos íons cloreto prevê o registro, a 

cada trinta minutos, das correntes passantes pelos corpos de prova num período total de seis 

horas e a integração pela regra do trapézio através da expressão (5.3) para se obter Q:  
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        )22.......22(900 36033030060300 IIIIIIQ ++++++=                                                     (5.3)  

Onde: 

Q = corrente passante (Coulombs) 

I0 = Corrente (ampères) imediatamente após a aplicação da voltagem, e 

It = corrente (ampères) em t minutos após a aplicação da voltagem.   

Em decorrência do número relativamente grande de ensaios previstos, foi montado o 

dispositivo, apresentado na Figura 4.20, para possibilitar o ensaio de quatro corpos de prova 

concomitantemente. Para dar suporte à execução foi montada uma planilha no Excel,  

conforme a Figura 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.12 – Exemplo de planilha para determinação da permeabilidade a íons cloreto 

 

A própria norma ASTM C 1202 estabelece os níveis de qualidade do concreto relacionando-

os à permeabilidade aos íons cloreto, conforme a Tabela V.18: 

 

 

Mistura código L0 L30 L60 ....... L300 L330 L360 Coulombs 
1 2102a 0,0879 0,1049 0,1081 ....... 0,1189 0,1203 0,1203 2241,36 
2 2301a 0,1688 0,1079 0,016 ....... 0,0029 0,0023 0,0019 440,19 
5 1101a 0,1167 0,1043 0,0838 ....... 0,1157 0,1623 0,1646 2148,03 

11 0201a 0,0901 0,0874 0,0575 ....... 0,0634 0,063 0,0625 1268,64 
13 0302a 0,0834 0,0846 0,0482 ....... 0,0501 0,0511 0,0524 1069,74 
16 2202a 0,065 0,0702 0,068 ....... 0,0658 0,065 0,0643 1316,97 
18 1201a 0,1285 0,1343 0,1397 ....... 0,161 0,1606 0,1632 2993,85 

19 0301a 0,0808 0,0732 0,0544 ....... 0,0336 0,0338 0,0238 818,28 
23 0202a 0,1353 0,0875 0,0734 ....... 0,0706 0,0662 0,0685 1516,5 
24 1301a 0,0944 0,0667 0,0666 ....... 0,0707 0,0707 0,0706 1389,96 
25 2302a 0,1052 0,1069 0,1089 ....... 0,136 0,1384 0,1398 2429,46 

27 3302a 0,1213 0,1355 0,1385 ....... 0,153 0,1572 0,16 2880,99 
28 3101a 0,0837 0,0891 0,0904 ....... 0,0942 0,0933 0,0918 1830,87 
29 3102a 0,0972 0,1104 0,1142 ....... 0,1349 0,1356 0,1365 2477,07 
32 0101a 0,1316 0,1519 0,1567 ....... 0,2025 0,2067 0,2104 3513,96 

34 1302a 0,131 0,1409 0,1455 ....... 0,168 0,1731 0,1741 3092,31 
41 1202a 0,1646 0,1698 0,1743 ....... 0,2057 0,2058 0,2081 3797,37 
43 1102a 0,1167 0,1043 0,0838 ....... 0,1157 0,1623 0,1646 2148,03 
44 2101a 0,1328 0,1493 0,1547 ....... 0,1932 0,1974 0,1996 3425,76 

45 3301a 0,1044 0,0667 0,0666 ....... 0,0707 0,0707 0,0706 1398,96 
46 3202a 0,0607 0,0657 0,0638 ....... 0,0566 0,056 0,0547 1184,76 
48 2201a 0,0834 0,0997 0,1044 ....... 0,1199 0,1205 0,1216 2194,92 
49 0102a 0,1371 0,1566 0,1629 ....... 0,2029 0,2097 0,2128 3604,77 

52 3201a 0,0879 0,1049 0,1081 ....... 0,1189 0,1203 0,1203 2241,36 
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Tabela V.18 – Qualidade do concreto quanto à permeabilidade aos íons cloreto 

 

       Carga Passante (coulombs)                          Permeabilidade aos íons cloreto 

                          > 4.000                                             Alta 
                      2.000 – 4.000                                   Moderada 
                       1.000 – 2.000                                      Baixa 
                         100 – 1.000                                  Muito Baixa 
                           < 100                                          Desprezível 

 

A Tabela V.19 contempla os resultados de permeabilidade a cloretos para as misturas 

contendo fibras. As misturas com fibras de polipropileno apresentaram uma permeabilidade 

6,4% menor que as de sisal; média de 2.142,7Coulombs contra 2.289,8Coulombs. 

Pelos níveis da norma ASTM C 1202, esses resultados estariam situados numa condição de 

baixa a moderada permeabilidade. Segundo dados de Aïtcin (2000) esses valores estão 

compatíveis com CAD’s com relação água/aglomerantes de 0,40, um pouco acima do 

esperado para 0,30, mas aqui há a adição de fibras, que muito provavelmente aumentam a 

permeabilidade. Se houver correlação negativa entre a permeabilidade a cloretos e o 

fenômeno do lascamento, esses resultados seriam compatíveis, porque teria havido uma 

permeabilidade menor para uma tendência de lascamento maior. No forno, as misturas PP, 

com menor permeabilidade a cloretos sofreram mais lascamentos (22,92%) do que as fibras 

SS (11,11%), mais permeáveis e mais percoláveis. 
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   Tabela V.19 – Permeabilidade a cloretos para misturas com fibras de polipropileno e 

    fibras de sisal, em ordem crescente de código para metacaulim e no estado natural. 

 

Misturas com fibras PP Misturas com fibras SS 

Mistura código Coulombs Médias 
32 0101a 3513,96 
49 0102a 3604,77 
11 0201a 1268,64 

2142,7 
Geral 

23 0202a 1516,5 
19 0301a 818,28 
13 0302a 1069,74 

1965,3 
Nível 0 

5 1101a 2148,03 
43 1102a 2148,03 
18 1201a 2993,85 

2594,9 
Nível 1 

41 1202a 3797,37 
24 1301a 1389,96 
34 1302a 3092,31 

2008,1 
Nível 2 

44 2101a 3425,76 
1 2102a 2241,36 

48 2201a 2194,92 

2002,3 
Nível 3 

16 2202a 1316,97  
2 2301a 440,19  

25 2302a 2429,46  
28 3101a 1830,87  
29 3102a 2477,07  
52 3201a 2241,36  
46 3202a 1184,76  
45 3301a 1398,96  
27 3302a 2880,99  

     

Mistura código Coulombs Médias 
50 0011a 4175,73 
9 0012a 1750,77 

42 0021a 3825,99 

2289,8 
Geral 

21 0022a 2795,94 
36 0031a 3795,12 
8 0032a 3687,56 

3005,2 
Nível 0 

12 1011a 828,09 
38 1012a 1851,21 
3 1021a 2972,88 

2033,4 
Nível 1 

26 1022a 716,85 
47 1031a 3864,24 
7 1032a 1967,4 

2217,8 
Nível 2 

4 2011a 3341,07  
17 2012a 1339,11  
35 2021a 1931,22  
31 2022a 2214,36  
40 2031a 3588,48  
14 2032a 892,44  

33 3011a 2092,41 
1902,8 
Nível 3 

37 3012a 882,00  
30 3021a 557,46  
10 3022a 2457,00  
6 3031a 2204,55  

39 3032a 3223,62   

 

 

5.3.1   Permeabilidade a cloretos x porosidade à água 

De acordo com a Figura 5.13 e diversamente do inicialmente esperado, os resultados de 

porosidade à água e permeabilidade a cloretos para as mesmas misturas contendo fibras não 

apresentaram correlação. Misturas com baixa porosidade à água apresentaram, mesmo assim, 

alta permeabilidade a cloretos, merecendo por isso um estudo específico. 
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Fig. 5.13 - Permeabilidade a cloretos x porosidade à água 

 

 

5.3.2 Correlação permeabilidade a cloretos x adição de metacaulim 

 

Na Figura 5.14 os valores médios da permeabilidade a cloretos apresentaram correlação 

satisfatória (r2 > 0,98) com o teor de metacaulim. Quando o teor de metacaulim foi aumentado 

a permeabilidade a cloretos diminuiu. 
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Fig. 5.14 - Permeabilidade a cloretos x teor de metacaulim 



 94 

5.3.3 Crescimento da permeabilidade a cloretos com a exposição ao fogo 

 
No planejamento inicial do experimento estava prevista a utilização do ensaio de 

permeabilidade a cloretos em todas as misturas ao natural e uma seleção daquelas que, ao 

passar pelo forno, não sofressem qualquer lascamento, ou que se lascassem de forma 

demasiada. No final dos ensaios ao fogo, foram então escolhidas para o ensaio de 

permeabilidade todas as não lascadas e outras com dois ou três lascamentos, num total de 30 

(trinta) misturas. Ocorre que com a exposição ao fogo, o concreto sofre grande perda d’água, 

resultando em retração e fissuração, o que foi constatado e quantificado em vários tipos de 

ensaio neste trabalho. Na permeabilidade a cloretos não é diferente e alguns corpos de prova 

passaram a estar tão permeáveis que impediram a realização do ensaio. A corrente elétrica e a 

temperatura subiam tanto que se tornava impraticável e, por recomendação da própria norma, 

o ensaio era interrompido. Dessa forma, estão comparadas nas Tabelas V.20 e V.21 as 

misturas cujos ensaios foram completos. As misturas 16, 25 e 52 das fibras PP e 33, 35 e 39 

da fibra SS tiveram seus ensaios interrompidos e não foram relacionadas.  

 

Tabela V.20 – Alterações na permeabilidade a cloretos com a exposição ao fogo  

para fibras PP 

Mistura Código Coulombs Queimadas Coulombs 

1 2102a 2241,36 1 q 6111,18 
2 2301a 440,19 2 q 4701,78 
5 1101a 2148,03 5q 6779,79 

11 0201a 1268,64 11q 8110,80 
13 0302a 1069,74 13q 9940,50 
23 0202a 1516,5 23q 2272,72 
24 1301a 1389,96 24 q 7906,59 
28 3101a 1830,87 28 q 4639,5 
32 0101a 3513,96 32q 8285,67 
41 1202a 3797,37 41q 4914,63 
44 2101a 3425,76 44 q 4849,65 
46 3202a 1184,76 46 q 5921,1 

Médias:          (natural)    1.985,59 (queimadas) = 6.202,83 

Índice de alteração da permeabilidade a  cloretos no forno:   3,124 
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Tabela V.21 – Alterações na permeabilidade a cloretos com a  

              exposição ao fogo para fibras SS 

Mistura Código Coulombs Queimadas Coulombs 

3 1021a 1203,3 3 q 9882,9 
7 1032a 1967,4 7 q 6979,77 
9 0012a 1750,77 9 q 9601,56 

10 3022a 557,46 10 q 4061,43 
12 1011a 828,09 12 q 5204,52 
17 2012a 1339,11 17 q 7173,18 
21 0022a 2795,94 21 q 5687,1 
26 1022a 716,85 26 q 6607,17 
31 2022a 2214,36 31 q 5447,88 
36 0031a 3795,12 36 q 7695,72 
40 2031a 3588,48 40 q 3125,97 
47 1031a 3864,24 47 q 7213,23 

Médias:      (natural) =  2051,76 (queimadas)=  6556,70 

Índice de alteração da permeabilidade a cloretos no forno:     3,196 
 

A taxa de crescimento da permeabilidade a cloretos com a exposição ao fogo foi então por um 

fator da ordem do triplo, sendo de 3,124 para as misturas com a fibra PP e de 3,196 para as 

misturas com a fibra SS. 

 

 

5.3.4   Correlação permeabilidade a cloretos x lascamentos ao fogo 

 

As Tabelas V.22 e V.23 apresentam os resultados dos lascamentos ocorridos com todas as 

misturas envolvidas neste estudo. Juntamente com os resultados de lascamentos são também 

lançados os resultados da permeabilidade a cloretos (Coulombs) para as mesmas misturas.  

 

Conforme já informado, as misturas de referência, ou seja, as misturas que não continham 

fibras sofreram 8 lascamentos em 24 exposições, perfazendo 33,33%, já as misturas com 

fibras de polipropileno sofreram lascamentos em 22,92% das vezes e as misturas de sisal em 

11,11% das exposições. 
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    Tabelas V.22 - Resultados dos lascamentos e Permeabilidade a cloretos das misturas 
com fibras PP e SS 

Misturas metacaulim 
Dosagem 

Fibras 
Lascam. 
Fibra SS 

Coulombs 
SS 

Lascam. 
Fibra PP 

Coulombs 
PP 

Resultados 
Médios 

0011 e 0101 0 1,2 1 4175,73 1 3513,96  

0012 e 0102 0 1,2 0 1750,77 1 3604,77  

0021 e 0201 0 1,8 1 3825,99 0 1268,64 0 Lascam. 

0022 e 0202 0 1,8 1 2795,94 3 1516,5 2.163,25 

0031 e 0301 0 2,4 1 3795,12 3 818,28  

0032 e 0302 0 2,4 1 4687,56 3 1069,74  

1011 e 1101 4 1,2 2 828,09 2 2148,03  

1012 e 1102 4 1,2 1 1851,21 1 2148,03  

1021 e 1201 4 1,8 0 2972,88 1 2993,85 1 Lascam 

1022 e 1202 4 1,8 0 716,85 0 3797,37 2.606,61 

1031 e 1301 4 2,4 0 3864,24 2 1389,96  

1032 e 1302 4 2,4 0 1967,4 1 3092,31  

2011 e 2102 8 1,2 1 3341,07 0 3425,76  

2012 e 2102 8 1,2 0 1339,11 1 2241,36 2 Lascam. 

2021 e 2201 8 1,8 0 1931,22 3 2194,92 1.617,83 

2022 e 2202 8 1,8 0 2214,36 0 1316,97  

2031 e 2301 8 2,4 1 3588,48 2 440,19  

2032 e 2302 8 2,4 1 892,44 2 2429,46  

3011 e 3101 12 1,2 1 2092,41 2 1830,87  

3012 e 3102 12 1,2 1 882,00 2 2477,07 3 Lascam. 

3021 e 3201 12 1,8 1 557,46 0 2241,36 1.399,86 

3022 e 3202 12 1,8 0 2457,00 0 1184,76  

3031 e 3301 12 2,4 1 2204,55 2 1398,96  

3032 e 3302 12 2,4 1 3223,62 1 2880,99  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

Tabela V.23 - Resultados dos lascamentos e permeabilidade a cloretos  
das misturas de referência (sem fibras): 

Cód. 
da 

Mistura 

Identifica
ção 

Metac
. 

Lasca-
mentos 

Soma 
Lascam. 

Coulombs 

R 51 0 0 
R 51 0 0 
R 51 0 0 
R 51 0 0 
R 51 0 0 
R 51 0 1 

1 3.137,58 

1000 15 1 0 
1000 15 1 0 
1000 15 1 0 
1000 15 1 1 
1000 15 1 1 
1000 15 1 0 

2 2.018,79 

2000 20 2 0 
2000 20 2 0 
2000 20 2 0 
2000 20 2 1 
2000 20 2 0 
2000 20 2 1 

2 2.401,47 

3000 22 3 0 
3000 22 3 0 
3000 22 3 1 
3000 22 3 0 
3000 22 3 1 
3000 22 3 1 

3 1.098,54 

exposições ao fogo:  24 Lascamentos: 8 33,33% 

 

Possíveis correlações foram procuradas entre a permeabilidade a cloretos das misturas no 

estado natural e os lascamentos sofridos no forno. Os resultados são apresentados nas Figuras 

5.15 e 5.16: 
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Fig. 5.15 – Permeabilidade a cloretos x Lascamento ao fogo das misturas com fibras. 

Na figura anterior, devido a uma discrepância em relação às misturas com 1 (um) lascamento, 

provavelmente por falta de homogeneidade nas operações de mistura das fibras e moldagem 

dos corpos de prova, apresentou-se fraca a dependência entre uma baixa permeabilidade a 

cloretos com um maior número de lascamentos no forno (r2 = 0,604). 
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Fig. 5.16 – Permeabilidade a cloretos x Lascamentos ao fogo das misturas sem fibras. 

 

Para as quatro misturas que não continham fibras, houve uma forte dependência entre a 

permeabilidade a cloretos e o número de lascamentos sofridos pela mistura. Com um 

coeficiente de correlação de 0,962, um aumento na permeabilidade aos íons cloreto significou 

queda no número de lascamentos. 
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5.4       Análises de Imagens 

 
5.4.1    Taxa de fissuração por corante e microscopia ótica 

Ainda visando estudar o lascamento do CAD e de acordo com o programa estabelecido no 

item 4.4.1, as alterações de fissuração das 30 (trinta) misturas pela passagem ao forno nas 

condições de incêndio foram analisadas a partir de micrografias de lâminas delgadas coletadas 

em microscópio ótico. O trabalho aqui envolveu 240 micrografias, sendo 120 (cento e vinte) 

no material em estado natural (N) e outras 120 (cento e vinte) após ensaio ao forno (F). Foram 

utilizadas médias de 4 (quatro) micrografias por lâmina, todas escolhidas de modo a 

representar o estado de fissuração da lâmina como um todo. O resultado global está exposto 

no ANEXO C. 

Com base na teoria estatística para as pequenas amostras, os resultados para algumas 

misturas, acrescidos dos valores máximo e mínimo estimados para cada média, dentro do 

intervalo de confiança de 95%, estão apresentados na Tabela V.24.  

 

Tabela V.24 – Taxa de fissuração de misturas ao passar pelo incêndio padrão 

Lâminas / 
Misturas. 

Áreas 
Fissuradas 
(Natural) 

Médias de 
Fissuração 

Fator de variação 
para 95% de 

confiança 

Áreas 
Fissuradas 

(Forno) 

Médias de 
Fissuração 

Fator de variação 
para 95% de 

confiança 

Taxa de 
fissuração 

0,084 2,259 
0,541 

0,637 0,547 
1,099 

2,134 0,547 

1,437 0,962 
1 

2102 

0,486 
Média mín. esperada = 0,289 
 Média máx. esperada = 0,985 4,214 

Média mín. esperada = 0,967 
Média máx. esperada = 3,300 

3,35 

        
0,946 2,336 
0,857 

1,143 0,547 
2,352 

2,518 0,547 

1,568 2,839 

39 
3032 

1,201 
Média mín. esperada = 0,518 
Média máx. esperada = 1,768 2,543 

Média mín. esperada = 1,141 
Média máx. esperada = 3,894 

2,20 

      
1,182 4,594 
0,103 

0,873 0,547 
0,703 

2,777 0,547 

0,133 4,832 

16 
2202 

  
  2,074 

Média mín. esperada = 0,396 
Média máx. esperada = 1,350 0,977 

Média mín. esperada = 1,258 
Média máx. esperada = 4,295 

3,18 

        
1,315 5,393 
1,593 

1,567 0,547 
4,817 

4,984 0,547 

1,736 4,622 
31 

2022 

1,621 
Média mín. esperada = 0,710 
Média máx. esperada = 2,424 5,104 

Média mín. esperada =2,259 
Média máx. esperada = 7,709 

3,18 

 

Na Figura 5.17 estão mostradas as 16 (dezesseis) micrografias das misturas nos 1, 39, 16 e 31 

nas versões natural (N) e de forno (F), que deram origem aos resultados acima expostos.  
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Em termos de resultados globais, ou seja, considerando-se as 120 lâminas queimadas em 

relação às 120 lâminas ao natural, houve um acréscimo na taxa de fissuração média passando-

a de 1,00 para 3,379.  Considerando-se separadamente, as misturas com fibras de 

polipropileno teriam crescido sua fissuração por um fator médio de 3,394, enquanto as 

misturas de sisal cresceram por fator de 3,364. 

 

3032.1 N 
 

3032.2 N 
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2202.4 F 

 

Fig. 5.17 – Micrografias das lâminas 3032 e 2202 usadas para determinação da taxa de 

fissuração 

 

5.4.1.1    Correlação lascamentos x taxa de fissuração por corante 
 

Das 30 (trinta) misturas analisadas por corante e microscopia ótica, 15 não haviam sofrido 

qualquer lascamento, 7 (sete) delas sofreram 1 lascamento, 5 sofreram 2 e as últimas 3 

sofreram outros 3 lascamentos. A Tabela V.25 lista todas elas, apresentando a taxa de 

fissuração individual.  
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Tabela V.25 - No. de Lascamentos x Taxa de fissuração por impregnação com corante 

 

Mistura 
Código 

No. de 
Lascamentos

. 

Área média 
Fissurada   N 

Área média 
Fissurada  F 

Taxa de 
Fissuração 

F/N 

Resumos dos 
fatores de 
fissuração 

44 / 2101 0 0,27 2,53 9,38 lascam. forno 
11 / 0201 0 0,34 2,62 7,60 0 4,529 
16 / 2202 0 0,87 2,78 3,18 1 4,071 
41 / 1202 0 0,97 2,27 2,33 2 2,695 
46 / 3202 0 0,89 4,78 5,38 3 2,681 
52 / 3201 0 0,52 2,35 4,49 
9 / 0012 0 1,23 3,88 3,15 

17 / 2012 0 1,44 3,47 2,41 
3 / 1021 0 0,43 3,18 7,39 

 

1O/3022 0 0,73 1,34 1,84 
26 / 1022 0 0,53 2,49 4,69 
31 / 2022 0 1,57 4,98 3,18 
35 / 2021 0 0,51 3,09 6,04 
7 / 1032 0 1,57 3,94 2,51 

47 / 1031 0 1,01 4,42 4,37 
    4,53 
     

01 /2102 1 0,637 2,134 3,35 
32 / 0101 1 0,99 3,987 4,03 
33 / 3011 1 0,364 1,933 5,31 
21 / 0022 1 1,712 4,363 2,55 
36 / 0031 1 0,673 3,515 5,22 
39 / 3032 1 1,143 2,518 2,20 
40 / 2031 1 0,543 3,167 5,83 

    4,07 
     

05 / 1101 2 1,728 3,854 2,23 
28 / 3101 2 0,872 2,11 2,42 
24 / 1301 2 1,071 3,732 3,48 
25 / 2302 2 2,131 6,417 3,01 
12 / 1011 2 0,728 1,696 2,33 

    2,70 
     

23 / 0202 3 0,926 2,692 2,91 
02 /2301 3 1,049 3,094 2,95 
13 / 0302 3 0,237 0,518 2,19 

    2,68 

 
• Misturas da fibra PP 

• Misturas da fibra SS 

Os resultados médios da Tabela V.25 levados a um gráfico mostram uma interdependência 

entre o número de lascamentos ocorridos nos ensaios ao forno e a taxa de fissuração sofrida 

pelas respectivas misturas. Pela Figura 5.18, vê-se uma correlação que superou 88%, assim, 

misturas que fissuraram com maior intensidade sofreram menor número de lascamentos. 
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Fig. 5.18 – No de lascamentos x taxa de fissuração pela exposição ao fogo. 

 

 

5.4.2    Resultados com a utilização da microscopia eletrônica 

 

5.4.2.1 Taxa de fissuração por MEV 

 

As lâminas 1011, 0302, 1301, 2021 e 3202 foram escolhidas para investigação dentro da 

intenção de se estudar os lascamentos do CAD adicionados de fibras por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e dentro do modo elétrons retroespalhados. Todas elas tiveram 

preparadas uma lâmina do material ao natural e outra após passagem pelo forno. Para a 

determinação da área fissurada em uma micrografia, não importa efetivamente a ampliação 

com que se captou aquela imagem. Por isso, na Tabela V.26 estão apresentados os resultados 

da fissuração por MEV, onde se utilizou o programa Quantikov com todos aqueles cuidados 

para definir os pontos adequados para a operação de limiarização, binarização, aplicação de 

filtros para eliminação de ruídos indesejáveis e quantificação. 
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Tabela V.26 – Dados de fissuração por MEV no Quantikov 
 

Natural Forno  No  
Código/ 
Lascam. µfoto Aumento 

% 
Vazios Média µfoto Aumento 

% 
Vazios Média 

12F-01 35x 4,33 
12N-01 35x 2,15 

12F-02 70x 2,88 
12F-04 35x 3,16 
12F-05 35x 2,60 12N-04 35x 1,34 
12F-06 70x 3,55 
12F-07 70x 2,53 

12N-12 35x 1,45 
12F-09 40x 3,11 
12F-11 35x 2,99 
12F-13 35x 3,37 

12 
 

1011 / 2 

12N-13 75x 1,58 

1,63 

12F-14 35x 2,08 

3,06 

 

13F-01 100x 3,82 
13N-12 65x 1,17 

13F-02 100x 3,87 
13F-03 35x 3,19 

13N-14 85x 1,55 
13F-08 95x 3,66 
13F-09 35x 3,85 

13 
 

0302 / 3 
13N-15 60x 0,91 

1,21 

13F-12 80x 4,06 

3,74 

 
24F-01 37x 3,83 

24N-01 35x 1,43 
24F-04 150x 5,26 
24F-07 35x 6,78 

24N-05 100x 1,69 
24F-08 35x 5,64 
24F-10 37x 2,87 

24N-08 170x 1,13 
24F-11 150x 2,94 
24F-12 100x 4,19 

24N-17 35x 0,65 
24F-14 35x 5,17 

24 
 

1301 / 2 

24N-18 35x 0,71 

1,12 

24F-16 50x 4,64 

4,59 

 
35F-01 35x 4,36 
35F-03 35x 4,98 
35F-04 40x 5,48 
35F-07 100x 3,41 
35F-09 50x 7,15 
35F-10 35x 3,61 
35F12 90x 4,11 

35 
 

2021 / 0 
 
 

35N-01 
35N-05 
35N-06 
35N-07 

35x 
35x 
35x 
35x 

1,31 
1,79 
1,69 
1,51 

1,57 

35F13 170x 1,97 

4,38 

 
46N-01 35x 1,36 
46N-02 100x 1,12 
46N-03 150x 1,33 
46N-08 50x 1,13 

 
46 
 

3202 / 0 
46N-11 150x 0,50 

1,09 

46F-10 
46F-07 
46F-11 
46F-12 

150x 
35x 
35x 
35x 

3,95 
3,86 
4,02 
6,53 

4,59 
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Na Figura 5.19 é apresentada a seqüência principal para a determinação da área de fissuras da 
micrografia 1301F08 da lâmina 1301F. 
 

 

Lâmina 1301F 

micrografia 1301F08 

Ampliação: 35x 

 

Lâmina 1301 F 

micrografia 1301F08 

(ponto de limiarização) 

 

5,64% de áreas 

fissuradas da 

micrografia 1301F08 

(ao negativo) 

 

Fig. 5.19 – Preparação da micrografia 1301F08 para determinação da área fissurada. 
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Ainda com base na teoria estatística para as pequenas amostras, os resultados para todas essas 

misturas, acrescidos dos valores máximo e mínimo estimados para cada média, de acordo 

com o número de amostras computadas, dentro do coeficiente de confiança de 95%, estão 

apresentados na Tabela V.27. 

Tabela V.27 – Estatísticas da taxa de fissuração por MEV no Quantikov 

Lâminas 
N 

Área 
fissurada 

Valores 
Estatísticos 

µ; 
 s; 
Cv 

Lâminas 
F 

Área 
fissurada 

Valores 
Estatísticos 

µ; 
s; 

 Cv 

Taxa de 
Fissuração 

F/N 
2,15 4,33 

1,34 2,88 

1,45 3,16 
12 

1011 / 2 

1,58 

1,63 
 

29,40 
1,15 - 2,11 2,6 

1,17 3,55 

1,55 2,53 13 
0303 / 3 

0,91 

1,21 
 

33,90 
0,80 - 1,62 3,11 

1,43 2,99 

1,69 3,37 
1,13 

12F 

2,08 

3,06 
 

18,6 
 

2,49 - 3,63 

0,65 3,82 

24 
1301 / 2 

0,71 

1,12 
26,30 

0,83 - 1,41 

3,87 

1,31 3,19 

1,79 3,66 

1,69 3,85 
35 

2021 / 0 

1,51 

1,58 
 

29,40 
1,12 - 2,04 

13F 

4,06 

3,74 
 

24,3 
 

2,83 - 4,65 

1,36 3,83 
1,12 5,26 

1,33 6,78 
1,13 5,64 

46 
3202 / 0 

0,52 

1,09 
26,30 

0,80 - 1,38 

1,3105 
 

0,396 
 

0,302 

2,87 

2,94 

4,19 

5,17 

24F 

4,64 

4,59 
 

19,9 
 

3,68 - 5,50 

4,36 
4,98 
5,48 
3,41 
7,15 
3,61 
4,11 

35F 

1,97 

4,38 
21,1 

3,46 - 5,30 

3,95 

3,86 

4,02 

 

46F 

6,53 

4,59 
29,4 

3,24 - 5,94 

3,995 
 

1,220 
 

0,306 

3,995 
 / 

1,310 
 

= 3,048 
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5.4.2.2    Resumo das alterações em fissuração 
 

 Um resumo dos dados obtidos pelos processos de análise da fissuração ocorrida durante o 

ensaio ao fogo estão apresentados na Tabela V.28. 

 

Tabela V.28 – Fatores médios de alteração na fissuração  

Processo 
Fissuração ao 

Natural  
Fissuração após 

Forno  

Fatores de 
alteração na 
fissuração 

Permeabilidade a 
cloretos 

2.018,68Coulombs 6.379,77Coulombs 3,160 

Impregnação por 
corante 

0,923% 3,119% 3,379 

Fissuração por  
MEV 

1,310% 3,995% 3,048 

 

Observando-se que os fatores de alteração na fissuração apurada pelos três processos aqui 

adotados estiveram bastante próximos, tendo ficado no pequeno intervalo entre 3,048 e 3,379, 

os resultados da análise de fissuração podem ser considerados satisfatoriamente semelhantes e 

pode-se dizer que, no incêndio padrão, para exposição a temperaturas da faixa de 800oC a 

850oC dos primeiros 25 a 30 minutos, em corpos de prova cilíndricos de 100x200mm, o 

concreto aumenta sua fissuração por um fator da ordem de 3,0 a 3,5. 

É interessante registrar também que essas alterações de fissuração guardaram uma certa 

interdependência com o número de lascamentos ocorridos no forno. Misturas que 

apresentaram menor taxa de fissuração, sofreram maior número de lascamentos. 

 

5.4.3     Distribuição de tamanhos de poros  

 

Conforme exposto no item 4.4.2.2, as determinações de diâmetro médio e distribuição de 

tamanhos de poros estarão sempre baseadas nos seguintes critérios: 

• Fixou-se a ampliação de 1.000x como ampliação micrográfica de referência para as 

comparações de diâmetro médio de poro das misturas estudadas; 

• O limite de limiarização/fatiamento adotado para as amostras digitalizadas foi aquela em 

que os vazios ocupavam uma área fixa da imagem igual a 5%, e 
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• Critério adotado de separação poro/fissura: foi considerado poro pelo analisador de 

imagens todo elemento com um fator de forma > 0,6 (pelo critério já citado), os outros 

foram considerados fissura e não entraram na quantificação. 

 

A Tabela V.29 contém um resumo bastante objetivo do que foi levantado em termos de 

porosidade por microscopia eletrônica de varredura, no modo elétrons retroespalhados, em 

associação com o analisador de imagens Quantikov. Nas 10 (dez) primeiras linhas da tabela 

estão os valores médios apurados para as misturas 1011, 0302, 1301, 2021 e 3202 nas versões 

natural (N) e após forno (F). Feita uma análise de variância para esses resultados, eles foram 

todos considerados estatisticamente semelhantes. Como pode ser notado na última coluna, o 

diâmetro médio para as misturas foi de 1,235µm e a relação água/aglomerantes média dessas 

misturas é de 0,300. Ampliando o leque de estudos, foram igualmente preparadas lâminas 

para os quatro traços de concreto anteriormente pesquisados e relacionados em Carvalho 

(2001), aqui denominados T1, T2, T3 e T4; todos incluídos na mesma tabela V.29. Cada um 

desses traços deu origem a quatro micrografias, todas com a ampliação de 1000x.  

Da lâmina T1 foram relacionadas as micrografias T12, T14, T16 e T18.  

Da lâmina T2 foram relacionadas as micrografias T22, T24, T26 e T28. 

Da lâmina T3 foram relacionadas as micrografias T32  T34  T36 e T38. 

Da lâmina T4 foram relacionadas as micrografias T42, T44, T46 e T48. 

Os valores de diâmetro médio para as amostras dos Ti e de relação A/C de cada um deles, 

encontram-se também na última coluna da citada tabela. 
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Tabela V.29 – Distribuição de tamanhos de poros por MEV no Quantikov 
                      (Aumentos de 1000x e imagens com 5% de vazios) 

 

Lâmina µfoto 
Fator de 

Forma (médio) 
% Poros com 

FF > 0,60 
No de Poros 
processados 

Diâmetro 
Médio 
(µµµµm) 

Médias 
e 

Rel. A/C 
1011N 12N03 0,83 4,27 253 1,258 
1011F 12F03 0,81 3,39 239 1,184 
0302N 13N03 0,80 3,92 193 1,399 
0302F 13F03 0,79 3,81 271 1,186 
1301N 14N03 0,82 4,13 270 1,225 
1301F 24F03 0,80 4,37 265 1,259 
2021N 35N03 0,84 4,19 312 1,128 
2021F 35F03 0,82 3,96 297 1,152 
3202N 46N03 0,81 3,19 183 1,280 
3202F 46F03 0,82 3,72 224 1,283 

1,235 
x = 0,300 

T12 0,81 4,11 127 1,703 
T14 0,80 3,97 130 1,708 
T16 0,84 4,07 87 2,014 

T1 

T18 0,79 4,25 130 1,759 

1,796 
x = 0,620 

T22 0,82 3,76 146 1,564 
T24 0,82 3,98 105 1,839 
T26 0,82 4,02 157 1,604 

T2 

T28 0,81 3,93 124 1,702 

1,677 
x = 0,517 

T32 0,82 4,18 154 1,640 
T34 0,83 4,06 166 1,581 
T36 0,82 4,11 147 1,640 

T3 

T38 0,82 4,41 157 1,667 

1,632 
x = 0,458 

T42 0,80 4,14 157 1,583 
T44 0,82 4,22 149 1,576 
T46 0,82 4,01 157 1,569 

T4 

T48 0,82 3,69 162 1,495 

1,556 
x = 0,338 

 

Comentários sobre os dados da Tabela acima: 

a) Da mesma forma foram feitas análises de variância, tendo sido encontrados resultados de 

semelhança dos diâmetros médios dentro de cada traço Ti e de diferença estatística em relação 

às médias para cada valor de A/C (última coluna da tabela), assim eles resultam comparáveis 

entre si, dentro da resolução aqui aplicada, onde 1pixel vale 0,129µm; 

b) A fissuração aumenta com a passagem pelo fogo, mas o diâmetro dos poros não; 

c) Há uma dependência direta e muito forte (R2 > 0,98) entre a relação água/aglomerantes e a  

    dimensão média dos poros, conforme a Figura 5.20: 
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0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65
1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

Relação Água/aglomerantes

Y = A + B1 * X

Parameter Value Error
------------------------------------------------------------
A 0,9827 0,02946
B1 0,83945 0,0638
------------------------------------------------------------

R-Square(COD) SD N P
------------------------------------------------------------
0,98296      0,01669 5 9,48619E-4
------------------------------------------------------------

Y =0,9827+0,83945 X

D
iâ

m
et

ro
 m

éd
io
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e 

po
ro

s 
(m

ic
ra

)
Relação Água/aglomerantes x Diâmetro médio de poros

 

Fig. 5.20 - Relação água/aglomerantes x Diâmetro médio dos poros 

 

A Figura 5.21 apresenta resumo do trabalho realizado com a micrografia 0302F03 (13F03), 

ficando na parte superior esquerda a imagem ao natural; na superior à direita está estampado o 

negativo da imagem preparada mostrando os 5% de vazios; na parte inferior direita foi fixado 

um resumo dos resultados dado pelo analisador de imagens e na parte inferior direita o gráfico 

com a distribuição de tamanhos dos poros (DTP). Nesta imagem foram processados 271 

elementos com fator de forma >0,6 (média de 0,79), ocupando 3,81% da área total e o 

diâmetro médio foi de 1,186µm. São valores que foram levados para a Tabela V.29. 
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Figura 5.21 – Análise da distribuição de tamanhos de poros da micrografia 0302F03. 

 

As Figura 5.22, 5.23, 5.24 e 5.25 mostram a mesma sistemática operacional da Figura 5.21, 

agora usadas para os concretos T1 a T4. 

Observação: até mesmo de forma puramente visual é possível perceber, nas micrografias da 

parte superior direita de todas as figuras, que os poros e vazios das misturas de menor relação 

água/aglomerantes são muito mais refinados, ou seja, de menores dimensões. Outro detalhe, 

acompanhando o citado refinamento, o número de elementos processados cresce quando os 

poros são menores; por exemplo, a micrografia da mistura 0302F03, acima, de relação 

água/aglomerantes = 0,30, teve 271 elementos processados; as outras tiveram 127, 105, 154 e 

157, confirmando o observado. 

 

 

 

 



 111 

  

  

Figura 5.22 – Análise da distribuição de tamanhos de poros da micrografia T12 

  

  

Figura 5.23 – Análise da distribuição de tamanhos de poros da micrografia T24 
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Figura 5.24 – Análise da distribuição de tamanhos de poros da micrografia T32 
 

  

  

Figura 5.25 – Análise da distribuição de tamanhos de poros da micrografia T46 
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5.4.4   Dimensão fractal dos concretos 

 

O critério para a determinação da dimensão fractal das misturas contou com micrografias 

MEV no modo elétrons retroespalhados com capturas semelhantes. A ampliação foi constante 

e de 1.000x com resolução equivalente a 0,129µm/pixel, em lotes de até 04 (quatro) 

micrografias por lâmina delgada, todas elas preparadas para binarização com 5% de vazios na 

imagem. A partir dos contornos com 1 pixel de espessura, a técnica foi executada no 

analisador Quantikov em oito passos de dilatação. Na Tabela V.30 e Figuras 5.26 e 5.27 estão 

apresentados os resultados para a micrografia 1301N12 (24N12).  

 

Tabela V.30 - Micrografia 1301N12 (24N12) ; Dimensão Fractal= 1,1886 
Imagem 24N 1 24N 3 24N 5 24N 7 24N 9 24N 11 24N 13 24N 15 

Área (µm)2 376.7 949.4 1395.5 1817.9 2238.8 2645.7 3055.6 3448.0 
Espessura 

Cont.(pixel) 
1 3 5 7 9 11 13 15 

Log esp 0 0,477 0,699 0,845 0,954 1,041 1,114 1,176 
“Perímetro” 376.7 316.5 279.1 259.7 248.8 240.5 235.0 229.9 
Log Perím. 2,576 2,500 2,446 2,414 2,396 2,381 2,371 2,361 

 
 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

2,35

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

Y = A + B1 * X

Parameter Value Error
------------------------------------------------------------
A        2,57932 0,00475
B1       -0,18864 0,00546
------------------------------------------------------------

R-Square(COD) SD N P
------------------------------------------------------------
0,995       0,00567 8 <0.0001
------------------------------------------------------------

Y =2,57932-0,18864 X

Lo
g 

do
 P

er
ím

et
ro

Log da espessura do contorno (pixels)

Dimensão Fractal - micrografia 1301N12 (24N12)
                 1000x - 0,129micra/pixel
                          DF = 1,1886

 
 

Fig. 5.26 – Reta log-log e dimensão fractal da micrografia 24N12 (1301N12). 
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Fig. 5.27 – Imagens dos oito passos para determinação da DF da micrografia (1301N12) 
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A Tabela V.31 apresenta um conjunto de importantes resultados para as 10 (dez) lâminas 
estudadas por MEV. Estão relacionados: o número de lascamentos sofridos no forno, as 
relações a/agl das respectivas misturas e os valores da dimensão fractal média de cada lâmina.  

 
Tabela V.31 - dimensão fractal, relações a/agl e no de lascamentos das misturas CAD estudadas. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A análise de variância revelou semelhança estatística entre os valores das dimensões fractais 

das lâminas acima citadas. Tal informação caracteriza não haver alteração na dimensão fractal 

na passagem pelo forno, nas condições do ensaio realizado.   

Continuando na exploração do caráter fractal da microestrutura dos concretos e, a exemplo do 

que foi feito em ralação à dimensão dos poros, foram determinadas também as dimensões 

fractais médias para os concretos de maiores relações água/aglomerantes (ou A/C) e que 

haviam sido ensaiados nas condições de incêndio padrão no trabalho de Carvalho (2001). É 

importante frisar que naquela oportunidade, nos ensaios a 700oC e 800oC, as misturas T1, T2 e 

T3 não sofreram qualquer lascamento e somente a mistura T4 sofreu, mesmo assim, um único 

lascamento, isto em 24 corpos de prova, ou seja, em 4,2% das vezes em que esteve exposto. 

Atuando com os mesmos critérios já descritos, obtiveram-se os valores das dimensões fractais 

para esses traços. A Tabela V.32 e as Figuras 5.28 e 5.29 expõem os dados para a micrografia 

T14. 

Dimensão Fractal da Mistura T1 - (A/C = 0,62) 
 

Tabela V.32 - Micrografia T14 = 1,1396 
Imagem T14/ 1 T14/ 3 T14/ 5 T14/ 7 T14/ 9 T14/ 11 T14/ 13 T14/ 15 

Área (µm2) 310.7 809.4 1243.9 1649.4 2047.7 2439.2 2835.3 3222.5 
Espessura 

Cont.(pixel) 
1 3 5 7 9 11 13 15 

Log esp 0 0,477 0,699 0,845 0,954 1,041 1,114 1,176 
“Perímetro” 310.7 269.8 248.8 235.6 227.5 221.7 218.1 214.8 
Log Perím. 2,492 2,431 2,396 2,372 2,357 2,346 2,339 2,332 

 
Média da Mistura T1: DF = 1,1452 

 

Rel. a/agl Dimensão Fractal Códigos 
das 

misturas Mistura Média Lâminas DF Média 
No de 

Lascamentos 

12N 1,1883 
1011 (12) 0,299 

12F 1,2051 
2 

13N 1,1895 
0302 (13) 0,296  

13F 1,1971 
3 

24N 1,1886 
1301 (24) 0,300 

24F 1,1901 
2 

35N 1,1806 
2021 (35) 0,302 

35F 1,1880 
0 

46N 1,2050 
3202 (46) 0,304 

0,300 

46F 1,2150 

1,1947 

0 
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Fig. 5.28 – Imagens dos oito passos para determinação da DF da micrografia T14 
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Fig. 5.29 – Dimensão fractal e reta log-log da micrografia T14. 
 
As dimensões fractais médias e as relações A/C dos concretos correspondentes são mostradas 
na Tabela V.33. 
 

Tabela V.33 – Valores de Dimensão Fractal e Rel. A/C para os concretos. 

 

Concretos Dimensão Fractal Relações A/C 
T1 1,1453 0,620* 
T2 1,1618 0,517* 
T3 1,1667 0,458* 
T4 1,1794 0,338 

Misturas CAD 1,1947 0,300 (média) 
 

Obs.: os traços marcados com (*) são de concretos comuns. 

As relações A/C dos concretos acima foram dosadas em laboratório e, portanto, são 

obviamente diferentes.  

Por ser fundamental para as comparações que serão aqui estabelecidas, resolveu-se apresentar 

na Tabela V.34 a análise de variância completa (ANOVA) para os valores da dimensão fractal 

envolvendo os concretos da tabela V.33.  

Vê-se nas três últimas colunas da referida tabela que os conjuntos de valores se apresentaram 

estatisticamente diferentes, com isso, comparáveis entre si. 
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Tabela V.34 – Análise de variância das Dimensões Fractais obtidas 

 

DIM. 
FRACTAL 

ANOVA 
            F 

Calculado 
F  

Tabela 
Resultado 

         
1,1569 1,145275 1,170 0,000590 3,46506E-0  6,85 3,06 Diferentes 
1,1396 1,35141E   2,56623E-0 2,02228E   
1,1252 3,22056E       
1,1594 4,03006E       

 1,99516E       
1,1636 1,1618  0,000060     
1,1381 3,24000E   3,45287E-0    
1,1835 5,61690E       
1,1620 4,70890E       

 4,00000E       
1,1765 1,1667  0,000008     
1,1630 9,60400E   8,07800E-0    
1,1561 1,36900E       
1,1712 1,12360E       

 2,02500E       
1,1872 1,1794  0,000096     
1,1692 6,16225E   7,44900E-0    
1,1752 1,03022E       
1,1858 1,72225E       

 4,16025E       
1,1806 1,1947  0,000632     
1,2050 0,000198   0,00025396    
1,1880 0,000106       
1,2150 4,48900E       

 4,12090E       

 

 
 
 
5.4.5   Correlação Dimensão fractal x Relação A/C 

 

Tomando-se, então, os valores da Tabela V.33, pode-se verificar se há correspondência entre 

as duas variáveis envolvidas.  

Pela Figura 5.30, comprova-se uma forte interdependência entre elas, no nível de resolução 

estudado (aumentos de 1.000x com um pixel valendo 0,129µm). O coeficiente de correlação 

r2 foi de 95,87%, portanto, bastante satisfatório sob este aspecto. 
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Fig. 5.30 – Correlação entre a Dimensão fractal e a Rel. a/agl (ou A/C). 

 

A constatação acima leva, inevitavelmente, o observador a procurar uma ligação maior de tais 

fatos com o fenômeno do lascamento nos incêndios, o que se dá com uma maior dificuldade 

de percolação do material.  

Para os mesmos teores de umidade, o problema do lascamento é muito mais brando, ou quase 

inexistente, em concretos comuns não densificados e é de forte incidência nos concretos de 

alto desempenho (CAD’s). Nestes últimos, a relação A/C é muito mais baixa (<0,40) e eles 

são mais densos pela adição de material pozolânico e redutores de água, os poros são muito 

menores e, acompanhando, a dimensão fractal fica também muito maior.  

 

5.4.6      Utilização da técnica SEM-EDS na identificação de componentes do concreto 

 

Como forma de ilustrar as potencialidades de aplicação desta técnica, na Figura 5.31 os 

pontos 1, 2 e 6 identificados na imagem da micrografia 12N01 (1011N01) são de um mesmo 

componente do concreto. Seus mapas composicionais de raios-x da Figura 5.32 comprovam 

tratar-se de um composto com cálcio, carbono e oxigênio. Na Tabela V.35, pela sua 
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concentração em peso, fecha-se a sua identificação química em CaCO3, ou seja, os pontos 1, 2 

e 6 são pontos da brita de calcário que compõe o CAD da mistura 12 aqui estudada.  

 

 

 

 
Fig. 5.31 – Pontos da micrografia 1011N01 observados por SEM-EDS 

 
 
 

   
 

Fig. 5.32 - Mapas composicionais de raios-x de pontos da imagem 1011N01 
 
 
 

Tabela V.35 – Concentração em peso de pontos da imagem 1011N01 
Weight Concentration % 

 C O Mg Al Si S K Ca Fe 

12N(1)_pt1 5.34    42.47        52.19    
12N(1)_pt2 4.98    41.00        54.03    
12N(1)_pt3 8.28    37.25   0.56    2.65    12.06   2.21    0.24    35.43   1.33    
12N(1)_pt4  53.26S   46.74       
12N(1)_pt5 7.72    36.73   0.36    4.67    9.04    1.36    0.17    35.85   4.10    
12N(1)_pt6 5.35    41.62        53.02    
12N(1)_pt7 8.49    38.36   0.39    3.25    11.10   2.01    0.24    34.22   1.93    
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O ponto 4, com 53,3% de 

oxigênio e 46,7% de silício, é o 

SiO2 de um grão da areia 

componente do concreto.  

  
 

                   Fig. 5.33 - Mapa composicional do ponto no 4 da micrografia 1011N01 

 

Os pontos 3, 5 e 7 da Figura 5.34, de composição bastante próxima entre si, podem ser 

partículas remanescentes do metacaulim, inicialmente grandes e ainda não totalmente 

consumidos, que não haviam reagido inteiramente com o hidróxido de cálcio, ou outros 

componentes do cimento, para formar os silicatos de cálcio característicos e outros produtos 

do aglomerante hidratado. De qualquer forma, para compostos grandes com mapas muito 

amplos, há a necessidade da montagem prévia de um Atlas com os mapas característicos para 

objetivar as identificações. Aqui, trata-se apenas de uma ilustração para mostrar o potencial 

do processo, tendo sido usada uma micrografia de ampliação muito pequena (35x), que pode 

não individualizar adequadamente os elementos de interesse. 

 

 
Fig. 5.34 – Mapas composicionais dos pontos 3, 5 e 7 da micrografia 1011N01 

 

 

Para completar o item, são apresentadas nas Figuras 5.35 e 5.36 micrografias com as fibras de 

sisal e de polipropileno com seus respectivos mapas de composição. 
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Fig. 5.35 – Mapas composicionais dos pontos 1 e 2 da fibra de sisal. 

 

 

 

 

Fig. 5.36 – Micrografia e mapa composicional da fibra de polipropileno. 
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5.4.7     Comportamento das fibras no incêndio padrão 

Como pode ser visualizado no lado direito da Figura 5.37, as fibras de sisal, após a queima, 

em ambiente com temperatura que superou os 800oC, permaneceram no local ocupando 

espaço, provavelmente um pouco menor do que o anteriormente ocupado. As fibras 

carbonizaram-se, mas não desapareceram. 

 

 

12N09 (1011N09) 

 

12F03 (1011F03) 

 

12N08 (1011N08) 

 

12F12 (1011F12) 

 

35N04 (2021N04) 

 

35F12 (2021F12) 

 

Fig. 5.37 - Fibras de SISAL antes e após ensaio ao fogo 
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Assim como as fibras de sisal, as de polipropileno também permaneceram ocupando espaço 

após a exposição ao fogo. As fibras PP não foram absorvidas pela microestrutura do material, 

contrariando o que afirmaram autores de grande relevância como Kalifa (2001). No 

comentário apresentado através da Figura 3.3, exposta neste trabalho, Kalifa afirma na 

explicação da mesma figura: “seção transversal de uma fibra PP observada através de um 

MEV. A fibra é visível no estado inicial (à esquerda), mas o polímero desapareceu após um 

tratamento a 200oC (à direita) e somente o leito da fibra é visível”. Provavelmente, na 

experiência relatada pelo citado autor tenha havido condições físicas e de tempo, com prazo 

suficiente para o processo de fusão e infiltração, mas tal situação efetivamente não ocorreu no 

ambiente de forno dos ensaios aqui realizados. 

 

13N14 (0302N14) 

 

13F06 (0302F06) 

 
24N03 (1301N03) 

 
24F06 (1301F06) 

 
46N11 (3202N11) 

 
46F12 (3202N11) 

 

Fig. 5.38 – Fibras de POLIPROPILENO antes e após ensaio ao fogo 
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Não há qualquer sinal de absorção nas micrografias coletadas das fibras PP, nem tampouco 

desapareceram de seu leito normal, como pode ser comprovado nas micrografias 0302F06, 

1301F06 e 3202F12 expostas no lado direito da Figura 5.38. No lado esquerdo aparecem 

fibras das mesmas misturas, mas no estado natural, ou seja, não queimadas. 
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6        Conclusões 

 
Com relação aos níveis de umidade do CAD nos lascamentos, foi constatado (ver Anexo D): 

• A absorção das amostras lascadas foi de 2,89% de sua massa seca (média geral: 3,37%); 

• O teor de umidade, ao entrarem no forno, era de 66,4% de sua taxa de saturação, portanto,  

• Os lascamentos ocorreram com as amostras num teor médio de umidade de 1,92%. 

• O teor de umidade mínimo no lascamento foi de 1,08%, obtido com as misturas 1011 e 

1012. Valores que podem ser considerados surpreendentemente baixos, e 

• O teor de umidade máximo no lascamento foi de 3,42%, obtido com as misturas 3000 e 

0202. 

Com base nos resultados deste estudo, foi possível concluir que os níveis de adição de 

metacaulim não apresentam influência significativa no fenômeno do lascamento do CAD.  

Pelos resultados de porosidade à água, pode-se dizer que uma dosagem de metacaulim, em 

substituição ao cimento, da ordem de 10% é uma medida recomendável para reduzir o 

diâmetro dos poros e baixar a permeabilidade aos íons cloreto, melhorando a qualidade dos 

concretos produzidos. 

A adição de fibras realmente reduz a incidência do lascamento. Houve queda na incidência 

dos 33,33% ocorridos com as misturas de referência para 22,92% com as fibras de 

polipropileno e apenas 11,11% com as de sisal. 

O comprimento das fibras também não apresentou influência no lascamento. Os resultados 

para fibras de 12mm e fibras de 20mm apresentaram baixa discrepância, tanto para as fibras 

PP, quanto para as fibras SS. 

O estudo mostrou que a adição de fibras atenua a tendência ao lascamento, mas, para os teores 

práticos de adição, não o previne totalmente.  

As fibras de sisal apresentaram melhor desempenho que as de polipropileno, sendo que na 

dosagem de 1,8 kg de fibras por m3 de concreto, em quarenta e oito exposições ao fogo só 

ocorreram três lascamentos.  

Em caso de opção pela utilização de fibras no CAD, os valores obtidos confirmam ser 

aconselhável uma dosagem na proporção de 2 kg por m3 de concreto para combater a 

incidência do lascamento em incêndios do tipo que ocorre em edificações. Dosagens menores 

perdem em eficiência e dosagens maiores passam a interferir de forma negativa em outras 

propriedades do concreto, como a própria resistência, que, afinal, se pretende alta. Outra 

opção seria utilizar o CAD sem fibras, aproveitando-o na sua plenitude em termos de 
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resistência e tensão admissível na estrutura, mas, recorrendo-se obrigatoriamente aos 

processos de proteção contra incêndio, a exemplo do que é exigido para as estruturas 

metálicas.  

O estudo permitiu entender e diferenciar alguns mecanismos de transporte de massa ocorridos 

no CAD ao passar por uma situação de incêndio. 

Pelos estudos de fissuração, pode-se dizer que, no incêndio padrão, para exposição a 

temperaturas da faixa de 800oC a 850oC dos primeiros 25 a 30 minutos, para áreas mais 

expostas como em corpos de prova cilíndricos de 100x200mm, o concreto sofre aumento na 

taxa de fissuração num fator da ordem de 3,0 a 3,5. 

A utilização da microscopia eletrônica de varredura aliada a um eficiente sistema analisador 

de imagens mostrou ser uma ferramenta indispensável no estudo da microestrutura do CAD. 

Foi possível comprovar através do Quantikov, perfeitamente atualizado e aprimorado por seu 

criador, Dr. Lúcio Carlos Martins Pinto, análises objetivas e perfeitamente reprodutíveis, 

desde que aplicados critérios adequados para comparação, com detalhamento preciso de todas 

as características ligadas a propriedades como fissuração, distribuição de tamanhos de poros, 

dimensão fractal da microestrutura e uma variada gama de outras possibilidades. 

Utilizando-se da análise de imagens e trabalhando-se com aumentos micrográficos fixos de 

1.000x, foi possível estabelecer interessantes correlações entre o tamanho médio de poros, a 

relação água/aglomerantes e a dimensão fractal, ligando-os ao percentual de lascamentos 

ocorridos no forno. O tamanho médio dos poros variou de forma direta com a relação 

água/aglomerantes num coeficiente superior a 98,2% e a dimensão fractal cresceu com a 

redução da relação água/aglomerantes num coeficiente superior a 95,8%.  
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7        Contribuições originais ao conhecimento 

 
Na Figura 7.1 é mostrada a ligação da dimensão fractal das misturas aqui estudadas com a 

porcentagem de lascamentos ocorridos nos vários ensaios. Todas as misturas foram ensaiadas 

em condições semelhantes e com base na ISO 834.  
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Fig. 7.1 - Porcentagem de lascamentos x dimensão fractal das misturas. 

 

Nesta pesquisa, misturas com dimensão fractal de até 1,1664 apresentaram um desempenho 

com 0% de lascamentos. Para dimensões fractais de 1,1794 e mais, os lascamentos já 

passaram a ocorrer. Considerando-se 1,170 como valor limite e, ainda, que na Figura 5.30 foi 

possível estabelecer a equação de correlação entre a dimensão fractal e a Rel. 

água/aglomerantes das misturas, pode-se dizer que traços de concreto com rel. A/C superiores 

a 0,44 teriam grandes probabilidades de não sofrerem lascamentos em situação de incêndio 

padrão, se estiverem com umidade interna igual ou inferior a 66% de sua umidade de 

saturação, condição em que foram ensaiadas e que é muito comum aos concretos secos ao ar 

em ambientes como os da cidade de Ouro Preto. Para maiores umidades internas e menores 

relações A/C, a tendência ao lascamento cresce intensamente. 
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8        Relevância dos resultados 
 

* O estudo mostrou que a adição de fibras atenua a tendência ao lascamento de concretos 

secos ao ar, mas não o previne totalmente. Terão relevante influência: a relação 

água/aglomerantes e a umidade interna do CAD. Quanto menor a primeira e maior a segunda, 

maior a tendência ao lascamento. Algumas misturas sofreram lascamento com umidade 

interna tão baixa quanto 1,08% de sua massa seca. 

 

 * É possível afirmar que se o CAD for utilizado na sua plenitude em termos de tensão 

admissível, ele necessitará de proteção contra incêndio, a exemplo do que é exigido para as 

estruturas metálicas. 

 

* A necessidade de fixar corpos de prova na lateral do forno para a realização dos ensaios 

mostrou toda a eficácia do gesso como material de proteção ao calor. A baixa relação 

custo/benefício deve tornar o gesso ainda altamente competitivo para essa função, mesmo 

com o grande desenvolvimento de novos materiais. 
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9        Sugestões para trabalhos futuros 
 

* Objetivando eficiência no controle de qualidade, realizar pesquisas sistemáticas visando a 

montagem de um Atlas para identificação rápida dos componentes do CAD pelo sistema 

SEM-EDS; isto para materiais característicos de regiões de grande consumo, como as regiões 

metropolitanas. 

 

* Realizar estudos sobre a ofensividade do tipo de superplastificante empregado no CAD em 

situação de incêndio, tanto para as dosagens utilizadas quanto para a liberação de gases 

tóxicos. 

 

* Realizar experiências visando maior detalhamento das correlações entre a Rel. A/Agl, a 

distribuição de tamanhos de poros (ou diâmetro médio dos poros) e a resistência mecânica do 

material, utilizando a análise de imagens. 

 

* Promover investigação quanto à tendência aos lascamentos para vários teores de umidade 

interna do CAD no momento da exposição ao calor. 

 

* Desenvolver linha de pesquisa através da aplicação de modelos numéricos convenientes ao  

estudo do lascamento do CAD. 
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11       Artigo gerado dessa Tese 

 

Parte dos conhecimentos adquiridos nesta pesquisa e os resultados obtidos foram reunidos em 

um artigo intitulado “Um estudo da influência das adições de metacaulim e fibras orgânicas 

no lascamento do CAD exposto ao fogo”. Este artigo foi aprovado e incluído no 47o CBC do 

IBRACON (Instituto Brasileiro do Concreto), realizado em setembro/2005 em Recife-PE, 

tendo recebido o Código 47cbc0212. A divulgação dos demais resultados conseguidos nesta 

pesquisa deverá ser continuada com a elaboração de novas publicações em revistas 

especializadas e pela participação em seminários e congressos. 
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ANEXO A 

Dados do ensaio de porosidade à água: 
 

Mistura Código M ar Mseco Msat Msat
im Volume 

(cm³) 
Ab % 

Porosidade 
(%) 

Média 

Ra 1942 1915 1978 1186 792 3,29  7,95 

Rb 1768 1704 1808 1061 747 6,10  13,92 

Rc 1786 1729 1824 1070 754 5,49  12,6 

Rd 1792 1734 1837 1080 757 5,94  13,61 

51 1   3819 3925 2338 1587 2,78  6,68 

51 

51 2   3808 3894 2313 1581 2,26  5,44 

10,03 

1000a 1942 1936 1975 1191 784 2,01  4,97 

1000b 1868 1856 1900 1135 765 2,37  5,75 

1000c 1836 1827 1868 1106 762 2,24  5,38 

1000d 1862 1844 1893 1126 767 2,66  6,39 

15 1   3844 3924 2355 1569 2,08  5,1 

15 

15 2   3871 3953 2354 1599 2,12  5,13 

5,45 

2000a 1906 1871 1932 1161 771 3,26  7,91 

2000b 1816 1755 1839 1069 770 4,79  10,91 

2000c 1828 1791 1862 1084 778 3,96  9,13 

2000d 1824 1808 1878 1102 776 3,87  9,02 

20 1   3721 3880 2304 1576 4,27  10,09 

20 

20 2   3748 3879 2303 1576 3,50  8,31 

9,23 

3000a 1919 1885 1947 1169 778 3,29  7,97 

3000b 1789 1720 1817 1060 757 5,64  12,81 

3000c 1813 1755 1836 1068 768 4,62  10,55 

3000d 1796 1772 1832 1073 759 3,39  7,91 

22 1   3771 3885 2307 1578 3,02  7,22 

22 

22 2   3787 3916 2327 1589 3,41  8,12 

9,10 

0011a 1881 1874 1914 1144 770 2,13  5,19 

0011b 1843 1833 1879 1107 772 2,51  5,96 

0011c 1855 1846 1893 1111 782 2,55  6,01 

0011d 1844 1837 1881 1108 773 2,40  5,69 

50 1   3812 3901 2323 1578 2,33  5,64 

50 

50 2   3740 3862 2298 1564 3,26  7,8 

6,18 

0012a 1907 1859 1948 1162 786 4,79  11,32 

0012b 1779 1725 1826 1073 753 5,86  13,41 

0012c 1781 1721 1821 1072 749 5,81  13,35 

0012d 1793 1744 1822 1077 745 4,47  10,47 

9 1   3676 3811 2244 1567 3,67  8,62 

9 

9 2   3798 3898 2317 1581 2,63  6,33 

10,08 

0021a 1912 1891 1939 1163 776 2,54  6,19 

0021b 1856 1822 1887 1105 782 3,57  8,31 

0021c 1836 1807 1864 1096 768 3,15  7,42 

0021d 1846 1822 1869 1103 766 2,58  6,14 

42 1   3792 3895 2325 1570 2,72  6,56 

42 

42 2   3774 3899 2323 1576 3,31  7,93 

7,09 

 
 
 

segue 
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Mistura Código M ar Mseco Msat Msat
im Volume 

(cm³) 
Ab % 

Porosidade 
(%) 

Média 

0022a 1928 1915 1964 1182 782 2,56  6,27 

0022b 1848 1842 1882 1107 775 2,17  5,16 

0022c 1805 1793 1842 1110 732 2,73  6,69 

0022d 1852 1841 1886 1087 799 2,44  5,63 

21 1   3826 3913 2335 1578 2,27  5,51 

21 

21 2   3796 3883 2305 1578 2,29  5,51 

5,86 

0031a 1912 1896 1950 1173 777 2,85  6,95 

0031b 1803 1781 1840 1072 768 3,31  7,68 

0031c 1829 1806 1866 1091 775 3,32  7,74 

0031d 1805 1791 1841 1074 767 2,79  6,52 

36 1   3774 3892 2311 1581 3,13  7,46 

36 

36 2   3692 3829 2268 1561 3,71  8,78 

7,52 

0032a 1916 1886 1946 1170 776 3,18  7,73 

0032b 1823 1774 1849 1075 774 4,23  9,69 

0032c 1768 1724 1791 1035 756 3,89  8,86 

0032d 1806 1783 1841 1071 770 3,25  7,53 

8 1   3753 3884 2307 1577 3,49  8,31 

8 

8 2   3757 3862 2291 1571 2,79  6,68 

8,13 

1011a 1942 1926 1973 1189 784 2,44  5,99 

1011b 1817 1803 1851 1084 767 2,66  6,26 

1011c 1814 1804 1845 1082 763 2,27  5,37 

1011d 1865 1852 1897 1119 778 2,43  5,78 

12 1   3761 3840 2283 1557 2,10  5,07 

12 

12 2   3822 3898 2308 1590 1,99  4,78 

5,61 

1012a 1970 1948 1999 1209 790 2,62  6,46 

1012b 1788 1772 1817 1069 748 2,54  6,02 

1012c 1837 1807 1866 1105 761 3,27  7,75 

1012d 1830 1813 1859 1086 773 2,54  5,95 

38 1   3816 3933 2342 1591 3,07  7,35 

38 

38 2   3789 3866 2285 1581 2,03  4,87 

6,42 

1021a 1920 1881 1962 1180 782 4,31  10,36 

1021b 1778 1721 1819 1049 770 5,69  12,73 

1021c 1788 1715 1837 1063 774 7,11  15,76 

1021d 1782 1724 1832 1061 771 6,26  14,01 

3 1   3717 3853 2284 1569 3,66  8,67 

3 

3 2   3762 3907 2312 1595 3,85  9,09 

11,77 

1022a 1951 1917 1983 1193 790 3,44  8,35 

1022b 1770 1700 1803 1039 764 6,06  13,48 

1022c 1782 1726 1811 1052 759 4,92  11,2 

1022d 1762 1732 1805 1052 753 4,21  9,69 

26 1   3711 3866 2297 1569 4,18  9,88 

26 

26 2   3781 3894 2314 1580 2,99  7,15 

10,09 

 
 
 
 
 

segue 
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Mistura Código M ar Mseco Msat Msat
im Volume 

(cm³) 
Ab % 

Porosidade 
(%) 

Média 

1031a 1974 1964 2014 1223 791 2,55  6,32 

1031b 1750 1733 1795 1038 757 3,58  8,19 

1031c 1776 1759 1818 1054 764 3,35  7,72 

1031d 1775 1762 1814 1053 761 2,95  6,83 

47 1   3698 3805 2235 1570 2,89  10,31 

47 

47 2   3620 3768 2214 1554 4,09  9,52 

7,96 

1032a 1923 1912 1958 1183 775 2,41  5,94 

1032b 1794 1779 1830 1065 765 2,87  6,67 

1032c 1802 1792 1833 1067 766 2,29  5,35 

1032d 1808 1797 1843 1076 767 2,56  6 

7 1   3758 3871 2302 1569 3,01  7,2 

7 

7 2   3813 3904 2309 1595 2,39  5,71 

6,55 

2011a 1954 1932 1990 1197 793 3,00  7,31 

2011b 1782 1756 1813 1054 759 3,25  7,51 

2011c 1811 1795 1838 1073 765 2,40  5,62 

2011d 1804 1778 1826 1060 766 2,70  6,27 

4 1   3783 3871 2307 1564 2,33  5,63 

4 

4 2   3782 3879 2301 1578 2,56  6,15 

6,33 

2012a 1942 1926 1977 1187 790 2,65  6,46 

2012b 1788 1736 1822 1050 772 4,95  11,14 

2012c 1782 1719 1811 1047 764 5,35  12,04 

2012d 1782 1720 1812 1048 764 5,35  12,04 

17 1   3718 3849 2269 1580 3,52  8,29 

17 

17 2   3680 3832 2266 1566 4,13  9,71 

9,5 

2021a 1924 1902 1948 1173 775 2,42  5,94 

2021b 1804 1764 1829 1057 772 3,68  8,42 

2021c 1802 1773 1827 1055 772 3,05  6,99 

2021d 1832 1807 1856 1073 783 2,71  6,26 

35 1   3728 3809 2240 1569 2,17  5,16 

35 

35 2   3690 3778 2219 1559 2,38  5,64 

6,36 

2022a 1958 1914 1982 1192 790 3,55  8,61 

2022b 1778 1708 1800 1044 756 5,39  12,17 

2022c 1788 1712 1808 1050 758 5,61  12,66 

2022d 1748 1674 1770 1014 756 5,73  12,7 

31 1   3706 3859 2285 1574 4,13  9,72 

31 

31 2   3752 3873 2285 1588 3,22  7,62 

10,58 

2031a 1948 1872 1977 1192 785 5,61  13,38 

2031b 1770 1698 1801 1040 761 6,07  13,53 

2031c 1787 1728 1822 1056 766 5,44  12,27 

2031d 1778 1730 1808 1047 761 4,51  10,25 

40 1   3673 3806 2245 1561 3,62  8,52 

40 

40 2   3798 3898 2308 1590 2,63  6,29 

10,12 

 
 
 
 

segue 
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Mistura Código M ar Mseco Msat Msat
im Volume 

(cm³) 
Ab % 

Porosidade 
(%) 

Média 

2032a 1948 1928 1977 1196 781 2,54  6,27 

2032b 1819 1805 1846 1070 776 2,27  5,28 

2032c 1808 1788 1837 1061 776 2,74  6,31 

2032d 1790 1768 1818 1053 765 2,83  6,54 

14 1   3675 3810 2248 1562 3,67  8,64 

14 

14 2   3757 3872 2299 1573 3,06  7,31 

6,73 

3011a 1944 1924 1981 1196 785 2,96  7,26 

3011b 1790 1752 1828 1062 766 4,34  9,92 

3011c 1824 1810 1855 1082 773 2,49  5,82 

3011d 1808 1785 1842 1078 764 3,19  7,46 

33 1   3769 3872 2284 1588 2,73  6,49 

33 

33 2   3767 3863 2286 1577 2,55  6,09 

6,99 

3012a 1946 1904 1979 1188 791 3,94  9,48 

3012b 1722 1646 1757 999 758 6,74  14,64 

3012c 1736 1663 1765 1005 760 6,13  13,42 

3012d 1759 1706 1793 1031 762 5,10  11,42 

37 1   3671 3832 2254 1578 4,39  10,2 

37 

37 2   3753 3854 2273 1581 2,69  6,39 

10,98 

3021a 1906 1871 1930 1160 770 3,15  7,66 

3021b 1780 1717 1809 1036 773 5,36  11,9 

3021c 1790 1725 1820 1048 772 5,51  12,31 

3021d 1820 1782 1846 1061 785 3,59  8,15 

30 1   3726 3859 2282 1577 3,57  8,43 

30 

30 2   3761 3858 2273 1585 2,58  6,12 

8,92 

3022a 1926 1861 1952 1174 778 4,89  11,7 

3022b 1859 1782 1882 1095 787 5,61  12,71 

3022c 1862 1776 1884 1093 791 6,08  13,65 

3022d 1824 1755 1848 1062 786 5,30  11,83 

10 1   3707 3859 2286 1573 4,10  9,66 

10 

10 2   3831 3933 2338 1595 2,66  6,39 

10,84 

3031a 1935 1888 1968 1187 781 4,24  10,24 

3031b 1792 1726 1831 1052 779 6,08  13,48 

3031c 1754 1689 1792 1025 767 6,10  13,43 

3031d 1772 1704 1805 1041 764 5,93  13,22 

6 1   3772 3882 2314 1568 2,92  7,02 

6 

6 2   3754 3862 2290 1572 2,88  6,87 

10,20 

3032a 1942 1923 1978 1199 779 2,86  7,06 

3032b 1788 1762 1825 1054 771 3,58  8,17 

3032c 1800 1780 1834 1065 769 3,03  7,02 

3032d 1788 1773 1819 1052 767 2,59  6 

39 1   3729 3855 2279 1576 3,38  7,99 

39 

39 2   3697 3805 2241 1564 2,92  6,91 

7,41 

 
 
 
 
 

segue 
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Mistura Código M ar Mseco Msat Msat
im Volume 

(cm³) 
Ab % 

Porosidade 
(%) 

Média 

0101a 1940 1933 1979 1205 774 2,38  5,94 

0101b 1821 1806 1863 1095 768 3,16  7,42 

0101c 1816 1804 1855 1081 774 2,83  6,59 

0101d 1809 1800 1847 1070 777 2,61  6,05 

32 1   3756 3845 2285 1560 2,37  5,71 

32 

32 2   3829 3913 2321 1592 2,19  5,28 

6,62 

0102a 1952 1944 1996 1208 788 2,67  6,6 

0102b 1780 1776 1821 1068 753 2,53  5,98 

0102c 1796 1776 1845 1086 759 3,89  9,09 

0102d 1755 1751 1824 1072 752 4,17  9,71 

49 1   3846 3930 2347 1583 2,18  5,31 

49 

49 2   3722 3865 2288 1577 3,84  9,07 

7,60 

0201a 1912 1903 1948 1182 766 2,36  5,87 

0201b 1790 1758 1832 1071 761 4,21  9,72 

0201c 1872 1868 1913 1123 790 2,41  5,7 

0201d 1820 1814 1861 1089 772 2,59  6,09 

11 1   3785 3886 2309 1577 2,67  6,4 

11 

11 2   3755 3897 2321 1576 3,78  9,01 

7,46 

0202a 1900 1871 1936 1162 774 3,47  8,4 

0202b 1852 1807 1891 1110 781 4,65  10,76 

0202c 1826 1782 1861 1092 769 4,43  10,27 

0202d 1812 1780 1847 1082 765 3,76  8,76 

23 1   3851 3959 2362 1597 2,80  6,76 

23 

23 2   3791 3903 2314 1589 2,95  7,05 

8,67 

0301a 1946 1932 1972 1195 777 2,07  5,15 

0301b 1814 1779 1850 1073 777 3,99  9,14 

0301c 1804 1769 1834 1065 769 3,67  8,45 

0301d 1852 1833 1880 1098 782 2,56  6,01 

19 1   3785 3870 2306 1564 2,25  5,43 

19 

19 2   3805 3898 2311 1587 2,44  5,86 

6,66 

0302a 1937 1924 1972 1194 778 2,49  6,17 

0302b 1839 1823 1874 1092 782 2,80  6,52 

0302c 1812 1801 1844 1072 772 2,39  5,57 

0302d 1835 1815 1868 1092 776 2,92  6,83 

13 1   3768 3876 2303 1573 2,87  6,87 

13 

13 2   3770 3895 2313 1582 3,32  7,9 

6,56 

1101a 1915 1897 1958 1190 768 3,22  7,94 

1101b 1800 1763 1846 1067 779 4,71  10,65 

1101c 1791 1767 1837 1058 779 3,96  8,99 

1101d 1790 1777 1830 1057 773 2,98  6,86 

5 1   3752 3840 2253 1587 2,35  5,55 

5 

5 2   3711 3839 2270 1569 3,45  8,16 

8,03 

 
 
 
 

segue 
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Mistura Código M ar Mseco Msat Msat
im Volume 

(cm³) 
Ab % 

Porosidade 
(%) 

Média 

1102a 1940 1933 1977 1202 775 2,28  5,68 

1102b 1776 1772 1814 1049 765 2,37  5,49 

1102c 1751 1742 1792 1025 767 2,87  6,52 

1102d 1776 1771 1816 1050 766 2,54  5,87 

43 1   3740 3841 2271 1570 2,70  6,43 

43 

43 2   3662 3788 2234 1554 3,44  8,11 

6,35 

1201a 1942 1930 1979 1199 780 2,54  6,28 

1201b 1816 1802 1853 1084 769 2,83  6,63 

1201c 1813 1804 1846 1080 766 2,33  5,48 

1201d 1806 1784 1835 1068 767 2,86  6,65 

18 1   3751 3846 2288 1558 2,53  6,1 

18 

18 2   3753 3862 2299 1563 2,90  6,97 

6,35 

1202a 1914 1869 1950 1173 777 4,33  10,42 

1202b 1722 1681 1761 1012 749 4,76  10,68 

1202c 1726 1677 1773 1015 758 5,72  12,66 

1202d 1772 1726 1810 1052 758 4,87  11,08 

41 1   3648 3802 2242 1560 4,22  9,87 

41 

41 2   3698 3819 2258 1561 3,27  7,75 

9,97 

1301a 1945 1939 1981 1204 777 2,17  5,41 

1301b 1777 1768 1815 1057 758 2,66  6,2 

1301c 1752 1746 1789 1038 751 2,46  5,73 

1301d 1752 1734 1786 1036 750 3,00  6,93 

24 1   3719 3850 2291 1559 3,52  8,4 

24 

24 2   3761 3871 2297 1574 2,92  6,99 

6,61 

1302a 1932 1914 1967 1193 774 2,77  6,85 

1302b 1756 1746 1792 1036 756 2,63  6,08 

1302c 1790 1768 1823 1067 756 3,11  7,28 

1302d 1732 1706 1764 1024 740 3,40  7,84 

34 1   3723 3846 2282 1564 3,30  7,86 

34 

34 2   3734 3824 2274 1550 2,41  5,81 

6,95 

2101a 1926 1907 1957 1185 772 2,62  6,48 

2101b 1752 1728 1783 1037 746 3,18  7,37 

2101c 1758 1741 1787 1039 748 2,64  6,15 

2101d 1788 1772 1819 1059 760 2,65  6,18 

44 1   3715 3802 2261 1541 2,34  5,65 

44 

44 2   3675 3802 2244 1558 3,46  8,15 

6,88 

2102a 1946 1907 1977 1193 784 3,67  8,93 

2102b 1737 1674 1771 1012 759 5,79  12,78 

2102c 1678 1623 1718 974 744 5,85  12,77 

2102d 1672 1613 1705 971 734 5,70  12,53 

1 1   3724 3826 2260 1566 2,74  6,51 

1 

1 2   3649 3803 2249 1554 4,22  9,91 

10,53 

 
 
 
 

segue 
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Mistura Código M ar Mseco Msat Msat
im Volume 

(cm³) 
Ab % 

Porosidade 
(%) 

Média 

2201a 1953 1932 1984 1199 785 2,69  6,62 

2201b 1761 1738 1790 1044 746 2,99  6,97 

2201c 1768 1749 1796 1052 744 2,69  6,32 

2201d 1744 1726 1771 1034 737 2,61  6,11 

48 1   3775 3870 2300 1570 2,52  6,05 

48 

48 2   3784 3890 2314 1576 2,80  6,73 

6,39 

2202a 1954 1942 1990 1202 788 2,47  6,09 

2202b 1682 1663 1720 994 726 3,43  7,85 

2202c 1736 1721 1771 1020 751 2,91  6,66 

2202d 1738 1722 1769 1027 742 2,73  6,33 

16 1   3711 3798 2235 1563 2,34  5,57 

16 

16 2   3731 3831 2268 1563 2,68  6,4 

6,48 

2301a 1898 1876 1921 1151 770 2,40  5,84 

2301b 1758 1724 1781 1031 750 3,31  7,6 

2301c 1790 1761 1815 1060 755 3,07  7,15 

2301d 1844 1822 1871 1083 788 2,69  6,22 

2 1   3623 3747 2196 1551 3,42  7,99 

2 

2 2   3676 3800 2255 1545 3,37  8,03 

7,02 

2302a 1951 1932 1995 1200 795 3,26  7,92 

2302b 1702 1674 1742 1019 723 4,06  9,41 

2302c 1771 1746 1814 1065 749 3,89  9,08 

2302d 1764 1750 1800 1057 743 2,86  6,73 

25 1   3727 3837 2284 1553 2,95  7,08 

25 

25 2   3765 3861 2299 1562 2,55  6,15 

7,73 

3101a 1880 1822 1918 1149 769 5,27  12,48 

3101b 1730 1635 1768 1024 744 8,13  13,88 

3101c 1778 1698 1818 1057 761 7,07  15,77 

3101d 1794 1736 1830 1068 762 5,41  12,34 

28 1   3665 3838 2282 1556 4,72  11,12 

28 

28 2   3714 3822 2269 1553 2,91  6,95 

12,09 

3102a 1936 1917 1969 1190 779 2,71  6,68 

3102b 1810 1785 1838 1071 767 2,97  6,91 

3102c 1789 1757 1819 1054 765 3,53  8,1 

3102d 1758 1737 1788 1032 756 2,94  6,75 

29 1   3715 3821 2267 1554 2,85  6,82 

29 

29 2   3672 3817 2261 1556 3,95  9,32 

7,43 

3201a 1952 1939 1984 1199 785 2,32  5,73 

3201b 1656 1643 1685 964 721 2,56  5,83 

3201c 1730 1714 1757 1004 753 2,51  5,71 

3201d 1732 1718 1760 1016 744 2,44  5,65 

52 1   3693 3825 2260 1565 3,57  8,43 

52 

52 2   3718 3815 2252 1563 2,61  6,21 

6,27 

 
 
 
 

segue 
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Mistura Código M ar Mseco Msat Msat
im Volume 

(cm³) 
Ab % 

Porosidade 
(%) 

Média 

3202a 1920 1870 1928 1187 741 3,10 7,83 
3202b 1756 1729 1789 1043 746 3,47 8,04 
3202c 1739 1709 1773 1037 736 3,74 8,70 
3202d 1793 1764 1812 1068 744 2,72 6,45 
46 1   3658 3785 2271 1514 3,47 8,39 

46 

46 2   3718 3827 2269 1558 2,93 7,00 

7,81 

3301a 1911 1891 1950 1175 775 3,12  7,61 

3301b 1744 1709 1784 1026 758 4,39  9,89 

3301c 1750 1727 1783 1027 756 3,24  7,41 

3301d 1672 1658 1703 975 728 2,71  6,18 

45 1   3757 3845 2279 1566 2,34  5,62 

45 

45 2   3701 3803 2242 1561 2,76  6,53 

7,03 

3302a 1934 1922 1965 1182 783 2,24  5,49 

3302b 1790 1778 1820 1064 756 2,36  5,56 

3302c 1774 1762 1803 1053 750 2,33  5,47 

3302d 1780 1751 1808 1064 744 3,26  7,66 

27 1   3720 3844 2273 1571 3,33  7,89 

27 

27 2   3705 3833 2270 1563 3,45  8,19 

6,57 
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ANEXO B 

Algoritmo para cálculo da taxa de fissuração por corante 
 
unit Fissura1; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, 

  StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, ExtDlgs, Jpeg; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Image1: TImage; 

    Image2: TImage; 

    Panel1: TPanel; 

 

    BitBtn1: TBitBtn; 

    Button1: TButton; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    OpenDialog1: TOpenDialog; 

    RadioGroup1: TRadioGroup; 

    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 

    procedure decompoeCor(cor:TColor; var vermelho,verde,azul:integer); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

var i,j:integer; 

    azul:integer; 

    verm:integer; 

    verde:integer; 

    count:integer; 

begin 

  if (RadioGroup1.ItemIndex = 0) then 

  begin 

    count := Image1.Picture.Bitmap.Height * Image1.Picture.Bitmap.Width; 

    for i:=0 to Image1.Picture.Bitmap.Height-1 do 

      for j:=0 to Image1.Picture.Bitmap.Width-1 do 

        begin 

          

decompoeCor(Image1.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[j,i],verm,verde,azul); 

          if not((azul > 100) and (verm < (azul - 20)) and (verde < (azul - 

20))) then 

 

          begin 

            Image2.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[j,i] := clWhite; 

            count := count -1; 
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          end; 

        end; 

    if  count > 0 then 

      label2.caption := FloatToStrF((100 * count) / 

(Image1.Picture.Bitmap.Height * Image1.Picture.Bitmap.Width),ffNumber,6,4) 

+ '%' 

    else 

      label2.caption := '0.00%' 

  end 

  else begin 

    count := Image1.Picture.Bitmap.Height * Image1.Picture.Bitmap.Width; 

    for i:=0 to Image1.Picture.Bitmap.Height-1 do 

      for j:=0 to Image1.Picture.Bitmap.Width-1 do 

        begin 

          

decompoeCor(Image1.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[j,i],verm,verde,azul); 

          if ((azul > 5) or (verm > 5) or (verde > 5)) then 

          begin 

            Image2.Picture.Bitmap.Canvas.Pixels[j,i] := clWhite; 

            count := count -1; 

          end; 

        end; 

    if  count > 0 then 

      label2.caption := FloatToStrF((100 * count) / 

(Image1.Picture.Bitmap.Height * Image1.Picture.Bitmap.Width),ffNumber,6,4) 

+ '%' 

    else 

      label2.caption := '0.00%' 

  end; 

end; 

 

procedure TForm1.decompoeCor(cor: TColor; var vermelho, verde, azul: 

integer); 

begin 

  vermelho := (cor mod $100); 

  verde := ((cor div $100) mod $100); 

  azul := (cor div $10000); 

end; 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var x:tjpegImage; 

begin 

  if OpenDialog1.Execute then 

    begin 

   {   if (Pos('.jpg',OpenDialog1.FileName,) > 0) then 

      begin 

        x := TJPEGImage.Create; 

        x.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 

        x.Assign(image1.Picture.Bitmap); 

      end 

      else begin } 

        image1.Picture.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 

        image2.Picture.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 

        label2.caption := ''; 

    //  end; 

    end; 

end; 

end. 

procedure TForm1.OpenDialog1CanClose(Sender: TObject; 

  var CanClose: Boolean); 

begin 
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end; 

object Form1: TForm1 

  Left = 193 

  Top = 107 

  Width = 679 

  Height = 612 

  Caption = 'Sistema de cálculo de área fissurada' 

  Color = clBtnFace 

  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET 

  Font.Color = clWindowText 

  Font.Height = -11 

  Font.Name = 'MS Sans Serif' 

  Font.Style = [] 

  OldCreateOrder = False 

  PixelsPerInch = 96 

  TextHeight = 13 

  object Image1: TImage 

    Left = 8 

    Top = 48 

    Width = 321 

    Height = 537 

    Stretch = True 

  end 

  object Image2: TImage 

    Left = 344 

    Top = 48 

    Width = 321 

    Height = 537 

    Stretch = True 

  end 

  object Panel1: TPanel 

    Left = 0 

    Top = 0 

    Width = 671 

    Height = 41 

    Align = alTop 

    TabOrder = 0 

    object Label1: TLabel 

      Left = 224 

      Top = 14 

      Width = 110 

      Height = 13 

      Caption = 'Porcentagem restante: ' 

    end 

    object Label2: TLabel 

      Left = 336 

      Top = 16 

      Width = 3 

      Height = 13 

    end 

    object BitBtn1: TBitBtn 

      Left = 128 

      Top = 8 

      Width = 75 

      Height = 25 

      Caption = 'Calcular' 

      TabOrder = 1 

      OnClick = BitBtn1Click 

    end 

    object Button1: TButton 

      Left = 16 
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      Top = 8 

      Width = 75 

      Height = 25 

      Caption = 'Abrir' 

      TabOrder = 0 

      OnClick = Button1Click 

    end 

    object RadioGroup1: TRadioGroup 

      Left = 472 

      Top = 0 

      Width = 193 

      Height = 36 

      Caption = 'Cor pesquisada' 

      Columns = 2 

      ItemIndex = 0 

      Items.Strings = ( 

        'Azul' 

        'Preto') 

      TabOrder = 2 

    end 

  end 

  object OpenDialog1: TOpenDialog 

    Filter = 'Bitmaps (*.bmp)|*.bmp' 

    Left = 88 

    Top = 48 

  end 

end 
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ANEXO C 

Taxas e índices de fissuração por corante: 
Médias, intervalos de confiança, valores máximos e mínimos esperados. 

 

Misturas 
/ 

Códigos 

Taxa de 
Fissuração 
ao Natural 

Médias 
Int. Confiança 

V. mínimo 
V. máximo 

Taxa de 
Fissuração 
ao Forno 

Médias 
Int. Confiança 

V. mínimo 
V. máximo 

Índice médio 
de Fissuração 

0,084 2,259 
0,541 

0,547 
1,099 

0,547 

1,437 0,289 0,962 0,967 
1 

2102 
0,486 

0,637 

0,985 4,214 

2,134 

3,300 
2,204 5,949 
1,526 

0,547 
3,547 

0,547 

1,898 0,783 3,582 1,746 
5 

1101 
1,283 

1,728 

2,673 2,337 

3,854 

5,961 
1,229 2,058 
1,227 

0,547 
2,137 

0,547 

0,557 0,395 2,025 1,273 
28 

3101 
0,475 

0,872 

0,876 2,219 

2,110 

2,203 
0,113 3,298 
0,383 

0,547 
4,950 

0,547 

2,085 0,449 2,708 1,807 
32 

0101 
1,38 

0,990 

1,532 4,993 

3,987 

6,168 
0,203 1,603 
0,428 

0,547 
0,891 

0,547 

0,213 0,122 2,989 2,216 
44 

2101 
0,236 

0,270 

0,418 4,643 

2,532 

3,727 

PP 1,2 
 

0,899 
100 

 
2,923 
325,0 

0,269 3,237 
0,677 

0,547 
1,758 

0,547 

0,171 0,156 1,408 1,186 
11 

O201 
0,261 

0,345 

0,533 4,065 

2,617 

4,048 
1,182 4,594 
0,103 

0,547 
0,703 

0,547 

0,133 0,396 4,832 1,258 
16 

2202 
2,074 

0,873 

1,350 0,977 

2,777 

4,295 
0,851 1,801 
1,027 

0,547 
2,172 

0,547 

1,115 0,420 3,269 1,220 
23 

O202 
0,711 

0,926 

1,432 3,527 

2,692 

4,164 
0,453 3,765 
0,248 

0,547 
1,676 

0,547 

1,353 0,441 2,059 1,028 
41 

1202 
1,839 

0,973 

1,505 1,578 

2,270 

3,511 
0,192 6,188 
0,552 

0,547 
5,021 

0,547 

1,747 0,402 4,091 2,166 
46 

3202 
1,06 

0,888 

1,373 3,815 

4,779 

7,392 
0,051 1,598 
1,117 

0,547 
1,235 

0,547 

0,841 0,238 4,917 1,065 
52 

3201 
0,088 

0,524 

0,811 1,653 

2,351 

3,636 

PP 1,8 
 

0,755 
100 

 
2,914 
386,1 
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Taxas e Índices de Fissuração por corante 

Médias, intervalos de confiança e valores máximos e mínimos esperados. 
 

Misturas 
/ 

Códigos 

Taxa de 
Fissuração 
ao Natural 

Médias 
Inter. Conf. 
V. mínimo 
V. máximo 

Taxa de 
Fissuração 
ao Forno 

Médias 
Inter. Conf. 
V. mínimo 
V. máximo 

Índice médio 
de Fissuração 

0,887 3,459 
0,862 

0,547 
3,897 

0,547 

0,904 0,475 2,283 1,402 
2 

2301 
1,542 

1,049 

1,622 2,738 

3,094 

4,786 
0,022 0,338 
0,039 

0,547 
0,619 

0,547 

0,831 0,108 0,72 0,235 
13 

0302 
0,057 

0,237 

0,367 0,393 

0,518 

0,800 
1,364 5,936 
1,092 

0,547 
4,503 

0,547 

0,71 0,485 3,632 1,691 
24 

1301 
1,116 

1,071 

1,656 0,857 

3,732 

5,773 
2,095  5,118  
3,027 0,547 4,602 0,547 
2,068 0,965 10,159 2,908 

25 
2302 

1,332 

2,131 

3,296 5,789 

6,417 

9,926 

PP 2,4 
 

1,122 
100 

 
3,440 
306,7 

        
0,447 2,773 
0,584 

0,547 
5,486 

0,547 

2,146 0,558 2,833 1,758 
9 

0012 
1,749 

1,232 

1,905 4,426 

3,880 

6,001 
0,289 1,796 
0,055 

0,547 
1,011 

0,547 

2,568 0,330 1,508 0,768 
12 

1011 
0,001 

0,728 

1,126 2,468 

1,696 

2,623 
1,349 1,93 
1,043 

0,547 
3,511 

0,547 

1,172 0,654 5,354 1,574 
17 

2012 
2,207 

1,443 

2,232 3,1 

3,474 

5,373 
0,557 1,661 
0,47 

0,547 
1,128 

0,547 

0,334 0,165 2,61 0,876 
33 

3011 
0,095 

0,364 

0,563 2,332 

1,933 

2,990 

SS 1,2 
 

0,942 
100 

 
2,745 
291,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

continua 
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Taxas e Índices de Fissuração por corante 
Médias, intervalos de confiança, valores máximos e mínimos esperados. 

 
 

Misturas 
/ 

Códigos 

Taxa de 
Fissuração 
ao Natural 

Médias 
Inter. Conf. 
V. mínimo 
V. máximo 

Taxa de 
Fissuração 
ao Forno 

Médias 
Inter. Conf. 
V. mínimo 
V. máximo 

Índice médio 
de Fissuração 

0,023 0,484 
1,321 

0,547 
1,825 

0,547 

0,255 0,330 2,688 0,607 
10 

3022 
1,316 

0,729 

1,127 0,361 

1,340 

2,072 
1,904 2,876 
1,765 

0,547 
4,271 

0,547 

1,162 0,776 5,213 1,977 
21 

0022 
2,017 

1,712 

2,648 5,092 

4,363 

6,749 
0,353 5,03 
1,092 

0,547 
1,985 

0,547 

0,386 0,241 1,037 2,307 
26 

1022 
0,295 

0,532 

0,822 1,921 

2,493 

4,029 
1,315 5,393 
1,593 

0,547 
4,817 

0,547 

1,738 0,710 4,622 2,259 
31 

2022 
1,621 

1,567 

2,424 5,104 

4,984 

7,709 
0,5 2,681 

0,366 
0,547 

2,712 
0,547 

0,592 0,232 3,113 1,279 
35 

2021 
0,59 

0,512 

0,792 2,787 

2,823 

4,367 

SS 1,8 
 

0,913 
100 

 
3,197 
350,0 

2,346 3,316 
1,63 

0,547 
4,005 

0,547 

0,463 0,710 3,465 1,784 
7 

1032 
1,825 

1,566 

2,422 4,958 

3,936 

6,088 
0,075 1,287 
0,191 

0,547 
4,477 

0,547 

2,175 0,305 4,874 1,593 
36 

0031 
0,249 

0,673 

1,040 3,42 

3,515 

5,436 
0,946 2,336 
0,857 

0,547 
2,352 

0,547 

1,568 0,518 2,839 1,141 
39 

3032 
1,201 

1,143 

1,768 2,543 

2,518 

3,894 
0,061 5,197 
1,18 

0,547 
2,632 

0,547 

0,813 0,246 3,027 1,435 
40 

2031 
0,118 

0,543 

0,840 1,812 

3,167 

4,899 
0,874 3,121 
0,319 

0,547 
5,294 

0,547 

1,417 0,458 4,628 2,002 
47 

1031 
1,432 

1,011 

1,563 4,631 

4,419 

6,835 

SS 2,4 
 

0,987 
100 

 
3,511 
355,7 

MÉD. PP  0,901 0,71 a 1,06  3,057 2,45 a 3,67 
MÉD. SS  0,945 0,76 a 1,13  3,181 2,56 a 3,84 
GERAL  0,923  3,119 3,119  

  0,547  0,547 0,547  

0,923 
100 

3,119 
337,9 
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ANEXO D 

 
Umidade e absorção dos corpos de prova lascados 

 

Código da 
Mistura 

Identific. 
Taxa 

Saturaç. 

Vol. do 
CP 

(cm3) 

% de 
lascam. 

Volume 
perdido 
(cm3) 

% 
absorção 

Teor de 
Umidade 

(%) 

Médias 
Gerais 

R 2 51 2 61,5 1581 0,9488 15,00 2,26 1,39 
1000d 15 d 62,9 767 1,2516 9,60 2,66 1,67 
1000 1 15 1 64,8 1569 2,8681 45,00 2,08 1,35 
2000d 20 d 67,6 776 1,6701 12,96 3,87 2,62 
2000 2 20 2 82,5 1576 0,8428 13,28 3,50 2,89 
3000c 22 c 74,1 768 1,5859 12,18 4,62 3,42 
3000 1 22 1 74,6 1578 2,3173 36,57 3,02 2,25 
3000 2 22 2 84,3 1589 1,1900 18,91 3,41 2,88 
0011 1 50 1 59,6 1578 2,5982 41,00 2,33 1,39 
0021 1 42 1 61,0 1570 1,0510 16,50 2,72 1,66 

Taxa de 
saturação 

66,4% 
 

0022 2 21 2 54,4 1578 1,5703 24,78 2,29 1,25 
0031 1 36 1 64,8 1581 1,2966 20,50 3,13 2,03 
0032d 08d 65,2 770 2,8442 21,90 2,61 1,70 
1011 1 12 1 54,9 1557 2,7360 42,60 2,10 1,15 
1011 2 12 2 54,2 1590 2,5031 39,80 1,99 1,08 
1012 2 38 2 53,1 1581 1,1385 18,00 2,03 1,08 
2011d 04d 77,8 766 3,2010 24,52 2,70 2,10 
2031 2 40 2 59,4 1590 1,7610 28,00 2,63 1,56 
2032 1 14 1 57,0 1562 0,5762 9,00 3,67 2,09 

Absorção: 
2,89% 

3011 1 33 1 73,3 1588 1,3149 20,88 2,73 2,00 
3012 2 37 2 63,1 1581 0,9488 15,00 2,69 1,70 
3021 2 30 2 65,6 1585 0,9464 15,00 2,58 1,69 
3031 1 06 1 66,7 1568 1,3181 20,67 2,92 1,95 
3032 2 39 2 73,6 1564 2,6394 41,28 2,92 2,15 
0101 1 32 1 58,5 1560 1,5385 24,00 2,18 1,28 
0102 1 49 1 56,3 1583 1,5161 24,00 2,18 1,23 
0202c 23 c 74,1 1569 2,4914 39,09 4,43 3,28 
0202 c 23 c 62,0 769 1,0533 8,10 4,43 2,75 
0202 2 23 1 61,8 1597 1,8354 29,31 2,80 1,73 

Teor de 
umidade: 

1,93% 
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ANEXO D (continuação) 

 
Umidade e absorção dos corpos de prova lascados 

 
Código da 

Mistura 
Identific. 

Taxa 
Saturaç 

Vol. do 
CP 

% de 
lascam. 

Volume 
perdido 

% 
absorção 

Teor de 
Umidade 

Médias 
Gerais 

03011 19 1 66,1 1589 1,9534 31,04 2,25 1,49 
0301 c 19 c 60,0 769 1,1118 8,55 3,67 2,20 
0301 2 19 2 59,2 1564 1,4715 23,01 2,44 1,44 
0302 1 13 1 55,1 1595 0,4828 7,70 2,87 1,58 
0302d 13 d 57,6 782 3,7084 29,00 2,92 1,68 
0302 b 13 b 57,1 776 6,5915 51,15 2,80 1,60 
11011 05 1 63,3 1581 0,9614 15,20 2,35 1,49 

Taxa de 
saturação 

66,4% 

1101d 05 d 56,8 773 5,8085 44,90 2,98 1,69 
1102 1 43 1 64,7 1587 1,6301 25,87 2,70 1,75 
1201a 18 a 61,7 765 2,3529 18,00 2,54 1,57 
1301c 24 c 61,9 780 0,2051 1,60 2,46 1,52 
1301 d 24 d 48,0 751 1,1385 8,55 3,00 1,44 
1302 2 34 2 67,4 1559 0,8082 12,60 2,41 1,62 
2102 1 01 1 90,3 1561 2,1441 33,47 2,74 2,47 

Absorção: 
2,89% 

2201 2 48 1 69,5 1570 1,3439 21,10 2,80 1,95 
2201 2 48 2 78,2 1527 0,7662 11,70 2,47 1,93 
2301 1 02 d 77,6 788 3,4518 27,20 2,69 2,09 
2301 2 02 1 70,2 1551 0,7737 12,00 3,42 2,40 
2301 2 02 2 72,6 1553 1,0721 16,65 3,37 2,45 
2302 c 25 c 76,0 749 1,5621 11,70 3,89 2,96 
2302 2 25 2 67,6 1553 1,6323 25,35 2,55 1,72 
3101 b 28 b 76,7 744 2,6817 19,95 3,70 2,84 
3101 2 28 2 87,5 1553 2,5969 40,33 2,91 2,55 
3102 a 29 a 80,0 767 1,6949 13,00 2,71 2,17 
3102 2 29 2 60,6 1578 1,1901 18,78 3,95 2,39 
3301 2 45 2 71,4 1554 1,1326 17,60 2,76 1,97 
3301 1 45 1 73,7 1553 2,4437 37,95 2,34 1,72 
3302 1 27 1 67,0 1571 1,3055 20,51 3,33 2,23 

Teor de 
umidade: 

1,93% 

 
 
 
 
 
 
 
 


