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CEP:45823-431 Resumo 
 O pó de brita é um resíduo da produção de britas obtido durante o processo de britagem da rocha. Do ponto 
de vista ambiental trata-se de um resíduo com consequências significativas e preocupantes devido ao 
grande volume de material produzido e sua deposição em local aberto gera inconvenientes às cidades e 
regiões próximas, pois o percentual de partículas finas é grande. O aproveitamento desse resíduo na 
confecção de matriz cimentícia tem mitigado o impacto ambiental provocado pela extração de rochas, 
reduzido a extração de areia natural e ao mesmo tempo, reduzido o custo da produção de argamassas e 
concretos, pois é um material de menor valor agregado se comparado com a areia natural. Neste trabalho 
foi analisado o desempenho de argamassas com adição de resíduo de britagem de rocha produzido na 
região de Eunápolis-BA, em relação, principalmente, às propriedades de porosidade aparente, ou aberta, e 
resistência mecânica à compressão. O resíduo foi utilizado em seu estado primário, bem como, dividido em 
duas faixas granulométricas: fina (<0,25 mm) e intermediária (entre 0,25 e 0,85 mm). Foram elaboradas 
misturas com adição desses 3 materiais alternativos em substituição, parcial e total, da areia natural nos 
percentuais de 0, 15, 30, 50 e 100%, em massa. Foram realizadas misturas na proporção de 1:4 (cimento 
Portland : agregados) e confeccionados corpos de prova cilíndricos com diâmetro de 5 cm e altura igual a 
10 cm para os ensaios de compressão e corpos de prova prismáticos de 4x4x16 cm para os ensaios de 
porosidade aparente e absorção de água. Em cada mistura foi mantida a consistência na qual, no ensaio da 
mesa de consistência (Flow Table), o diâmetro final foi de 200 mm. Todos os corpos de prova foram 
curados através da cura submersa até a data do rompimento. Após a análise das propriedades de 
porosidade aparente e resistência mecânica foi verificado que a perda de resistência mecânica à 
compressão é mais significativa para adições de resíduo acima de 50% em massa.  Palavras chave: Resíduo de britagem; granulometria; tamanho de partículas, porosidade; resistência mecânica. 
 Abstract 
 Stone dust is a residue of the production of crushed stones and it is obtained during the rock crushing 
process. From an environmental point of view it is a waste with significant and worrying consequences due 
to the large volume of material produced. The deposition of this material in the environment creates 
inconveniences to nearby towns due the large percentage of small particle size. The use of this residue in 
cement matrix materials has mitigated the environmental impact caused by the rock extraction industry, 
reduced natural sand extraction and, at the same time, reduced the cost of production of mortar and 
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concrete, because it is a lower added-value material when compared to natural sand. In the present work the 
performance of a cementitious matrix with the addition of stone dust, from the rock extraction industry in 
Eunápolis-BA region, was analyzed in relation mainly to the superficial porosity and compressive strength 
properties. The residue was used in its natural state, and also divided into two particle size ranges: fine 
(<0.25 mm) and intermediate (between 0.25 and 0.85 mm). Mixtures were prepared with the addition of 
these three alternative materials in substitution, partially and totally, to natural sand in the percentages of 0, 
15, 30, 50 and 100% wt. Mixtures were made at a ratio of 1: 4 (Portland cement: aggregates).Cylindrical 
specimens with a diameter of 5 cm and height of 10 cm for compression testing and prismatic specimens 
with dimensions 4 x 4 x 16 cm for superficial porosity and water absorption tests were prepared. In each 
mixture the consistency was that in which in the Flow Table test, the final diameter was 200 mm. All samples 
were cured submerged in water until the testing date. Results of the superficial porosity analysis and 
mechanical strength properties indicated that the loss of compressive strength was more significant for 
residue additions above 50 % wt. Keywords: curshed rock residue; granulometry; particle size, porosity; mechanical strength.  
1. Introdução 
 A questão ambiental atualmente assume importância relevante no 
desenvolvimento social e tecnológico de uma nação. A busca pela destinação adequada 
de resíduos da produção industrial tornou-se alvo primordial da legislação ambiental e o 
aproveitamento desses resíduos em outras atividades é considerada uma prática 
ambientalmente correta. 
 Os resíduos gerados na produção de agregados graúdos artificiais podem 
atuar como agregado miúdo na produção de argamassas e concretos utilizados na 
construção de edificações.  Esse resíduo, conhecido como pó de brita ou pó de pedra, é produzido em grande quantidade durante o processo de britagem da rocha e necessita de 
grande espaço (área) para deposição e armazenamento. Por conter considerável parcela 
de finos (< 0,30 mm) a deposição desse material em local aberto pode causar 
inconvenientes impactos ambientais nas proximidades do local de extração. 
 A utilização do pó de brita em argamassas e concretos é bastante estudada, 
porém, existem resultados conflitantes devido às diferentes características da rocha de 
origem, bem como, do processo de britagem da rocha (tipo de britador). São necessários, 
então, estudos específicos para o tipo de resíduo produzido nos diferentes locais de 
produção. 
 Aliado à questão ambiental, a extração de areia natural, seja do leito de rios 
ou do solo, é cada vez mais dificultada devido ao esgotamento e escassez das reservas 
nas proximidades dos centros urbanos e, também, do maior rigor das leis e fiscalização 
pelos órgãos ambientais (FABRO et al., 2011). Assim, a extração de areia natural em 
locais mais afastados do centro de consumo aumenta o custo com transporte do material 
e, consequentemente, o seu custo final. Por esses motivos, o pó de brita vem sendo 
largamente utilizado como agregado miúdo em argamassas e concretos nas regiões 
produtoras de agregados graúdos artificiais. 
 O aproveitamento desse resíduo como agregado miúdo em argamassas e 
concretos permite, de uma única vez, mitigar dois problemas ambientais: a) o 
aproveitamento de um resíduo produzido em larga escala que impacta o ambiente local; 
b) a redução da extração e consumo da areia natural mitigando, também, impactos 
ambientais resultantes dessa atividade comercial. 
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 Ao utilizar pó de brita em argamassas e concretos é necessário o 
conhecimento das propriedades físicas desse agregado a fim de preservar a qualidade do 
material produzido. O conhecimento das características dos agregados envolvidos, bem 
como, dos efeitos de sua utilização nas propriedades finais das argamassas e concretos 
permitirão determinar traços adequados às características de trabalhabilidade, resistência 
e durabilidade desejadas. 
 O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar os efeitos da adição 
de pó de brita nas propriedades de Porosidade Aparente e Resistência Mecânica em 
argamassas de cimento Portland utilizadas para assentamento e revestimento de 
alvenarias em substituição parcial e total da areia branca natural.  O pó de brita foi 
utilizado na granulometria original, bem como, em granulometrias modificadas, 
identificadas como fração intermediária (menor que 0,85 e maior que 0,25 mm) e fração 
fina (menor que 0,25 mm). Todos os agregados utilizados nesse estudo foram coletados 
no município de Eunápolis localizado na região do extremo sul da Bahia. No planejamento 
do programa experimental foi definido que a relação água/cimento das misturas 
realizadas seria determinada em função do índice de consistência igual a 200 mm, sem 
uso de aditivos plastificantes, a fim de simular a prática realizada nos canteiros de obra da 
região. Foram determinadas a granulometria e índices físicos dos agregados e, também, 
obtidas as propriedades de Porosidade Aparente, Massa Específica e Resistência 
Mecânica de argamassas produzidas com os dois tipos de agregados, bem como, de 
misturas entre eles nas proporções de 15, 30 e 50% de pó de brita substituindo a areia 
branca.  2. Materiais e métodos 
2.1 – Materiais utilizados 
 O cimento Portland utilizado foi o CPV 40 RS da marca NASSAU®. Os 
agregados utilizados foram a areia branca de origem natural quartzosa adquirida no 
município de Eunápolis-BA e pó de brita de britagem de rocha gnaisse, coletado em 
jazida localizada no município de Itapebí-BA, fornecido pela Mineração São Vicente Ltda. 
 
2.2 – Preparação dos materiais 
 A areia branca foi peneirada em peneira de abertura de malha igual a 4,8 mm a 
fim de retirar impurezas do tipo galhos, folhas e raízes orgânicas. O pó de brita passou 
por peneiramento em malha 4,8 mm para retirar as partículas de maior tamanho, constituindo o material in natura. Em seguida o pó de brita foi passado em um conjunto de 
peneiras com aberturas de 0,85 e 0,25 mm e o material foi separado em duas faixas de 
tamanho de partículas: a) a fração intermediária com tamanhos de partículas menores 
que 0,85 e maiores que 0,25 mm; b) a fração fina com tamanhos de partículas menores 
que 0,25mm.  
2.3 – Índices físicos dos agregados 
 Foram determinadas a massa específica real e aparente da areia branca e do 
pó de brita. A massa específica real foi determinada utilizando o frasco de Chappman e 
seguindo as determinações da norma NBR-9776. A massa específica aparente foi 
determinada seguindo as determinações da NM-52. A análise granulométrica dos 
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agregados (areia e pó de brita) foi realizada por peneiramento utilizando-se peneiras da 
série normal da ABNT e seguindo as recomendações e procedimentos descritos na NM-
248. O conjunto de peneiras foi agitado utilizando-se um agitador de peneiras da marca 
TOLEDO®.  
 
2.4 – Formulações 
 Foi utilizada a relação entre aglomerante e agregados igual a 1:4 
(cimento:agregados) em massa. Para o traço de referência foi utilizada a areia natural 
como único agregado na proporção acima indicada. Nos demais traços foram utilizados 
os percentuais de substituição de 15, 30, 50 e 100% da areia branca natural por pó de brita nas três faixas de tamanho de partículas (in natura, fração intermediária e fração 
fina) totalizando 13 misturas conforme descrito na Tabela 1.  
 

Tabela 1 – Descrição das formulações. 

FORMULAÇÃO 
QUANTIDADES (g) 

CIMENTO AREIA 
PÓ DE BRITA 

ÁGUA in natura FRAÇÃO  
INTERMEDIÁRIA 

FRAÇÃO 
FINA 

TR 1100 4400 0 0 0 583 
IN15 1100 3740 660 0 0 610,3 
IN30 1100 3080 1320 0 0 629 
IN50 1100 2200 2200 0 0 673,5 

IN100 1100 0 4400 0 0 744 
FI15 1100 3740 0 660 0 570 
FI30 1100 3080 0 1320 0 667,5 
FI50 1100 2200 0 2200 0 684 

FI100 1100 0 0 4400 0 690,3 
FF15 1100 3740 0 0 660 650 
FF30 1100 3080 0 0 1320 722,6 
FF50 1100 2200 0 0 2200 795 

FF100 1100 0 0 0 4400 1129 
  A quantidade de água foi definida de forma a promover a consistência da pasta 

na qual, no ensaio da mesa de consistência (NBR-7215), o diâmetro final obtido fosse de 
200 mm (±10 mm). Assim, em todas as misturas a consistência da pasta foi mantida 
constante. 
 
2.5 – Granulometria das misturas de agregados 
 A granulometria das misturas de agregados foi calculada considerando os 
percentuais retidos acumulados obtidos nos ensaios da areia branca natural e do pó de brita in natura e associando-os, proporcionalmente, aos percentuais de substituição da 
areia branca pelo pó de brita.  
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2.6 – Porosidade Aparente e Resistência Mecânica 
 Foram confeccionados 3 corpos de prova prismáticos de 4x4x16 cm para cada 
mistura e realizado o ensaio de Porosidade Aparente. Para obter a Porosidade Aparente 
os corpos prismáticos, após 28 dias de cura, foram pesados úmidos após retirar o 
excesso superficial utilizando um pano úmido, obtendo a massa úmida, e, em seguida, foi 
realizada a pesagem do corpo de prova imerso em água obtendo-se, assim, a massa 
imersa. Em seguida, os corpos de prova foram colocados em estufa a 105 °C por 24 
horas. Após o período de secagem, os corpos de prova foram pesados novamente 
obtendo, assim, a massa seca. A Porosidade Aparente foi determinada através da 
equação (1): 
 

          (1) 
 

Onde PA é a porosidade aparente, em % ; Mumida é a massa úmida do corpo de prova, em 
g ; Mseca é a massa seca do corpo de prova, em g ; Mimersa é a massa do corpo de prova 
imerso em água, em g. 
 
 Foram confeccionados 8 corpos de prova cilíndricos com diâmetro de 5 cm e 
altura de 10 cm. A moldagem, cura e rompimento dos corpos de prova foram realizados 
seguindo as determinações da NBR–7215 e NBR–13279 da ABNT. Dos 8 corpos de 
prova, 4 foram rompidos com 7 dias de cura e 4 com 28 dias de cura. O rompimento dos 
corpos de prova foi realizado em prensa hidráulica com capacidade de 100 toneladas, 
com acionamento elétrico, da marca CONTENCO®. 
 3. Análise dos resultados 
 
 Na Tabela 2 estão mostrados os valores dos índices físicos dos agregados 
utilizados nesse trabalho. 
 

Tabela 2 – Índices físicos dos agregados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregado Índices Físicos Valor 

Are
ia 

Massa específica aparente (g/cm3) 1,71 
Massa específica real (g/cm3) 2,67 
Módulo de finura 2,13 
DMC (mm) 4,80 
Percentual de finos (< 0,30 mm) 42,89 

Pó
 de

 br
ita 

Massa específica aparente (g/cm3) 1,82 
Massa específica real (g/cm3) 2,58 
Módulo de finura 2,24 
DMC (mm) 4,80 
Percentual de finos (< 0,30 mm) 35,60 
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3.1 – Análise granulométrica dos agregados e das misturas de agregados. 
 Na Figura 1 estão mostradas as curvas granulométricas da areia branca natural 
e do pó de brita. Com base no ensaio foi possível observar que tanto a areia natural 
quanto para o pó de brita apresentaram uma granulometria contínua contendo tamanhos 
de partículas variando entre 0,07 a 4,8 mm não apresentando descontinuidade, ou seja, 
ausência de tamanhos de partículas na faixa acima especificada. Essa característica foi 
considerada como positiva para confecção de argamassas, pois com uma granulometria 
contínua do agregado é possível obter boa característica tanto no quesito resistência 
mecânica, quanto em relação à estética e acabamento. 
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 Figura 1 – Curva granulométrica da areia branca e do pó de brita in natura.  
É possível verificar uma similaridade entre as curvas da areia e do pó de brita e vale 
observar que a mesma similaridade também foi verificada nos índices físicos mostrados 
na Tabela 2. Em ambas as amostras pode-se observar que a curva granulométrica, 
excetuando a parcela abaixo de 0,2 mm, situa-se entre os limites inferior e superior da 
zona utilizável estabelecidos ABNT. 
 
3.3 – Porosidade Aparente e Massa Específica 
 A Porosidade Aparente, ou aberta, permite avaliar a quantidade de vazios 
internos que possuem comunicação com a superfície dos corpos de prova. Essa 
quantidade de vazios influencia, principalmente, a durabilidade da matriz cimentícia, pois 
os agentes agressores encontram nesses vazios caminhos mais facilitados para interagir 
quimicamente com o interior do corpo acelerando sua degradação (MEHTA, 1994). Em 
termo de durabilidade dos materiais porosos, a porosidade é considerada por muitos 
estudiosos como a característica mais importante e determinante ao avaliar a degradação 
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do material. Quanto maior a porosidade, maior será a facilidade com que os agentes 
patológicos penetrarão no interior do material. 
 Na Figura 2 são exibidos: (a) o gráfico com os resultados de Porosidade 
Aparente dos corpos de prova produzidos com argamassas onde a areia foi substituída por pó de brita in natura; (b) o gráfico com os resultados de Porosidade Aparente dos 
corpos de prova produzidos com argamassas onde a areia foi substituída por pó de brita 
na fração intermediária ; (c) o gráfico com os resultados de Porosidade Aparente dos 
corpos de prova produzidos com argamassas onde a areia foi substituída por pó de brita 
na fração fina. 
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 Figura 2 – Valores de Porosidade Aparente dos corpos de prova.  
 A análise dos resultados da Porosidade Aparente permite verificar que, no 
geral, essa propriedade aumentou à medida que maiores quantidades de pó de brita, nas 
três granulometrias estudas, foram acrescentadas.  Pode-se observar que as misturas realizadas com o pó de brita in natura 
(Figura 2 (a)) obtiveram aumento discreto de Porosidade Aparente à medida que a 
quantidade de pó de brita aumentou alcançando valores na faixa entre 16,5 e 21%.  Para 
as misturas realizadas com pó de brita na fração intermediária (Figura 2 (b)) o aumento da 
porosidade foi discreto até 50% de substituição da areia por pó de brita e foi possível 

a) b) 

c) 
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verificar que para percentuais de substituição maiores que 50% o aumento da porosidade 
foi mais significativo. Para as misturas realizadas com pó de brita na fração fina (Figura 2 
(c)) o aumento da porosidade foi discreto até 30% de substituição da areia por pó de brita 
e foi possível verificar que para percentuais de substituição maiores que 30% o aumento 
da porosidade foi mais significativo.  
 Na Tabela 3 são mostrados os valores de massa específica dos corpos de 
prova. 
 

Tabela 3 – Massa específica dos corpos de prova. 
Formulações Massa Específica (g/cm3) 

TR 2,02 
IN15 2,01 
IN30 2,03 
IN50 2,08 

IN100 1,97 
FI15 2,01 
FI30 1,94 
FI50 1,88 

FI100 1,72 
FF15 1,99 
FF30 1,97 
FF50 1,90 

FF100 1,70 
 
 A análise dos valores de massa específica dos corpos de prova permite avaliar 
que houve coerência com os valores de Porosidade Aparente, pois as misturas que 
apresentaram menores valores de porosidade apresentaram, também, valores maiores de 
massa específica. Esse fato é justificado pela maior compacidade dos corpos de prova 
que apresentaram menores valores de porosidade. Nesse contexto, a maior quantidade 
de água de amassamento das misturas onde a quantidade de pó de brita foi maior pode 
ter influenciado no aumento da porosidade do material e, consequentemente, na 
diminuição da massa especifica dos corpos de prova após o endurecimento. 
 
3.4 – Resistência Mecânica 
 A resistência mecânica é uma importante propriedade para argamassas de 
cimento Portland e deve ser avaliada quando se pretende estabelecer critérios de 
qualidade na produção das mesmas. 
 Na Figura 3 são exibidos: (a) o gráfico com os resultados de Resistência 
Mecânica dos corpos de prova produzidos com argamassas onde a areia foi substituída por pó de brita in natura ; (b) o gráfico com os resultados de Resistência Mecânica dos 
corpos de prova produzidos com argamassas onde a areia foi substituída por pó de brita 
na fração intermediária ; (c) o gráfico com os resultados de Resistência Mecânica dos 
corpos de prova produzidos com argamassas onde a areia foi substituída por pó de brita 
na fração fina. 
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 Figura 3 – Valores de Resistência Mecânica dos corpos de prova.  
Pode-se verificar que, em termos gerais, a substituição da areia por pó de brita, nas três 
faixas granulométricas investigadas, provocou uma diminuição da resistência mecânica 
das argamassas estudadas. Pode-se observar que as argamassas produzidas com o pó de brita in natura (Figura 3 (a)) obtiveram uma discreta diminuição da resistência 
mecânica para percentuais de substituição de até 50% da areia branca, onde a 
resistência mecânica diminuiu 8 e12% para percentuais de substituição de 30 e 50% da 
areia branca, respectivamente. Para substituições acima de 50% da areia branca, a 
diminuição da resistência foi mais significativa e da ordem de 47,3% para argamassas com 100% de pó de brita in natura. 
 Para argamassas produzidas com o pó de brita na fração intermediária (Figura 
3 (b)) a diminuição da resistência mecânica foi da ordem de 14, 51 e 63% para 
percentuais de substituição da areia branca de 30, 50 e 100%, respectivamente. 
 Para argamassas produzidas com o pó de brita na fração fina (Figura 3 (c)) a 
diminuição da resistência mecânica foi da ordem de 20, 31 e 68% para percentuais de 
substituição da areia branca de 30, 50 e 100%, respectivamente. 
 Os resultados de resistência mecânica foram coerentes com os resultados de 
porosidade aparente, pois, pode-se verificar que os corpos de prova que obtiveram 
resistência mecânica maior foram aqueles que obtiveram porosidade menor. 
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 A diminuição da resistência aliada ao aumento da porosidade em função da 
adição do pó de brita nas três faixas granulométricas estudadas pode estar relacionada 
com a relação água/cimento das misturas, pois, o consumo de água de amassamento foi 
maior nas misturas com maior quantidade de pó de brita (nas três faixas granulométricas). 
Vale lembrar que a relação água/cimento nas formulações utilizadas variou em função da 
consistência, ou seja, a relação água/cimento foi aquela que promoveu à mistura o índice 
de consistência igual a 200 mm, conforme descrito no item 2.4. Segundo MEHTA (1994) e 
NEVILLE (2013), o aumento da relação água/cimento provoca aumento da porosidade da 
matriz cimentícia e, consequentemente, diminuição da resistência mecânica.  
 O Módulo de Finura da mistura dos agregados, bem como, a diferença na 
forma e textura superficial das partículas também exercem influência no consumo de água 
de amassamento (FABRO et al., 2011). 
 4. Conclusões 
 Após a análise dos resultados foi possível estabelecer as seguintes 
considerações finais: 
- A granulometria tanto da areia branca (de origem natural), quanto do pó de brita in 
natura utilizados na região do extremo sul da Bahia é contínua e bem graduada e está 
situada na faixa utilizável estabelecida pela ABNT; 
 
- A massa específica dos corpos de prova produzidos com argamassas onde a areia foi 
substituída pelo pó de brita na fração intermediária, bem como, dos corpos de prova 
produzidos com argamassas onde a areia foi substituída pelo pó de brita na fração fina 
diminuiu à medida que a quantidade de pó de brita aumentou; 
 - Para o pó de brita in natura, a substituição de até 50% da areia por resíduo resultou em 
perda moderada da resistência mecânica, da ordem de 12%. Esse percentual de perda 
pode ser considerado aceitável ao levar em consideração os limites de resistência 
mecânica em argamassas de assentamento e revestimentos de alvenaria estabelecidos 
pela ABNT. Para essas misturas a porosidade sofreu aumento discreto cuja maior 
variação foi de 10,2%; 
 
- Para o pó de brita na fração intermediária, a substituição de até 30% da areia por 
resíduo resultou em perda moderada da resistência, da ordem de 14%. Esse percentual 
de perda pode ser considerado aceitável ao levar em consideração os limites de 
resistência mecânica em argamassas de assentamento e revestimentos de alvenaria 
estabelecidos pela ABNT. Para essas misturas a porosidade sofreu aumento discreto cuja 
maior variação foi de 10,3%; 
 - Para o resíduo na fração fina, a substituição de até 30% de areia por resíduo resultou 
em perda moderada da resistência, da ordem de 8%. Esse percentual de perda pode ser 
considerado aceitável ao levar em consideração os limites de resistência mecânica em 
argamassas de assentamento e revestimentos de alvenaria estabelecidos pela ABNT. 
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Para essas misturas a porosidade sofreu aumento discreto cuja maior variação foi de 
15,1%. 
 - Considerando os resultados obtidos foi verificado que o pó de brita in natura, ou seja, em 
sua granulometria original, apresentou melhores resultados de resistência mecânica, 
porosidade e massa específica, dispensando, assim, a necessidade de separação em 
outras faixas granulométricas para produção de argamassas de assentamento de 
alvenarias. Cabe observar que para produção de argamassas de revestimento de 
alvenaria, do tipo reboco de acabamento, a lisura da superfície assume importante 
característica e, nesse caso, a utilização do pó de brita na fração fina pode ser mais 
adequada. 
 
 O pó de brita, do ponto de vista ambiental, é uma opção interessante na 
produção de argamassas de cimento Portland para assentamento e revestimento de 
alvenarias, pois, seu aproveitamento permite promover destinação adequada a um 
resíduo da produção de agregados e, ao mesmo tempo, promove a redução de consumo 
de um agregado de origem natural cuja extração impacta o meio ambiente. As vantagens 
em relação ao custo final de argamassas favorecem a utilização do resíduo, porém, os 
engenheiros e técnicos da construção civil devem conhecer e avaliar o material disponível 
para determinar traços adequados a fim de produzir argamassas com propriedades 
técnicas aceitáveis.  
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