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RESUMO 

Geralmente, éteres de celulose melhoram as propriedades de argamassas, 

tais como retenção de água, trabalhabilidade e o tempo de pega, juntamente com a 

adesão ao substrato. No entanto, uma das principais desvantagens da adição dos 

éteres de celulose nas argamassas é o retardo na hidratação do cimento. Neste 

trabalho foi sintetizada uma celulose fosfatada (Cp) solúvel em água e foi avaliado o 

efeito da sua incorporação em argamassa à base de cimento Portland. A celulose 

fosfatada obtida foi caracterizada por espectrofotometria de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR), difração de raios-X (DRX), análise elementar e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). As argamassas foram formuladas com 

composições variando o teor de fósforo na celulose e as concentrações de celulose 

fosfatada, quando utilizada em substituição parcial ou total do aditivo comercial a 

base de hidroxietil metil celulose (HEMC). As argamassas formuladas com os 

aditivos foram preparadas e caracterizadas por: ensaios no estado fresco (índice de 

consistência, retenção de água, densidade e teor de ar incorporado) e no estado 

endurecido (absorção por capilaridade, densidade, resistência à flexão e 

compressão). Nas misturas a proporção de areia:cimento de 1:5 (v/v) e fator 

a/c=1,31e água foram mantidos constantes. De um modo geral, os resultados 

mostraram que as celuloses fosfatadas empregadas nas argamassas atuaram 

significativamente quando adicionados parcialmente em substituição ao aditivo 

comercial. No que se refere ao índice de consistência, retenção de água e 

densidade de massa no estado fresco e absorção por capilaridade e densidade de 

massa aparente no estado endurecido, não demonstraram diferenças apreciáveis 

comparativamente ao aditivo comercial. O teor de ar incorporado no estado fresco 

reduziu de forma marcante, mas não influenciou as demais propriedades. As 

argamassas com celulose fosfatada, substituindo parcialmente o aditivo comercial, 

mostraram uma melhora das propriedades de resistência à flexão e de resistência à 

compressão. 

 

Palavras-Chaves: argamassa, aditivo, celulose fosfatada, hidroxietil metil celulose. 

 



ABSTRACT  

Generally, cellulose ethers improves mortar properties such as water 

retention, workability and setting time, along with adherence to the 

substrate. However, a major disadvantage of the addition of cellulose ethers in 

mortars is the delay in hydration of the cement. In this paper a cellulose phosphate 

(Cp) was synthesized water soluble and has been evaluated the effect of their 

incorporation into mortar based on Portland cement. Cellulose phosphate obtained 

was characterized by spectrophotometry Fourier transform infrared (FTIR), X-ray 

diffraction (XRD), elemental analysis and scanning electron microscopy (SEM). 

Mortar compositions were formulated with varying phosphorus content in cellulose 

and cellulose phosphate concentrations, when used in partial or total replacement of 

the commercial additive based hydroxyethyl methyl cellulose (HEMC). The mortars 

formulated with additives were prepared and characterized by: testing in the fresh 

state (consistency index, water retention, bulk density and air content incorporated) 

and in the hardened state (absorption by capillarity, density, flexural and 

compression strength). In mixtures the proportion of sand:cement of 1:5 (v / v) and 

factor a / c = 1.31 and water were held constant. Overall, the results showed that the 

celluloses phosphates employed in mortars added acted significantly when partially 

substituting the commercial additive. With regard to consistency index, water 

retention and bulk density in the fresh state and absorption by capillarity and bulk 

density apparent in the hardened state, showed no appreciable differences as 

compared to the commercial additive. The incorporated air content in the fresh state 

reduced markedly, but did not affect other properties. The mortars with cellulose 

phosphate, partially replacing the commercial additive showed an improvement of the 

properties of flexural strength and compressive strength. 

  

 

 

Key words: Mortar Additive, cellulose phosphate, HEMC 
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1.0 INTRODUÇÃO 

A indústria de argamassa utiliza os aditivos orgânicos na sua composição por 

apresentarem uma boa combinação entre as propriedades reológicas, retenção de 

água e custo. Os polissacarídeos, em especial os éteres de celulose, são 

geralmente usados para manter o teor de água na argamassa em níveis elevados 

por causar um aumento substancial na capacidade de retenção de água e impedir 

que a água da argamassa evapore para o meio rapidamente a partir do 

substrato. Desta forma, mais água é retida no material fresco o que favorece a 

hidratação do cimento e, portanto, aumenta a resistência mecânica final, uma vez 

que estas moléculas contribuem para uma boa resistência mecânica do material 

final.  

A hidratação insuficiente do cimento pode ser induzida pela absorção da água 

pelo substrato na aplicação da argamassa e assim, prejudicar as suas propriedades. 

A capacidade de retenção de água de uma argamassa é, portanto, um elemento-

chave na escolha de uma formulação apropriada em função do substrato, das 

condições climáticas, das aplicações industriais da argamassa, entre outras [1]. 

Os  aditivos químicos estão presentes na indústria de argamassas e nas 

construções. Eles são classificados de acordo com a função que desempenham, 

quais sejam: incorporador de ar, retenção de água, retardador ou acelerador de 

pega [2]. 

Os éteres de celulose em materiais à base de cimento agem, principalmente, 

na modificação da viscosidade da fase aquosa da mistura, pois devido à sua 

natureza hidrofílica (presença de grupos hidroxilas OH) as moléculas de água fixam-

se nas moléculas do aditivo. Assim, tem-se o incremento na retenção de água, 

conjuntamente com o aumento da viscosidade [3-4] e redução do índice de 

consistência [5].  

Os éteres de celulose mais amplamente utilizados em materiais de 

construção são o hidoxietil-metil-celulose (HEMC) e o hidroxi-propil-metil-celuloce 

(HPMC) [6], cujas estruturas químicas estão representadas na Figura 1. 
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Figura 1 - Estrutura dos derivados de celulose solúvel em água. (R =H para a 

celulose R=H, CH3, (CH2CH2O)nH or (CH2CH2CH2O)nH para HEMC e HPMC 

respectivamente).  

 
Fonte: J. Pourchez et. al[6]. 

 

Polímeros solúveis em água nas argamassas à base de cimento provocam 

aumento na retenção de água, na adesão inicial e na absorção de água. No que se 

refere às propriedades mecânicas, as resistências à flexão e à compressão sofrem 

reduções. Em relação à penetração de água, esta reduz com o aumento do teor de 

aditivo à base de metil celulose. Isso se deve ao fato de que estes polímeros 

causam expansão do material devido à absorção de água e selam os poros 

capilares, reduzindo assim a permeabilidade [2]. 

Em sistemas à base de cimento, a água permanece fisicamente ligada ao 

hidroxietil celulose devido à sua natureza hidrofílica (afinidade com água), resultando 

no aumento da viscosidade da fase aquosa [5]. No que se refere ao cimento em 

hidratação, até o momento não há evidências de interação química entre este e os 

éteres de celulose. Segundo Wagner [7] possivelmente os polímeros permanecem na 

fração da água que não é consumida nas reações de hidratação e não fazem parte 

da estrutura hidratada do cimento.  

De acordo com a literatura [8, 9,10], a celulose fosfatada obtida a partir do ácido 

fosfórico é insolúvel em água, enquanto aquela obtida a partir do ácido fosforoso é 

solúvel. A insolubilidade da celulose fosfatada em água advém da formação de 

ligações cruzadas durante a reação de modificação química. 

Como a maioria dos processos de síntese de celulose fosfatada utiliza ácido 

fosfórico, os produtos obtidos com a celulose fosfatada são frequentemente 

insolúveis em água. Essa celulose tem sido utilizada, principalmente, 

como aditivo retardante de chama para têxteis e plásticos e como trocador de 

cátions especialmente nos processos de separação bioquímica [9]. 
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Os derivados de celulose fosfatada solúveis em água têm sido utilizados em 

aplicações na área de alimentos como espessantes de sistemas aquosos, quando a 

ausência de toxicidade é uma vantagem importante. Outra aplicação é na 

área biomédica, pois géis de celulose com alto teor de fósforo demonstraram boa 

biocompatibilidade e capacidade de formação de fosfatos de cálcio [8]. 

Como as argamassas cimentícias são ricas em cálcio, há possibilidade da 

celulose fosfatada fazer parte da estrutura hidratada do cimento conferindo 

propriedades diferenciadas à argamassa. Neste contexto, este trabalho buscou, 

numa primeira etapa, sintetizar uma celulose fosfatada (Cp) solúvel em água com 

diferentes teores de fósforo e caracterizá-la por: espectrofotometria de infravermelho 

por transformada de Fourier (FTIR), difração de raios-X (DRX), análise elementar e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Numa segunda etapa, foi avaliada a 

influência do teor de fósforo e da incorporação da celulose fosfatada em substituição 

parcial ou total do aditivo a base de hidroxietil metil celulose (HEMC) em 

argamassas de reboco e argamassas de assentamento e revestimento de paredes e 

tetos à base de cimento Portland.  

Argamassas com composições variando o teor de fósforo da celulose e as 

concentrações de celulose fosfatada para um teor fixo de fósforo foram preparadas e 

caracterizadas por: ensaios no estado fresco (índice de consistência, retenção de 

água, densidade e teor de ar incorporado) e no estado endurecido (absorção por 

capilaridade, densidade, resistência à flexão e compressão). Nas misturas a 

proporção de areia:cimento de 1:5 (v/v) e fator a/c=1,31e água foram mantidos 

constantes.  
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1.1 OBJETIVO 

 
O objetivo geral deste trabalho é verificar a viabilidade de se utilizar a celulose 

fosfatada em substituição parcial ou total do aditivo comercial (HEMC) em 

argamassa de alvenaria a base de cimento.  

 

Os objetivos específicos são: 

 

Determinar o efeito do teor de fósforo nas propriedades da argamassa no 

estado fresco e endurecido; 

 Determinar o efeito da substituição total ou parcial do aditivo comercial pela 

celulose fosfatada nas propriedades da argamassa no estado fresco e 

endurecido; 

Caracterizar os aditivos pelas técnicas de caracterização: FTIR, DRX, MEV, 

análise elementar e ângulo de contato; 

Caracterizar a argamassa formulada no estado fresco através dos ensaios: 

índice de consistência, retenção de água, densidade de massa e teor de ar 

incorporado; 

 Caracterizar a argamassa formulada no estado endurecido através dos 

ensaios: densidade de massa aparente, resistência à tração na flexão, 

resistência à compressão e absorção de água por capilaridade. 
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2.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ARGAMASSA 

 

As argamassas são materiais de construção que têm seu uso cada vez maior 

e mais especializado nas edificações, cujos traços e características dependem do 

tipo de aplicação das mesmas. As argamassas, assim como o concreto, também são 

plásticas nas primeiras horas, e endurecem com o tempo, ganhando elevada 

resistência e durabilidade [11]. 

A norma ABNT NBR 13281[12] define que argamassa é a mistura homogênea de 

agregado(s) miúdo(s), aglomerante(s) inorgânico(s) e água, contendo ou não aditiva 

e adições, com propriedades de aderência e endurecimento, podendo ser dosada 

em obra ou em instalações próprias (argamassas industrializadas). Esta norma 

ainda classifica os diversos tipos de argamassa de acordo com o uso e aplicação de 

cada uma delas em: 

 

a) Argamassa para assentamento 

b)Argamassa para revestimento de paredes e tetos 

c)Argamassa de uso geral 

d)Argamassa para reboco 

e)Argamassa decorativa em camada fina 

f)Argamassa decorativa em monocamada 

 

De um modo geral, todos esses usos e aplicações têm função colante e de 

acabamento, com ou sem fins decorativos. 

 

2.1.1 Principais Materiais Constituintes 

 

2.1.1.1 Aglomerante (Cimento) 

 

 

De acordo com o Boletim Técnico BT-106 [13], cimento Portland é um pó fino 

com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que endurece sob ação 
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da água. Depois de endurecido, mesmo que seja novamente submetido à ação da 

água, o cimento Portland não se decompõe.  

As normas ABNT NBR 5732 [14] e 11578 [15] definem Cimento Portland comum 

e composto, respectivamente, como sendo um aglomerante hidráulico obtido pela 

moagem de clínquer Portland, ao qual se adiciona, durante a operação, a 

quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Durante a 

moagem é permitido adicionar a esta mistura materiais pozolânicos, escórias 

granuladas de alto-forno e/ou materiais carbonáticos.  

As matérias-primas utilizadas na fabricação do cimento portland consistem 

principalmente de calcário, sílica, alumina e óxido de ferro. Estes compostos 

interagem entre si no forno formando uma série de produtos mais complexos e, com 

exceção de um pequeno resíduo de cal que não teve tempo suficiente para reagir, é 

atingido um estado de equilíbrio químico [16]. 

 

Os principais compostos do cimento, cujas proporções são obtidas através da 

análise química, são apresentados na tabela 1.  

 
Tabela 1 – Principais compostos do cimento anidro [17].  

Composto Notações químicas 

dos cimentos 

Notações químicas 

condensadas 

Silicato tricálcico  3CaO.SiO2 C3S 

Silicato bicálcico 2CaO.SiO2 C2S 

Aluminato tricálcico  3CaO.Al2O3 C3A 

Ferro-Aluminato tetracálciclo 4CaO.Al2O3.Fe2O3  C4AF 

Gipsita CaSO4.2H2O  C5H2 

 

As diversas siglas e tipos de cimento Portland estão apresentados na Tabela 

2, de acordo com os tipos e proporções de seus materiais constituintes segundo as 

normas da ABNT NBR conforme apresentado na tabela. 
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Tabela 2 – Classificação do cimento Portland [13].   

ABNT 

 

Sigla 

 

Tipo 

Composição (% em massa) 

Clínquer 

+ Gesso 

(%) 

Escória 

siderúrgica 

(%) 

Material 

pozolânico 

(%) 

Calcário 

(%) 

NBR 

5732 

CP I Comum 100 - - - 

CP I – S Comum 95-99 1-5 1-5 1-5 

NBR 

11578 

CPII – E Composto 56-94 6-34 - 0-10 

CPII - Z Composto 76-94 - 6-14 0-10 

CPII - F Composto 90-94 - - 6-10 

NBR 

5735 

CP III Alto-forno 25-65 35-70 - 0-5 

NBR 

5736 

CP IV Pozolânico 45-85 - 15-50 0-5 

NBR 

5733 

CP V – 

ARI 

Alta 

resistência 

inicial 

95-100 - - 0-5 

 

A influência dos tipos de cimento nas argamassas e concretos e relativa, 

podendo-se ampliar ou reduzir seu efeito através do aumento ou diminuição da 

quantidade de seus componentes (água e cimento). As características dos demais 

componentes, que são principalmente os agregados, também poderão influenciar as 

propriedades finais da argamassa e concreto, sobretudo se contiverem matéria 

orgânica. Pode-se também utilizar aditivos químicos para melhorar propriedades, 

quando desejado ou necessário. O estudo da dosagem ideal dos componentes das 

argamassas e concretos a partir do tipo de cimento escolhido é uma forma de 

estabelecer uma composição que dê o melhor resultado ao menor custo [13]. 

 

2.1.1.2 Agregado 

 

Conforme Bauer [17], agregado é o material particulado, incoesivo, de atividade 

química praticamente nula, constituído de misturas de partículas cobrindo extensa 

gama de tamanhos. Os agregados podem ser encontrados nos leito de alguns rios 
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(depósitos sedimentares) e depósitos aluvionares em fundos de vales cobertos por 

capa de solo. Alem disso não devem levar para o concreto ou argamassa elementos 

estranhos como materiais orgânicos, prejudiciais às reações do(s) aglomerante(s) ou 

que dificulte a aderência da pasta com os grãos dos agregados [18]. 

Pode-se afirmar que os agregados são materiais de formato granular, 

relativamente inertes e classificados com base na sua composição granulométrica. 

De acordo com a sua origem podem ser definidos como natural ou artificial. 

 

Agregados naturais - são obtidos através da exploração de jazidas naturais ou 

retirados dos leitos dos rios através de dragagem. 

Agregados artificiais – são obtidos através de processos industriais como a 

britagem de rochas. 

 

Os agregados podem ser definidos como miúdo e graúdo segundo a norma da 

ABNT NBR 7211 [19]. 

 

agregado miúdo: Agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura de 

malha de 4,75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 150 

μm. O ensaio é realizado de acordo com a ABNT NBR NM 248, com 

peneiras definidas pela ABNT NBR NM ISO 3310-1. 

agregado graúdo: Agregado cujos grãos passam pela peneira com abertura de 

malha de 75 mm e ficam retidos na peneira com abertura de malha de 4,75 

mm. O ensaio é realizado de acordo com a ABNT NBR NM 248, com peneiras 

definidas pela ABNT NBR NM ISO 3310-1. 

 

Segundo Silva [20], os agregados devem ser isentos de substâncias nocivas que 

prejudiquem as reações de hidratação e o endurecimento da argamassa. Nas areias 

naturais podem ser encontradas partículas de argila e silte (material pulverulento), 

húmus, torrões de argila, gravetos, micas, sais etc. Já nas areias artificiais há 

elevado teor de material pulverulento que exige maior quantidade de água e reduz a 

aderência da pasta de cimento. 

 

2.1.1.3 Água de amassamento 
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As funções da água são: combinar-se quimicamente com os aglomerantes 

presentes, possibilitando seu endurecimento e ganho de resistência, contribuir para 

a trabalhabilidade da mistura e facilitar a carbonatação da cal [21]. 

A quantidade de água utilizada para proporcionar a trabalhabilidade adequada 

nas argamassas é maior do que a necessária para as reações de hidratação do 

cimento. Assim, uma parte é perdida por evaporação e outra parte por sucção do 

substrato, devido ao gradiente hidráulico formado, resultando em porosidade na 

argamassa 
[21]

. 

 

2.2 HIDRATAÇÃO DA PASTA CIMENTÍCIA 

  

A hidratação do cimento ocorre da reação química entre os compostos 

anidros do cimento e a água, gerando hidratos. Os mecanismos propostos para a 

hidratação do cimento Portland são: a hidratação por dissolução precipitação e a 

hidratação em estado sólido ou topoquímica. 

A hidratação por dissolução-precipitação inicia com a solubilização dos 

compostos anidros e a formação de hidratos na solução, que 

precipitam devido à sua baixa solubilidade. 

As reações topoquímicas ocorrem em estágios mais avançados, quando 

a mobilidade iônica da solução é mais restrita. Nesse mecanismo, as 

reações ocorrem na superfície dos grãos de cimento anidro [22]. 

 

As reações químicas envolvidas na hidratação do cimento Portland são 

exotérmicas, a liberação de calor em função do tempo pode ser usada para 

monitorar a cinética da reação. A curva de evolução de calor de uma pasta de 

cimento Portland esta representada na fig.2.   

 

 

 

 

 

Figura 2 – Taxa de evolução de calor durante a hidratação do cimento Portland [3]. 
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O processo de hidratação foi dividido em cinco estágios: 

 

1)I – Período de Pré-Indução; 

2)II – Período de Indução; 

3)III – Período de Aceleração; 

4)IV – Período de Pós-aceleração; 

5)V – Período de Difusão. 

 

O período de pré-indução (I) ocorre imediatamente após mistura de cimento e 

água. Neste momento observa-se uma rápida liberação de calor, que provavelmente 

se deve à dissolução de aluminatos e sulfatos e à formação dos primeiros hidratos. 

A deposição de etringita e de C-S-H sobre as partículas de cimento anidro 

inibe a reação, resultando em uma redução na taxa de liberação de calor [23]. 

Durante o período de indução (II), é observada uma taxa de liberação de calor 

muito baixa. A pasta permanece plástica até o final desse período.  

No período de aceleração (III), a taxa de liberação de calor aumenta, 

principalmente, devido à hidratação do C3S e em menor parte à hidratação do C2S. 

Neste momento, ocorre o início da pega e começa o declínio da porosidade da 

pasta. 

No momento em que as taxas das reações começam a declinar 

gradualmente, inicia-se o período de pós-aceleração (IV). A contribuição do C2S na 

resistência do cimento aumenta. O pico maior mostrado no gráfico da Fig. 2, 

indicado como “Hidratação do C3S”, representa o fim da pega e o início do 
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endurecimento da pasta. O pico menor, indicado como “Hidratação do C3A”, 

representa o momento em que o sulfato de cálcio se esgota e a etringita reage com 

o C3A para formar o monossulfoaluminato de cálcio. 

O período de difusão (V) é caracterizado pela baixa taxa de evolução de 

calor. Nesse período, ocorre um gradual aumento da densidade da microestrutura 

do cimento, causado pelo preenchimento dos poros pelos produtos de hidratação do 

C2S e C4AF [24]. 

A evolução da reação de hidratação tem como consequência mudanças no 

aspecto físico (enrijecimento, pega e endurecimento) da pasta de cimento. A Fig. 3 

apresenta uma visão esquemática da relação entre a formação dos produtos de 

hidratação e os aspectos físicos apresentados pela pasta de cimento. 

O termo enrijecimento define a perda de consistência da pasta, causado pela 

perda de água livre, que é consumida por adsorção física na superfície dos hidratos 

ou por reações químicas.  

O termo pega define o estado de solidificação da pasta. O começo da 

solidificação é chamado início da pega, que define o instante em que a pasta se 

torna não trabalhável. O fim da pega é caracterizado pela solidificação completa da 

pasta. Ou seja, o tempo a partir do qual a pasta já tem resistência suficiente.  

A resistência da pasta de cimento fresca é muito baixa, pois apenas uma 

pequena parcela do C3S foi hidratado. O avanço da reação de hidratação resulta no 

aumento da resistência e na redução da permeabilidade e da porosidade. E esse 

fenômeno é chamado de endurecimento [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Evolução da formação dos produtos da hidratação em função do tempo 

de cura e sua relação com o aspecto físico e com o desenvolvimento da 

microestrutura da pasta de cimento Portland  
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Fonte: adaptado de Young et al., 1998. apud Cordeiro[24]. 

 

 

Quando os grãos de cimento entram em contato com a água, tendem a 

flocular, promovendo o aprisionamento de parte da água dentro dos flocos, 

reduzindo assim a quantidade disponível para a “lubrificação” da pasta de cimento. A 

principal ação dos aditivos é a de promover a dispersão dos grãos de cimento, 

destruindo grande parte dos aglomerados de partículas, previamente aprisionados 

nos flocos, resultando no aumento do teor de água efetiva disponível para promover 

a lubrificação do movimento das partículas. Isso causa o aumento da fluidez da 

pasta sem a necessidade da adição de água à mistura.  

Pode-se visualizar na Figura 4 as estruturas floculadas e dispersas da pasta 

de cimento. Por ser a dispersão dos grãos sua principal forma de ação, esses 

aditivos são também designados como “dispersantes” [25]. 

 

 

 

 

Figura 4 – Representação dos flocos da pasta de cimento e das partículas 

dispersas.  

a)Estrutura floculada          b) Partículas dispersas 
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Fonte: Aïtcin, Jolicoeur e MacGregor (1994)  

 

Segundo Aïtcin, Jolicoeur e MacGregor [26], os principais mecanismos 

capazes de explicar os efeitos de dispersão e fluidificação promovidos pelos 

superplastificantes são a redução da tensão superficial da água, a repulsão 

eletrostática induzida nos grãos do cimento, a repulsão estérica e a formação de um 

filme lubrificante entre esses grãos. 

Com o consumo de água pelo cimento e com o desenvolvimento da estrutura 

hidratada, as partículas poliméricas vão sendo confinadas nos vazios capilares e, 

em determinado momento, coalescem, formando um filme com a secagem da 

mistura. O filme polimérico forma uma rede tridimensional e normalmente é 

encontrado no interior de poros capilares, em torno dos grãos de cimento e 

envolvendo agregados. Sakai e Sugita [27] observaram a formação de filme 

polimérico apenas na interface da pasta com outros materiais e na superfície de 

evaporação de argamassas poliméricas. Para os autores, as partículas do polímero 

permanecem intocadas e dispersas na matriz de cimento hidratado, exercendo 

efeitos distintos nas propriedades das argamassas. 

Segundo Ohama [28], as reações químicas podem acontecer entre a superfície 

de partículas poliméricas reativas e íons ou superfícies de fases sólidas do cimento 

hidratado. Existe consenso de que os polímeros podem obstruir a nucleação e o 

crescimento de cristais de hidróxido de cálcio durante a hidratação do cimento, 

alterando a morfologia, a cristalinidade e a quantidade da fase 
[24-29]

.  

 

2.3 ADITIVO  

 

2.3.1 Definição 
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Segundo a norma ABNT NBR 1763 [30], aditivos são produtos que adicionados 

em pequenas quantidades aos concretos e argamassas de cimento Portland 

modificam algumas de suas propriedades, no sentido de melhor adequá-las a 

determinadas condições. 

De outra forma, os aditivos também podem ser definidos como produtos 

adicionados em pequenas quantidades, durante a mistura dos materiais 

componentes do concreto ou argamassa, com finalidade de melhorar as 

propriedades do concreto, ou argamassa no seu estado fresco, ou endurecido
[31]

. 

 

2.3.2 Finalidades  
 
Entre as funções dos aditivos destacam-se, as seguintes: 
 

Aumentar a trabalhabilidade ou plasticidade do concreto e/ou argamassa; 

Reduzir o consumo de cimento (custo); 

Alterar acelerando ou retardando o tempo de pega; 

Reduzir a retração; 

Aumentar a impermeabilização; 

Reduzir o fator água/cimento (a/c); 

Aumentar a resistência inicial; 

Aumentar a durabilidade: 

Inibindo a corrosão das armaduras; 

Neutralizando as reações álcali-agregado; 

Reduzindo o efeito do ataque por sulfatos; 

Diminuindo a permeabilidade. 

 

2.3.3 Tipos 

 

Há diversos tipos de aditivos classificados de acordo com sua finalidade. A 

seguir, são apresentados os diversos tipos de aditivo conforme classificação da 

norma ABNT NBR EB 1763 [30]. Uma breve descrição de cada um desses aditivos 

normalizados, assim como de alguns aditivos não normalizados é apresentada na 

sequencia. 
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a) tipo P - aditivo plastificante; 

b) tipo R - aditivo retardador; 

c) tipo A - aditivo acelerador; 

d) tipo PR - aditivo plastificante retardador; 

e) tipo PA - aditivo plastificante acelerador; 

f) tipo IAR - aditivo incorporador de ar; 

g) tipo SP - aditivo superplastificante; 

h) tipo SPR - aditivo superplastificante retardador; 

i) tipo SPA - aditivo superplastificante acelerador. 

 

2.3.3.1 Aditivo Plastificante (tipo P) 

 

Produto que aumenta o índice de consistência do concreto (argamassa) 

mantendo a quantidade de água de amassamento, ou que possibilita a redução de 

no mínimo 6% da quantidade de água de amassamento para produzir um concreto 

com determinada consistência. 

 

Segundo Kloss [18], o aditivo plastificante aumenta a plasticidade da camada 

de gel do cimento, dando maior trabalhabilidade com menor quantidade de água. A 

redução da quantidade de água aumenta à resistência do concreto/argamassa, 

melhora a coesão, homogeneidade e diminui a retração da massa. 

 

2.3.3.2 Aditivo Retardador (tipo R) 

 

Produto que aumenta os tempos de início e fim de pega do concreto 

(argamassa). Aumenta o tempo de trabalhabilidade e acabamento do concreto 

(argamassa), sendo adequado para aplicações mais complexas em condições de 

climas quentes. 

 

 

2.3.3.3 Aditivo Acelerador (tipo A) 
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Produto que diminui os tempos de início e fim de pega do concreto 

(argamassa), bem como acelera seu endurecimento do concreto. O Cloreto de 

Cálcio (CaCl2)  é considerado um dos principais aditivos aceleradores, mas provoca 

corrosão. Geralmente é usado em indústria de pré-moldados. 

 

2.3.3.4 Aditivo Incorporador de ar (tipo IAR) 

 

Produto que incorpora pequenas bolhas de ar ao concreto (argamassa). De 

acordo com Nascimento
 [31]

,
 
os aditivos incorporadores de ar são surfactantes, ou 

agentes tensoativos que atuam na molécula de água da argamassa. Atuam 

diminuindo a tensão superficial do concreto, formando microbolhas estáveis de ar, 

homogeneamente distribuídas na argamassa, provocando um efeito mais 

umectante, melhorando assim a trabalhabilidade, controlando a permeabilidade e 

aumentando o rendimento. As microbolhas de ar, tal como os finos numa argamassa 

tradicional, melhoram a plasticidade e a trabalhabilidade da argamassa no estado 

fresco, tornando-a mais pseudoplástica, pois o ar desempenha papel fluidificante. 

Tem ainda papel hidrófugo, diminuindo a capilaridade do produto no estado 

endurecido, isto é, as bolhas de ar diminuem coeficiente de capilaridade da 

argamassa e melhoram a sua resistencia ao gelo. Por outro lado, diminuem as 

propriedades mecânicas da argamassa, tendo efeito mais pronunciado no módulo 

de elasticidade, do que na resistência à tração.  

 

2.3.3.5 Aditivo Superplastificante (tipo SP) 

 

Produto que aumenta o índice de consistência do concreto (argamassa) 

mantida a quantidade de água de amassamento, ou que possibilita a redução de no 

mínimo 12% da quantidade de água de amassamento, para produzir um concreto 

(argamassa) com determinada consistência. 

 

2.3.3.6 Aditivo adesivo 

 

Produto que melhora a aderência química da argamassa com o substrato. 
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2.3.3.7 Aditivo impermeabilizante 

 

Produto que reduz a permeabilidade, porém não garantem a 

impermeabilização total devido a possibilidade de ocorrer novas fissuras no 

revestimento. Silva [20] ressalta que podem agir de dois modos: por obstrução dos 

poros ou por ação repulsiva sobre a água. 

 

2.3.3.8 Aditivo Retentor de água 

 

Produto que diminui a absorção de água pelo substrato, assim como a 

evaporação e exsudação de água da argamassa fresca. Esses aditivos geralmente 

são polímeros solúveis em água que produzem um aumento considerável na 

viscosidade e na retenção de água dos sistemas aos quais são adicionados. São 

materiais bastante leves e geralmente empregados na forma de pó[4].. 

Os retentores de água se caracterizam, principalmente, por sua natureza 

hidrofílica (presença de grupos hidroxilas OH) que favorece a fixação das moléculas 

de água. Assim, tem-se o incremento na retenção de água, conjuntamente com o 

aumento da viscosidade. Segundo Khayat[4] três efeitos são observados no 

comportamento desses aditivos: adsorção, associação e entrelaçamento.  

Devido à principal conseqüência da ação dos aditivos retentores de água ser 

a formação de um gel (aumento de viscosidade da fase aquosa), esses também são 

chamados de agentes espessantes ou modificadores de viscosidade. Sua influência 

na viscosidade da argamassa está diretamente relacionada à massa molar do 

aditivo retentor de água, ou seja, quanto maior a massa molar do aditivo empregado, 

mais viscosa será a fase aquosa do sistema. Assim uma propriedade das 

argamassas no estado fresco, bastante afetada  é a trabalhabilidade.  

Além da mudança na viscosidade, é observada também maior incorporação 

de ar durante a mistura devido à ação tensoativa advinda desses aditivos. De acordo 

com o autor DO Ó [32], mesmo em pequenas concentrações de aditivo retentor de 

água, o aumento da incorporação de ar na argamassa é considerável. Além disso, 

materiais produzidos com tais aditivos podem se tornar, também, altamente 

pseudoplásticos e tixotrópicos. 
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Entre os principais tipos de aditivos utilizados na composição de argamassas 

com intuito de reter água destacam-se os éteres de celulose. Os aditivos retentores 

de água comumente utilizados são os derivado de celulose. Os éteres de celulose 

são polímeros semi-sintéticos solúveis em água. E fazem parte dessa categoria os 

polímeros: metil celulose (MC), carboximetil celulose (CMC), hidroxietil celulose 

(HEC), metil hidroxietil celulose (MEHC) e metil hidroxipropil celulose (MHPC) [6]. 

 

2.4 ADITIVOS POLIMÉRICOS 

 

O emprego de polímeros em materiais cimentícios ocorreu anteriormente a 

1920, quando dispersões de borracha natural eram utilizadas. As primeiras patentes 

registradas sobre o assunto datam desta década. Porém a difusão dos mesmos e o 

desenvolvimento de pesquisas ocorreram a partir dos anos 40, especialmente nas 

últimas décadas [33]. 

Esses estudos levaram ao desenvolvimento de argamassas e concretos 

modificados com polímeros, resultando em sistemas que são correntemente 

utilizados em diversas aplicações na indústria da construção [26].  

Os polímeros são materiais cuja estrutura consiste essencialmente de longas 

cadeias macromoleculares constituídas pela repetição de unidades químicas 

simples, geralmente, à base de compostos de carbono. As pontes de hidrogênio e 

as forças de Van der Waals que atuam nessas moléculas conferem maior resistência 

no estado sólido do que em moléculas de mesma composição, porém de baixa 

massa molar. Da mesma forma, proporcionam um aumento de viscosidade, não 

observado nas moléculas de comprimentos menores [34].  

De forma geral, os polímeros são utilizados em argamassas e concretos com 

o intuito de modificar algumas de suas propriedades, como retenção de água, 

permeabilidade, absorção de água, adesividade, deformabilidade, trabalhabilidade, 

resistência química e resistência mecânica. Estas modificações ocorrem devido à 

interação desenvolvida entre os polímeros e o cimento durante todo o processo de 

hidratação e dependem diretamente do tipo de polímero utilizado. 

Nas argamassas e concretos, a quantidade de polímero adicionada é 

calculada em relação à massa do cimento. Os polímeros, neste caso, também 

denominados de modificadores do cimento, são adicionados na forma de látices, pó 

ou solução. Outra vantagem desses aditivos está associada ao fato dos processos 
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envolvidos serem bastante similares aos utilizados na fabricação de argamassas e 

concretos convencionais [26].  

  

2.4.1 Tipos de aditivos poliméricos  

 

Os aditivos poliméricos disponíveis estão apresentados na Figura 5. Os mais 

difundidos são o látex de copoli(estireno/butadieno) (SBR), o copoli(etileno/acetato 

de vinila) (EVA), a emulsão de poli(acrilato de etila) (PEA), copoli(estireno/ acrilato 

de butila) (SBA) e a resina epóxi (ER). O poli(álcool vinílico) (PVAl) é  um polímero 

solúvel em água muito utilizados, principalmente para aumento da trabalhabilidade e 

retenção de água [35].  
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Figura 5 - Classificação de aditivos poliméricos utilizados em concretos e 

argamassas. 

Dispersões 
poliméricas 

aquosas

Látex de 
borracha

Látex de borracha natural (NR)

Látex de borracha 
sintética

Copoli (estileno/butadieno) (SBR)

Poli/cloropreno (CR)

Poli(acrilato de  etila) (PEA)

Copoli (etileno/acetato de vinila (EVA)

Copoli (estireno /acrilato  de etila)(SAE)

Polipropileno (PP)

Poli (vinil  pirolidona) (PVP)

Poli(acetato de venila) (PVAc)

Látices de resinas 
Termoplásticas

Resina Epóxi (ER)Látices de resinas 
Termorígidas

Asfalto

Asfalto emborrachado

Parafina

Látices de 
Betuminosas

Misturas de latexes

Misturas de Emulsões
Misturas de Dispersões

Poli(acrilatode etila) (PAE)

Copoli (etileno/acetatode vinila )(EVA)

Copoli (estireno/acrilatode butila) (SBA)

Acetato de vinila

Metil celulose (MC)
Derivadosde celulose

Hidroxi /etil celulose (HEC)

Poli(álcool/vinílico )(PVAl)

Poliacrilamida (PAM)

Acrilatos (monômeros) – Acrilato de cálcio, Acrilato de magnésio

Resina Epóxi (ER)

Resina de poliéster insaturado (UPR)

Polímeros em pó 
redispersiveis

Polímeros 
solúveis com 

água

Polímeros 
liquidos

Látices de 
resinas

Aditivos 
Polimericos

Hidroxi/Metil etil celulose (HMEC)

 

Fonte Ohama, 1998[28].  



Revisão Bibliográfica - PPGCEM 
 

Gelsoneide da Silva Góis  40 
 

Segundo Ohama [28], os polímeros solúveis em água são adicionados aos 

concretos e argamassas durante a mistura na forma de pó, ou de soluções aquosas. 

Seus principais efeitos são o aumento da trabalhabilidade e o da retenção de água. 

Simultaneamente há um aumento da viscosidade da fase que contém a água, bem 

como a formação de um filme fino de baixa permeabilidade sobre esta fase. De 

modo geral, os polímeros solúveis em água não contribuem significativamente com o 

aumento da resistência.  

 

2.4.2 Derivados de celulose  

 

Em função dos 03 grupos hidroxílicos presentes em cada unidade glicosídica 

da celulose, a celulose pode ser facilmente modificada [6].  

Exemplos de modificação química da celulose são o triacetado de celulose, o 

acetato de celulose, entre outros ésteres e éteres de celulose e os copolímeros 

reticulados.  

Os aditivos poliméricos a base de celulose natural modificados quimicamente, 

solúvel em água e utilizada em argamassas, são: éteres de celulose, metil celulose 

(MC), carboximetil celulose (CMC), hidroxietil celulose (HEC), hidroxietil metil 

celulose (HEMC) e hidroxipropil metil celulose (HPMC). Na argamassa as funções 

principais são: aumento da plasticidade, coesão, aumento da viscosidade, retentor 

de água e trabalhabilidade [6]. 

 

2.4.2.1 Celulose microcristalina (MCC)  

 

Celulose microcristalina (MCC) são partículas de celulose altamente cristalina, 

constituída por vários microcristais mantidos juntos por regiões de fase amorfa com 

poros e vazios entre eles. Ela é obtida pela remoção parcial da fase amorfa de uma 

fonte de celulose purificada por hidrólise ácida [36-37]. A MCC tem natureza 

higroscópica e apesar de ser insolúvel em água, incha quando em contato com a 

água. Na figura 6 está apresentada a fórmula estrutural da celulose que consiste de 

unidades de glicose unidas através de ligações -glicósidicas. 
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Figura 6 – Fórmula estrutural da celulose microcristalina.  

 

(fonte: http://ethesis.helsinki.fi) 

 

Entre as aplicações do MCC destaca-se seu uso como aditivo para produtos 

farmacêuticos, alimentos, cosméticos, uso industrial em geral etc. Essas aplicações 

advêm de sua ação como controlador de viscosidade, agente de gelificação, 

modificador de textura, estabilizador de suspensão, desengordurante, inibidor na 

formação de cristais de gelo, estabilizador, absorvente de água, agente não adesivo 

e emulsificador [37]. 

Neste trabalho, a celulose microcristalina em pó foi utilizada como matéria-

prima para a obtenção de celulose amorfa e celulose fosfatada, ambas avaliadas 

como aditivo na argamassa de alvenaria. A modificação com grupos fosfatos permite 

obter um aditivo solúvel em água e analisar sua influência junto aos componentes da 

massa da argamassa. Já a celulose amorfa permite avaliar a influência do aumento 

da capacidade de absorção de água da celulose, a partir da destruição de sua 

estrutura cristalina, nas propriedades da argamassa. 

 

2.4.2.2 Hidroxietil celulose (HEC) 

 

O hidroxietil celulose é um polímero termoplástico obtido a partir de 

modificação da celulose natural pela eterificação parcial de alguns grupos hidroxila. 

Esses grupos reagem com o óxido de etileno na presença de um catalisador alcalino 

ou um ácido, formando o HEC [38]. Os éteres incorporados aos grupos hidroxila 

impedem a formação das pontes de hidrogênio, o que permite a solubilização do 

aditivo na água de amassamento. 
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O HEC aumenta a plasticidade e a coesão da argamassa evitando o 

deslizamento da placa cerâmica, incorpora ar deixando a argamassa mais 

trabalhável e retarda os tempos de pega, o que amplia o tempo em aberto [39].  

A Figura 7 representa a estrutura molecular do HEC e na Figura 8 pode-se 

observar o aspecto das partículas do pó de HEC.  

 

Figura 7 – Estrutura molecular do HEC. 

 

 Fonte: Pourchez et. al.[1]  

 

Figura 8 – Aspecto das partículas do pó de HEC em MEV 

 

 

 Fonte: (SILVA, D. A., 2001) apud Moura [40]. 
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De acordo com Khayat [4], a forma de ação dos éteres de celulose pode ser 

classificada em:  

 

(I)Adsorção: as macromoléculas poliméricas adsorvem, fixam parte da água do 

sistema e incham, aumentando a viscosidade da água. 

(II)Associação: promovem o surgimento de forças atrativas entre as 

macromoléculas próximas, resultando na formação de um gel e aumento da 

viscosidade; 

(III)Entrelaçamento: em altas concentrações de polímero e sob baixas tensões 

cisalhantes de mistura, as cadeias podem se entrelaçar. No entanto, sob 

tensões de cisalhamento constante, esse entrelaçamento pode desaparecer 

com o tempo, resultando em fluidificação (comportamento tixotrópico). 

 

 Devido à hidrofilicidade dos éteres de celulose, os mesmos tendem a formar 

“lentes” de dissolução lenta em contato com umidade e, desta forma, é 

recomendada a dissolução dos mesmos em água anteriormente ao uso em 

argamassas e concretos [41]. 

A principal razão do uso deste aditivo é alterar as propriedades no estado fresco 

das argamassas, sendo o HEC considerado um ótimo retentor de água, por causar 

aumento de viscosidade da fase aquosa[41].  

 

2.4.2.3 Hidroxietil metil celulose (HEMC) 

 

O HEMC empregado na pesquisa possui as mesmas características básicas e 

promove os mesmos efeitos do HEC, retendo água do sistema, fazendo com que a 

hidratação seja retardada e aumentando a viscosidade da pasta, tornando-a mais 

coesa. Na figura 9 está apresentada uma estrutura molecular do HEMC. 

A utilização dos polímeros (HEC, HEMC e HPMC), permanece empírica, e 

nenhum mecanismo de interação cimento-mistura já foi rigorosamente demonstrado 

[42-43]. Bülichen et. al. [43] afirmam que HEMC acumulado na interface da argamassa 

apresentam uma porosidade reduzida. Conclui que os éteres de celulose podem 

migrar através dos poros da argamassa e são, portanto, apenas parcialmente ou 

não adsorvido sobre as partículas de cimento. 
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Figura 9 – Estrutura molecular do HEMC. 

 

 

(Fonte: Bülichem et. al.[43])  

 

 O aditivo comercial utilizado na pesquisa é um hidroxietil metil celulose (HEMC) 

com um grau médio de eterificação, sendo solúvel em água. Oferece excelente 

retenção de água a baixa taxas de dosagem e dá lubricidade a base de cimento em 

aplicações como argamassas de camada fina. Alem de ser compatível com mineral 

convencional e aglutinantes orgânicos [44-45]. 

O HEMC utilizado apresenta-se na forma de pós-finos. Eles são ideais para 

utilização em argamassa a base de cimento pré-misturado seco, resultando em 

argamassas com as seguintes características [44-45]: 

 

• Celulósico retentor de água para hidratar o cimento; 

• Aumenta a adesão entre a argamassa e o substrato; 

• Melhora a consistência; 

• Melhora a trabalhabilidade; 

• Melhora a adesão e resistência; 

• Retarda a formação de película, aumentando a umectação da argamassa; 

 

 

 

 

2.4.2.4 Celulose fosfatada (Cp) 
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Em relação aos derivados de celulose fosfatada tem-se que o fósforo pode 

ser covalentemente ligado à cadeia de celulose  para dar: grupos fosfatos, Cel-O-

P(O)(OH)2, grupos fosfitos, Cel-O-P(OH)2, ou grupos de ácido fosfônico, Cel-

P(O)(OH)2. De acordo com a literatura [8, 9,10], a celulose fosfatada obtida a partir do 

ácido fosfórico é insolúvel em água, enquanto a celulose fosfatada obtida a partir do 

ácido fosforoso é solúvel. A insolubilidade da celulose fosfatada em água advém da 

formação de ligações cruzadas durante a reação de modificação química. 

Como a maioria dos processos de síntese de celulose fosfatada utiliza ácido 

fosfórico, os produtos obtidos com a celulose fosfatada são frequentemente 

insolúveis em água. Essa celulose tem sido utilizada, principalmente, 

como aditivo retardante de chama para têxteis e plásticos e como trocador de 

cátions especialmente nos processos de separação bioquímica [9]. 

Os derivados de celulose fosfatada solúveis em água têm sido utilizados em 

aplicações na área de alimentos como espessantes de sistemas aquosos, quando a 

ausência de toxicidade é uma vantagem importante. Outra aplicação é na 

área biomédica, pois géis de celulose com alto teor de fósforo demonstraram boa 

biocompatibilidade e capacidade de formação de fosfatos de cálcio [8]. 

A figura 10 apresenta a reação da celulose com o ácido fosforoso. 

Figura 10 – Reação da celulose com o ácido fosforoso.  

fonte: Suflet et. al.[10 ] 
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Dada a reconhecida afinidade da celulose fosfatada pelos íons cálcio, 

nesse trabalho foi investigado o uso da celulose fosfatada como aditivo em 

argamassas cimentícias. Sendo o cimento rico em cálcio, há 

possibilidade de o aditivo celulósico manter todas as características 

típicas dos derivados de celulose e ainda promover uma interação química 

entre o fosfato da celulose fosfatada e o cálcio do cimento. Neste 

contexto, esta pesquisa buscou sintetizar uma celulose fosfatada (Cp) 

solúvel em água e avaliar sua incorporação em argamassa à base de cimento 

Portland e avaliar suas propriedades no seu estado fresco e endurecido. Deste 

modo, buscou-se verificar se o uso de um aditivo a base de celulose e grupos 

fosfatos poderia promover uma interação mais efetiva da fase polimérica com a fase 

cimentícia. 

 

2.4.2.5 Celulose amorfa (Cam) 

 

A celulose amorfa é resultante da modificação estrutural da celulose natural 

que possui uma estrutura com diferentes teores de fase cristalina, dependendo da 

fonte de recurso natural que é extraída e de contribuições geográficas e sazonais 

[46]. As propriedades físicas e a reatividade da celulose é influenciada pelo teor de 

fase amorfa, visto que a maioria das reações ocorrem mais prontamente apenas 

nessas regiões, deixando a fase cristalina intacta. Em função desse comportamento, 

a celulose amorfa ou com baixos índices de cristalinidade tem sido utilizada hoje em 

dia para a produção de bioetanol através do processo de fermentação e 

sacarificação simultânea. Além disso, a celulose amorfa é capaz de absorver 

significativamente mais água que a celulose não modificada, conforme evidenciado 

por Granja et al.[8]. 

 

Neste trabalho a celulose amorfa foi sintetizada e utilizada na argamassa com 

a finalidade de aumentar a consistência, pois a celulose amorfa tem a capacidade de 

absorver água e tem uma estrutura polihidroxilada, típicos dos aditivos retentores de 

água.  

 

REFERÊNCIAS 



Revisão Bibliográfica - PPGCEM 
 

Gelsoneide da Silva Góis  47 
 

 

 [1] LAETITIA PATURAL, PHILIPPE MARCHAL, ALEXANDRE GOVIN, PHILIPPE 

GROSSEAU, BERTRAND RUOT, OLIVIER DEVÈS. Cellulose ethers influence on 

water retention and consistency in cement-based mortars. Cement and Concrete 

Research 41 (2011) 46–55 

[2] RAMACHANDRAN, V.S.. Concrete Admixtures Handbook, Second Edition, Noyes 

Publications, 1995.  

[3] KHAYAT, K. H.Viscosity-Enhancing admixtures for cement-based materials – 

an overview. Cement and Concrete Composites, 1998. Vol. 20: 171 – 188 

[4] PÓVOAS, Y.V. E JOHN, V.M.. Avaliação da formação de “película” na 

argamassa colante e sua influência na adesão. São Paulo, 2006. Boletim técnico 

da escola politecinica da USP – Departamento de Engenharia de Construção Civil. 

[5] SILVA, V. S.. Aderência de chapisco em concretos estruturais – melhoria  da 

microestrutura da zona de interface pela adição da sílica da casca de arroz. 

São Carlos. Tese (Doutorado). Interunidades em Ciência e Engenharia de Materiais 

- Universidade de São Paulo, 2004.   

[6] J. POURCHEZ, A. PESCHARD, P. GROSSEAU, R. GUYONNET, B. GUILHOT, 

F. VALLÉE .HPMC and HEMC influence on cement hydration. Cement and 

Concrete Research 36 (2006) 288 – 294) 

[7] WAGNER, H.B. Polymer modification of portland cement systems. Chemical 

Technology, Feb, 1973, p.105-108.  

[8] GRANJA,P.L.;POUYSEGU,L.; PETRAUD,M.; JESO, B.; BAQUEY, C.; 

BARBOSA, M.A.. Cellulose Phosphates as Biomaterials. I. Synthesis and 

Characterization of Highly Phosphorylated Cellulose Gels. J. Appl. Polym. Sci., 

vol. 82, p.3341, 2001. 

[9] REID, J. D. E MAZZENO, L. W.. Preparation and Properties of Cellulose 

Phosphates. Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 41, n° 12, p. 2828 -  2831, 

1949. 

[10] SUFLET, D. M.; CHITANU, G.C.; POPA, V. I.. Phosphorylation of 

polysaccharides: New results on synthesis and characterization of 

phosphorylated cellulose. Science Direct. Reactive & Functional Polymers, vol. 66, 

p. 1240-1249,2006. 



Revisão Bibliográfica - PPGCEM 
 

Gelsoneide da Silva Góis  48 
 

[11] RODRÍGUEZ, C. O. Los morteros, control de calidad. Informes de La 

Construcción, Vol. 46, n.° 433, septiembre/octubre 1994. <Disponivel em: 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/

article/view/1117/1201>. Acesso em 21/08/2012 

[12] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13281 – 

Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos. 

Rio de Janeiro, 2005. 

[13] ASSOCIAçÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND.  Guia basico de 

utilização do cimento portland. 7.ed. São Paulo, 2002.  (BT-106)  

[14] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5732: Cimento 

Portland comum. Rio de Janeiro, 1991. 

[15] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11578; Cimento 

Portland composto, Rio de Janeiro. 1991. 

[16] NEVILLE, A. Propriedades do concreto. São Paulo: PINI. 1997. BIBLIOTECA 

[17] BAUER, L.A. Falcão. Materiais de Construção. 5ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2000. 

[18] KLOSS, C. L. . Materiais para Construção Civil. 1ª Ed. Curitiba: CEFET-PR, 

1991.  

[19] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7211 – Agregado 

para concreto. Rio de Janeiro, 2005. 

[20] SILVA, MOEMA RIBAS. Materiais de Construção. 2ª Ed. São Paulo, PINI, 1991.  

[21] ROMAN, H. R.; Signo, R.; Ramos, A.S.. Analise de alvenaria estrutural. Curso 

da universidade corporativa CAIXA <disponível em: 

http://www.ebah.com.br/search?q=ROMAM+construindo+em+alvenaria+estrutural> 

Acsso em 19/08/2011 

[22] MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: estrutura, propriedades e 

materiais. São Paulo: PINI, 1994. Livro biblioteca 

[23] EDMEADES, R. M. E HEWLET, P. C.. Cement Admixtures Lea’s chemistry of 

cement and concrete. 4. ed. London: Butterworth-Heinemann, 2001.  

[24] CORDEIRO, G. C. Utilização de cinzas ultrafinas do bagaço de cana-de-

açúcar e da casca de arroz como aditivos minerais em concreto. 2006, 485 p. 

Tese (Doutorado em Engenharia Civil)- COPPE, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de janeiro, 2006. 

http://www.ebah.com.br/search?q=ROMAM+construindo+em+alvenaria+estrutural


Revisão Bibliográfica - PPGCEM 
 

Gelsoneide da Silva Góis  49 
 

[25] MELO, K. A.; MARTINS, V. C. ; REPETTE, W. L.. Estudo de compatibilidade 

entre cimento e aditivo redutor de água. Ambiente Construído, Porto Alegre, v.9, 

n.1, p.45-56,jan./mar.2009.Disponivel em:  

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=estudo%20de%20compatibilidade%20en

tre%20cimento%20e%20aditivo%20redutor%20de%20%C3%A1gua.&source=web&

cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fseer.ufrgs.br%2Fambi

enteconstruido%2Farticle%2FdownloadSuppFile%2F8366%2F937&ei=M2KQUIzMF

ZG29gSJ2YCYCA&usg=AFQjCNHTql4LuT2Kuci8tjA6nWnqgaFJvg. Acesso em: 30 

out. 2012. 

[26] AÏTCIN, P.; JOLICOEUR, C.; MACGREGOR, J. G. Superplasticizers: how 

they work and why they occasionally don’t. Concrete International, v. 16, n. 5, p. 

45-52, maio 1994. 

[27] SAKAI, E.; SUGITA, J. Composite mechanism of polymer modified cement. 

Cement and Concrete Research, Oxforf, v. 25, n. 1, p. 127-135, 1995. 

[28] OHAMA, Y. Polymer-based Admixtures, Cement and Concrete Composites, vol. 

20, 1998, p. 189-212.  

[29] BEN-DOR, L.; HEITNER-WIRGUIN, C.; DIAB, H. The effect of ionic polymers 

on the hydration of C3S. Cement and Concrete Research, Oxford, v. 15, p. 681-

686, 1985. 

[30] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 1763: aditivos 

para concreto de cimento portland. Rio de Janeiro, 1992. 

[31] NASCIMENTO, O. L.“Estudo do comportamento de aderência de 

argamassas de chapisco para revestimentos sobre superfície de concreto de 

cimento Portland CPIII”. Dissertação de mestrado, Universidade Federal De Minas 

Gerais - UFMG, Belo horizonte, 2005. 

[32] DO Ó, S.W. Análise da retenção de água em argamassas de revestimento 

aditivadas. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil) – 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, 

2004. 

[33] SU, Z. Microstructure of Polymer Cement Concrete. Delft: Delft University 

Press, 1995, 174p. 

[34] MANO, E.B. Introdução a Polímeros. São Paulo : Editora Edgard Blücher, 2º 

Ed. 1999. Biblioteca 



Revisão Bibliográfica - PPGCEM 
 

Gelsoneide da Silva Góis  50 
 

[35] OHAMA, Y. Recent Progress in Concrete-Polymer Composites. Advn. Cem, 

Bas. Mat.,  v. 5, p. 31-40, 1997.  

[36] Celulose Microcristalina ou, simplesmente, CMC. Aditivos e ingredientes, Ed. 

Insumos, São Paulo, n° 64,setembro/outubro,2009. Disponível em: 

www.insumos.com.br/aditivos_e_ingredientes/materias/130.pdf Acesso em: 23 

mar.2012 

[37] KHAN & PILPEL. An investigation of moisture sorption in microcrystalline 

cellulose using sorption isotherms and dielectric response. Reprinted from 

Powder Technology, vol. 50, p. 239, copyright (1987), Elsevier Science. Disponível 

em; http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/mat/farma/vk/westermarck/ch2.html Acesso em: 

07 set. 2012. 

[38] ALGER, M.S.M. Polymer Science Dictionary. New York: Elsevier Applied 

Science,1989. Disponível em; 
http://books.google.com.br/books?id=OSAaRwBXGuEC&printsec=frontcover&hl=pt-

PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Acesso em: 05 mar. 

2012. 

[39] UNION CARBIDE. Cellosize. HEC. Versatilidade para a construção civil: 

aplicação em argamassas adesivas. Folder. [1997]. Apud PÓVOAS Y. V., JOHN  V. 

M. .Tempo em Aberto da Argamassa Colante: Influência dos Aditivos HEC e PVAc. 

BT/PCC/241. São Paulo – 1999 

[40] MOURA, R.B.F. Influencia do EVA e MHEC na hidratação de pastas cimenticias. 

Belém -PA. Trabalho conclusão de curso. Engenharia Civil. Universidade da 

Amazônia – UNAMA. 2009.  

[41] MAILVAGANAM, N.P. Miscellaneous admixtures. In Ramachandran, 

V.S.(Ed.). Concreto Admixtures Handbook. New Jersey: Noyes Publications, 1984. 

[42] J. POURCHEZ, B. RUOT, J. DEBAYLE, E. PESCHARD, P. GROSSEAU. Some 

aspects of cellulose ethers influence on water transport and porous structure 

of cement-based materials. Cement and Concrete Research 40 (2010) 242 – 252. 

[43] D. BULICHEN, J. KAINZ, J. PLANK. Working mechanism of methyl 

hydroxyethyl cellulose (MHEC) as water retention agent. Cement and Concrete 

Research 42 (2012) 953– 959. 

[44] Wolff – Cellulosics – Product Portfolio Construction, < Disponivel em: 

http://dowwolff.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10669> Acesso em 10/09/2012. 



Revisão Bibliográfica - PPGCEM 
 

Gelsoneide da Silva Góis  51 
 

[45] DOW – Construction Chemicals North America, < Disponivel em: 

http://www.dowconstructionchemicals.com/na/en/products/concrete/fiber/o1.htm>. 

Acesso em 10/09/2012. 

[46] CIOLACU,D.; CIOLACU,F. E POPA, V. I.. Amorfhous Cellulose – Structure 

and caracterization. Cellulose Chemistry and technology. 2010. 

[47] Maciel, L.L; Barros, M.M.S; Sabbatini, F.H. Recomendações para a execução de 

revestimentos de argamassa para paredes de vedação internas e exteriores e tetos. 

São Paulo, 1998.< disponível em: http:// 

pcc436.pcc.usp.br/testot%c3%a9cnicos/revestimentos%20certicais/apostila%20reve

stimento%20maciel%20barros%20sabbatini.pdf> Acesso em 16/07/2012. 

[48] CASCUDO, O.; CARASEK, H.; CARVALHO, A. Controle de argamassas 

industrializadas em obra por meio do método de penetração do cone. 

<Disponivelem:http://www.apfac.pt/congresso2007/comunicacoes/Paper%2048_07.p

df> Acesso em 16/07/2012. 

[49] TRISTÃO, F. A. e Machado, V. K. C. B. L.. Analise de métodos retenção de 

água e consistência em argamassas. V Simpósio Brasileiro de Tecnologia das 

Argamassas. São Paulo, 2003. 

[50] POSSER, N. D. Proporcionamento de argamassas para reboco de recuperação. 

Porto Alegre, 2004. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 

Construção Civil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

[51] MÜLLER, A.; GLEIZE, P. J. P.; ROMAN, H. R. Propriedades físicas e 

mecânicas de argamassas de assentamento com adições minerais e 

orgânicas. III Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas. Vitória: 

UEFES/PPGEC, 1999. 

[52] SANTOS, M. L. L. O. Aproveitamento de resíduos minerais na formulação 

de argamassas para a construção civil. Natal, 2008. p.41–71. Tese (Doutorado). 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais. Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

[53] NAKAKURA, E. H.; CINCOTTO, M. A. Análise dos requisitos de classificação 

de argamassas de assentamento e revestimento. BT/PCC/359. Departamento de 

EngenhariaCivil da Escola Politécnica da USP. São Paulo, 2004. Disponível 

em:http://publicacoes.pcc.usp.br/PDF2003&2004_1/BT%20-%20359.pdf. Acesso 

em: 17 Out.2012. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Capítulo III 

 

ARTIGO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artigo I - PPGCEM 

 

Gelsoneide da Silva Góis  53 
 

3.0 ARTIGO I 

CELULOSE FOSFATADA COMO ADITIVO EM ARGAMASSA I: EFEITO DO TEOR 

DE FÓSFORO 

G. S.Góis1, M. P. O. Silva2, A. S. F. e Santos2, A.C.Paskocimas1 e R. N. Maribondo1  

gelsoneidegg@yahoo.com.br 

1Programa de Pós-graduação de Ciência e Engenharia dos Materiais 2Departamento 

de Engenharia de Materiais – DEMat 

UFRN, CEP: 1524, 59072-970, Natal – RN, Brasil 

 

Resumo 

 

O desenvolvimento de aditivos tem sido um avanço na tecnologia de 

argamassas. Neste trabalho, abordou-se a influência da adição de um aditivo a base 

de celulose fosfatada (Cp), com três teores diferentes de fósforo, nas propriedades 

de argamassas para assentamento. Com esse objetivo foram preparadas 

formulações de argamassas contendo o aditivo a base de hidroxietil metil celulose 

(HEMC) e variando apenas o teor de fósforo na celulose, mantendo a proporção 

aditivo/celulose fosfatada, constante. Formulações substituindo a Cp pela celulose 

amorfa (Cam), sem grupos fosfatos, ou contendo apenas o HEMC também foram 

preparadas. Em todas as formulações a proporção de areia, cimento e água foram 

constantes. Essas argamassas foram caracterizadas no estado fresco e no estado 

endurecido. Os resultados mostraram que a celulose fosfatada empregada na 

argamassa, reduziu significativamente o teor de ar incorporado no estado fresco 

diminuiu acentuadamente, mais não influenciou as demais propriedades. Já em 

relação à resistência a flexão e compressão, a presença da celulose fosfatada, 

ocasionou um aumento, melhorando a resistência da argamassa.  

 

 

Palavras-chave: celulose fosfatada, argamassa, celulose amorfa e hidroxietil metil 

celulose (HEMC). 
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1.Introdução 

 

Argamassas a base de cimento com pequenas quantidades de polímeros 

solúveis em água, tais como, derivados de celulose e álcool polivinílico, apresentam 

ganhos de trabalhabilidade, aumento na retenção de água, na adesão inicial e na 

absorção de água. Em relação à penetração de água, esta reduz com o aumento do 

teor de aditivo à base de metil celulose. Isso se deve ao fato de que estes polímeros 

causam expansão do material devido à absorção de água e selam os poros 

capilares, reduzindo assim a permeabilidade [1]. 

Em sistemas à base de cimento, a água permanece fisicamente ligada ao 

hidroxietil celulose devido à sua natureza hidrófila (absorção de água), resultando no 

aumento da viscosidade da fase aquosa [2]. No que se refere ao cimento em 

hidratação, até o momento não há evidências de interação química entre este e os 

éteres de celulose. Segundo Wagner [3] possivelmente os polímeros permanecem 

na fração da água que não é consumida nas reações de hidratação e não fazem 

parte da estrutura hidratada do cimento. 

Os aditivos retentores de água têm sido utilizados há aproximadamente 50 

anos, como o objetivo de modificar as propriedades de argamassas, como é o caso 

dos éteres de celulose, como o hidroxietil celulose, e de alguns látices, como o EVA, 

que são utilizados na fabricação de argamassas colantes [4]. Estes aditivos, à base 

de polímeros, são solúveis à água e não-iônicos e proporcionam maior retenção de 

água, prolongando o tempo de uso do material, melhorando a trabalhabilidade e 

resultando em uma argamassa mais fluida e homogênea, com maior consistência, 

permitindo assim a aplicação sem que haja escorregamento do material. Além disso, 

estes aditivos permitem alta adesividade a substratos porosos.  

Segundo os autores [5,6 e7] os polímeros podem obstruir a nucleação e o 

crescimento de cristais de hidróxido de cálcio durante a hidratação do cimento, 

alterando a morfologia, a cristalinidade e a quantidade da fase.   

Segundo Dingles apud Su [8], a morfologia do C-S-H (C = CaO; S = SiO2; H = 

H2O) também sofre alteração. Há poucas pesquisas realizadas sobre a influência de 

polímeros na formação dos aluminatos hidratados.  
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Os polímeros retardam as reações de hidratação também por interagirem com 

os íons Ca2+ [4]. A interação entre os polímeros celulósicos e o cimento em 

hidratação pode gerar um gel complexo, formado por polímero e produtos 

hidratados, ou mesmo um polímero com ligações químicas cruzadas [9]. 

De acordo com a literatura [10, 11 e 12], a celulose fosfatada obtida a partir do 

ácido fosfórico é insolúvel em água, enquanto aquela obtida a partir do ácido 

fosforoso é solúvel. A insolubilidade da celulose fosfatada em água advém da 

formação de ligações cruzadas durante a reação de modificação química. 

Como a maioria dos processos de síntese de celulose fosfatada utiliza ácido 

fosfórico, os produtos obtidos com a celulose fosfatada são frequentemente 

insolúveis em água. Essa celulose tem sido utilizada, principalmente, 

como aditivo retardante de chama para têxteis e plásticos e como trocador de 

cátions especialmente nos processos de separação bioquímica [10]. 

Os derivados de celulose fosfatada solúveis em água têm sido utilizados em 

aplicações na área de alimentos como espessantes de sistemas aquosos, quando a 

ausência de toxicidade é uma vantagem importante. Outra aplicação é na 

área biomédica, pois géis de celulose com alto teor de fósforo demonstraram boa 

biocompatibilidade e capacidade de formação de fosfatos de cálcio [10]. 

A celulose amorfa, por sua vez, é resultante da modificação estrutural da 

celulose natural que possui uma estrutura com diferentes teores de fase cristalina, 

dependendo da fonte de recurso natural que é extraída e de contribuições 

geográficas e sazonais [13]. A presença de três grupos hidroxilas na unidade 

repetitiva da celulose, juntamente com a destruição de sua fase cristalina garante à 

celulose amorfa o caráter hidrofílico dos compostos polihidroxilados [10]. 

Devido à possibilidade da celulose fosfatada fazer parte da estrutura 

hidratada do cimento conferindo propriedades diferenciadas à argamassa em função 

da afinidade entre o fósforo e o cálcio [8], nesse trabalho foi sintetizada uma celulose 

fosfatada (Cp) solúvel em água em três (½, 1 e 2 horas) tempos de reação, e 

avaliou-se sua incorporação em argamassa à base de cimento Portland aditivada 

com um aditivo comercial a base de hidroxietil metil celulose (HEMC). Visando 

avaliar o efeito isolado da celulose hidrofílica e sem a presença de grupos fosfato 

também foi sintetizada a celulose amorfa para incorporação em argamassa nas 

mesmas condições da celulose fosfatada. Uma formulação de argamassa contendo 



Artigo I - PPGCEM 

 

Gelsoneide da Silva Góis  56 
 

apenas o aditivo comercial também foi preparada. Todas essas composições foram 

caracterizadas por ensaios de argamassa no estado fresco (índice de consistência, 

retenção de água, densidade e teor de ar incorporado) e no estado endurecido 

(absorção por capilaridade, densidade, resistência à flexão e compressão) de forma 

a avaliar o efeito do teor de fósforo no desempenho da argamassa. 

 

2.Procedimento experimental 

2.1 Materiais 

Na síntese da celulose fosfatada foram utilizados como reagentes a uréia 

(CH2N2O) da marca Synth e o ácido fosforoso (H3PO3), da marca ChemcruzTM
, 

ambos com grau de pureza analítica. A celulose microcristalina (MCC), Microcel 102, 

foi fornecida pela empresa Blanver Farmoquímica Ltda. Os principais reagentes 

utilizados para síntese da celulose amorfa foram: diclorometano, piridina, ácido 

acético, ácido sulfúrico e anidro acético ambos com grau de pureza analítica e 

utilizado sem purificação adicional. 

Utilizou-se como aditivo comercial de argamassas um produto a base de 

hidroxietil metil celulose (HEMC), doado pela empresa BQMIL. Também foram 

utilizados areia média, como agregado, e cimento CP II F 32, como aglomerante. 

 

2.2 Síntese da celulose fosfatada 

 

A reação da celulose modificada com ácido fosforoso foi realizada de acordo 

com as diretrizes gerais do método descrito por Inagaki et al.[14]. Nesse 

procedimento, a MCC e o ácido fosforoso foram adicionados na uréia fundida a 

140oC numa proporção de 1:5:6 (MCC: H3PO3: CH2N2O) sob agitação mecânica e 

de forma alternada e aos poucos para evitar a formação de espuma. 

A reação foi deixada prosseguir durante ½,1 e 2 horas à 150ºC.  Na 

sequência, a mistura  foi dissolvida em  hidróxido de sódio aquoso a 1M e, em 

seguida, precipitada e lavada com metanol, a fim de remover os reagentes 

residuais. A celulose modificada foi seca a temperatura ambiente em dessecador 

contendo pentóxido de fósforo. 
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2.3 Síntese da celulose amorfa 

 

A celulose amorfa (Cam) utilizada neste trabalho foi sintetizada a partir da 

desacetilação anidra do triacetato de celulose, segundo o procedimento 

previamente descrito por Granja et al.[11]. O triacetato de celulose (CTA), por sua 

vez, foi produzido a partir da celulose microcristalina, de acordo com o método 

descrito por Cerqueira et al.[15]. O material obtido foi seco e armazenada em 

condições ambientes. 

 

2.4 Preparação das formulações de argamassa 

 

Na Tabela 1 são apresentadas as proporções de HEMC, de celulose 

fosfatada (Cp) e de celulose amorfa (Cam) utilizadas neste trabalho. A proporção de 

areia média e de cimento foi fixada em 1:5 em volume (1 de cimento: 5 de areia). Em 

todas as formulações o fator de água para cimento foi mantido em a/c = 1,31. As 

matérias primas de cada composição foram pesadas e homogeneizadas. Em 

seguida foi adicionada água e homogeneizada em uma argamassadeira mecânica 

com variador de velocidade de mistura, da marca Contenco, modelo I-3010. 

 

Tabela 1 – Formulações de argamassa com proporção de cimento:areia de 1:5 (v/v) 

e fator a/c = 1,31. 

 

(*) Os tempos de reação da celulose fosfatada ½,1 e 2 horas estão representados 

respectivamente por Cp0, Cp1 e Cp2. 

 

2.5 Caracterizações dos aditivos 

 Aditivos (%)  

Argamassa (1:5) HEMC Celulose fosfatada Celulose amorfa 

HEMC 0,30 - - 

(*)
 HEMC :Cp0

 
0,15 0,15 - 

(*)
 HEMC :Cp1 0,15 0,15 - 

(*)
 HEMC :Cp2 0,15 0,15 - 

HEMC :Cam 0,15 - 0,15 
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Os aditivos foram caracterizados pelas seguintes técnicas: 

 

2.5.1 Espectrofotometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 

O espectro no infravermelho foi obtido em um espectrofotômetro de infravermelho 

por transformada de Fourier (FTIR) da Shimadzu, modelo Prestige-21, utilizando 32 

varreduras, resolução de 4 cm-1 e intervalo de 2 cm-1. As amostras de celulose 

microcristalina (MCC), celulose fosfatada (Cp) e celulose amorfa (Cam) foram 

prensadas na forma de pastilha com brometo de potássio (KBr), cerca de 100 mg de 

KBr com 2% (em massa) de amostra) e analisadas no modo de transmissão. 

 

2.5.2 Difração de Raios-X (DRX) 

 

A análise de difração de Raios-X foi realizada para as amostras de MCC, Cp e Cam, 

utilizando difratômetro Shimadzu XRD - 7000  operado a 30 kV e 30 mA, com fonte 

de Cu K ( = 0.154 nm) e filtro de Ni. A aquisição de dados foi realizada no 

intervalo de 2 variando de 5 a 90º a uma velocidade de 0,02º.s-1. 

 

2.5.3 Analise Elementar e Espectrometria de Emissão Atômica (ICP-AES) 

 

A análise elementar e ICP-AES foram realizadas para determinar o teor de 

fósforo das amostras Cp0, Cp1 e Cp2.  A analise elementar e a ICP-AES foram 

realizadas por um equipamento Perkin-Elmer CHN 2400 e pelo Spectro Ciros CCD.  

Com esses ensaios pode ser determinada as porcentagens totais de carbono, 

hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, assim como enxofre, cloro, bromo e fósforo. 

 

2.5.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) acoplada com microanálise por 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

 

A MCC, Cp e a Cam foram analisadas quanto ao aspecto superficial 

(topografia) e também, quanto aos elementos químicos constituintes, por meio de 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS), utilizando-se o conjunto de periféricos e 
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detectores de radiação integrada ao microscópio eletrônico de varredura (MEV) de 

bancada da Hitachi, modelo TM 3000, operado a 5-15 kV. A aquisição de imagens 

foi realizada com o equipamento operando no modo de detecção de elétrons 

retroespalhados (BSE) e com aumentos (magnitude) variados que estão 

apresentados nas respectivas fotomicrografias. 

 

2.5.5 Ângulo de Contato 

 

O ângulo de contato foi medido para as soluções aquosas de HEMC, Cp0, Cp1 

e Cp2 e também, para a água destilada pura em um substrato (placa de vidro) pelo 

método da gota séssil através de um goniômetro, regulado  para 20 µl. As imagens 

foram capturadas por uma câmera e armazenadas pelo software Pinacle Studio 8. 

Posteriormente, o ângulo de contato foi obtido através o programa Stuffens.  

 

2.6 Caracterização das argamassas 

 

2.6.1 Ensaios no estado fresco 

 

a)Índice de consistência 

 

O ensaio do índice de consistência foi realizado conforme os procedimentos 

da norma ABNT 13276/2005 [16] que prescreve o método de determinação do teor 

de água na preparação de argamassas, para assentamento de paredes e 

revestimento de paredes e tetos. O princípio do ensaio consiste em medir o 

espalhamento da argamassa após ser submetida a 30 golpes na mesa de 

consistência. 

 

b)Determinação da retenção de água 

 

Utilizaram-se as instruções contidas na NBR 13277/1995 [17]. 

Apesar de autores como Nakakura [18] e Tristão e Machado [19], entre 

outros, terem constatado que o método da NBR 13277/1995 não ser eficaz, partiu-se 
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do princípio de que os resultados encontrados decorrentes do ensaio seriam 

comparativos entre as argamassas, independentemente do método utilizado. 

O ensaio tem como princípio básico medir a capacidade de retenção de água 

das argamassas. 

 

c)Densidade de massa e teor de ar incorporado  

 

A densidade de massa e o teor de ar incorporado foram determinados 

utilizando os procedimentos da NBR 13278/2005 [20]. Esta norma estabelece o 

método para determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado em 

argamassas no estado fresco, destinadas ao assentamento e revestimento de 

paredes e tetos. O resultado do ensaio se relaciona com o estado de agregação das 

moléculas da mistura. 

 

2.6.2 Ensaios no estado endurecido 

 

a)Densidade de Massa Aparente no estado endurecido 

 

O ensaio da densidade de massa aparente no estado endurecido foi realizado 

após tempo de cura de 28 dias, conforme os procedimentos da norma ABNT 

13280/2005 [21]. A mesma prescreve o método de ensaio para determinação da 

densidade de massa aparente de argamassa para assentamento e revestimento de 

paredes e tetos, no estado endurecido. Os corpos-de-prova foram moldados de 

acordo o estabelecido pela norma. 

 

b)Determinação da Absorção de água por capilaridade 

 

O ensaio de absorção de água por capilaridade foi realizado conforme os 

procedimentos da norma ABNT 15259/2005 [22] em 10 e 90 minutos de imersão 

obtidos para todas as argamassas. Os corpos-de-prova foram moldados conforme a 

NBR 13279 [23] e ensaiados aos 28 dias de cura. Esse ensaio tem como princípio 

básico medir a absorção de água das argamassas pelos poros capilares.  
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c)Resistência à tração na flexão e resistência á compressão 

 

Os resultados de resistência à flexão e a compressão foram realizados 

segundo a norma 13279/2005 [23] obtidos em 28 dias de cura. A norma permite que, 

primeiramente se ensaie o corpo-de-prova à tração na flexão e, em seguida, que 

este mesmo corpo-de-prova seja ensaiado à compressão. Antes da realização do 

ensaio de resistência à tração na flexão, o eixo do corpo-de-prova era demarcado 

para garantir a aplicação da carga no centro do mesmo.  

 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1 Resultado da caracterização dos aditivos 

 

3.1.1 Espectrofotometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os espectrogramas de FTIR da celulose microcristalina, celulose fosfatada e 

celulose amorfa são apresentados na Figura 1. 



Artigo I - PPGCEM 

 

Gelsoneide da Silva Góis  62 
 

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400
0

30

60

90

120
17

34

51

68

12

24

36

48

36

48

60

72

24

36

48

60

72
4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400

 

T
ra

n
s

m
it

â
n

c
ia

 (
%

)

Comprimento de onda (cm
-1

)

 

MCC

 

Cp
0

 

Cp
1

 

Cp
2

1
1
6
0

9
0
0

1
5
0
0

2
9
0
0

3400

8
1
0
1
0
0
0

1
2
1
0

2
4
0
0

2
4
0
0

1
2
1
0

1
0
0
0

8
1
0

8
1
0

1
0
0
0

1
2
1
0

2
4
0
0

3400

9
0
0

1
5
0
0

 

 

Cam

3400

2
9
0
0

3400

3400

 

Figura 1 – Espectrogramas de infravermelho da MCC, Cp0, Cp1, Cp2 e Cam.  
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No espectro de FTIR (Figura 1) da MCC as seguintes bandas características 

são observadas: uma banda larga à 3400-3500 cm-1, correspondente a vibração dos 

grupos OH; uma banda à 2800-2900 cm-1, atribuída ao grupos CH; e bandas em 

1160  e 1120 cm-1 para o grupo C-O-C das ligações -glicosídicas.  

Nos espectros de FTIR (Figura 1) das celuloses fosfatadas (Cp0, Cp1 e Cp2) 

várias novas bandas apareceram: uma banda à ≈2400 cm-1, correspondente à 

ligação P-H; outra em ≈1210 cm-1, corresponde às ligações P=O; uma banda a 980-

1000 cm-1, atribuído ao grupo P-OH; e uma banda 810 cm-1, correspondente à 

ligação P-O-C [12]. A presença dessas bandas características no espectrograma da 

MCC após reação de fosforilação confirma que a superfície da celulose 

microcristalina foi modificada quimicamente, ou seja, que foi obtida a celulose 

fosfatada (Cp). 

No espectro de FTIR (Figura 1) da Cam a banda larga na região de 3600-

3100 cm-1, o que é devido ao alongamento vibração OH, dá informação considerável 

sobre as ligações de hidrogênio. Os picos característica de ligações de hidrogênio a 

partir dos espectros de celuloses amorfos tornaram-se mais nítida e com menor 

intensidade. A presença de amostras amorfas celulósicas pode ser ainda confirmada 

pela mudança da banda de 2900 cm-1, que corresponde à vibração de alongamento 

C-H, a valores mais altos de onda e pelo forte decréscimo da intensidade desta 

banda. As bandas de adsorção a partir da região de 1500-899 cm-1 são fortemente 

reduzidas em intensidade, ou até mesmo ausentes [14]. 

 

3.1.2 Difração de Raios-X (DRX) 

 

Os difratogramas de raios-X da MCC, Cp0, Cp1, Cp2 e Cam estão apresentados 

na Figura 2. Como pode ser observado o difratograma das celuloses fosfatadas e 

celulose amorfa apresenta-se no formato de um halo amorfo, sem a presença dos 

picos característicos da fase cristalina. Esse padrão de difração indica que as 

celuloses fosfatadas e celulose amorfa apresentam uma estrutura aleatória sem 

ordenamento cristalino.  

Já a celulose microcristalina apresenta-se como um material semi-cristalino, 

como pode ser observado na Figura 2. Nesse difratograma são observados dois 

picos em 2  = 16 e 22.6o. Estes picos são característicos da celulose tipo I, uma vez 
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que não há dubleto no pico principal em 22.6o [24-25]. Os picos em 2 = 16o e 22.6o 

correspondem aos planos cristalográficos (101) e (002), respectivamente [26]. 
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Figura 2 - Difratogramas da MCC, Cp0, Cp1, Cp2 e Cam.   
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3.1.3 Analise Elementar e Espectrometria de Emissão Atômica (ICP-AES) 

 

          A Tabela 2 apresenta o percentual dos elementos carbono (C), hidrogênio (H), 

nitrogênio (N) e fósforo (P) em cada tempo de reação. Pode-se observar que a 

celulose fosfatada com uma hora de reação, Cp1, obteve um maior teor de fosfato do 

que a Cp2, após 2 horas de reação. Essa redução no teor de fosfato com o tempo de 

reação, provavelmente, ocorreu devido à presença de outras reações paralelas que 

provocaram o processo de reversão.  Esse comportamento não foi evidenciado por 

Suflet [12] e Inagaki [14] devido à reação ter ocorrido em atmosfera inerte. 

 

Tabela 2 – O resultado da analise elementar e ICP-AES do teor de fosfato das 

celuloses em ½ , 1 e 2 hs de reação. 

 
Teor de Fosfato C (%) H (%) N (%) P (%) 

CP0 19,64 5,60 3,53 14,32 
CP1 15,65 5,84 4,26 19,12 
CP2 15,51 5,36 5,49 16,35 

 

 

3.1.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) acoplada com microanálise por 

Energia Dispersiva (EDS) 

 
Na Figura 3 estão apresentadas as micrografias da MCC, Cam, Cp0, Cp1 e 

Cp2. De acordo com essas imagens, as partículas de todas as amostras apresentam 

um formato irregular e alongado, e que é mais destacado na MCC (Figura 3a). No 

caso da Cam, Cfo0, Cfo1 e Cfo2 (Fig. 3b, 3c, 3d e 3e), pode-se observar um aspecto 

mais aglomerado. Como a utilização desse aditivo é em meio aquoso, nenhum 

procedimento adicional para aumentar a eficiência de desaglomeração das 

partículas foi adotado. 
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Figura 3 – Micrografias da MCC (a), Cam(b), Cp0(c), Cp1(d) e Cp2(e). 
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3.1.5 Ângulo de Contato 

 

Na Figura 4 estão apresentados os ângulos de contato da solução aquosa de 

HEMC,Cp0, Cp1, Cp2 e da água destilada pura nos tempos de 10, 30 e 60 segundos. 

De acordo com o gráfico apresentado na Figura 5, a solução aquosa de HEMC 

apresentou o maior ângulo de contato, seguido da água destilada pura e das 

soluções aquosas de Cp1, Cp0 e Cp2 
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Figura 4 –  Ângulo de contato das soluções aquosas de HEMC,Cp0, Cp1, Cp2 e da 

água destilada pura  nos tempos de 10,30 e 60 segundos. 

 

Observa-se que o aditivo HEMC obteve um maior ângulo de contato devido 

por ser um aditivo com característica de incorporador de ar, enquanto as celuloses 

fosfatadas não possuem essa característica e seu ângulo de contato é menor. 

 

3.2 Resultados dos ensaios com as argamassas no estado fresco  

 
3.2.1 Índice de consistência – trabalhabilidade 

 
Na Figura 5 apresenta os resultados do índice de consistência obtidos para 

todas as argamassas preparadas. 



Artigo I - PPGCEM 

 

Gelsoneide da Silva Góis  69 
 

27

25

24

23

26

HEMC HEMC:Cp0 HEMC:Cp1 HEMC:Cp2 HEMC:Cam

20

22

24

26

28

30

Concentração de Aditivos

Ín
d

ic
e

 d
e

 c
o

n
s

is
tê

n
c

ia
 (

m
m

)

 

 

 

Figura 5 – Resultados médios do índice de consistência e desvio padrão para as 

argamassas de formulações HEMC, HEMC:Cp0, HEMC:Cp1, HEMC:Cp2 e 

HEMC:Cam. 

 
Neste ensaio constatou-se que ocorreu uma ligeira diminuição do índice de 

consistência das argamassas com a adição da celulose fosfatada, este resultado 

pode ser atribuído aos efeitos interativos entre os dois aditivos, podendo-se sugerir 

que as moléculas induzem efeitos plastificantes na mistura. O que não foi 

constatado na argamassa com adição de celulose amorfa que permaneceu com o 

índice de consistência próximo ao da argamassa com 100% de aditivação HEMC, 

provavelmente por não interagir com HEMC e manter a plasticidade do sistema.  

Verificou-se que, nas formulações com a celulose fosfatada, com tempo de 

reação de 2 horas, há uma redução marcante da plasticidade da argamassa. Este 

efeito pode ser atribuído ao aumento da interação entre os grupos fosfatados da Cp 

e a superfície das partículas de cimento, gerando um aumento da viscosidade 

aparente do sistema. 

Por outro lado, a adição de Cp deve contribuir para uma melhor interação com 

as superfícies de substratos inorgânicos. Esta afirmação é feita a partir dos 

resultados de determinação do ângulo de contato para os sistemas água/ HEMC e 

água/Cp comparativamente a água pura (Figura 4). Os resultados mostram que a 
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adição de HEMC eleva a tensão superficial da água, enquanto que a adição de Cp 

diminui a tensão superficial da água, o que favorece o efeito de molhamento das 

argamassas contendo Cp sobre a superfície de substratos inorgânicos. Dessa forma 

o aumento do molhamento das argamassas contendo Cp favorece uma melhor 

adesão e diminui o seu escoamento (aumenta a interação com a superfície), 

provocando assim uma ligeira diminuição no seu índice de consistência (Figura 5). 

Corroborando com esse resultado, tem-se que no trabalho de Do Ó [27], o autor 

afirma que “quanto menor for o ângulo de contato entre a superfície do material 

sólido (substrato) e a superfície do líquido (pasta aglomerante), maior será a adesão 

entre eles”. 

 

3.2.2 Retenção de água 

 
Na Figura 6 são apresentados os resultados da retenção de água obtidos 

para todas as argamassas preparadas. 
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Figura 6 – Os resultados de retenção de água para as argamassas de formulações 

HEMC, HEMC:Cp0, HEMC:Cp1, HEMC:Cp2 e HEMC:Cam. 

 

Os resultados obtidos mostram que não ocorreu alteração relevante na 

retenção de água para as diferentes formulações contendo Cp, ou seja, aumento ou 
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diminuição da retenção de água das argamassas com o aumento do teor de fósforo 

na celulose fosfatada, ou mesmo com a utilização da mistura aditivo comercial e 

celulose amorfa. Diante disso, constatou-se que a utilização do aditivo na mistura 

das argamassas em substituição ao aditivo comercial (HEMC) não influencia essa 

propriedade de forma significativa. 

Segundo a NBR 13281/2005 [28] que descreve a classificação das 

argamassas, para as argamassas possuírem um bom desempenho e durabilidade 

as mesmas devem apresentar retenção de água adequada. Os resultados mostram 

que as argamassas estudadas estão todas na faixa de retenção de água entre 86 a 

94 % em conformidade com o estabelecido pela NBR 13281/2005, sendo as 

mesmas classificadas na classe U4, correspondente a produtos de elevado 

desempenho. Deste modo, as argamassas aditivadas tanto com Cp, HEMC e Cam 

estão na mesma classificação. 

 
3.2.3 Teor de ar incorporado 

 
Este ensaio foi realizado segundo as especificações da norma ABNT 

13278/2005 [20]. Os resultados mostram que a adição do teor de fósforo na celulose 

promove uma redução marcante no teor de ar incorporado, conforme apresentado 

na Figura 7. 
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Figura 7– Os resultado do teor de ar incorporado para as argamassas de 

formulações HEMC, HEMC:Cp0, HEMC:Cp1, HEMC:Cp2 e HEMC:Cam. 

 

Este resultado pode ser atribuído a maior interação da água aditivada com 

celulose fosfatada relativamente às superfícies internas das partículas inorgânicas 

do agregado e do cimento, visto que, o molhamento aumenta com a adição da Cp. 

Consequentemente o sistema tende a aprisionar menos ar, portanto, reduzindo sua 

característica de incorporador de ar em relação à celulose comercial (HEMC), 

corroborando o resultado apresentado na Figura 4. No entanto, com a Cam 

aconteceu uma interação semelhante comparando com a celulose fosfatada, a 

celulose amorfa também tende a aprisionar menos ar. 

Segundo a literatura [29], à medida que se eleva o teor de ar incorporado há 

uma diminuição na massa específica relativa da argamassa, o que pode ser 

comprovado comparando os resultados apresentados nas Figuras 7 e 8.  

Deve-se destacar que a literatura afirma que, uma argamassa com menor 

massa específica e maior teor de ar, apresenta melhor trabalhabilidade [30]. Pode-

se  constatar que o aditivo HEMC apresenta tal característica. 

Os resultados obtidos na pesquisa quanto ao teor de ar incorporado 

contradizem esta afirmação, visto que, a celulose fosfatada e celulose amorfa 

promovem uma redução do teor de ar incorporado e um aumento da densidade de 

massa específica como pode ser observado na Figura 8, sem, no entanto, prejudicar 

o índice de consistência. 

 

3.2.4 Densidade de massa 

 
Na Figura 8 são apresentados os resultados referentes à densidade de massa 

obtida para todas as argamassas preparadas. A densidade de massa corresponde 

ao estado de empacotamento da argamassa. 

Os resultados mostram que a adição de Cp e Cam promove um aumento da 

densidade de massa relativamente à argamassa contendo 100% HEMC. 

De acordo com a NBR 13281/2005 [28], as argamassas estudadas estão 

todas na faixa de densidades entre 1000 a 2200 Kg/m³ e, portanto, classificadas na 
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classe D5. Deste modo, as argamassas aditivadas tanto com Cp, Cam e HEMC 

estão na mesma classificação. 
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Figura 8– Os resultado de densidade de massa para as argamassas de formulações 

HEMC, HEMC:Cp0, HEMC:Cp1, HEMC:Cp2 e HEMC:Cam. 

 

3.3  Resultados dos ensaios com as argamassas no estado endurecido 

 
3.3.1 Densidade de Massa Aparente 

 

A Figura 9 apresenta os resultados da densidade de massa aparente obtidos 

para todas as argamassas preparadas no estado endurecido. 
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Figura 9– Os resultado de densidade de massa aparente para as argamassas de 

formulações HEMC, HEMC:Cp0, HEMC:Cp1, HEMC:Cp2 e HEMC:Cam. 

 
Os resultados mostram que a adição da celulose fosfatada e celulose amorfa 

promove um aumento da densidade no estado endurecido das argamassas, 

relativamente à formulação com HEMC.  

O valor da densidade de massa, segundo Nakakura [18], é um indicativo da 

compacidade resultante da mistura agregado/aglomerante e da distribuição 

granulométrica do conjunto. Ela determina indiretamente o volume de vazios 

incorporados pelos aditivos e a quantidade de água perdida por evaporação. 

No entanto, os resultados obtidos podem ser relacionados à redução 

marcante no teor de ar incorporado no estado fresco, visto que, não foram 

realizadas modificações nas proporções do agregado e do aglomerante. 

De acordo com a NBR 13281/2005 [28], as argamassas estudadas estão 

todas na faixa de densidades entre 1600 a 2000 Kg/m³ e, portanto, classificadas na 

classe M5. Deste modo, as argamassas aditivadas tanto com Cp, Cam e HEMC 

estão na mesma classificação. 

 
3.3.2 Absorção de água por capilaridade 
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A Figura 10 apresenta os resultados da absorção por capilaridade em 10 e 90 

minutos de imersão obtidos para todas as argamassas preparadas. Os resultados 

mostram que para todas as formulações estudadas ocorreu uma mesma tendência 

de absorção para ambos os tempos ensaiados. 
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Figura 10– Os resultado da absorção de água por capilaridade para as argamassas 

de formulações HEMC, HEMC:Cp0, HEMC:Cp1, HEMC:Cp2 e HEMC:Cam. 

 
Segundo Ohama [30], a presença de polímeros celulósicos em argamassas e 

concretos aumenta a porosidade devido à incorporação de ar que ocorre durante 

seu preparo e moldagem. Por outro lado, segundo Hou e Chung [31], o metil 

celulose tende a fechar os pequenos poros das pastas de cimento, mais do que o 

faz com os poros grandes. 

As formulações a base de Cp apresentam uma densidade de massa aparente 

mais elevada e, portanto, dispõe de uma menor porosidade comparativamente a 

argamassa com HEMC e a Cam. Este resultado sugere que estas argamassas 

deveriam apresentar uma menor ação de capilaridade comparativamente a 

argamassa com HEMC, o que não foi verificado. Deste modo, pode-se afirmar que 

os efeitos de capilaridade estão mais associados à microestrutura e microporosidade 

da fase matriz, ou seja, da matriz cimentícia, tendo pouca relação com a porosidade 
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gerada pelo ar aprisionado. Por outro lado, o HEMC e cam parece dispor de uma 

ação mais efetiva de impermeabilização. 

Deste modo, os resultados obtidos estão mais de acordo com a afirmação 

realizada no trabalho de Hou e Chung [31].  

 

3.3.3 Resistência à tração na flexão e resistência á compressão 

 
Na Figura 11 e 12 estão apresentados os resultados de resistência à flexão e 

compressão após 28 dias de cura, obtidos para todas as argamassas preparadas. 

Os resultados mostram que a formulação aditivada com os teores de fosfato 

na celulose apresentaram ótimas propriedades mecânicas, tanto no modo de flexão 

como no modo de compressão. Estes resultados mostram que a substituição parcial 

da HEMC pelos teores de fosfato na celulose e pela Cam não influenciou nessa 

importante propriedade. 

 Por outro lado, as formulações a base de Cp e Cam apresentam resultados 

equivalentes ao da formulação com 100% de HEMC, destacando-se que as 

formulações HEMC:Cp0 e HEMC:Cp1 com tempo de reação ½ e 1 hora superaram a 

formulação aditivada apenas com HEMC nos modos de flexão, e que a celulose 

amorfa superou a formulação aditivada apenas com HEMC nos modos de flexão e 

de compressão, demonstrando uma ação combinada destes aditivos. Por outro lado, 

pode-se destacar que para estas formulações os teores de fosfato na celulose não 

interferem negativamente nos mecanismos de formação das fases cimentícias. 
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Figura 11– Os resultado da resistência à flexão para as argamassas de formulações 

HEMC, HEMC:Cp0, HEMC:Cp1, HEMC:Cp2 e HEMC:Cam. 

 

Pode-se observar na Figura 11 que a resistência à flexão em todas as 

argamassas se manteve superior a 1,7 MPa. Portanto, de acordo com a norma da 

ABNT 13279/2005 todas as argamassas estão em uma mesma faixa de 

resistências, entre 1,5 a 2,7 MPa, se enquadrando na classe R3. Com isto pode-se 

concluir que o aditivo foi satisfatório para aplicação em argamassa de assentamento 

de paredes e tetos. 

Quanto ao desempenho das argamassas formuladas a resistência a 

compressão, destaca-se que valores obtidos foram superiores a 5MPa, o que 

permite seu uso como argamassas. Portanto, de acordo com a norma da ABNT 

13279/2005 as argamassas formuladas com HEMC:Cp0, HEMC:Cp1 e HEMC:Cp2 

estão em uma mesma faixa de resistências, entre 4,0 a 5,5 MPa, se enquadrando na 

classe P4 e as argamassas formuladas com 100% HEMC e HEMC:Cam estão em 

na faixa de resistência entre 5,5 a 8,0 MPa, se enquadrando na classe P5. Com isto 

pode-se concluir que o aditivo foi satisfatório para aplicação em argamassa de 

assentamento e revestimento de paredes e tetos. 

. 
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Figura 12– Os resultado da resistência à compressão para as argamassas de 

formulações HEMC, HEMC:Cp0, HEMC:Cp1, HEMC:Cp2 e HEMC:Cam. 

 

4 . Conclusão 

 

Os resultados de modificação química comprovaram o sucesso da reação de 

síntese da celulose fosfatada e da celulose amorfa para utilização como aditivo em 

argamassas. 

Os resultados da aplicação da celulose fosfatada com ½ e 1 hora de reação 

(Cp0 e Cp1) e de celulose amorfa em argamassas mostraram atuação significativa 

quando utilizada em substituição parcial a celulose comercial a base de HEMC, sem 

comprometer as propriedades das argamassas no estado fresco e estado 

endurecido. Observou-se ainda que a celulose fosfatada com ½ e 1 hora de reação 

(Cp0 e Cp1) superaram a formulação aditivada com 100% HEMC na resistência a 

flexão, e que a celulose amorfa superou a formulação aditivada apenas com HEMC 

nas resistências a flexão e de compressão, demonstrando uma ação combinada 

destes aditivos. 
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CELULOSE FOSFATADA COMO ADITIVO EM ARGAMASSA II: 
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Resumo 

 

As indústrias de argamassas buscam alternativas inovadoras para melhorar 

as características técnicas de seus produtos e reduzir os custos de produção. Neste 

trabalho, a influência de um aditivo a base de celulose fosfatada nas propriedades 

físico-químicas de argamassas de assentamento foi abordada. Com esse objetivo 

foram preparadas formulações de argamassa contendo diferentes proporções de 

celulose fosfatada e de um aditivo comercial a base de hidroxietil metil celulose 

(HEMC), mantendo-se a proporção de areia, cimento e água constante. Essas 

argamassas foram caracterizadas no estado fresco e no estado endurecido. Os 

resultados mostraram que a celulose fosfatada empregada na argamassa com 

diferentes concentrações atuou significativamente quando adicionados parcialmente 

em substituição ao aditivo comercial. O teor de ar incorporado no estado fresco 

obteve uma elevada diminuição no seu resultado, mais não influenciou as demais 

propriedades. Já em relação à resistência a flexão e compressão a presença da 

celulose fosfatada em substituição parcial ao aditivo comercial, ocasionou um 

aumento, melhorando a resistência da argamassa.  

 

Palavras-chave: celulose fosfatada, argamassa, aditivo e hidroxietil metil celulose.  
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1 Introdução 

 

Os aditivos químicos estão presentes numa grande variedade na indústria de 

argamassas usados atualmente em construção. Eles são classificados de acordo 

para a função que desempenham como: incorporador de ar, retenção de água, 

retardamento ou aceleração da pega do cimento, entre outros[1]. 

Diferentes tipos de polímeros podem ser utilizados na polimerização de 

misturas de concreto ou argamassa, para a formação de co-matrix com a pasta de 

cimento hidráulico e o polímero formando simultaneamente ou em separado, mas 

interdependente, da fase matriz (que reúnem os agregados em uma massa única). 

Polímeros na mistura do concreto ou argamassa tem como finalidade melhorar a 

aderência, resistência química, diminuir a permeabilidade, menor retração de 

secagem, melhora a resistência à tração e acelera cura. Famílias químicas 

diferentes e formas físicas de polímeros têm sido testadas com certo sucesso, mas 

látex acrílico e aditivos de epóxi são os mais comumente utilizados. As melhores 

propriedades do concreto ou argamassa dependem da formação da fase de 

polímero e a hidratação do cimento formando uma estrutura em rede interpenetrante 

de polímero e as fases de cimento hidratado [2]. 

Os aditivos são compostos adicionados em pequena quantidade à mistura, 

com a finalidade de melhorar uma ou mais propriedades da argamassa no estado 

fresco e no estado endurecido, sendo sua quantidade expressa em porcentagem do 

aglomerante. Usualmente, através do uso de aditivos, procura se diminuir a retração 

na secagem (para diminuir fissuração), aumentar o tempo de pega e manter a 

plasticidade (trabalhabilidade), aumentar a retenção de água e a aderência da 

argamassa ao substrato [3]. 

A facilidade de trabalhar com uma argamassa esta vinculada a um conjunto 

de fatores inter-relacionados que conferem boa qualidade e produtividade a sua 

aplicação. As propriedades reológicas básicas que caracterizam a trabalhabilidade 

são a consistência e a plasticidade [4]. 

Já a retenção de água é definida como a propriedade que confere à 

argamassa a capacidade de não alterar seu comportamento reológico e sua 

trabalhabilidade pelo máximo período de tempo, quando sujeita a solicitações que 
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incitem a perda de água, seja pela evaporação, sucção do substrato ou pela reação 

de hidratação do cimento [5]. 

Os aditivos retentores de água são polímeros, usualmente utilizados na forma 

de solução e pós redispersíveis em água, que solubilizado em água produz um 

aumento considerável na viscosidade e na retenção de água dos sistemas em que 

são adicionados [5]. Dentro dessa categoria destacam-se os derivados de celulose, 

como por exemplo: a metil celulose (MC), o carboximetil celulose (CMC), o 

Hidroxietil celulose (HEC), o hidroxietil metil celulose (HEMC) e a hidroxipropil metil 

celulose (HPMC) [6]. 

Os éteres de celulose em materiais à base de cimento agem, principalmente, 

na modificação da viscosidade da fase aquosa da mistura, pois devido à sua 

natureza hidrofílica (presença de grupos hidroxilas OH) as moléculas de água fixam-

se nas moléculas do aditivo. Assim, tem-se o incremento na retenção de água, 

conjuntamente com o aumento da viscosidade [7-8] e redução do índice de 

consistência [6]. 

Os derivados da celulose aumentam a plasticidade e a coesão da argamassa 

evitando o deslizamento, incorporando ar, deixando a argamassa mais trabalhável e 

retardando os tempos de pega e resultando na ampliação do tempo em aberto [9].  

De acordo com a literatura [10-12], a celulose fosfatada obtida a partir do 

ácido fosfórico é insolúvel em água, enquanto aquela obtida a partir do ácido 

fosforoso é solúvel. A insolubilidade da celulose fosfatada em água advém da 

formação de ligações cruzadas durante a reação de modificação química. 

Como a maioria dos processos de síntese de celulose fosfatada utiliza ácido 

fosfórico, os produtos obtidos com a celulose fosfatada são frequentemente 

insolúveis em água. Essa celulose tem sido utilizada, principalmente, 

como aditivo retardante de chama para têxteis e plásticos e como trocador de 

cátions especialmente nos processos de separação bioquímica [11]. 

Os derivados de celulose fosfatada solúveis em água têm sido utilizados em 

aplicações na área de alimentos como espessantes de sistemas aquosos, quando a 

ausência de toxicidade é uma vantagem importante. Outra aplicação está na 

área biomédica, pois géis de celulose com alto teor de fósforo demonstraram boa 

biocompatibilidade e capacidade de formação de fosfatos de cálcio [10]. 
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Como a maioria dos aditivos é a base de celulose, foi sintetizada uma 

celulose fosfatada (Cp) solúvel em água e avaliando-se sua incorporação em 

argamassa a base de cimento Portland. Nesse trabalho foram utilizadas cinco 

formulações de argamassas, sendo três com concentrações variadas de celulose 

fosfatada substituindo parcialmente um aditivo comercial a base de hidroxietil metil 

celulose (HEMC), uma com 100% do aditivo proposto e uma sem o aditivo proposto 

contendo hidroxietil metil celulose (HEMC). Essas argamassas foram avaliadas 

pelos ensaios no estado fresco (índice de consistência, retenção de água, densidade 

e teor de ar incorporado) e no estado endurecido (absorção por capilaridade, 

densidade, resistência à flexão e compressão). Essa avaliação foi realizada 

considerando uma mesma proporção de areia, cimento e água. 

 

2. Procedimento experimental 

2.1 Materiais 

 

Na síntese da celulose fosfatada foram utilizados como reagentes a uréia (CH2N2O) 

da marca Synth e o ácido fosforoso (H3PO3), da marca ChemcruzTM
, ambos com 

grau de pureza analítica. A celulose microcristalina (MCC), Microcel 102, foi 

fornecida pela empresa Blanver Farmoquímica Ltda. 

Utilizou-se como aditivo comercial de argamassas o produto a base de hidroxietil 

metil celulose (HEMC), doado pela empresa BQMIL. Utilizou-se areia média como 

agregado e cimento CP II F 32 como aglomerante. 

 

2.2 Síntese da celulose fosfatada 
 

A reação da celulose modificada com ácido fosforoso foi realizada de acordo 

com as diretrizes gerais do método descrito por Inagaki et al.[13]. Nesse 

procedimento, a MCC e o ácido fosforoso foram adicionados na uréia fundida a 

140oC numa proporção de 1:5:6 (MCC: H3PO3: CH2N2O) sob agitação mecânica e 

de forma alternada e aos poucos para evitar a formação de espuma. 

A reação foi deixada prosseguir durante 1hora à 150ºC.  Na sequência, a 

mistura  foi dissolvida em  hidróxido de sódio aquoso a 1M e, em 

seguida, precipitada e lavada com metanol, a fim de remover os reagentes 
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residuais. A celulose modificada foi seca a temperatura ambiente em dissecador 

contendo pentóxido de fósforo. 

 

2.3 Preparação das formulações de argamassa 

 

Na Tabela 1 são apresentadas as proporções de HEMC e de celulose 

fosfatada (Cp) utilizadas neste trabalho. A proporção de areia média e de cimento foi 

fixada em 1:5 em volume (1 de cimento: 5 de areia). Em todas as formulações o 

fator de água para cimento foi mantido em a/c = 1,31. As matérias primas de cada 

composição foram pesadas e homogeneizadas. Em seguida foi adicionada água e 

homogeneizada em uma argamassadeira mecânica com variador de velocidade de 

mistura, da marca Contenco, modelo I-3010. 

 

Tabela 1 – Formulações de argamassa com proporção de cimento:areia de 1:5 (v/v) 

e fator a/c = 1,31. 

 

2.4 Caracterização dos aditivos 

 

Os aditivos foram caracterizados pelas seguintes técnicas: 

 

2.4.1 Espectrofotometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 

O espectro no infravermelho foi obtido em um espectrofotômetro de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) da Shimadzu, modelo Prestige-21, 

utilizando 32 varreduras, resolução de 4 cm-1 e intervalo de 2 cm-1. As amostras de 

celulose microcristalina (MCC) e celulose fosfatada (Cp) foram prensadas na forma 

de pastilha com brometo de potássio (KBr, cerca de 100 mg de KBr com 2% (em 

massa) de amostra) e analisadas no modo de transmissão. 

 Aditivos (%) 

Argamassa (1:5) HEMC Celulose fosfatada 

HEMC 0,300 - 
HEMC:Cp25 0,225 0,075 
HEMC:Cp50 0,150 0,150 
HEMC:Cp75 0,075 0,225 

Cp - 0,300 
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2.4.2 Difração de Raios-X (DRX) 

 

         A análise de difração de Raios-X foi realizada para as amostras de MCC e Cp, 

utilizando difratômetro Shimadzu XRD - 7000  operado a 30 kV e 30 mA, com fonte 

de Cu K ( = 0.154 nm) e filtro de Ni. A aquisição de dados foi realizada no 

intervalo de 2 variando de 5 a 90º a uma velocidade de 0,02º. S-1. 

 

2.4.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) acoplada com microanálise por 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

 

A MCC e a Cp foram analisadas quanto ao aspecto superficial (topografia) e 

também, quanto aos elementos químicos constituintes, por meio de espectroscopia 

de energia dispersiva (EDS), utilizando-se o conjunto de periféricos e detectores de 

radiação integrada ao microscópio eletrônico de varredura (MEV) de bancada da 

Hitachi, modelo TM 3000, operado a 5-15 kV. A aquisição de imagens foi realizada 

com o equipamento operando no modo de detecção de elétrons retroespalhados 

(BSE) e com aumentos (magnitude) variados que estão apresentados nas 

respectivas fotomicrografias. 

 

2.5 Caracterizações das argamassas 

 

2.5.1 Ensaios no estado fresco 

 

a)Índice de consistência 

 

O ensaio do índice de consistência foi realizado conforme os procedimentos 

da norma ABNT 13276/2005 [14] que prescreve o método de determinação do teor 

de água na preparação de argamassas, para assentamento de paredes e 

revestimento de paredes e tetos. O princípio do ensaio consiste em medir o 

espalhamento da argamassa após ser submetida a 30 golpes na mesa de 

consistência. 
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b)Determinação da retenção de água 

 

Utilizaram-se as instruções contidas na NBR 13277/1995 [15]. 

Apesar de autores como Nakakura [16] e Tristão e Machado [17], entre 

outros, terem constatado que o método da NBR 13277/1995 não ser eficaz, partiu-se 

do princípio de que os resultados encontrados decorrentes do ensaio seriam 

comparativos entre as argamassas, independentemente do método utilizado. 

O ensaio tem como princípio básico medir a capacidade de retenção de água 

das argamassas. 

 

c)Densidade de massa e teor de ar incorporado  

 

A densidade de massa e o teor de ar incorporado foram determinados 

utilizando os procedimentos da NBR 13278/2005 [18]. Esta norma estabelece o 

método para determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado em 

argamassas no estado fresco, destinadas ao assentamento e revestimento de 

paredes e tetos. O resultado do ensaio se relaciona com o estado de agregação das 

moléculas da mistura. 

 

2.5.2 Ensaio no estado endurecido 

 

a)Densidade de Massa Aparente no estado endurecido 

 

O ensaio da densidade de massa aparente no estado endurecido foi realizado 

após tempo de cura de 28 dias, conforme os procedimentos da norma ABNT 

13280/2005 [19]. A mesma prescreve o método de ensaio para determinação da 

densidade de massa aparente de argamassa para assentamento e revestimento de 

paredes e tetos, no estado endurecido. Os corpos-de-prova foram moldados de 

acordo o estabelecido pela norma. 

 

b)Determinação da Absorção de água por capilaridade 
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O ensaio de absorção de água por capilaridade foi realizado conforme os 

procedimentos da norma ABNT 15259/2005 [20] em 10 e 90 minutos de imersão 

obtidos para todas as argamassas. Os corpos-de-prova foram moldados conforme a 

NBR 13279/2005 [21] e ensaiados aos 28 dias de cura. Esse ensaio tem como 

princípio básico medir a absorção de água das argamassas pelos poros capilares.  

 

c)Resistência à tração na flexão e resistência à compressão 

 

Os resultados de resistência à flexão e a compressão foram realizados 

segundo a norma ABNT 13279/2005 [21] obtidos em 28 dias de cura. A norma 

permite que, primeiramente se ensaie o corpo-de-prova à tração na flexão e, em 

seguida, que este mesmo corpo-de-prova seja ensaiado à compressão.  Antes da 

realização do ensaio de resistência à tração na flexão, o eixo do corpo-de-prova é 

demarcado para garantir a aplicação da carga no centro do mesmo.  

  

3. Resultados e Discussão 

 

3.1 Resultado da caracterização dos aditivos 

 
3.1.1 Espectrofotometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 
Os espectrogramas de FTIR da celulose comercial e da celulose fosfatada 

são apresentados na Figura 1.  

 

a 
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Figura 1 - Espectrogramas de infravermelho da MCC e Cp. 

 
No espectro de FTIR da MCC (Figura 1) as seguintes bandas características 

são observadas: uma banda larga à 3400-3500 cm-1, correspondente a vibração dos 

grupos OH; uma banda à 2800-2900 cm-1, atribuída ao grupos CH2; e bandas em 

1160  e 1120 cm-1 para o grupo C-O-C das ligações -glicosídicas.  

No espectro de FTIR da celulose fosfatada (Figura 1) foram identificadas 

várias novas bandas relativamente ao espectro da celulose microcristalina. Verificou-
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se o surgimento de uma banda à ≈2400 cm-1, correspondente à ligação P-H; outra 

em ≈1210 cm-1, corresponde às ligações P=O; um ombro a 980-1000 cm-1, atribuído 

ao grupo P-OH; e uma banda ≈810 cm-1, correspondente à ligação P-O-C (7). A 

presença dessas bandas características no espectrograma da MCC após reação de 

fosforilação confirma que a superfície da celulose microcristalina foi modificada 

quimicamente, ou seja, que foi obtida a celulose fosfatada (Cp). 

 

3.1.2 Difração de Raios-X (DRX) 

 
Os difratogramas de raios-X da MCC e da Cp estão apresentados na Figura 2. 

Como pode ser observado o difratograma da celulose fosfatada apresenta-se no 

formato de um halo amorfo, sem a presença dos picos característicos da fase 

cristalina. Esse padrão de difração indica que a celulose fosfatada apresenta uma 

estrutura aleatória sem ordenamento cristalino.  

Já a celulose microcristalina apresenta-se como um material semi-cristalino, 

como pode ser observado na Figura 2. Nesse difratograma são observados dois 

picos em 2  = 16 e 22.6o. Estes picos são característicos da celulose tipo I, uma vez 

que não há dubleto no pico principal em 22.6o [22-23]. Os picos em 2 = 16o e 22.6o 

correspondem aos planos cristalográficos (101) e (002), respectivamente [24]. 
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Figura 2 - Difratogramas da MCC (a) e Cp (b). 
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3.1.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) acoplada com microanálise por 

Energia Dispersiva (EDS) 

 
Na Figura 3 são apresentadas as micrografias da MCC e da Cp. De acordo 

com essas imagens, as partículas de todas as amostras apresentam um formato 

irregular e alongado, e que é mais destacado na MCC (Figura 3a). No caso da Cp 

(Figura 3b), pode-se observar um aspecto mais aglomerado. Este resultado pode ser 

atribuído ao fato de que este aditivo foi produzido em meio aquoso, sem que 

nenhum procedimento adicional para aumentar a eficiência de desaglomeração das 

partículas fosse adotado. 

 

 

 

Figura 3 – Micrografias da MCC (a) e Cp (b). 

 

a) 

b) 
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3.2 Resultados dos ensaios com as argamassas no estado fresco  

 
3.2.1 Índice de consistência – trabalhabilidade 

 
Na Figura 4 são apresentados os resultados do ensaio de índice de 

consistência para as argamassas estudadas. 
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Figura 4 – Resultados do índice de consistência e desvio padrão para as 

argamassas de formulações HEMC, HEMC:Cp25, HEMC:Cp50, HEMC:Cp75 e Cp. 

 
Neste ensaio, apresentado na Figura 4, constatou-se que ocorreu uma ligeira 

diminuição do índice de consistência das argamassas com a adição da celulose 

fosfatada, este resultado pode ser atribuído aos efeitos interativos entre os dois 

aditivos, podendo-se sugerir que as moléculas induzem efeitos plastificantes na 

mistura. O que não foi constatada na argamassa com adição de 100% da Cp que 

permaneceu com o índice de consistência igual ao da argamassa com 100% de 

aditivação HEMC.  

Verificou-se ainda que, nas formulações com elevada concentração de celulose 

fosfatada há uma redução marcante da plasticidade da argamassa. Este efeito pode 

ser atribuído ao aumento da interação entre os grupos fosfatados da Cp e a 

superfície das partículas de cimento, gerando um aumento da viscosidade aparente 

do sistema. Por outro lado, acredita-se que a adição de Cp contribua para uma 
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melhor interação com as superfícies de substratos inorgânicos. Esta afirmação é 

feita a partir dos resultados de determinação do ângulo de contato para os sistemas 

água/HEMC e água/Cp comparativamente a água pura. Os resultados mostram que 

a adição de HEMC eleva a tensão superficial da água, enquanto que a adição de Cp 

diminui a tensão superficial da água, o que favorece o efeito de molhamento das 

argamassas contendo Cp sobre a superfície de substratos inorgânicos. Este efeito 

pode ser comprovado no trabalho descrito por Góis et. al.[25]. Estas afirmações 

podem ser ratificadas pelo trabalha de Do Ó [26], em que o autor afirma que “quanto 

menor for o ângulo de contato entre a superfície do material sólido (substrato) e a 

superfície do líquido (pasta aglomerante), maior será a adesão entre eles”.  

 
3.2.2 Retenção de água 

 
Na Figura 5 são apresentados os resultados da retenção de água obtidos 

para todas as argamassas preparadas. 
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Figura 5 – Resultados da retenção de água para as argamassas de formulações 

HEMC, HEMC:Cp25, HEMC:Cp50, HEMC:Cp75 e Cp. 

 

Os resultados de retenção de água obtidos mostram que não ocorreu 

alteração relevante para as diferentes formulações de argamassas, ou seja, 

aumento ou diminuição, da retenção de água das argamassas com diferente 
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concentração dos aditivos, independentemente do tipo do aditivo utilizado na 

mistura. Diante disso, constatou-se que a utilização do aditivo na mistura das 

argamassas em substituição ao aditivo comercial (HEMC) não influencia essa 

propriedade de forma significativa. 

A NBR 13281/2005 [27] que descreve a classificação das argamassas, 

segundo a qual para as argamassas possuírem um bom desempenho e durabilidade 

as mesmas devem apresentar retenção de água adequada. Os resultados mostram 

que as argamassas estudadas estão todas na faixa de retenção de água entre 86 a 

94 % em conformidade com o estabelecido pela NBR 13281/2005, sendo as 

mesmas classificadas na classe U4, correspondente a produtos de elevado 

desempenho. Deste modo, as argamassas aditivadas tanto com Cp e HEMC estão 

na mesma classificação. 

 
3.2.3 Teor de ar incorporado 

 
Este ensaio foi realizado segundo as especificações da norma ABNT 

13278/2005 [18]. Os resultados mostram que a adição de celulose fosfatada 

promove uma redução marcante no teor de ar incorporado, conforme apresentado 

na Figura 6. 
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Figura 6– Resultados do teor de ar incorporado para as argamassas de formulações 

HEMC, HEMC:Cp25, HEMC:Cp50, HEMC:Cp75 e Cp. 
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Este resultado pode ser atribuído a maior interação da água aditivada com 

celulose fosfatada relativamente às superfícies internas das partículas inorgânicas 

do agregado e do cimento, visto que, o molhamento aumenta com a adição da Cp. 

Consequentemente o sistema tende a aprisionar menos ar, e, portanto reduzindo 

sua característica de incorporador de ar em relação à celulose comercial (HEMC) 

corroborando com o resultado de Góis et. al. [25]. 

Segundo a literatura [28], à medida que se eleva o teor de ar incorporado há 

uma diminuição na massa específica relativa da argamassa, o que pode ser 

comprovado comparando os resultados apresentados nas Figuras 6 e 7. Deve-se 

destacar que a literatura afirma que, uma argamassa com menor massa específica e 

maior teor de ar, apresenta melhor trabalhabilidade [28]. Pode-se constatar que o 

aditivo HEMC apresenta tal característica. 

Os resultados apresentados na Figura 6 contradizem esta afirmação, visto 

que, a celulose fosfatada promove uma redução do teor de ar incorporado e um 

aumento da densidade de massa específica, sem, no entanto, prejudicar o índice de 

consistência. 

 

3.2.4 Densidade de massa no estado fresco 

 

Na Figura 7 são apresentados os resultados referentes à densidade de massa 

obtida para todas as argamassas preparadas. A densidade de massa corresponde 

ao estado de empacotamento da argamassa. 

Os resultados mostram que a adição de Cp promove um aumento da 

densidade de massa relativamente à argamassa contendo 100%. 

De acordo com a NBR 13281/2005 [27], as argamassas estudadas estão 

todas na faixa de densidades entre 1000 a 2200 Kg/m³ e, portanto, classificadas na 

classe D5. Deste modo, as argamassas aditivadas tanto com Cp e HEMC estão na 

mesma classificação. 
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Figura 7– Resultados de densidade de massa no estado fresco para as argamassas 

de formulações HEMC, HEMC:Cp25, HEMC:Cp50, HEMC:Cp75 e Cp. 

 

3.3 Resultados dos ensaios com as argamassas no estado endurecido 

 
3.3.1 Densidade de Massa Aparente 

 
A Figura 8 apresenta os resultados da densidade de massa aparente obtidos 

para todas as argamassas preparadas. 
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Figura 8– Resultados de densidade de massa aparente para as argamassas de 

formulações HEMC, HEMC:Cp25, HEMC:Cp50, HEMC:Cp75 e Cp. 

 

Os resultados mostram que a adição da celulose fosfatada promove um 

aumento da densidade no estado endurecido das argamassas, relativamente à 

formulação com HEMC.  

O valor da densidade de massa aparente, segundo Nakakura [16], é um 

indicativo da compacidade resultante da mistura agregado/aglomerante e da 

distribuição granulométrica do conjunto. Ela determina indiretamente o volume de 

vazios incorporados pelos aditivos e a quantidade de água perdida por evaporação. 

No entanto, os resultados obtidos podem ser relacionados à redução 

marcante no teor de ar incorporado no estado fresco, visto que, não foram 

realizadas modificações nas proporções dos agregados e do aglomerante. 

De acordo com a NBR 13281/2005 [27], as argamassas estudadas estão 

todas na faixa de densidades entre 1600 a 2000 Kg/m³ e, portanto, classificadas na 

classe M5. Deste modo, as argamassas aditivadas tanto com Cp e HEMC estão na 

mesma classificação. 

 

3.3.2 Absorção de água por capilaridade 
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A Figura 9 apresenta os resultados da absorção por capilaridade em 10 e 90 

minutos de imersão obtidos para todas as argamassas preparadas. Os resultados 

mostram que para todas as formulações estudadas ocorreu uma mesma tendência 

de absorção para ambos os tempos ensaiados. 
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Figura 9– Resultados da absorção de água por capilaridade para as argamassas de 

formulações HEMC, HEMC:Cp25, HEMC:Cp50, HEMC:Cp75 e Cp. 

 
Segundo Ohama [29], a presença de polímeros celulósicos em argamassas e 

concretos aumenta a porosidade devido à incorporação de ar que ocorre durante 

seu preparo e moldagem. Por outro lado, segundo Hou e Chung [30], o metil 

celulose tende a fechar os pequenos poros das pastas de cimento, mais do que o 

faz com os poros grandes. 

As formulações a base de Cp apresentam uma densidade de massa aparente 

mais elevada e, portanto, dispõe de uma menor porosidade comparativamente a 

argamassa com HEMC. Este resultado sugere que estas argamassas deveriam 

apresentar uma menor ação de capilaridade comparativamente a argamassa com 

HEMC, o que não foi verificado. Deste modo, pode-se afirmar que os efeitos de 

capilaridade estão mais associados à microestrutura e microporosidade da fase 

matriz, ou seja, da matriz cimentícia, tendo pouca relação com a porosidade gerada 

pelo ar aprisionado. Por outro lado, o HEMC parece dispor de uma ação mais efetiva 

de impermeabilização. 
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Deste modo, os resultados obtidos estão mais de acordo com a afirmação 

realizada no trabalho de Hou e Chung [30].  

Observou-se que a formulação HEMC:Cp75 apresentou um resultado 

discrepante em relação as demais formulações, o que não consegui-se explicar.  

 

3.3.3 Resistência à tração na flexão e resistência à compressão 

 
Nas Figuras 10 e 11 estão apresentados os resultados de resistência à flexão 

e compressão após 28 dias de cura, obtidas para todas as argamassas preparadas. 

Os resultados mostram que a formulação aditivada com 100% de Cp 

apresentou uma redução marcante nas propriedades mecânicas, tanto no modo de 

flexão como no modo de compressão. Este resultado pode ser associado à 

interação deste aditivo com os íons cálcio da fase cimentícia, interferindo nos 

mecanismos de formação de fases hidratadas, resultando em decréscimo das 

propriedades da matriz cimentícia. Esta afirmação é ratificada pelo resultado de 

difração de raio-x que demonstra a formação da fase hidroxiapatita, conforme 

apresentado na Figura 12. A formação da fase de hidroxiapatita compete com as 

reações de hidratação do cimento. 

 Por outro lado, as formulações a base de Cp e HEMC apresentam resultados 

equivalentes ao da formulação com 100% de HEMC, destacando-se que a 

formulação HEMC:Cp50 superarou a formulação aditivada apenas com HEMC na 

resistência a flexão e a formulação HEMC:Cp75  superou na resistência a 

compressão , demonstrando uma ação combinada destes aditivos. Por outro lado, 

pode-se destacar que para estas formulações as quantidades de Cp adicionadas 

não interferem negativamente nos mecanismos de formação das fases cimentícias.  
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Figura 10 – Resultados da resistência à flexão para as argamassas de formulações 

HEMC, HEMC:Cp25, HEMC:Cp50, HEMC:Cp75 e Cp. 

 
Pode-se observar que a resistência à flexão em todas as argamassas obteve 

uma resistência superior a 1,5 MPa. Portanto, de acordo com a norma da ABNT 

13281/2005 [27] todas as argamassas estão em uma mesma faixa de resistências, 

entre 1,5 a 2,7 MPa, se enquadrando na classe R3. Com isto pode-se concluir que o 

aditivo foi satisfatório para aplicação em argamassa de assentamento e 

revestimento de paredes e tetos. 

Os resultados apresentados na Figura 11 mostram que as formulações 

HEMC:Cp50 e HEMC:Cp75 estão acima de 5MPa e HEMC:Cp25 está bem próximo a 

essa resistência a compressão, o que permite o seu uso como argamassas de 

assentamento e revestimento de paredes e tetos. Portanto, de acordo com a norma 

da ABNT 13279 as argamassas formuladas estão em dois tipos de classificação. As 

formulações HEMC, HEMC:Cp75, estão em uma mesma faixa de resistências, entre 

5,5 a 8,0 MPa, se enquadrando na classe P5 e as argamassas formuladas com 

HEMC:Cp25 e HEMC:Cp50 estão na faixa de resistência entre 4,0 a 5,5 MPa, se 

enquadrando na classe P4. Com isto pode-se concluir que o aditivo foi satisfatório 

para esta aplicação. No entanto, a formulação com 100% Cp não se enquadra a 

nenhuma dessas classes comprometendo a sua utilização. 
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Figura 11– Resultados da resistência à compressão para as argamassas de 

formulações HEMC, HEMC:Cp25, HEMC:Cp50, HEMC:Cp75 e Cp. 
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Figura 12– Difratograma de raio-X mostrando o aparecimento da hidroxiapatita (HA) 

na reação do hidróxido de cálcio com a celulose amorfa na proporção (1:2). 
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4 . Conclusão 

 

Os resultados de modificação química comprovaram o sucesso da reação da 

celulose fosfatada para utilização como aditivo em argamassas. 

Os resultados da aplicação da celulose fosfatada em diferentes 

concentrações na argamassa mostraram atuação significativa quando utilizada em 

substituição parcial a celulose comercial (HEMC), sem comprometer as 

propriedades das argamassas no estado fresco e estado endurecido. E observou-se 

que a celulose fosfatada com substituição de 50 % (HEMC:Cp50) apresentou um 

melhor resultado na resistência a flexão em relação à 100% celulose comercial. A 

celulose fosfatada com 75% (HEMC:Cp75 ) apresentou um melhor resultado na 

resistência a compressão em comparação com a celulose comercial pura. Já a 

celulose fosfatada com a substituição total obteve declínio nos resultados de 

resistência a flexão e compressão o que compromete sua utilização.  
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 CONCLUSÕES 

 

O objetivo geral da pesquisa foi mostrar à viabilidade de se utilizar a celulose 

fosfatada em substituição parcial ou total do aditivo comercial (HEMC) em 

argamassas a base de cimento. 

 

A substituição parcial do aditivo comercial (HEMC) pela celulose fosfatada 

obteve o melhor resultado.  

 

Quanto às propriedades das argamassas no estado fresco, foi observado que: 

 

O teor de fósforo na celulose e a concentração da celulose fosfatada obteve 

um pequeno declínio no índice de consistência em relação ao HEMC mas não 

influenciou negativamente no desempenho da argamassa.  

 

Quanto à retenção de água a presença do teor de fósforo na celulose e a 

concentração da celulose fosfatada praticamente não alterou essa propriedade, 

independentemente do teor e da concentração. Quanto à classificação, os 

resultados mostram que as argamassas estudadas estão em conformidade com o 

estabelecido pela NBR 13281 (ABNT, 2005), visto que as mesmas foram 

classificadas nas faixas mais altas da tabela, conforme determinado pela norma, e 

que não há diferença relevante entre as argamassas com celulose fosfatada e a de 

referência. 

 

Através dos resultados encontrados na pesquisa, pode-se constatar que a 

presença do teor de fósforo na celulose e a concentração da celulose fosfatada na 

argamassa podem levar a um aumento na densidade de massa, independente da 

substituição parcial ou total. De acordo com a NBR 13281, as argamassas 

aditivadas tanto com Cp e HEMC estão na mesma classificação. 

 

Em relação ao teor de ar incorporado, a presença do teor de fósforo na 

celulose e a concentração da celulose fosfatada, os resultados mostram uma 

redução, mas não prejudicou o desempenho da argamassa.  
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Quanto às propriedades das argamassas no estado endurecido, foi observado 

que: 

A presença do teor de fósforo na celulose e a concentração da celulose 

fosfatada na argamassa mostram uma tendência a um aumento na densidade de 

massa aparente, independente da substituição parcial ou total ao aditivo HEMC.  

 

Os resultados mostraram que a propriedade de absorção de água por 

capilaridade obteve uma variação em relação ao teor de fósforo na celulose e a 

concentração da celulose fosfatada na argamassa, não prejudicando seu 

desempenho. No entanto, o efeito de capilaridade estão mais associados à 

microestrutura e microporosidade da fase matriz, ou seja, da matriz cimentícia, tendo 

pouca relação com a porosidade gerada pelo ar aprisionado. Por outro lado, o 

HEMC parece dispor de uma ação mais efetiva de impermeabilização. 

 

Quanto à resistência a flexão e a compressão, a presença do teor de fósforo na 

celulose e a concentração da celulose fosfatada na substituição parcial não 

interferem negativamente nos mecanismos de formação das fases cimentícias. 

 Já a formulação aditivada com 100% de Cp apresentou uma redução marcante 

nas propriedades mecânicas, tanto no modo de flexão como no modo de 

compressão o que compromete sua utilização. Este resultado pode ser associado à 

interação deste aditivo com os íons cálcio da fase cimentícia, interferindo nos 

mecanismos de formação de fases hidratadas, resultando em decréscimo das 

propriedades da matriz cimentícia. 

 

 No geral o aditivo HEMC pode ser substituído parcialmente pela celulose 

fosfatada, sem influenciar negativamente nas propriedades da argamassa. 
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PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Considerando a abrangência do tema e visto que, numa única pesquisa é 

impossível esgotar todas as possibilidades de estudo sobre o comportamento de um 

material existem diversos trabalhos que podem ser desenvolvidos, no sentido de 

contribuir para o aumento do conhecimento sobre o assunto abordado. 

Principalmente quando se trata de um novo material. Diante disso, sugere-se: 

 

 

Avaliar a influência da celulose fosfatada em argamassas contendo cal e 

cimento e verificar suas propriedades; 

Avaliar a influência da celulose fosfatada em argamassas que tenham a areia 

calcária como seu único agregado e verificar suas propriedades; 

Um estudo da interação da celulose fosfatada com o cálcio; 

Avaliar a influência da celulose fosfatada em argamassas com outros traços; 

Avaliar a influência da celulose fosfatada em argamassas com areias 

industrializadas (resíduo de construção e demolição) e verificar suas 

propriedades. 
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ANEXO A 

Principais propriedades das argamassas 

 

A.1 -  No estado fresco 

 

a) Massa específica e teor de ar incorporado 

 

De acordo com Carasek[47], a massa específica varia com o teor de ar 

(principalmente se for incorporado por meio de aditivos) e com a massa específica 

dos materiais constituintes da argamassa, exclusivamente do agregado. Quanto 

mais leve for a argamassa, mais trabalhável será a longo prazo, reduzindo esforço 

em sua aplicação e resultando em maior produtividade. 

Os vazios nas argamassas são decorrentes do ar aprisionado ou incorporado, ou 

ainda de espaços deixados após a evaporação do excesso de água. Além disso, o 

volume de vazios das argamassas depende da distribuição granulométrica das 

partículas mais finas presentes na mistura [32]. 

 
b)Trabalhabilidade 

 

A trabalhabilidade é a característica mais importante da argamassa fresca e se 

constitui da combinação de diversas propriedades, como plasticidade, consistência, 

coesão e adesão inicial. Esta propriedade é o resultado do efeito de rolamento das 

partículas de agregado envolvidas pela pasta de cimento. A trabalhabilidade é a 

facilidade de manuseio por parte do operário que a prepara e aplica, sendo esta 

dependente do julgamento subjetivo do operário.[48]  . 

De acordo com Cascudo et.al.[48] avaliar, mensurar e prescrever valores de 

trabalhabilidade das argamassas cientificamente, por meio de ensaios, é uma tarefa 

muito difícil, uma vez que esta propriedade não depende apenas das características 

intrínsecas da argamassa, mas também da habilidade do profissional que esta 

executando o serviço, das várias propriedades do substrato e da técnica de 

aplicação.  

 

c)Retenção de água 
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Retenção de água é a capacidade que a argamassa tem de reter a água de 

amassamento contra a sucção do substrato ou a evaporação. A retenção permite 

que as reações de endurecimento da argamassa se tornem mais gradativa, 

promovendo a adequada hidratação do cimento e conseqüente ganho de resistência  

[47]. 

De outra forma Tristão [49] e Cincotto et.al.[26], definem a retenção de água sendo 

a capacidade da argamassa no estado fresco de manter sua consistência e 

trabalhabilidade quando submetida a solicitações que provocam perda de água de 

amassamento, como evaporação, sucção ou absorção pelo substrato.  

A retenção de água é a propriedade que influi diretamente nas características 

das argamassas tanto no estado fresco como endurecido. Ela é responsável pelo 

grau de hidratação do cimento e pela carbonatação da cal que são responsáveis 

pelo processo de endurecimento das argamassas [50]. 

As argamassas que possuem elevada retenção de água permitem a hidratação 

do cimento sem perder a sua plasticidade, enquanto que as argamassas com baixa 

retenção de água dificultam o manuseio e podem ocasionar a expansão do substrato 

[51].  

 

d) Aderência inicial 

 

A aderência inicial é a capacidade que a argamassa apresenta para ancorar na 

superfície da base através da penetração da pasta nos poros, reentrâncias e 

saliências seguida do endurecimento gradativo da pasta [47]. 

 

Figura A.1 - Adequada aderência inicial 

 

 Fonte: Maciel et al, 1998 [47]. 
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A aderência inicial está diretamente relacionada com as características 

reológicas da pasta aglomerante, especificamente a sua tensão superficial. A 

redução da tensão superficial da pasta favorece a “molhagem” do substrato, 

reduzindo o ângulo de contato entre as superfícies e implementação da adesão. 

Esse fenômeno propicia um maior contato físico da pasta com os grãos de agregado 

e também com sua base, melhorando assim, a adesão [47].  

 

A.2 -  No estado endurecido 

 

a) Aderência 

 

A aderência depende: das propriedades da argamassa no estado fresco; dos 

procedimentos de execução do revestimento; da natureza e características da base 

e da sua limpeza superficial [47]. 

A aderência da argamassa endurecida ao substrato é um fenômeno 

essencialmente mecânico devido, basicamente, a penetração da pasta aglomerante 

ou da própria argamassa nos poros, ou entre as rugosidades da base de aplicação. 

Outra parcela menos significativa que contribui para a aderência das argamassas 

aos substratos são as ligações secundárias do tipo Van der Waals. Quando a 

argamassa no estado plástico entra em contato com a superfície absorvente do 

substrato, parte da água de amassamento que contém em solução penetra pelos 

poros e pelas cavidades do substrato. No interior dos poros ocorre o fenômeno de 

precipitação dos produtos de hidratação do cimento e da cal e transcorrido algum 

tempo, esses precipitados intracapilares exercem ação de ancoragem da argamassa 

à base [31-47]. 

 
b)Resistência mecânica 

 

A resistência mecânica pode ser definida como a propriedade das argamassas 

de suportarem ações mecânicas de diferentes naturezas devido à abrasão 

superficial, ao impacto e à contração higroscópica [47]. 
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Porém, outros fatores como a temperatura e umidade podem interferir de 

maneira relevante no desempenho da resistência mecânica da argamassa segundo 

Kolias[32]. 

Roman[21] fala que as propriedades mecânicas da argamassa são muito 

importantes para a resistência à compressão da alvenaria, uma vez que o 

mecanismo de ruptura da parede está diretamente ligado à interação junta/unidade. 

É importante ressaltar que, uma grande resistência à compressão da argamassa 

não implica necessariamente em uma parede mais resistente, ou seja, em uma 

melhor solução estrutural. 

A norma ABNT NBR 13281[12] prescreve que os requisitos mecânicos e 

reológicos das argamassas devem estar em conformidade com as exigências 

indicadas na Tabela A.1: 

 

Tabela A.1 – Exigências mecânicas e reológicas para argamassas 

Características Identificação Limites Método 

Resistencia a compressão 
aos 28 dias (MPa) 

I ≥ 0,1 e < 4,0 NBR 13279 
II ≥ 4,1 e ≤8,0 
III > 8,0 

Capacidade de retenção de 
água (%) 

Normal ≥ 80 e ≤ 90 NBR 13277 
Alta > 90 

Teor de ar incorporado (%) A < 8 NBR 13278 
B ≥ 8 e ≤ 18 
C >  18 

 

 

c)Permeabilidade 

 

O termo permeabilidade, segundo Ramachandran[3], se refere à resistência que 

um material poroso tem ao fluxo de um líquido que satura seus poros. A 

granulometria do agregado, as características do substrato bem como a natureza e o 

teor de aglomerante são fatores que influenciam a permeabilidade das argamassas.  

Segundo Santos [52] o uso de cimento Portland, em proporções adequadas, pode 

reduzir bastante à permeabilidade de um revestimento argamassado, porém se 

usado em teores muito altos pode provocar a fissuração por retração hidráulica 

comprometendo assim a permeabilidade da argamassa. 
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A distribuição dos poros também interfere na permeabilidade do material se 

houver interligação entre os poros, haverá contribuição para o deslocamento de 

fluidos, de modo a aumentar a permeabilidade do material. Entretanto, se os 

capilares forem descontínuos, a permeabilidade será baixa, mesmo em materiais 

com alta porosidade [16,53].  

Outra característica que esta diretamente relacionada à permeabilidade é a 

relação água/aglomerante e é inversamente proporcional à resistência da pasta 

aglomerante [47]. 

Quando existem fissuras no revestimento, o caminho para percolação da água é 

direto até a base e, com isso, a estanqueidade da vedação fica comprometida. Essa 

propriedade depende da natureza da base; da composição e dosagem da 

argamassa; da técnica de execução; da espessura da camada de revestimento e do 

acabamento final [47]. 
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ANEXO B 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS  

B.1 Diagrama esquemático das etapas realizadas no desenvolvimento do programa 

experimental. 
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B.2 Esquema das sínteses da modificação química do MCC 
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Ureia Fundida (140ºC) 

Ácido Fosforoso 

MCC 

Tempo de reação (150ºC) 

½ hora (Cp0) 

1 hora (Cp1) 

2 horas(Cp2) 

Celulose Fosfatada (Cp) 
 

Triacetato de Celulose 

MCC 

Ácido Acético 

Anidro Acético 

Cloreto de Metileno 

Piridina 

Solução aquosa NaOH 
Acetona 

Solução etanoica NaOH 

Celulose Amorfa (CAM) 

Solução H2SO4  e 
Ácido Acético 

Disol. NaOH 

Precip. Metanol 
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B.3 Esquema do efeito da celulose na argamassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito da Celulose modificada na argamassa 

Preparação de Argamassa 

Formulação (1:5) v/v 

Adição do Aditivo na 

Argamassa 

HEMC (100%) 

HEMC: Cp0 (50%:50%) 

HEMC:Cp1 (50%:50%) 

HEMC:Cp2 (50%:50%) 
 
Cp (100%) 

 

Estado Fresco 

HEMC:Cp25 (75%:25%) 
 

HEMC:Cp50 (50%:50%) 
 
HEMC:Cp75 (25%:75%) 
 

Caracterização 

Índice de consistência 

Densidade 

Ar incorporado 
Água 

Retenção de Água 

Estado Endurecido 

Densidade de Massa Aparente 

Resistência a Compressão e Flexão 

Absorção de Água por Capilaridades 

HEMC:Cam (50%:50%) 
 


