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RESUMO
A alta problemática relacionada ao elevado consumo de recursos naturais, resultam em desenfreados impactos no meio
ambiente por não conseguir suprir a necessidade de consumo, gerando uma grande escassez de matérias-primas que
preocupam grande parte da população, onde são empregados inovações, com o propósito de reutilizar os recursos. Este
projeto de pesquisa vem com essa preocupação, embasando a parte de sustentabilidade, reaproveitando elementos que
antes eram descartados.  São empregados ao concreto  adições de policloreto  de polivinila  (PVC) moído,  agregado
adquirido em entulhos de construções civil na cidade de Maringá – PR, aplicando-os na forma de substituição parcial de
agregados miúdos. Os corpos de provas foram submetidos a ensaios de resistência à compressão, resistência à tração
por compressão diametral e posteriormente absorção de água no concreto, no qual foram avaliados o comportamento
entre os diferentes traços de concreto,  com e sem adição do PVC moído,  objetivando manter  suas características
mecânicas ou até qualifica-las, em relação ao convencional. Após a realização dos testes, verificou-se que o concreto
com a adição de 10% de PVC moído teve uma leve redução da resistência,  ou seja,  a  redução da resistência  à
compressão e resistência à tração por compressão diametral em relação ao convencional foi próximo a 10%, o que leva
acreditar no potencial da adição do PVC moído.

PALAVRAS-CHAVE: Comparações; Caracterizações; Sustentabilidade; Testes.

1 INTRODUÇÃO

Hoje  quando  pensamos  em  inovações  na  construção  civil  pensamos  diretamente  a
sustentabilidade aplicada a ela, o que significa analisar a interseção entre variáveis físicas, sociais e
ecológicas (JÁUREGUI,  s.d.).  Os dois  conceitos são totalmente  ligados um ao outro,  pois  para
desenvolver metas sustentáveis por conta de falta de matéria- prima no mercado, empresas são
obrigadas a buscar novos parâmetros, o qual leva ao desenvolvimento de inovações.

Um dos embates para a sustentabilidade nos anos atuais são as intolerâncias com as novas
tecnologias,  cidadãos  por  falta  de  conhecimento  da  área  julgam  de  forma  negativa  qualquer
inovação  apresentada  com  reutilizações  de  equipamentos,  por  mais  que  diante  de  testes
característicos apresentam até uma melhora considerável de suas características gerais.

Independente  das intolerâncias  sociais,  a  sustentabilidade atualmente vem crescendo por
conta da necessidade de crescer, evoluir, e se destacar em relação a sua concorrência. Estudantes
de engenharia civil, professores, mestres e doutores procuram constantemente inovações ligadas à
sustentabilidade, a fim de se destacar no mercado de trabalho. Trabalhos como adições no concreto
são cada vez mais comuns, concreto com adição de fibras de nylon, fibras de vidro, fibras de sisal,
bagaço de cana de açúcar, bambu, fibras de madeira, emprego de polipropileno e fibras de aço são
os mais frequentes.

No desenvolvimento do projeto de pesquisa,  foi  empregado ao concreto uma substituição
parcial dos agregados miúdos por PVC moídos, um agregado sustentável, coletado em entulhos de
construções civil na cidade de Maringá - PR, assim foram verificadas as características mecânicas
do concreto em relação ao concreto convencional.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  desenvolvimento  do  projeto  de  pesquisa  teve  como  propósito  principal  substituir
parcialmente de forma sustentável um agregado miúdo por refugos de PVC, buscando diante de
ensaios  de  caracterizações  mecânicas  manter  as  mesmas  características  ou  até  melhora-las,
consequentemente se encaixando na norma NBR 6118/2014,  o  qual  determina uma resistência
mínima para concreto estrutural.

De  primeiro  instante  foi  estabelecido,  segundo  Bauer  (2013)  o  traço  padrão  para  o
desenvolvimento do trabalho com um concreto de resistência de 30 MPa. Em seguida o material
reutilizável foi  coletado em entulhos de construções civil  na cidade de Maringá – PR, triturados,
mantendo  a  mesma  granulometria  do  agregado  miúdo  utilizado  na  elaboração  do  concreto
convencional.  Após  coletar  a  matéria-prima  é  empregado  ao  concreto  uma  nova  adição  de
substituição de 10% de agregado miúdo por refugos de PVC.

Após a elaboração do concreto sustentável é realizado o controle tecnológico dos corpos de
prova por meio da determinação da resistência à compressão e resistência à tração por compressão
diametral aos 7, 14, 28 dias; absorção de água no concreto aos 28 dias; e posteriormente avaliar o
comportamento entre os diferentes traços de concreto diante de comparações.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após desenvolver o concreto convencional e concreto com adição de 10% de PVC houve
uma diminuição no fator Água/Cimento (A/C), antes para a dosagem padrão foi empregado fator A/C
0,5, após o preparo obtivemos para concreto convencional fator de 0,47 e concreto com adição de
10% de PVC 0,48.

Diante dos resultados,  podemos compara-los na seguinte curva,  desenvolvida a partir  da
Curva de Abrams e assim firmar a resistência desejada de 30 MPa, conforme mostra na Figura 1 a
seguir.

Figura 1: Relação Resistência à Compressão e Fator A/C.
Deduzindo a Figura 1, é interpretado que para concreto convencional, com um fator A/C de 0,47 foi

obtido uma resistência aos 28 dias de 34 MPa, já para concreto com adição de 10% de PVC diante de um
fator A/C de 0,48 foi alcançado uma resistência à compressão aos 28 dias de 33,5 MPa.
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Depois  dos  determinados  dias  de  cura  do  concreto,  foram  obtidos  todos  os  resultados
relacionados a controles tecnológicos, segue os resultados com suas devidas variações.

Durante o desenvolvimento do concreto também foi obtido o valor do abatimento do concreto
(Slump Test) para os dois concretos. Conforme visto na tabela 3 os resultados dos abatimentos
podem ser considerados aceitáveis conforme a norma NBR NM 67-1998.

Tabela 1: Dados e resultados do Abatimento do Concreto

ABATIMENTO DO CONCRETO – NBR NM 67:1998

Concreto 
Convencional (cm)

Concreto 
10% PVC (cm)

7,5 6,5

Tabela 2: Dados, resultados e variações do ensaio de Resistência à Compressão

ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO - NRB 5739:2007

Concreto (MPa)
Concreto

Convencional
Concreto 10% PVC Variação (%)

Idade 7 28,20 23,90 -15,25

Idade 14 33,40 28,10 -15,87

Idade 28 34,90 32,50 -6,88

Para  a  determinação  dos  resultados  parciais  do  ensaio  de  resistência à tração por
compressão diametral,  o  valor  obtido  da  carga  de  ruptura  (N)  é  empregado  há  uma  equação
apresentada  anteriormente,  alcançando  a  Resistência  à  Tração  do  Concreto  Convencional  e
Concreto 10% PVC em Mega Pascal.

Tabela 3: Dados, resultados e variações do ensaio de Resistência à Tração por Compressão diametral

ENSAIO RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL – NBR 7222:2011

Concreto (MPa)
Concreto

Convencional
Concreto 10% PVC Variação (%)

Idade 7 3,02 2,40 -20,53

Idade 14 3,35 3,02 -9,85

Idade 28 4,26 3,40 -20,19
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Da mesma forma que o ensaio de Resistência à Tração por Compressão diametral, o ensaio
de Absorção por Imersão também é necessário o emprego de uma equação para obtenção dos
resultados, a qual é empregada anteriormente no desenvolvimento da metodologia.

Tabela 4: Dados, resultados e variações do ensaio de Absorção por Imersão

ENSAIO DE ABSORÇÃO POR IMERSÃO – NBR 9778:1987

Concreto
Convencional

Concreto 10% PVC
Variação

(%)

Massa Saturada (kg) 3,80 3,75

+13,28Massa Seca (kg) 3,62 3,55

Resultado (%) 4,97 5,63

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização das misturas dos concretos, foi observado que substituindo 10% da areia, o
PVC  houve  uma  pequena  redução  na  trabalhabilidade,  em  comparação  com  o  concreto
convencional. A perda de trabalhabilidade é proporcional à quantidade de PVC empregado no traço.

O fator água/cimento para o concreto convencional foi de 0,47 e para o concreto com 10% de
PVC, substituido na areia foi de 0,48, ambos empregados o aditivo MasterPolyheed 38W (BASF)
para diminuir o fator água/cimento do concreto, assim melhorando o adensamento. De acordo com
Araújo, Rodrigues e Freitas (2000), pode-se afirmar que quando menor o fator água/cimento, melhor
será a resistência do concreto, dado que, após os resultados obtidos foi possível assegurar o que
dizia toda metodologia utilizada como base para o andamento do projeto de pesquisa.

Os resultados alcançados supracitados tanto para o ensaio de resistência à compressão,
ensaio  de  resistência  à  tração  por  compressão  diametral  e  ensaio  de  absorção  por  imersão
obtiveram resultados muito próximo do concreto convencional, segundo a avaliação do grupo, o
motivo se caracteriza pelo material empregado a mistura, uma vez que o PVC trabalha de forma
similar que a areia; e o emprego do aditivo, que proporcionou um melhor fator água/cimento, na qual
trabalha indiretamente proporcional  a  resistência,  quanto menor o fator  água/cimento maior  sua
resistência. Outro motivo vem da incorporação do aditivo no concreto.

Posteriormente  para  futuros  estudos,  é  sugerido  verificar  a  viabilidade  do  concreto
sustentável, comparando em grande e pequena escala a produção do concreto com substituição
parcial dos agregados miúdos por refugos de PVC. 

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, R.C.L.; RODRIGUES, E.H.V.; FREITAS, E.G.A. Materiais de construção. Rio de Janeiro:
Editora Universidade Rural. 2000. v.1.

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS.  NRB  6118  -  Projeto  de  estruturas  de
concreto - Procedimento. Rio de Janeiro:  ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NRB NM 67 - Concreto - Determinação da
consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro: ABNT, 1998.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS.   NRB  5739  -  Concreto  –  Ensaio  de
compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Rio de Janeiro: ABNT, 2007.

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS.   NRB  5738  -  Concreto  –  Ensaio  de
compressão de corpos-de-prova. Rio de Janeiro: ABNT, 2008.

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS.  NRB  9778  –  Argamassa  e  concreto
endurecido  –  Determinação  da  absorção  de  água  por  imersão  –  Indice  de  vazios  e  massa
específica. Rio de Janeiro: ABNT, 1987.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NRB 7222 – Concreto e argamassa –
Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos. Rio
de Janeiro: ABNT, 2011.

BAUER, L. A. F. Estudo de Dosagem. Materiais de Construção. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Gupo
Gen, 2013. p. 186 – 239.

JORGE, M. J. Site de informações Arquiteto Jorge Mario Jáuregui. O desafio da sustentabilidade.
Disponível em: <http://www.jauregui.arq.br/sustentabilidade.htm/>. Acesso em 29 Abril de 2016.

RUMOSUSTENTAVEL.  Site  de  informações  Rumo  Sustentável.  Sustentabilidade  como
estrategia para o sucesso empresarial um caso aplicado pela faber castell.  Disponível em:
<http://www.rumosustentavel.com.br/>. Acesso em 28 Abril de 2016.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

