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1. RESUMO 
 

Este trabalho apresenta resultados de ensaios baseados em pesquisas, para a 
elaboração de traços e concepção de concreto de alto desempenho (CAD) colorido. 
Através de ensaios laboratoriais e pesquisas científicas, pode-se obter traços com 
características e propriedades de concreto de alto desempenho.  
O desafio da criação e desenvolvimento de um concreto de alto desempenho (CAD) 
colorido, não vem somente da expectativa do valor em que esse produto atingirá no 
ensaio de resistência à compressão, o verdadeiro desafio é entender e analisar quais 
serão os componentes utilizados no concreto e como utilizar esses materiais da 
melhor maneira possível, para que se possa usufruir do melhor que cada material 
pode oferecer, individualmente, ou em conjunto na mistura, para que então, se possa 
verificar e comprovar através do ensaio de resistência à compressão axial, a eficácia 
da mistura. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 
O concreto colorido de alto desempenho pode ser usualmente empregado em 
diversos tipos de construções (pisos, fachadas de edifícios, pontes, entre outras), 
dispensa a utilização de revestimento. Esse benefício pode simbolizar economia para 
algumas edificações, pois apresenta obra isenta de chapisco, emboço, reboco, 
pinturas, texturas e azulejos, e para outros casos, pode significar diferencial estético 
e arquitetônico. 
Além da preocupação com a propriedade mecânica, o concreto pode sair do cinza 
convencional, e com a ajuda de pigmentos a base, por exemplo, de óxidos de ferro, 
de cromo e de cobalto, podem adquirir cores.  
O concreto colorido de alto desempenho, além de unir estética e maiores benefícios 
de suas propriedades mecânicas, oferece uma ampla diminuição de geração de 
resíduos quando comparado ao concreto convencional, sendo assim, por serem 
materiais mais resistentes, são considerados de baixo impacto ambiental, viáveis, 
sustentáveis e de longa vida útil. A adição de sílica e aditivos presentes no CAD 



colorido, influência na durabilidade da estrutura, que por sua vez tem relação direta 
com a sustentabilidade, pois não necessitam de manutenções excessivas, o que 
produz a redução de energia em reformas e/ou demolições, (CARDOSO et al, 2016).  
Na produção do CAD existe um aumento significativo na quantidade de cimento, 
porém, a relação água/cimento é baixa, toda a água do traço, com a ajuda de aditivos, 
garante a hidratação de todo cimento disponível na pasta, atingindo assim grandes 
resistências em menores volumes de concreto, evitando o desperdício de cimento, e 
de volumes desnecessários de massa.    A dosagem deste tipo de concreto deve ser 
cuidadosamente planejada e sua massa deve estar completamente homogênea, para 
que os aglomerantes consigam atuar igualmente em todos os pontos da mistura. 
Um exemplo muito comum, e que está em uso por diversos municípios brasileiros, 
são as ciclovias, vias diferenciadas pelo uso obrigatório de pigmentação. Elas 
requerem manutenção periódica pois com o passar do tempo, sua pintura é danificada 
e desgastada, necessitando assim de retoques. A falta de manutenção referente à 
pintura em ciclovias pode causar diversos tipos de acidentes, além de que, algumas 
tintas inadequadas podem fazer com que a via se torne escorregadia em dias de 
chuva. Com o uso do concreto colorido, essas e outras preocupações seriam 
escusadas (CRUZ, 2016). 
 
 
 
 
 
 

 
Segundo Coelho (2003), também citado por Passuelo (2004), o uso do concreto 
colorido é uma forma de passar alegria e calor, pois esse tipo de concreto satisfaz o 
mesmo desempenho que os concretos convencionais e ainda apresentam 
características de cromaticidade diferenciadas.  

Figura 1 - Ciclovia necessitando retoques 
de pintura. Foto: Willian Cruz. 

Figura 2 - Ciclovia executada com concreto 
colorido. 



O concreto de alto desempenho, segundo Aïtcin (2000), não é um concreto 
considerado barato e de fácil produção, é um material que apresenta características 
de alta tecnologia, constituída de maior eficiência em suas propriedades mecânicas e 
exibindo maior durabilidade e impermeabilidade. 
Esse tipo de concreto pode ser classificado por classes de desempenho referentes a 
valores de resistência à compressão, como mostra a tabela a seguir. 

Tabela 1 - Classes de concreto de Alto Desempenho. Fonte: Aïtcin (2000). 
Classe do 
Concreto 

Resistência à 
Compressão (MPa) 

Classe I 50 - 75  
Classe II 75 -100  
Classe III 100 - 125  
Classe IV 125 - 150  
Classe V Maior que 150  

 
O concreto apresentado nesse trabalho, tem como intuído maior, ter uma coloração 
homogênea e conseguir atingir resultados de resistência à compressão axial 
compatível a Classe III ou IV.  
É importante ressaltar que a adoção dos traços, aqui apresentados, em escala 
comercial e para grandes volumes, promoverão outros benefícios. Com o aumento 
significativo da capacidade de resistência à compressão, edificações podem promover 
um maior aproveitamento de área útil, pois dimensões de pilares, vigas e lajes podem 
ser reduzidas, tornando-as assim, estruturam mais esbeltas.  Levy (2005) aponta que 
CADs podem promover uma diminuição de até 30% em seções estruturais, 
favorecendo assim a economia de agregados naturais e cimento.  

 
3. OBJETIVO 

 
O concreto colorido de alto desempenho desenvolvido para essa pesquisa tem como 
objetivo principal a contribuição científica, expondo traços de CAD que apresentem 
resistências acima 120 MPa, sendo assim considerados concretos de alto 
desempenho de classe lll ou IV. A partir do traço de referência (traço base) objetivou-
se buscar o aumento de desempenho a resistência à compressão para os dois outros 
traços (traço modificado I e traço modificado II).  



4. METODOLOGIA 
 

Primeiramente, a escolha dos materiais que serão utilizados são de extrema 
importância, o tipo de cimento, de agregados, pigmento, entre outros. Os materiais 
utilizados na mistura, tais como o modo de produção e de moldagem são 
extremamente sensíveis nos CAD, podendo haver grandes variações de resultados, 
com a presença de mínimas alterações. 
Almeida (2005) apresenta que cada material precisa ser separado levando em 
consideração granulometrias, características de resistência e relação dos materiais 
entre si, portanto é necessário que haja experimentos para que se escolha a melhor 
opção.  
Todos os materiais utilizados para esse projeto foram fornecidos através de doações 
de empresas da região de Sorocaba/SP. 
Os procedimentos e ensaios foram realizados no LEMAT - Laboratório de Ensaios de 
Materiais, localizado na Faculdade de Engenharia de Sorocaba (FACENS), que 
disponibilizou para a pesquisa o uso de todos recursos necessários, lembrando que 
se tratam de equipamentos calibrados e dentro das especificações de norma. 
Cimento: Levando em consideração características como composição química, finura, 
velocidade de hidratação e alcance de resistência em poucos dias (para obter maior 
quantidade de resultados em menos tempo), usou-se o Cimento Portland CP V-ARI. 
A norma brasileira NBR 5733:1991 define esse tipo de cimento como um aglomerante 
hidráulico que apresenta alta resistência inicial (ARI). O cimento utilizado neste projeto 
foi o CPV-ARI, marca Votoran, cuja massa especifica é 3100 kg/m³. O cimento ARI 
apresenta uma moagem mais fina que os demais cimentos e uma dosagem diferente 
de calcário e argila, na produção do clínquer (ABCP, 2002).   
É por conta da baixa relação água/cimento (a/c) que as moléculas de cimento ficam 
extremamente próximas e compactadas, causando assim baixa porosidade, fator que 
auxilia no aumento da resistência. Desta forma, um CAD deve apresentar uma relação 
a/c o mais baixo quanto for possível. 
Sílica Ativa: Nos traços deste trabalho, usou-se nanosílica, oferecida pela empresa de 
produtos químicos para a construção, MC Bauchemie. A sílica de nome comercial 



Centrilit Fume S é oferecida no estado líquido, apresentando partículas de sílica ativa 
em suspensão, dispersas em água. Sendo assim, deve-se considerar na elaboração 
do traço, que 50% de seu peso, é água. Sua massa especifica é igual a 1380 kg/m³. 
Passuelo (2004), demostra que a adição de sílica causa o escurecimento do concreto, 
por conta do carbono, o cinza pode prejudicar a cor final. Sendo assim, o uso de 
nanosílica para essa pesquisa, foi utilizado em quantidade moderado. 
Por conta de sua finura, a sílica completa espaços no concreto, tornando-o muito mais 
compacto, aumentando também a proteção do concreto contra corrosões.  
Pigmento: Adotou-se neste trabalho o pigmento a base óxido de ferro, apresentando 
a cor vermelha, com massa específica determinada em 4800kg/m³ da marca 
Microxcolor. 
Pó de Quartzo: O pó de quartzo foi oferecido pela empresa Supriminérios, cuja massa 
específica é 2650 kg/m³. Sua função é garantir boa compactação a mistura, por conta 
de sua finura, seu uso deve ser controlado, para não influenciar significativamente na 
água total do traço. 
Agregado miúdo: A areia utilizada tem origem quartzosa, módulo de finura igual a 1,29 
e massa específica igual 2630 kg/m³. Na execução dos traços deste trabalho utilizou-
se apenas o material retido na peneira granulométrica de 0,150mm.  
Uma melhor aderência entre o agregado e a pasta (água e cimento), se dá por conta 
da finura do agregado, que por sua vez quanto menor melhor para aderência 
(ALMEIDA, 2005).  
Agregado Graúdo: A brita escolhida é de origem basáltica, módulo de finura igual a 
5,74 e massa específica igual 3050 kg/m³. Para os desenvolvimentos dos traços 
utilizou-se o material retido na peneira de granulométrica de 4,75 mm. Foi definido 
previamente, que 50% da massa total do traço seria constituída de agregado graúdo, 
visando assim baixar o custo total da produção do CAD colorido. 
Água: A água utilizada no traço foi da rede de abastecimento local (SAAE-Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto). 
Aditivo: O aditivo escolhido para esse projeto é classificado como um 
superplastificante e sua funcionalidade é ajudar na velocidade de hidratação do 
cimento, permitindo boa trabalhabilidade, influencia na resistência e possibilita 



dosagens econômicas. Foi utilizado o aditivo PowerFlow 4000 da empresa MC 
Bauchemie baseado na tecnologia de polímeros policarboxilatos, de acordo com as 
especificações técnicas, sua densidade é de 1120 kg/m³. 
Neste projeto, a utilização do aditivo em relação à massa do cimento foi de 
aproximadamente 3%.  
Durante a elaboração desta pesquisa, observou-se a oportunidade de inscrever o 
concreto elaborado no concurso oferecido pelo Instituto Brasileiro do Concreto – 
IBRACON, por este motivo, optou-se por adotar a forma metálica solicitada no 
concurso, uma fôrma quadrada com dimensões de 10x10cm ao invés dos corpos-de-
prova (CP) convencionais, cilindros 10x20cm. 
A partir do traço base elaborado para essa pesquisa, outros dois traços modificados 
(variação de quantidade de água) são apresentados na tabela a seguir.  

Tabela 2 - Traços propostos para CAD colorido.                                                                                   
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Material Traço Base  
(kg/m³) 

Traço Modificado I   
(kg/m³) 

Traço Modificado II  
(kg/m³) 

Cimento 515,82 515,82 515,82 
Nanosílica (Sílica Ativa) 113,59 113,59 113,59 

Pigmento 25,82 25,82 25,82 
Pó de quartzo 118,69 118,69 118,69 

Agregado Miúdo 567,21 567,21 567,21 
Agregado Graúdo 1431,84 1431,84 1431,84 

Água 0,103 0,09 0,08 
Aditivo (Superplastificante) 17,55 17,55 17,55 

Fator Água/Cimento 0,27 0,25 0,24 
 
 
5. DESENVOLVIMENTO 

 
A sequência de etapas para a produção dos concretos foi a seguinte: separação dos 
materiais, pesagem dos materiais, mistura, moldagem/adensamento e cura. 



                
 
                           

A principal ferramenta utilizada para a mistura e homogeneização adequada foi a 
argamassadeira. O material foi colocado por etapas na argamassadeira, 
primeiramente a nanosílica, areia, pigmento e pó de quartzo são misturados até a sua 
homogeneização. Na segunda etapa, adicionou-se a água. O cimento, seguido pelo 
aditivo completam a terceira etapa e a brita é a quarta e última etapa, mas 
diferentemente das anteriores, ela foi manualmente incluída na argamassa, com a 
ajuda de uma colher de pedreiro, como mostra a figura 3.   
Após o término da execução do concreto, ele foi moldado em forma metálica 
previamente revestida por desmoldante, e foi inserido na forma em duas fases. A 
primeira fase da moldagem, completa aproximadamente 5 cm da altura da forma, e a 
segunda totaliza a altura completa da forma. O adensamento do concreto ocorreu 
sobre uma mesa vibratória. 
O corpo-de-prova foi identificado, e levado então para a câmara úmida a uma 
temperatura de 23 ± 2°C e umidade superior de 95%, para que aconteça seu processo 
de cura. 
Após vinte e quatro horas, ele foi desmoldado e embalado em papel filme de PVC, o 
CP permaneceu dentro da câmara úmida até o dia da sua ruptura, foi estabelecido 
neste projeto, que os corpos-de-prova seriam ensaiados aos 7 e 14 dias.  

Figura 3 - Concreto pronto. Figura 4 - Processo de moldagem do 
corpo-de-prova. 



Na data prevista para o ensaio, o corpo-de-prova foi retirado, pesado e suas 
dimensões foram conferidas com o uso do paquímetro, para obtenção de dados do 
CP, em seguida, foi encaminhado para a prensa, para que finalmente se obtivesse a 
resistência à compressão axial.  

 
6. RESULTADOS 

 
Os resultados obtidos estão expostos na tabela a seguir. 

Tabela 3 - Resultados de ensaios de resistência à compressão.                                                             
Fonte: Elaboração própria, 2016. 

TRAÇO DATA MOLDAGEM IDADE DATA ENSAIO RESULTADO (MPa) 
Base 27/jun/16 7 04/jul/16 81,76 
Base 29/jun/16 14 13/jul/16 85,41 

Modificado I 04/jul/16 7 11/jul/16 90,47 
Modificado I 06/jul/16 14 20/jul/16 124,11 
Modificado II 18/jul/16 7 25/jul/16 111,90 
Modificado II 20/jul/16 14 03/ago/16 128,26 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os traços de concreto propostos apresentaram resultados satisfatórios para o traço 
modificado I e II, atingindo o objetivo estabelecido para essa pesquisa, ou seja, o 
alcance de resistência à compressão axial superior a 120 MPa.  
Foi apresentado três composições de traços de concreto com resistências à 
compressão axial iguais a 85,41 MPa, 124,11 MPa e 128,30 MPa, todos aos 14 dias 
de idade. Entende-se que este trabalho permite que outros pesquisadores que 
abordem este assunto, possivelmente adotando os traços expostos como ponto de 
partida.  
Sugere-se para o desenvolvimento desta pesquisa estudar modificações de 
processos de cura, de moldagem, características de materiais, realização de ensaios 
em diferentes idades, e aumento no número de amostras. 
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