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Abstract: The Mourao Hydroelectric Power Plant located in the 
city of Campo Mourão, in the State of Parana, southern region 
of Brazil, was inaugurated in 1964, with 7500 kW of installed 
power. Defects in the spillway surface of the dam had been 
identified throughout the time. With the purpose of recovering 
the concrete hydraulic surface, repair materials were proposed 
in this paper, considering  technology development and 
environment conservation. Concrete mixtures containing 
recycled materials – low-density polyethylene (LDPE), 
polyethylene terephthalate (PET) and waste tires – had its 
performance tested in laboratory. Mechanical properties, such 
as compressive strength, tensile strength and adherence were 
evaluated using cylindrical concrete specimens. Results were 
appraised and the best compositions were selected to be tested 
on spillway surface of Mourão dam.

Keywords: Recycled material concrete admixtures, repair 
material, recycled, hydraulic surfaces, environment.

Resumo: A Usina Hidroelétrica Mourão (UHE Mourão), 
localizada no município de Campo Mourão, a 450 km de 
Curitiba, Estado do Paraná, região Sul do Brasil, foi inaugurada 
em 1964 com potência instalada de 7.500 kW. Ao longo do 
tempo foram identificadas patologias na superfície do 
vertedouro da barragem. Com a finalidade de recuperar a 
superfície hidráulica de concreto, neste trabalho foram 
propostos materiais de reparo (MRs) que apresentam 
desenvolvimento tecnológico e contribuem para a preservação 
do meio ambiente. Para caracterizar os MRs com o uso de 
materiais reciclados, foram realizadas misturas de concreto 
com material reciclado de polietileno de baixa densidade 
(PEBD), polietileno tereftalato (PET) e pneus inservíveis em 
diferentes teores (0,5; 1,0; 2,5; 5,0 e 7,5%). Os materiais 
obtidos foram comparados quanto às suas propriedades 
mecânicas de resistência à compressão, tração e aderência 
em laboratório, visando aplicações em campo em etapas 
posteriores.

Palavras-Chave: Concreto com adição material reciclado, 
material de reparo, reciclagem, superfície hidráulica, meio 
ambiente.

1    Introdução

A Usina Hidroelétrica Mourão (UHE Mourão), construída em 
concreto do tipo gravidade, foi  inaugurada em 1964, com 
uma potência instalada de 7.500 kW. Está localizada no 
município de Campo Mourão, a 450 km de Curitiba, Estado 
do Paraná, região Sul do Brasil. O reservatório da usina, com 
volume de 65 milhões de metros cúbicos, é alimentado pelas 
águas do rio Mourão. A barragem tem comprimento na crista 
de 193 m e altura máxima de 19 m [1]. Na Figura 1 está 
apresentada a vista geral do vertedouro da barragem da 
UHE Mourão.

Figura 1: Vertedouro da barragem da UHE Mourão.

Nas inspeções realizadas por PORTELLA [2] e FERREIRA [3], 
foi constatado que a face superficial do vertedouro apresentava 
lascas ou delaminação devido a prováveis efeitos de cavitação 
e erosão por abrasão.

O concreto é o material mais aplicado nas estruturas 
hidráulicas. No decorrer do tempo essas estruturas estão 
sujeitas aos mais variados tipos de degradações, sendo, então, 
necessária à execução de manutenção das obras, além de 
possíveis reparos. Para esses reparos pode-se empregar tanto 
o concreto convencional, de mesma composição da estrutura 
da base, quanto outros materiais de melhor desempenho [4].
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LATORRE [5] e LEONARDO [6] investigaram diversos 
materiais com base polimérica e inorgânica para emprego 
como MR de estruturas hidráulicas de concreto, tais como as 
superfícies dos vertedouros, blocos de dissipação e muros 
laterais das regiões das comportas. Pelas propriedades finais 
obtidas para cada tipo de material, chegaram à conclusão pelo 
uso de um tipo de argamassa de base epóxi e de um concreto 
de alto desempenho com sílica ativa, por possuírem 
desempenhos similares aos dos substratos das estruturas 
hidráulicas pesquisadas.

1.1 Concreto com adição de materiais reciclados

A adição de materiais poliméricos reciclados ao concreto vem 
correspondendo a uma nova perspectiva nas atividades de 
pesquisa [7]. CHOI et al. [8] estudaram os efeitos nas 
propriedades do concreto com adição de PET reciclado. 
KHALOO et al. [9] observaram que a adição de partículas de 
borracha de pneu proporcionou ao concreto maior ductilidade 
nos ensaios de compressão, se comparado ao concreto sem 
adição. Uma das vantagens do uso de plásticos reciclados no 
concreto foi a redução de resíduos sólidos nos aterros 
sanitários (SIDDIQUE et al. [10]).

GOMES FILHO [11] obteve, para um concreto com 5% de 
borracha, resistência à compressão de 27,1 MPa, concluindo 
pela possibilidade de seu uso em estruturas pré-moldadas, 
obras estruturais ou na pavimentação de rodovias; outros 
concretos  com teores de 10% e 15% apresentaram 
resistências à compressão axial de 20,3 MPa e 19,0 MPa, 
respectivamente, podendo ser utilizados em obras não-
estruturais, como “paver” e meio-fio. A mistura contendo 20% 
de borracha não apresentou trabalhabilidade e resistência 
suficientes para aplicação em pré-moldados, na sua forma 
convencional; porém, não foi descartado o uso em pisos de 
interiores.

A adequada destinação final dos rejeitos poliméricos e 
elastoméricos, quando adicionados ao concreto para 
recuperação de barragens, pode motivar o uso dessa prática 
em outras aplicações menos importantes do ponto de vista 
estrutural, mas preservando a qualidade almejada [4].

No presente estudo foi avaliado o desempenho em laboratório 
de concretos com adição de materiais reciclados que podem 
ser aplicados como MR na calha do vertedouro da barragem 
UHE Mourão pela sua similaridade com o concreto da 
estrutura. Também, foram apresentadas metodologias e traços 
que poderão estender seus usos em outras barragens nas 
quais sejam identificados defeitos similares. Considerando-se 
os melhores desempenhos desses materiais, pode ser feita 
aplicação em campo para avaliações mais completas de 
durabilidade e submissão às solicitações ambientais in situ.

2    Experimental

Esta seção apresenta os experimentos realizados no contexto 
do trabalho.

2.1    Inspeção no vertedouro da barragem

Na inspeção visual constatou-se a delaminação no 
revestimento do vertedouro da barragem da UHE Mourão. Nos 
pontos de delaminação verificou-se a eflorescência, originando 
a patologia denominada de carbonatação, conforme 
apresentado na Figura 2.

Figura 2: Delaminação no revestimento do vertedouro da barragem da 
UHE Mourão.

2.2    Extração de testemunhos

Para melhor determinação das condições da calha do 
vertedouro da UHE Mourão foram extraídos testemunhos do 
local.

Foram selecionados três pontos para fixação do equipamento 
(HILTI DD 200) e, em cada ponto, foram feitas quatro 
perfurações de 105 mm de diâmetro e, aproximadamente, 35 
cm de profundidade, resultando, então, em 12 testemunhos de 
concreto.

Os testemunhos foram destinados aos ensaios de resistência à 
compressão e aderência.

2.3    Ensaios de aderência

As normas brasileiras vigentes não contemplam ensaios de 
aderência de corpos-de-prova (CPs) de concreto. Esta 
problemática fica evidente quando se necessitam determinar 
as propriedades da interface entre concretos de diferentes 
idades, como é o caso do MR depositado sobre a superfície de 
um substrato qualquer. 

Para os ensaios de aderência empregou-se uma adaptação da 
NBR 15258/05 [12], executando-se uma tração direta entre o 
testemunho de concreto e o MR, verificando-se, então, a 
aderência entre os materiais. No procedimento foram avaliadas 
diferentes pontes de aderência empregadas com o intuito de 
melhorar a resistência da interface, reduzindo-se os efeitos de 
borda entre os materiais novos e envelhecidos da estrutura.

2.4     Ensaios de resistência à compressão e tração por 
compressão diametral

Os ensaios de resistência à compressão axial foram realizados 
conforme a norma NBR 5739/07 [13]. Os ensaios de resistência 
à tração por compressão diametral foram realizados conforme 
a norma brasileira NBR 7222/94 [14].

2.5      Dosagens dos concretos com adição de materiais 
reciclados

Para otimizar a quantidade proporcional de cada um dos 
materiais constituintes do concreto (traço), foram realizados 
estudos de dosagens, verificando-se a trabalhabilidade e, 
posteriormente, os resultados dos testes de resistência à 
compressão axial. O traço idealizado, considerando um 
abatimento de cone estipulado em (30 ± 10) mm, foi de 
1:1,93:3,07:0,45 (c:a:b:a/c), com consumo de cimento de 389 

3kg/m . Este traço passou a ser considerado o concreto de 
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referência (CR), a partir do qual foram adicionados materiais 
reciclados de polietileno de baixa densidade (PEBD), 
polietileno tereftalato (PET) e pneus inservíveis em diferentes 
teores (0,5; 1,0; 2,5; 5,0 e 7,5%).

3    Resultados

A seguir serão descritos os resultados em seus vários 
aspectos.

3.1    Resistência dos testemunhos

Na Tabela 1 estão listados os resultados dos ensaios de 
resistência à compressão dos testemunhos de concreto 
extraídos da calha do vertedouro da UHE Mourão.

Tabela 1: Resistência à compressão dos testemunhos.

Os resultados de resistência à compressão dos testemunhos 
de concreto extraídos da calha do vertedouro da UHE Mourão 
servem de parâmetro para a confecção do MRs, os quais 
devem apresentar resistência mecânica média similar à do 
substrato, evitando-se surgimento dos chamados “efeitos de 
borda” [15].

3.2    Ensaios de aderência

Na Tabela 2 encontram-se apresentados os resultados de 
resistência de aderência dos diferentes tipos de pontes 
aplicadas e o respectivo tempo de cura em dias.

Tabela 2: Resistência de aderência.

3.3        Ensaios de resistência à compressão e à tração 
por compressão diametral

Nas Figuras 3 e 4 estão apresentados, respectivamente, os 
gráficos de resistência à compressão e à tração dos diferentes 
tipos de materiais reciclados adicionados ao concreto e seus 
teores utilizados, para a idade de 28 dias de cura.

Figura 3: Gráfico comparativo das resistências à compressão dos 
diferentes concretos com adição de materiais reciclados e seus 

respectivos teores, aos 28 dias.

Figura 4: Gráfico comparativo das resistências à tração por 
compressão diametral dos diferentes concretos com adição de 

materiais reciclados e seus respectivos teores, aos 28 dias.

4    Discussão

A seguir é feita uma discussão sob os aspectos de resistência 
dos testemunhos, de aderência e à compressão e à tração por 
compressão diametral.

4.1    Resistência dos testemunhos

Verificou-se que existe oscilação da resistência mecânica à 
compressão axial dos testemunhos de concreto extraídos da 
UHE Mourão, indicando que os blocos foram confeccionados 
com materiais diferentes, como pode ser constatada na 
dimensão máxima característica dos agregados graúdos.

A resistência dos MRs deve estar entre 25 e 28 MPa para 
manter a compatibilidade com o substrato.

4.2    Resistência de aderência

Os ensaios realizados demonstraram que o tipo de ponte de 
aderência empregado não influenciou diretamente na 
resistência de aderência, quando analisados aos 28 dias de 
idade. Entretanto, para as idades iniciais, o tipo de ponte pode 
trazer maior aderência entre o MR e o substrato.

Considerando que os vertedouros de barragens podem ser 

CP 
Resistência à 

compressão (MPa) 
Tipo de ruptura 

A3 26,9 cisalhada 

B3 31,1 próx. ao topo/base 

C3 25,5 cisalhada 

 

Tipo de ponte aplicada 
Resistência de 

aderência (MPa) 
Idade 
(dias) 

Sem ponte de aderência 1,45 28 

Nata de cimento Portland 1,45 28 

Pintura com adesivo 
acríl ico 

1,37 28 

Adesivo estrutural à base 
de resina epóxi 

1,50 7 
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solicitados já nos primeiros dias após a aplicação do MR, 
indica-se o uso de ponte de aderência de alta resistência inicial, 
como é o caso do adesivo estrutural à base de resina epóxi 
apresentado na Tabela 2.

4.3    Resistência à compressão e à tração por compressão 
diametral

Considerando-se as resistências à compressão axial dos MRs 
trabalhados e do CR, apresentadas na Figura 3, verificou-se 
para os três materiais que o teor limite ideal na mistura ficou 
estabelecido em 2,5% em peso, tendo o concreto contendo 
PET o melhor desempenho neste teor, com (36,0 ± 0,5) MPa, 
seguido pelos outros dois materiais (PEBD 2,5% e PNEU 
2,5%), com valores muito próximos entre si, de (33,9 ± 0,5) 
MPa e (33,7 ± 0,5) MPa, respectivamente, aos 28 dias.

Quando comparados em função da resistência à tração 
mostrada na Figura 4, os materiais analisados tiveram 
comportamento diferenciado. Os resultados indicaram um 
comportamento diferenciado e sem relação direta entre a 
resistência, o teor ou tipo de resíduo adicionado ao concreto

Em geral, os concretos com teor de 2,5% de adição de material 
polimérico reciclado apresentaram os melhores resultados de 
resistência à tração por compressão diametral.

Os teores de 2,5% e 5,0% podem ser adotados para aplicação 
do material em campo, considerando-se a relação entre as 
resistências à compressão e à tração. De ambos, o  primeiro 
teor apresentou maior relação; entretanto, o segundo tem a 
vantagem da sua  maior quantidade em massa na estrutura, 
trazendo um  maior benefício ambiental.

5    Conclusões

Este trabalho apresentado é a primeira etapa de um projeto de 
pesquisa e desenvolvimento [16] que visa analisar o 
desempenho de diferentes MRs aplicados no vertedouro da 
barragem da UHE Mourão.

Na resistência à tração por compressão diametral não se 
constatou relação direta entre o teor utilizado e a sua variação 
na resistência. 

O teor de 2,5% de adição de resíduos poliméricos reciclados 
apresentou as maiores resistências à tração por compressão 
diametral para o PET e PEBD.

A adição de materiais reciclados contribuiu para uma redução 
na resistência à compressão do concreto. Quanto maior foi o 
teor utilizado menor foi a resistência à compressão verificada. 
No entanto, os valores verificados não impedem a sua 
utilização como MRs.
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