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1 Resumo 

O concreto celular se difere do concreto convencional devido sua reduzida massa 

específica, consequentemente com uma redução considerável de sua resistência 

mecânica. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a aderência das barras de aço 

no concreto celular em corpos de prova cilíndricos. Portanto, foi desenvolvido e 

realizado um programa experimental com o intuito de entender o comportamento do 

concreto celular relativamente a ancoragem de barras em um ensaio denominado 

pull out. Um traço base de concreto foi utilizado para a obtenção de outros três 

diferentes concretos celulares, obtidos pela adição de um aditivo incorporador de ar 

na massa do concreto. As massas específicas obtidas foram para Tr0 de 2344,4 

kg/m³ (Traço base), Tr1 de 1742,22 kg/m³ (traço 1), para Tr2 de 1670,07 kg/m³ (traço 

2) e para Tr3 de 1490,75 kg/m³ (traço 3). Os ensaios foram realizados em corpos de 

prova cilíndricos, conforme especificações da ABNT NBR 5738 e NBR 5739. As 

barras de aço utilizadas foram de 8mm e 10mm. Para cada combinação de barras 

de aço e traço de concreto, foram ensaiados seis corpos de prova cilíndricos. A 

análise dos resultados, apresenta uma considerável redução na tensão de aderência 

pela redução da massa específica devido ao incorporador de ar nos concretos, 

chegando em valores de redução entre Tr0 e Tr1 de 69%, entre Tr0 e Tr2 de 56% e 

entre Tr0 e Tr3 de 98%. Obtendo valores de aderência média de 2,16MPa para Tr1, 

de 4,09Mpa para Tr2 e 0,596Mpa para Tr3. 

Palavra-Chave: Concreto celular, Aderência, Ensaios de arrancamento.  

 

2 Introdução  

Nas últimas décadas, o concreto vem sendo muito utilizado como material de 

construção civil, tanto em ambientes de agressão moderada, como também em 

ambientes fortemente agressivos, pelo fato de possuir uma ótima resistência à água. 

O concreto pode ser moldado com uma variedade de formas e tamanhos, ser mais 

barato e apresentando-se facilmente disponível no canteiro de obras do que outros 

materiais de construção. 

O concreto leve pode ser classificado em três tipos segundo Neville (2013): Concreto 

com agregados leves: caracterizado pela substituição total ou parcial dos agregados 

convencionais por agregados porosos leves; Concreto celular: obtido através da 

introdução de vazios de grandes dimensões no concreto ou argamassa através de 
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processos de reação química ou física; Concreto sem finos: Obtido através da 

exclusão dos agregados miúdos da mistura.  

A norma NBR 12646 (1992), define concreto celular como sendo: “concreto leve 

obtido pela introdução em argamassa de bolhas de ar com dimensões milimétricas, 

homogêneas, uniformemente distribuídas, estáveis, incomunicáveis e indeformadas 

ao fim do processo, cuja densidade de massa aparente no estado fresco deve estar 

compreendida entre 1300 kg/m³ e 1900kg/m³”. 

Conforme Correia (2012), concreto armado é um material onde seu comportamento 

estrutural depende da solidariedade na interação entre o concreto e armadura. Esta 

interação ocorre por meio da aderência, que trabalha como um mecanismo de 

transferência de tensões, garantindo a compatibilidade de deformações ocorridas 

entre a armadura e o concreto. 

Segundo Soudais (2014), define a aderência em três fenômenos diferentes. 

Acontece a aderência por adesão, onde é formada devido às reações de pega do 

cimento; aderência por atrito, que acontece na interface de contato entre barra e 

cimento devido a fatores como expansão do concreto; Aderência mecânica, ela 

ocorre devido à presença de nervuras presentes nas barras.  

A ancoragem é a fixação da barra no concreto, para que ela possa ser interrompida. 

Segundo o item 9.4.1 da NBR 6118:2014, todas as barras das armaduras devem ser 

ancoradas de modo a que os esforços a que estejam submetidos sejam 

integralmente transmitidos ao concreto, seja por meio de aderência ou de 

dispositivos mecânicos ou combinação de ambos.   

Oliveira (2006), realizou um estudo da aderência na diminuição da massa específica 

no estado fresco (28), utilizando o cimento CP III RS 40, agente espumígeno, 

resíduos de plástico raspas de pneu para substituição em partes do agregado 

graúdo e os agregados miúdo e graúdo não foram caracterizados, utilizando barra 

de diâmetro de 10mm. Obteve valores de tensão última de aderência média (bum) 

para 0 = 1778,91 kg/m³ de 0,84 Mpa e para 0 = 1611,32 kg/m³ de 1,47 Mpa.  

O concreto celular quando comparado ao concreto convencional apresenta uma 

redução na tensão última de aderência (bu) consideravelmente alta, considerando 

estes valores conforme a redução de sua massa específica (28). Pode ser avaliado 

de acordo com variados autores, apresentarem valores distintos com relação a 
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resultados em relação à aderência a busca de aprofundamento em pesquisa em 

relação a este tema. 

3 Objetivos 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a aderência das barras de aço no concreto 

celular, analisando o comportamento entre diferentes combinações entre barras e 

concretos. Por meio destes, sendo determinados com rigor percepções das 

propriedades físicas e mecânicas dos materiais estudados. 

O foco e objetivo principal deste trabalho foi determinar as resistências de aderência 

entre diferentes combinações de classes de concreto celular (combinação entre 

resistência e densidade) e barras de aço. 

Para chegar nesse objetivo, foram determinadas e padronizadas 3 classes distintas 

de concreto celular a partir de um traço base, entendida como classe a combinação 

entre densidade e resistência à compressão. Sendo determinados os seguintes 

pontos:  

- Resistência à compressão dos concretos;  

- Massas específicas de cada classe de resistência;  

- Comportamento na aderência dos concretos celulares. 

4 Metodologia 

Para a presente pesquisa, foi desenvolvido um programa experimental para a 

avaliação da aderência das barras de aço no concreto celular, utilizando diferentes 

tipos de concretos celulares com a introdução de barras de aço, sendo as utilizadas 

nos diâmetros de 8mm e 10mm. Para a avaliação da aderência foram realizados 

ensaios de arrancamento das diferentes combinações aplicadas na pesquisa, 

obtendo valores da tensão última de aderência (bu) e a deformação das barras de 

aço, servindo os dados para comparação entre si. 

Antes dos ensaios de arrancamento, foram realizadas as caracterizações dos traços 

obtidos com a utilização do incorporador de ar, obtendo valores de resistência à 

compressão média (fcm), massa específica aos 28 dias (28) e módulo de 

elasticidade (Eci). 

As amostras da pesquisa foram divididas em diferentes grupos para organização dos 

ensaios, a tabela 1 apresenta sua divisão entre o traço e a barra utilizada. Foram 
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realizados seis corpos de prova para cada combinação, totalizando oito amostras 

diferentes.  

Tabela 1 – Distribuição das amostras da pesquisa. 

Amostra Traço Barra Quantidade (CPs) 

Tr08 
Tr0 

8mm 6 

Tr010 10mm 6 

Tr18 
Tr1 

8mm 6 

Tr110 10mm 6 

Tr28 
Tr2 

8mm 6 

Tr210 10mm 6 

Tr38 
Tr3 

8mm 6 

Tr310 10mm 6 

 
Após os ensaios, os dados são comparados entre si, determinado o comportamento 

da aderência entre as diferentes combinações. 

5 Desenvolvimento 

Foram utilizados quatro diferentes traços, sendo Tr0 (28 = 2344,4 kg/m³), Tr1 (28 = 

1742,22 kg/m³), Tr2 (28 = 1670,07 kg/m³) e Tr3 (28 = 1490,75 kg/m³). O primeiro traço 

foi utilizado como traço base para a determinação dos outros restantes. O cimento 

utilizado foi o CP II-F-40, caracterizado pela NBR 11578:1991 como Cimento 

Portland composto por fíler com resistência mínima à compressão aos 28 dias de 40 

Mpa. Os agregados miúdo e graúdo foram caracterizados e suas características são 

apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2 – Características dos agregados. 
 Areia Brita 

Massa específica aparente 1,41 g/cm³ 1,42 g/cm³ 

MF 2,51 5,58 

Dmáx. 2,36mm 9,5mm 

Classificação Areia média Brita 0 

 

Nos quatro traços foi utilizado um aditivo plastificante com alto poder de redução de 

água, com uma composição básica de naftaleno sulfonado, sendo um líquido 

marrom isento de cloretos, apresentando uma densidade de 1,19 g/cm³. O 

incorporador de ar utilizado é composto por uma mistura de tensoativos com aspecto 

líquido límpido incolor e amarelado, apresentado uma densidade de 1,02 g/cm³. 

Esse aditivo foi utilizado para a obtenção dos traços Tr1, Tr2 e Tr3. A tabela 3 

apresenta o traço em massa utilizado na pesquisa. 

Para a obtenção dos traços da pesquisa, em Tr0 não foi utilizado o incorporador de 

ar, mas sendo usado em mesma dosagem nos traços seguintes. O critério para 
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obtenção das massas desejadas foi o tempo de agitação do misturador. Os 

abatimentos dos traços foram determinados conforme NBR NM 67:1998, para Tr0, 

Tr1, Tr2 e Tr3 com respectivamente de 140mm, 270mm, 275mm e 280mm. 

Tabela 3 – Traço utilizado na pesquisa (Tr0, Tr1, Tr2 e Tr3). 

Material Dosagem em massa 

Cimento CP II F40 1 

Areia média 2,121 

Brita 0 2,874 

Água 0,6 

Incorporador de Ar* 0,00219 

*Não utilizado em Tr0 e aplicado nos traços restantes. 
 

A massa específica () foi determinada com as pesagens dos corpos de prova em 

diferentes idades, a tabela 4 apresenta os valores obtidos com pesagens dos 

concretos em estado fresco (0) e aos 28 dias de idade (28), sendo observado como 

o incorporador de ar influência na redução da massa específica, isso devido ao 

acréscimo no tempo de agitação do concreto. 

Tabela 4 – Valores de 0 e 28 (kg/m³). 

CP Tr0 Tr1 Tr2 Tr3 

0 28 0 28 0 28 0 28 

1 2301,4 2298,2 1738,0 1731,61 1693,41 1674,31 1432,39 1429,21 

2 2349,1 2342,8 1757,1 1753,89 1741,16 1718,87 1515,16 1502,42 

3 2381,0 2377,8 1788,9 1782,54 1656,17 1655,21 1518,34 1511,97 

4 2336,4 2333,2 1722,1 1718,87 1697,86 1671,13 1489,69 1480,14 

5 2384,1 2381,0 1753,9 1750,70 1649,29 1639,30 1502,42 1496,06 

6 2336,4 2333,2 1718,9 1715,69 1676,35 1661,58 1534,25 1524,70 

Média 2348,1 2344,4 1746,5 1742,22 1685,71 1670,07 1498,71 1490,75 

DP 31,09 31,12 26,05 25,28 33,37 26,98 35,81 33,67 

CV 1,32 1,33 1,49 1,45 1,98 1,62 2,39 2,26 

 

A determinação da resistência à compressão (fc) foi obtida conforme a NBR 

5739:2018, os valores obtidos são apresentados na tabela 5, sendo realizados 6 

corpos de prova para cada tipo de concreto. O valor de fc do segundo corpo de 

prova em Tr1 não pôde ser determinado devido a seu rompimento ocorrer no seu 

ajuste na prensa, não adquirindo dados a respeito do ensaio. Os valores da 

resistência à compressão média (fcm) foi determinado entre a média dos corpos de 

prova. 

Tabela 5 – Resistência à compressão aos 28 dias (Mpa). 

CP Tr0 Tr1 Tr2 Tr3 

1 30,73 9,91 9,59 2,32 

2 34,96 - 8,75 2,68 

3 29,45 8,41 7,18 2,45 

4 41,65 8,62 6,81 1,71 

5 28,52 7,51 6,80 1,91 
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6 30,85 8,74 7,01 1,77 

fcm 32,69 8,64 7,69 2,14 

DP 4,91 0,86 1,19 0,40 

CV % 15,02 9,94 15,41 18,65 

 

O módulo de elasticidade inicial (Eci), foi determinado segundo as recomendações 

da NBR 6118:2014, também foram determinados os valores de resistência a 

compressão característica (fck), constando os valores obtidos na tabela 6, 

apresentado os valores para os traços obtidos na pesquisa. 

Tabela 6 – Resistência característica à compressão e módulo de elasticidade inicial (GPa). 

Traço Fck(Mpa) Eci(Gpa) 

Tr0 27,35 35,14 

Tr1 7,3 18,16 

Tr2 6,6 17,26 

Tr3 1,57 8,42 

 

A armadura utilizada nos corpos de prova foram a do tipo barra, sendo ela da classe 

CA50 (fyk = 500Mpa), utilizando os diâmetros nominais de 8mm e 10mm. 

O programa experimental realizou o arrancamento das barras de aço dos concretos 

em pesquisa, utilizando corpos de prova cilíndricos nas dimensões de 10x20cm 

ancorando as armaduras nos diâmetros nominais de 8mm e 10 mm, a figura 1 

apresenta o esquema de montagem dos copos de prova, sendo o comprimento de 

ancoragem (lb) utilizado foi o comprimento do próprio corpo de prova de 20cm. 

 
Figura 1 - CP com barra em corte longitudinal. 

 

Para os ensaios de arrancamento dos corpos de prova foi utilizada uma prensa 

universal com capacidade de carga de 100kN. A figura 2 apresenta o esquema de 

realização do ensaio de arrancamento, constituído por um sistema de aquisição de 

dados. As forças aplicadas foram obtidas pela utilização de uma célula de carga de 

100kN, também sendo utilizado um extensômetro na medição da deformação da 

barra de aço tracionada. 
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Figura 2 – Ensaio de arrancamento. 

 

Os valores obtidos são armazenados e utilizados para a determinação dos 

resultados em relação à aderência. 

A tensão última de aderência (bu) é calculada pela relação (equação 1) entre a força 

de tração máxima aplicada (Ftu) e a superfície de contato entre a barra de aço e o 

concreto celular. Sendo calculada pela fórmula a seguir: 

 

bu = Ftu/100(lb) (Equação 1) 

 

Com os valores de bu em Mpa, Ftu em N e (lb) em cm², sendo  o diâmetro nominal 

das barras em mm e lb o comprimento de ancoragem. 

6 Resultados 

Com a utilização da fórmula da tensão última de aderência (bu), sendo aplicada a 

todas combinações da pesquisa, foram obtidos resultados da tensão última de 

aderência e determinados os valores da força de tração última (Ftu). Os resultados 

foram agrupados em cada barra (8mm e 10mm) para cada traço (Tr0, Tr1, Tr2 e Tr3). 

Sendo calculados valores médios para a força de tração última (Ftum) e para a tensão 

última de aderência (bum). A tabela 7 apresenta a distribuição dos resultados de 

acordo com cada combinação. 

Tabela 7 – Resultados dos ensaios de aderência. 

Traço Barra Lb (cm) Ftu(N) Ftum(N) bu (Mpa) bum (Mpa) 

Tr0 8mm 20 32519,7 31470 6,470 6,260 
(DP=0,354) 
(CV=5,65%) 

31485,3 6,264 

28071,8 5,585 

33058,3 6,577 

31385,4 6,244 
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32291,4 6,424 

10mm 20 48100,1 45560 7,655 7,25 
(DP=0,327) 
(CV=4,51%) 

48064,4 7,650 

43616,5 6,942 

45378,5 7,222 

44565,3 7,093 

43648,6 6,947 

Tr1 8mm 20 11118,1 10140 2,212 2,02 
(DP=0,246) 

(CV=12,19%
) 

7836,6 1,559 

10201,4 2,030 

9848,3 1,959 

11114,6 2,211 

10729,3 2,135 

10mm 20 15787,2 13560 2,513 2,16 
(DP=0,24) 

(CV=11,11%
) 

13379,6 2,129 

14478,2 2,304 

11271,5 1,794 

13415,2 2,135 

13055 2,078 

Tr2 8mm 20 17720,5 20580 3,525 4,095 
(DP=0,84) 

(CV=20,54%
) 

16554,1 3,293 

18152,1 3,611 

20634,7 4,105 

22400 4,456 

28046,8 5,580 

10mm 20 21604,9 19780 3,439 3,147 
(DP=0,2) 

(CV=6,26%) 
18066,5 2,875 

19261,4 3,066 

20756 3,303 

19496,9 3,103 

19471,9 3,099 

Tr3 8mm 20 759,8 663,5 0,151 0,132 
(DP=0,03) 

(CV=25,51%
) 

- - 

588,5 0,117 

570,7 0,114 

909,6 0,181 

488,7 0,097 

10mm 20 3827,3 3742,4 0,609 0,596 
(DP=0,19) 

(CV=31,5%) 
1701,4 0,271 

4665,5 0,743 

4244,7 0,676 

4273,2 0,680 

- - 

 

Os resultados obtidos na pesquisa apresentados na tabela 7, apresentaram que a 

redução de 28 trouxe grande diminuição de Ftum aplicada nos corpos de prova. Na 

amostra Tr08 não foi possível determinar o valor de Ftum, devido que a ruptura foi no 

rompimento da barra, não chegando ao deslizamento da barra, considerado que seu 

valor seja maior que a média de 31,47 kN.  
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Na amostra Tr010, o valor de Ftum foi determinado em dois corpos de prova (33%) o 

valor chegou a uma média de 44,5 kN, já os quatro corpos prova restantes tiveram o 

rompimento pela barra, considerando um valor de F tum superior a 46,09 kN. 

Comparando os valores de Tr08 e Tr18, obteve uma redução superior a 21,33 kN 

(68%), de superior a 10,89 kN (35%) entre as amostras Tr08 e Tr28, e de superior a 

30,81 kN (98%) entre as amostras Tr08 e Tr38. Para os corpos de prova com 10mm, 

as amostras Tr010 e Tr110 teve uma redução de 30,94 kN (70%), de 24,72 kN (56%) 

entre as amostras Tr010 e Tr210, e de 40,76 kN (92%) entre as amostras Tr010 e 

Tr310. 

Para a tensão última de aderência média (bum), entre as amostras Tr08 e Tr18 

apresentou uma redução superior a 4,23 Mpa (68%), de superior a 3,15 Mpa (43%) 

entre as amostras Tr08 e Tr28, e superior de 7,12 Mpa (98%) nas amostras Tr08 e 

Tr38. Entra as amostras Tr010 e Tr110 houve uma redução de 4,92 Mpa (69%), 

redução de 3,93 Mpa (56%) nas amostras Tr010 e Tr210, e de 6,49 Mpa (91%) nas 

amostras Tr010 e Tr310. 

7 Considerações finais 

Com os resultados obtidos, podemos considerar que a redução da massa específica 

(28) afeta consideravelmente na diminuição da tensão última de aderência de 

aderência (bu). Chegando em valores de redução entre Tr0 e Tr1 de 69%, entre Tr0 e 

Tr2 de 56% e entre Tr0 e Tr3 de 98%.  

Para os valores da tensão última de aderência (bu) em Tr0 (2344,44 kg/m³), sugere 

novos ensaios de aderência para obtenção de valores mais confiáveis, sendo 

determinado apenas um limite inferior devido ao rompimento das barras antes de 

seu escorregamento. 

No desempenho das barras em relação à tensão última e aderência (bu), a barra de 

8mm apresentou desempenho melhor que a barra de 10mm em Tr2 (1670,07 kg/m³), 

já em Tr1 (1742,22 kg/m³) e Tr3 (1490,75 kg/m³) a barra de 10mm apresentou 

desempenho melhor que a barra de 8mm.  
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