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RESUMO 

 

As argamassas do tipo colante é um dos produtos utilizados em grande escala na construção 

civil, isso se dá em função da sua variedade e da facilidade de aplicação. Embora seja produto 

industrializado e dotado de tecnologia em sua produção é muito frequente a ocorrência de 

patologias nas mesmas, o que ocasiona danos e prejuízos frequentes na indústria da 

construção civil. Frente a esta situação real de mercado, se fazem necessários o estudo técnico 

e científico dos efeitos da adição de diatomita no comportamento reológico e mecânico de 

argamassas colantes. Este trabalho trás como sugestão a utilização da diatomita como um 

aditivo mineral nas formulações das argamassas colantes em substituição parcial dos aditivos 

a base de celulose. A opção do uso deste mineral se dá pelas suas propriedades físicas, 

químicas e reológicas que justificam seu uso nesta linha de produto, além de ser uma matéria 

prima abundante em nossa região, podendo desta forma contribuir de maneira positiva para a 

minimização dos custos diretos com aditivos a base de celulose. A argamassa colante 

industrial utilizada, para efeito de comparação, foi a do tipo AC1. As formulações das 

argamassas colantes dosadas com diatomita mantiveram constantes as quantidades de 

cimento, areia e a relação água/cimento (a/c), ou seja, foram desenvolvidas formulações de 

argamassas colantes com teores 10, 20, 30 e 40% de diatomita em substituição parcial dos 

aditivos a base de celulose. Essas argamassas foram submetidas aos seguintes ensaios que 

definem e avaliam o comportamento reológico e mecânico deste tipo de argamassa. Os 

resultados obtidos atestaram  o melhor desempenho das argamassas colantes tipo AC1 com 

substituição parcial de 30% do aditivo a base de celulose pela diatomita. 

 

Palavras-Chave: argamassa, patologias, aditivos, celulose, diatomita



 

 

ABSTRACT 

 

The mortar is a type of adhesive products used in large scale in construction, it is a 

function of its variety and ease of application . Although industrialized product and endowed 

with technology in its production is very frequent occurrence of the same pathology , which 

causes frequent damage and losses in the construction industry. Faced with this real market 

situation , the technical and scientific study of the effects of the addition of diatomite on the 

rheological and mechanical behavior of adhesive mortars are needed. This work back as a 

suggestion the use of diatomite as a mineral additive in formulations of adhesive mortars for 

partial replacement of cellulose based additives . The choice of using this mineral occurs 

through physical, chemical and rheological properties that justify its use in this product line , 

and is a raw material abundant in our region and can thus contribute positively to the 

minimization of direct costs cellulose -based additives . Industrial adhesive mortar used for 

comparison , was type AC1 . Formulations of adhesive mortar with diatomite held constant 

dosed quantities of sand, cement and the water / cement (w / c ) , or adhesive mortar 

formulations were developed with levels 10, 20, 30 and 40% of diatomite substituting part of 

the cellulose -based additives . These mortars were subjected to the following tests that define 

and evaluate the rheological and mechanical behavior of this type of mortar. The results attest 

the best performance of the adhesive mortar type AC1 with partial replacement of 30 % of the 

cellulose-based additive for diatomite . 

 

Key words: pathologies, mortar, diatomite, additives, cellulose,  
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1. INTRODUÇÃO 

 A utilização de argamassas colantes para fixação de elementos cerâmicos, em 

relação a argamassas convencionais, vem crescendo consideravelmente, devido à maior 

aderência entre a placa cerâmica e o substrato, ao aumento das patologias principalmente em 

fachadas de edifícios, à diminuição de desperdício de materiais e ao aumento da 

produtividade da mão-de-obra aliadas ao seu uso.  

As argamassas colantes consistem basicamente em argamassas de cimento e areia 

aditivadas com polímeros, sendo, atualmente, o hidroxietil celulose (HEC) e o copolímero 

acetato de vinila/etileno (EVA) os mais empregados em sua produção no Brasil. Estes 

polímeros são responsáveis, basicamente, por conferir maior capacidade de retenção de água, 

melhor trabalhabilidade, bem como maior adesividade e flexibilidade às argamassas. 

O surgimento destas argamassas ocorreu através do desenvolvimento de pesquisas em 

busca de técnicas mais racionalizadas para fixação de componentes cerâmicos, as quais foram 

iniciadas nos Estados Unidos no final da II Guerra Mundial, em 1945, e no Brasil em meados 

da década de 60, motivadas principalmente, pelo aparecimento de inúmeros problemas de 

descolamentos de revestimentos de pisos e paredes (FIORITO, 1994). 

A proporção dos materiais empregados na produção das argamassas: cimento, areia, 

adições, aditivos e água, bem como sua natureza e características, determinam as propriedades 

das argamassas no estado fresco e endurecido. Dessa forma, as proporções de mistura devem 

ser adotadas em função das condições de aplicação e exposição dos revestimentos, levando-se 

em conta os diversos esforços a que estes revestimentos estarão submetidos ao longo de sua 

vida útil. 

Apesar da grande utilização das argamassas colantes na construção civil e do crescente 

número de pesquisas realizadas sobre as propriedades e desempenho das mesmas, inclusive 

das indústrias fabricantes, existe carência de estudos sobre seu comportamento e das 

interações que ocorrem entre seus materiais constituintes em função de diferentes condições 

de exposição. 
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A diversidade de placas cerâmicas e outros elementos construtivos existentes no 

mercado constituem diferentes substratos e, por sua vez, resultam em diferentes propriedades 

das argamassas a eles aderidas. Hoje, com o surgimento de produtos cerâmicos de baixa 

absorção de água, como é o caso do porcelanato, e o constante aumento da demanda de 

revestimentos cerâmicos em áreas molháveis em ambientes externos, como fachadas, certas 

preocupações em relação à durabilidade do sistema cerâmico vêm sendo ressaltadas pelos 

estudiosos no assunto. 

Sabe-se que há queda do desempenho mecânico e aderência de argamassas 

modificadas com polímeros quando em maior grau de saturação, sobretudo quando 

empregadas com revestimentos de baixa absorção (FRITZE, 2002; JENNI, 2003). Como a 

absorção do porcelanato é praticamente nula, a pasta de cimento da argamassa não é 

succionada para dentro dos capilares superficiais, havendo um acúmulo de água na interface, 

formando uma fina película, por efeito parede (MASO citado por SAVASTANO JR., 1992). 

Com a secagem, há formação de filme polimérico nessa interface (HEROLD, 2000), o que 

garante a aderência do sistema. 

Estudos realizados por Chandra e Ohama (1994) indicam que materiais à base de 

cimento modificados com latisses poliméricos apresentam baixa resistência á água, havendo a 

possibilidade de desagregação do filme polimérico formado na interface placa 

cerâmica/argamassa, comprometendo a estabilidade do revestimento cerâmico. 

A saturação da argamassa colante em agua é bastante comum em áreas molháveis das 

edificações (fachadas, banheiros, saunas, piscinas), seja pela presença de fissuras causadas por 

movimentações estruturais, movimentações térmicas, rigidez excessiva da argamassa de 

rejunte, ou, ainda, por falhas na aplicação dos materiais de revestimentos. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo principal verificar a influencia da adição 

mineral (diatomita) das propriedades de argamassa colante em substituição parcial de éter 

celuloses. 

 O uso de revestimentos cerâmico ocupa importante posição no mercado da construção 

civil, sendo o Brasil um dos maiores produtores mundiais, com uma produção de 508,3 

milhões de m
2
 no ano de 2002, tendo sido o consumo no território nacional de 456,3 milhões 
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de m
2
 naquele ano, o que torna o pais o segundo maior consumidor de cerâmica para 

revestimento (ANFACER,2002). 

 Paralelamente ao crescimento da indústria cerâmica, aumenta o consumo de materiais 

para o assentamento dos revestimentos. Se considerado que toda cerâmica para revestimento 

consumida no Brasil é assentada com argamassa colante de 5 kg/m
2
 (FIORITO,1994) a 

produção nacional em 2002 teria sido de 2.281.500 toneladas. Esse número tem estimulado o 

surgimento de novos produtos, os quais se diferenciam em função do tipo de placa cerâmica 

empregada, dos materiais disponíveis no mercado e das condições de exposição.  

 Assim sendo, a principal motivação desta pesquisa foi obter um produto que atendesse 

as propriedades da argamassa colante e utilizando a matéria prima abundante na região 

(diatomita), auxiliando no desenvolvimento de materiais adesivos com maior qualidade e 

resistência, que atendam aos requisitos de desempenho pré-estabelecidos. Além disso, a 

mesma dá continuidade à linha de pesquisa sobre caracterização e desempenho de argamassas 

colantes desenvolvidas no Núcleo de Pesquisa de Qualidade em Construção do Instituto 

Federal do Rio grande do Norte. 

Com o intuito de atingir este objetivo, o presente trabalho compreende as seguintes 

etapas: 

1. Avaliar as propriedades mecânicas e reológicas das formulações definidas com 

variação da proporção de adição e aditivos; 

2. Avaliar e escolher entre os éteres celulose disponíveis no mercado, o que melhor 

interage com a adição mineral em diversas proporções pré-estabelecidas com base 

nas especiações da norma de argamassa colante. 

3. Escolher a formulação que atende as especificações da norma de forma mais 

aceitável e seja aplicável nos canteiros de obra. 

 O elevado número de manifestações patológicas que vem ocorrendo nas edificações, 

principalmente em áreas externas e fachadas, e o crescente consumo de revestimentos 

cerâmicos ressaltam a necessidade de estudos sobre comportamento das argamassas com 

novos tipos de adição frente a diferentes condições de exposição. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Anteriormente ao surgimento das argamassas colantes no mercado, o assentamento 

das placas cerâmicas era feito com argamassas convencionais, sem uso de aditivos, as quais 

eram misturadas nos próprios canteiros de obras. A camada de argamassa utilizada era de 

aproximadamente 20mm de espessura, o que acarretava grandes perdas de água, tanto por 

sucção como por evaporação (FIORITO, 1994). 

2.1  HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSAS COLANTES 

De acordo com Almeida e outros (1995), os resultados eram considerados 

satisfatórios, uma vez que os revestimentos cerâmicos eram geralmente aplicados em áreas 

internas e em áreas externas de dimensões reduzidas. Com o surgimento de novos produtos no 

mercado, o consumo de revestimentos cerâmicos aumentou inesperadamente, fazendo-se 

necessário o desenvolvimento de uma argamassa com garantia de qualidade e durabilidade do 

revestimento, aliadas a um baixo custo e maior produtividade. 

A primeira argamassa modificada com polímeros, para assentamento de placas 

cerâmicas, foi desenvolvida ainda na década de 60, na Europa e nos Estados Unidos, sendo 

utilizado inicialmente o polímero metil celulose, devido à sua grande capacidade de retenção 

de água (WAGNER, 1973). Desde então, diversos tipos de polímeros vêm sendo estudados 

pelo meio técnico e empregados pelas indústrias fabricantes de argamassas colantes. 

No Brasil, a primeira argamassa colante surgiu por volta de 1971, inspirada na “dry-

set mortar” (FIORITO, 1994), que já vinha sendo empregada nos Estados Unidos, Europa e 

Japão (OHAMA, 1984). Essa denominação se deve ao fato da argamassa ser uma mistura 

pronta, necessitando, unicamente, o acréscimo de água. 

Na década de 80, as indústrias brasileiras passaram a produzir a argamassa colante em 

maior escala, surgindo a necessidade de uma normalização específica. O Comitê Brasileiro de 

Cimento, Concretos e Agregados, CB-18 da ABNT, iniciou os estudos para normalização das 

argamassas colantes em 1994 (SILVA, C.O., 2003), tendo sido os projetos de norma 

aprovados e publicados em 1998, dando origem às NBR 14081 a 14086/1998. 
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A NBR 14081 (ABNT, 1998) classifica as argamassas em quatro tipos (I, II, III e III-

e), em função do local de aplicação e conforme características de aderência à tração, tempo 

em aberto e deslizamento. A normalização não prescreve a quantidade de água a ser 

adicionada, bem como um critério para proporcionalmente e escolha dos materiais 

constituintes (aditivos, adições, agregado e aglomerante), sendo os mesmos determinados 

pelos próprios fabricantes. 

Na década de 80, as indústrias brasileiras passaram a confeccionar a argamassa colante 

em maior quantidade, surgindo a necessidade de uma normalização especifica. O Comitê 

brasileiro de Cimento, Concreto e Agregados, CB-18 da ABNT, iniciou os estudos para 

normalização das argamassas colantes em 1994 (SILVA, C.O.,2003), tendo sido os projetos 

de norma aprovado e publicados em 1998, dando origem às NBR 14081 a 14086/1998. 

As argamassas colantes são normalizadas pela ABNT através da norma NBR 14081 

(Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas - Especificação), e 

são divididas nos seguintes tipos e devem apresentar características próprias relatadas na 

tabela 2.1: 

 AC I (Argamassa colante tipo I) – uso interno; 

 AC II (Argamassa colante tipo II) – uso externo; 

 AC III (Argamassa colante tipo III) – de alta resistência; 

 AC III-E (Argamassa colante tipo III-E) – especial. 

No caso de argamassas de assentamento e revestimento/ colante existem ainda lacunas 

no tocante à normatização dos produtos industrializados, tanto quanto pelo grande numero de 

aplicações e variáveis envolvidas, quanto pela falta de consenso técnico, quanto às 

propriedades criticas das argamassas, que mais podem influenciar no desempenho de 

alvenarias de tetos, pisos e paredes, mesmo em condições padronizadas de aplicação ou 

exposição. 

Como é necessário restringir a aplicação, as analises podem ser restritas às argamassas 

de assentamento de alvenaria e de revestimento de paredes e tetos de edifícios, em geral, e 

hoje comercialmente chamadas de argamassas de múltiplo uso. Este termo é indicativo para 

argamassas utilizadas em diversos processos construtivos, conforme orientação técnica 

especifica de cada fabricante. 

 



                                                  

Capitulo. 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                            22 

Valtencir Lúcio de Lima Gomes - Doutorado em Engenharia Mecânica/PPGEM/CT 

 

Tabela 2.1 – Requisitos de argamassa colante (NBR 14.081/2012) 

PROPRIEDADE 
Método de 

ensaio 
Unidade 

Argamassa colante industrializada 

AC I AC II AC III E 

Tempo em aberto NBR 14.081-3 min. ≥15  ≥20 ≥20 Argamassa do 

tipo I, II ou III, 

com tempo em 

aberto 

estendido em 

no mínimo 10 

min. Do 

especificado 

nesta tabela. 

Resistência de aderência aos 28 dias em 

- cura normal 

- cura submersa 

- cura em estufa 

NBR 14.081-4  

MPa 

MPa 

MPa 

 

≥ 0,5 

≥ 0,5 

- 

 

≥ 0,5 

≥ 0,5 

≥ 0,5 

 

≥ 1,0 

≥ 1,0 

≥ 1,0 

Deslizamento NBR 14.081-5 mm ≤ 0,7 ≤ 0,7 ≤ 0,7 

O ensaio de deslizamento não é necessário para argamassa utilizada em aplicações com revestimento horizontal 

2.2 PROPRIEDADES DE ARGAMASSAS NO ESTADO ANIDRO 

As argamassas são caracterizadas fisicamente no estado anidro através da 

granulometria e morfologia dos grãos, como também através da densidade de massa aparente 

que deve ser utilizada para auxiliar na determinação do teor de ar incorporado. 

2.2.1 Densidade 

A densidad refere-se à quantidade que preenche um recipiente com capacidade igual à 

unidade de volume. É obtida pela diferença de massa do recipiente cheio e vazio, dividida 

pelo volume, cujo resultado é expresso em kg/dm
3
. Na prática, este valor é utilizado na 

conversão de quantidades em massa para quantidades em volume e também no 

proporcionalmente de agua de amassamento. 

O volume deve ser suficiente para utilização de uma amostra representativa do lote e o 

adensamento vai depender da forma de grãos da areia, da distribuição do diâmetro das 

partículas e da proporção aglomerante/agregado. As principais variáveis de ensaio são o 

volume do recipiente e o adensamento da argamassa durante o ensaio, que depende da altura 

de queda da argamassa e da execução do rasamento. 
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A norma NBR 14086 (ABNT, 1998f) especifica um método que utiliza um recipiente 

com volume de (400 ± 1) ml. O produto é transferido para o recipiente c om uma concha 

apoiada em sua borda. 

2.3 PROPRIEDADES DE ARGAMASSAS NO ESTADO FRESCO 

2.3.1 Massa específica e teor de ar incorporado 

A massa específica diz respeito à relação entre a massa da argamassa e o seu volume e 

pode ser absoluta ou relativa. Na determinação da massa específica  absoluta, não são 

considerados os vazios existentes no volume de argamassa. Já na relativa, também chamada 

massa unitária, consideram-se os vazios. A massa específica é imprescindível na dosagem das 

argamassas, para a conversão do traço em massa para traço em volume, que são comumente 

empregados na produção das argamassas em obra. 

O teor de ar é a quantidade de ar existente em um certo volume de argamassa. À 

medida que cresce o teor de ar, a massa específica relativa da argamassa diminui. 

Essas duas propriedades vão interferir em outras propriedades da argamassa no estado 

fresco, como a trabalhabilidade, que será tratada a seguir. Uma argamassa com menor massa 

específica e maior teor de ar, apresenta melhor trabalhabilidade. 

O teor de ar da argamassa pode ser aumentado através dos aditivos incorporadores de 

ar. Mas o uso desses aditivos deve ser muito criterioso, pois pode interferir negativamente nas 

demais propriedades da argamassa. Um aumento do teor de ar incorporado pode prejudicar a 

resistência mecânica e a aderência da argamassa, por exemplo. 

2.3.2 Trabalhabilidade 

É uma propriedade de avaliação qualitativa. Uma argamassa é considerada trabalhável 

quando: 

 Deixa penetrar facilmente a colher de pedreiro, sem ser fluida; 

 Se coesa ao ser transportada, mas não adere à colher ao ser lançada; 

 Distribui-se facilmente e preenche todas as reentrâncias da base; 

 Não endurece rapidamente quando aplicada. 
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Alguns aspectos interferem nessa propriedade como as características dos materiais 

constituintes da argamassa e o seu proporcionalmente. A presença da cal e de aditivos 

incorporadores de ar, por exemplo, melhoram essa propriedade até um determinado limite. 

2.3.3  Retenção de água 

Representa a capacidade de a argamassa reter a água de amassamento contra a sucção 

da base ou contra a evaporação. A retenção permite que as reações de endurecimento da 

argamassa se tornem mais gradativas, promovendo a adequada hidratação do cimento e 

consequente ganho de resistência. 

A rápida perda de água compromete a aderência, a capacidade de absorver 

deformações, a resistência mecânica e, com isso, a durabilidade e a estanqueidade do 

revestimento e da vedação ficam comprometidas. 

Da mesma forma que a trabalhabilidade, os fatores influentes na retenção de água são 

as características e proporcionalmente dos materiais constituintes da argamassa. A presença 

da cal e de aditivos pode melhorar essa propriedade. 

2.3.4  Aderência inicial 

A aderência inicial depende: das outras propriedades da argamassa no estado fresco; 

das características da base de aplicação, como a porosidade, rugosidade, condições de 

limpeza; da superfície de contato efetivo entre a argamassa e a base. 

Para se obter uma adequada aderência inicial, a argamassa deve apresentar a 

trabalhabilidade e retenção de água adequada à sucção da base e às condições de exposição. 

Deve, também, ser comprimida após a sua aplicação, para promover maior contato com a 

base. Além disso, a base deve estar limpa, com rugosidade adequada e sem oleosidade. 

Caso essas condições não sejam atendidas, pode haver problema com a aderência, 

como a perda de aderência em função da entrada rápida da pasta nos poros da base, por 

exemplo. Isso acontece devido à sucção da base ser maior que a retenção de água da 

argamassa, causando a descontinuidade da camada de argamassa sobre a base. 

2.3.5 Retração na secagem 
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Ocorre em função da evaporação da água de amassamento da argamassa e, também, 

pelas reações de hidratação e carbonatação dos aglomerantes.  

A retração pode acabar causando a formação de fissuras no revestimento. As fissuras 

podem ser prejudiciais ou não prejudiciais (microfissuras).  

As fissuras prejudiciais permitem a percolação da água pelo revestimento já no estado 

endurecido, comprometendo a sua estanqueidade à água. 

Os fatores que influenciam essa propriedade são: as características e o 

proporcionalmente dos materiais constituintes da argamassa; a espessura e o intervalo de 

aplicação das camadas; o respeito ao tempo de sarrafeamento e desempeno. 

As argamassas com um alto teor de cimento, denominadas “fortes”, são mais sujeitas 

às tensões que causarão o aparecimento de fissuras prejudiciais durante a secagem, além das 

trincas e possíveis descolamentos da argamassa já no estado endurecido. Já as argamassas 

mais “fracas”, são menos sujeitas ao aparecimento das fissuras prejudiciais. 

Com relação à espessura, as camadas de argamassa que são aplicadas em espessuras 

maiores, superiores a 25 mm, estão mais sujeitas a sofrerem retração na secagem e 

apresentarem fissuras. No caso do intervalo de aplicação entre duas camadas do revestimento 

de argamassa, é recomendado que fossem aguardados 7 dias, no mínimo, pois nesse período a 

retração da argamassa já é grande, da ordem de 60% a 80% do valor total. 

O tempo de sarrafeamento e desempeno significam o período de tempo necessário 

para a argamassa perder parte da água de amassamento e chegar a uma umidade adequada 

para iniciar essas operações de acabamento superficial da camada de argamassa. Caso essas 

operações sejam feitas com a argamassa muito úmida podem ser formadas as fissuras e até 

mesmo ocorrer o descolamento da argamassa em regiões da superfície já revestida. 

A seguir serão discutidas as principais propriedades referentes às argamassas colantes 

e que exercem influência na resistência de aderência dos revestimentos cerâmicos. Estas 

informações servirão de base para as análises dos resultados obtidos com a execução do 

programa experimental e embasarão as conclusões deste trabalho. 
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2.4 PROPRIEDADES DE ARGAMASSAS NO ESTADO ENDURECIDO 

As propriedades da argamassa no estado endurecido equivalem às propriedades do 

próprio revestimento. O nível de exigência não é o mesmo para todas elas. A Tabela 2.2 

mostra, através de uma escala qualitativa que cresce de 1 a 5, a variação do nível de exigência 

das propriedades de maior relevância para o revestimento, que serão tratadas na sequência. 

Tabela 2.2 –  Nível de exigência das propriedades do revestimento de argamassa 

(adaptado de Sabbatini et al., 1988) 

 Condições de exposição 

 Interno Externo 

 Paredes  

Teto 

Paredes 

 

PROPRIEDADES 

Base 

pintura 

Base 

cerâmica 

Base 

pintura 

Base 

cerâmica 

Capacidade de aderência 1 2 5 3 4 

Capacidade de absorver deformações 3 1 3 4 2 

Resistência à tração e à compressão 1 2 1 3 4 

Resistência ao desgaste superficial 3 1 1 2 1 

Durabilidade 2 2 1 4 3 

2.4.1  Aderência 

É a propriedade de o revestimento manter-se fixo ao substrato, através da resistência 

às tensões normais e tangenciais que surgem na interface base-revestimento. É resultante da 

resistência de aderência à tração, da resistência de aderência ao cisalhamento e da extensão de 

aderência da argamassa. 

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. 

A resistência de aderência à tração do revestimento pode ser medida através do ensaio 

de arranchamento por tração. De acordo com a norma NBR 13749 (ABNT, 1996), o limite de 

resistência de aderência à tração (Ra) para o revestimento de argamassa (emboço e massa 

única) varia de acordo com o local de aplicação e tipo de acabamento, conforme a Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 –  Limites da resistência de aderência à tração (ABNT,1996) 

Local Acabamento Ra(MPa) 

 

Parede 

Interna Pintura ou base para reboco ≥ 0,20 

Cerâmica ou laminado ≥ 0,30 

Externa Pintura ou base para reboco ≥ 0,30 

Cerâmica ≥ 0,30 

Teto  ≥0,20 

2.4.2 Capacidade de absorver deformações 

É a propriedade do revestimento quando estiver sob tensão, mas sofrendo deformação 

sem ruptura ou através de fissuras não prejudiciais. As fissuras são decorrentes do alívio de 

tensões originadas pelas deformações da base. 

As deformações podem ser de grande ou de pequena amplitude. O revestimento só tem 

a responsabilidade de absorver as deformações de pequena amplitude que ocorrem em função 

da ação da umidade ou da temperatura e não as de grande amplitude, provenientes de outros 

fatores, como recalques estruturais, por exemplo.  

2.4.3 A capacidade de absorver deformações depende: 

 do módulo de deformação da argamassa - quanto menor for o módulo de deformação 

(menor teor de cimento), maior a capacidade de absorver deformações; 

 da espessura das camadas - espessuras maiores contribuem para melhorar essa 

propriedade; entretanto, deve-se tomar cuidado para não se ter espessuras excessivas que 

poderão comprometer a aderência; 

 das juntas de trabalho do revestimento - as juntas delimitam panos com dimensões 

menores, compatíveis com as deformações, contribuindo para a obtenção de um revestimento 

sem fissuras prejudiciais; 

 da técnica de execução - a compressão após a aplicação da argamassa e, também, a 

compressão durante o acabamento superficial, iniciado no momento correto, vão contribuir 

para o não aparecimento de fissuras. 
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O aparecimento de fissuras prejudiciais compromete a aderência, a estanqueidade, o 

acabamento superficial e a durabilidade do revestimento. 

2.4.4 Resistência mecânica 

Propriedade dos revestimentos suportarem as ações mecânicas de diferentes naturezas, 

devidas à abrasão superficial, ao impacto e à contração termo higroscópica Depende do 

consumo e natureza dos agregados e aglomerantes da argamassa empregada e da técnica de 

execução que busca a compactação da argamassa durante a sua aplicação e acabamento. 

A resistência mecânica aumenta com a redução da proporção de agregado na 

argamassa e varia inversamente com a relação água/cimento da argamassa. 

2.4.5 Permeabilidade 

A permeabilidade está relacionada à passagem de água pela camada de revestimento, 

constituída de argamassa, que é um material poroso e permite a percolação da água tanto no 

estado líquido como de vapor. É uma propriedade bastante relacionada ao conjunto base-

revestimento. 

O revestimento deve ser estanque à água, impedindo a sua percolação. Mas, é 

recomendável que o revestimento seja permeável ao vapor para favorecer a secagem de 

umidade de infiltração (como a água da chuva, por exemplo) ou decorrente da ação direta do 

vapor de água, principalmente nos banheiros. 

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. 

Existe um ensaio para a determinação da permeabilidade do revestimento de 

argamassa proposto pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Construção Civil da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (CPqDCC-EPUSP), ilustrado 

esquematicamente na figura 2.1. O critério para avaliação da permeabilidade do revestimento 
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de argamassa é o de não surgir manchas de umidade na parede durante o período de 8 horas 

de ensaio. 

 

Figura 2.1 – Ensaio de permeabilidade 

2.4.6 Durabilidade 

É uma propriedade do período de uso do revestimento, resultante das propriedades do 

revestimento no estado endurecido e que reflete o desempenho do revestimento frente as 

ações do meio externo ao longo do tempo. Alguns fatores prejudicam a durabilidade do 

revestimento, tais como: a fissuração do revestimento; a espessura excessiva; a cultura e 

proliferação de microrganismos; a qualidade das argamassas; a falta de manutenção. 

2.4.7 Bases de Aplicação 

As bases de aplicação dos revestimentos de argamassa, em um edifício convencional, 

são a estrutura de concreto armado e a alvenaria de vedação. A alvenaria de vedação é 

constituída por componentes que são os tijolos ou blocos. Dentre os componentes mais 

utilizados, estão diversos tipos de blocos, tais como o cerâmico, o de concreto, o de concreto 

celular e o sílico-calcário. Cada um deles apresenta características próprias que influenciam 

no comportamento da alvenaria como um todo. 

As diferentes características das bases de aplicação interferem, de forma significativa, 

nas propriedades do revestimento de argamassa, devendo ser consideradas desde o momento 

da definição da argamassa. A absorção de água, a porosidade e a rugosidade da base, por 

exemplo, vão influenciar a aderência da argamassa.  
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2.4.8 Tixotropia 

Esta propriedade está relacionada com a coesão, numa escala bem acentuada. As 

argamassas tixotrópicas exigem uma baixa energia para alterarem sua forma, que uma vez 

alterada, consegue mantê-la mesmo sob ação da gravidade. A tixotropia é exigida nas 

argamassas de assentamento de peças cerâmicas e argamassas de recuperação. Para alcançá-

la, pode-se usar aditivos a base de polímeros e adições minerais como a cinza volante e a 

cinza de casca de arroz.  

2.4.9 Tempo em Aberto 

É o período de tempo após o espalhamento da argamassa sobre o substrato, em que é 

possível o assentamento da cerâmica obtendo-se a resistência de aderência adequada, definida 

pela NBR 14081 (ABNT, 2003) como maior ou igual a 0,5 MPa. 

Para a colagem de peças cerâmicas com argamassa colante, as argamassas são 

espalhadas com desempenadeira denteada na forma de cordões com até 6 mm. A aplicação de 

argamassas com cordões desta espessura é tecnicamente impossível sem o uso de um aditivo 

retentor de água, pois com a ausência deste, em poucos minutos a argamassa perde 

trabalhabilidade e seca completamente (PÓVOAS, 1999). 

O uso de aditivos retentores de água propicia a produção de argamassas colantes, no 

entanto não conseguem impedir a perda de água das argamassas, seja por sucção das bases ou 

por evaporação para o ambiente, o que influenciará as características do material tanto no 

estado fresco quanto endurecido. Para avaliar esta peculiaridade foi introduzido o conceito de 

tempo em aberto para argamassas colantes. 

O tempo em aberto é considerado pelos textos normativos como um dos principais 

requisitos de desempenho da argamassa colante. Quando apresenta valores baixos, pode 

causar o descolamento de placas cerâmicas, principalmente em revestimentos externos, 

devido a diferentes tensões causadas por ciclos de molhagem e secagem, efeito das variações 

de temperatura e velocidade de vento. 



                                                  

Capitulo. 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                            31 

Valtencir Lúcio de Lima Gomes - Doutorado em Engenharia Mecânica/PPGEM/CT 

 

Esta propriedade refere-se ao maior intervalo de tempo entre a aplicação da argamassa 

colante estendida em cordões sobre o substrato e o assentamento da placa cerâmica sobre 

estes cordões, de modo a obter-se uma resistência de aderência adequada. 

Os valores estão definidos pela NBR 14081 (ANBT, 2004) e variam de acordo com a 

classificação da argamassa colante. 

A perda de resistência de aderência das placas assentadas depois de excedido o tempo 

em aberto é relacionada com a formação de uma película superficial que interfere na adesão 

inicial da argamassa colante. A formação de “película” na superfície da argamassa colante foi 

estudada por Póvoas (1999) que mostrou que a película, na verdade é resultado da dessecação 

superficial causada pela evaporação e sucção de água da argamassa. 

A velocidade de formação dessa película e, consequentemente, o tempo em aberto, 

dependem, dentre outros fatores, da quantidade de água e da quantidade de polímeros 

adicionados à argamassa colante, além de condições ambientais como velocidade do vento, 

temperatura, umidade relativa do ar e radiação (PÓVOAS et al., 2005). Um tempo em aberto 

adequado permite ao assentador trabalhar em condições adversas de obra, incluindo alta 

temperatura, baixa umidade ou substrato muito porosos. Caso o tempo em aberto seja 

excedido, a argamassa colante deve ser descartada. 

A NBR 14083 (ABNT, 2004) especifica o ensaio para determinação do tempo em 

aberto de argamassas colantes. Por esta metodologia, deve-se esperar 28 dias pela cura da 

argamassa para se obter um valor de resistência. O ensaio mostra-se eficiente, porém, sendo 

este ensaio utilizado para medir uma propriedade no estado fresco, o ideal seria que os 

resultados pudessem ser obtidos ainda no estado fresco, permitindo assim o ajuste da 

formulação assim que constatada a deficiência na argamassa. 

Para aproveitamento da camada de argamassa colante ainda no estado fresco e para 

melhorar a resistência de aderência especificada, pode-se durante a aplicação das placas 

cerâmicas, fazer a ruptura da película formada sobre os cordões por meio de uma pequena 

movimentação das placas sobre os cordões. No momento do assentamento da placa cerâmica 

esta deve ser posicionada ligeiramente fora da posição e arrastada perpendicularmente sobre 

os cordões até a posição final. 
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2.4.10 Reologia das argamassas 

Apesar de todo o avanço no desenvolvimento de novos materiais e no estudo das 

argamassas, em determinadas avaliações ainda é notório o caráter empírico nas proposições 

de determinadas soluções. Um exemplo claro é a formulação de argamassas de revestimentos 

que atendam, ao mesmo tempo, a determinadas propriedades no estado fresco 

(trabalhabilidade) e no estado endurecido (capacidade de absorver deformação, resistência de 

aderência, dentre outras) que, em dado momento, é fundamentada em critérios qualitativos de 

caráter empírico. 

No caso das propriedades no estado fresco a situação aparentemente é mais complexa, 

fato que pode ser demonstrado pela carência de estudos capazes de avaliar sistematicamente 

este tema. É comum, inclusive no meio científico, a utilização de procedimentos baseados na 

experiência de oficiais pedreiros envolvidos no processo de produção dos sistemas de  

revestimento. 

Atualmente, é cada vez mais discutida no meio científico a necessidade de uma 

avaliação das propriedades das argamassas no estado fresco, que possibilite a real 

caracterização do comportamento. Esta caracterização deve, de certa forma, também envolver 

e relacionar os parâmetros tradicionalmente conhecidos como, por exemplo: condições de 

trabalhabilidade, consistência, plasticidade, dentre outros. Neste sentido, uma das 

possibilidades de novas discussões esta baseada na aplicação de conceitos pertencentes ao 

estudo do comportamento reológico do material. 

A reologia é definida como a ciência que estuda a deformação e escoamento da 

matéria. Sua aplicação se justifica a partir do momento em que se pode classificar os 

materiais, analisar seus comportamentos frente a um campo de tensão, relacionar estes 

comportamentos com a estrutura de cada material, bem como prever o desempenho destes em 

outros estágios de tensão, deformação, tempo e temperatura (TANNER, 1998). Em adição à 

importância da reologia, cabe destacar que muitos ramos da indústria estão diante de 

problemas que podem ser resolvidos com base nestes conceitos. Neste universo, é bastante 

comum o uso de projetos de sistemas para transporte ou para processar substâncias que não se 

ajustam a nenhum dos tipos clássicos de comportamento dos materiais. 
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Ainda sobre o estudo das argamassas no estado fresco, a possibilidade de aplicação da 

teoria reológica abre inúmeras opções de discussões diretamente aplicadas ao meio. A idéia 

atualmente em pauta é substituir termos com elevado grau de empirismo, que permitem 

apenas uma avaliação qualitativa (como trabalhabilidade, consistência, bombeabilidade, 

projetabilidade) por parâmetros que realmente caracterizem o material em situação de fluxo. 

As argamassas são formadas potencialmente pela composição, em proporções 

adequadas, de materiais como agregados, aglomerantes (cimento e cal) e água. Na maioria 

dos casos, assume-se que estas composições são suspensões concentradas de partículas 

sólidas (agregados) em um líquido viscoso (no caso a pasta). Neste contexto, é comum 

considerar que tais concentrações escoam como um fluido, sendo aplicada a teoria clássica 

que envolve o escoamento de fluidos (figura 2.2). Quando uma força de cisalhamento é 

aplicada em um fluido um gradiente de velocidade é induzido neste fluido. Nesta 

configuração, o fator de proporcionalidade entre a força e o gradiente é chamando de 

viscosidade. 

 

Figura 2.2 – Esquema ilustrativo do experimento de Newton para a determinação da 

viscosidade de fluídos 

A viscosidade expressa a resistência do fluido ao escoamento (em situação de fluxo), 

podendo ser considerada como o atrito interno, que resulta quando uma película do fluido é 

forçada a mover-se em relação à outra adjacente. Para a maior parte dos líquidos puros, e para 

muitas soluções e dispersões, a viscosidade (μ) é uma grandeza bem definida a uma dada 

temperatura e pressão. 

Outro fator que pode afetar a reologia da argamassa é o processo de mistura. O 

processo de mistura “água no pó” que consiste na adição gradual de água à mistura tende a 

promover uma mistura com menor quantidade de grumos quando comparado com o sistema 
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tradicional normatizado que estabelece o sistema “pó na água”. Além dos materiais e do 

processo de mistura empregado houve, também, o desenvolvimento de novas tecnologias de 

análise da qualidade das argamassas, principalmente no estado fresco. 

2.5 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO REOLÓGICO DAS ARGAMASSAS 

 Na caracterização reológica convencional, utilizamos a mesa de consistência que 

apresenta resultados complexos a partir da utilização de técnica de ensaio bastante simples, 

apresentada na figura 2.3. 

  

 

Figura 2.3 – Esquema ilustrativo do ensaio de consistência 

 Outro método, consiste no Dropping Ball que analisa a viscosidade das argamassas, 

porém apresenta resultados complexos (figura 2.4) 

 

Figura 2.4 – Esquema ilustrativo do ensaio de dropping ball 
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As argamassas colantes são formadas pela composição de agregados, aglomerantes, 

aditivos, água e eventualmente adições. No estado fresco, assume-se que estas composições 

são suspensões concentradas de partículas sólidas (agregados) imersas em um líquido viscoso 

(pasta ou matriz), conforme representado na figura 2.5. 

A matriz assegura coesão ao sistema, além de lubrificação para o movimento dos 

agregados, permitindo assim, considerar que tais concentrações escoam como um fluido. Este 

efeito é devido principalmente à diminuição do contato entre os agregados (COSTA, 2006; 

PILEGGI, 2001). 

 

Figura 2.5 - Representação da microestrutura da argamassa colante (adaptado de COSTA, 2006) 

O adequado escoamento das misturas está relacionado com a quantidade de matriz nas 

argamassas e as suas características reológicas. Para um fluxo adequado, a quantidade de 

matriz deve ser suficiente para envolver os agregados. 

Para um mesmo teor de água/materiais secos, pasta em excesso dificultará o fluxo da 

mistura enquanto que pasta insuficiente tornará a mistura pouco coesa e mais fluida, com 

baixa tensão de escoamento e inadequada à utilização (COSTA, 2006). Pode-se inferir que a 

fluidez está diretamente relacionada à facilidade de movimentação das partículas e, 

consequentemente, à redução dos fenômenos de atrito e a uma boa lubrificação do sistema 

(MENDES, 2008). 

Para entender as propriedades reológicas do fluido, faz-se necessária a análise tanto 

dos fenômenos que ocorrem na matriz, como os que derivam dos agregados, para que se tenha 

uma visão global do seu comportamento reológico. Quando uma força de cisalhamento é 

aplicada ao material, um gradiente de velocidade é induzido neste fluido. A este fator de 
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proporcionalidade entre a força e o gradiente da velocidade chama-se de viscosidade 

(BAUER, 2005; PILEGGI, 2001). 

A viscosidade pode ser definida como a tendência do líquido em resistir ao 

escoamento como resultado da fricção interna provocada pela tensão de cisalhamento. Quanto 

menor a viscosidade de um fluido, menor será a tensão de cisalhamento necessária para 

submetê-lo a uma determinada taxa de cisalhamento constante (COSTA, 2006). 

Em argamassas colantes, o comportamento esperado é aquele no qual a viscosidade 

permitirá que a argamassa colante preencha as reentrâncias da base de assentamento e ao 

mesmo tempo proporcione cordões bem formados que, ao entrarem em contato com a placa 

cerâmica, pela pressão comumente praticada na execução do revestimento, proporciona a 

melhor área de contato possível com o tardoz da placa, contribuindo para a aderência da 

interface argamassa colante/placa cerâmica. 

Além da viscosidade, alguns modelos que buscam descrever o comportamento 

reológico dos materiais incorporam um segundo fator, a tensão de escoamento (τo), que 

representa a tensão necessária a ser aplicada a um determinado material para iniciar seu 

escoamento (Figura 2.6). Um fluido que apresenta este tipo de comportamento é chamado de 

fluido de Bingham.  

A reologia é definida como a ciência que estuda a deformação e escoamento da 

matéria. O estudo da reologia das argamassas colantes tem se mostrado como importante 

ferramenta para análise da viscosidade e tensão de escoamento das misturas. Sua aplicação 

proporciona classificar os materiais, analisar seus comportamentos frente a um campo de 

tensão, relacionar estes comportamentos com sua estrutura, bem como prever o desempenho 

destes em outros estágios de tensão, deformação, tempo e temperatura (TANNER, 1998). 

Tendo em vista que as argamassas são aplicadas no estado fluido, o seu desempenho 

reológico é fundamental para possibilitar a facilidade de sua aplicação e de assentamento dos 

revestimentos cerâmicos, evitando assim possíveis problemas de descolamento no estado 

endurecido. 

Uma simples observação visual nas argamassas colantes permite verificar a existência 

de uma tensão de escoamento, pois o material é capaz de suportar seu próprio peso o que 

induz a associar o comportamento das argamassas ao de um fluido de Bingham. Apesar disto, 
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as argamassas colantes quando observadas em gráficos de torque versus rotação demonstram 

comportamento pseudoplástico, ou seja, a viscosidade da argamassa diminui com o aumento 

da taxa de cisalhamento. Baseado nisto pode-se concluir que as argamassas colantes 

apresentam um comportamento pseudoplástico com tensão de escoamento. 

 

Figura 2.6 - Comportamento da tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento (HUNTER, 2001; BAUER 

, 2005). 

Para definir o comportamento das argamassas no estado fresco frequentemente 

utilizam-se relações com sua consistência. Usualmente, os dados são obtidos através de 

ensaios como a mesa de espalhamento “Flow Table” e de penetração de uma esfera padrão 

“Dropping Ball” (BAUER, 2005). No entanto, mesmo estes ensaios sendo de fácil execução, 

apresentam limitações conceituais na caracterização das argamassas, principalmente no que 

diz respeito às argamassas colantes, e não representam adequadamente o comportamento do 

material. Os referidos ensaios, chamados ensaios monoponto, são de baixo custo e de fácil 

execução, porém não consideram a natureza multifásica e reativa das argamassas. 

Considerando-se duas argamassas distintas como fluidos de Bingham, conforme 

ilustrado na Figura 2.7, observa-se que a primeira (A) apresenta tensão de escoamento maior e 

viscosidade plástica (inclinação da reta) menor do que o segundo material (B). Porém, após o 

início do fluxo, com taxas maiores de cisalhamento ocorre uma inversão de comportamento, 

sendo que a argamassa (A) flui mais facilmente. 

2 

1 
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Figura 2.7 - Ilustração esquemática de duas argamassas distintas com comportamento de fluidos de Bingham 

(BANFILL, 2005, CARDOSO, 2009). 

Observando o gráfico, constata-se que a avaliação das argamassas por ensaios 

monoponto é muito limitada, podendo induzir a tomada de decisões equivocadas 

especialmente se a avaliação for efetuada em taxa muito diferente da solicitação real a qual o 

material é submetido na prática. 

Não é possível que o comportamento complexo de um material seja descrito 

por um único valor de medida, mas deve ser sim medido por um perfil reológico medido com 

precisão e, preferencialmente, simulando as solicitações práticas reais, 

visto que o comportamento pode variar em função das características da solicitação 

(CARDOSO, 2009). 

Para definir o comportamento reológico de fluidos não newtonianos1, como é o caso 

das argamassas colantes, deve ser obtida a curva do comportamento reológico e os parâmetros 

reológicos fundamentais: a viscosidade e a tensão de escoamento. Tendo em vista a 

necessidade de um mesmo ensaio abordar os dois parâmetros citados, as técnicas de ensaio 

evoluíram para a reometria em equipamentos chamados reômetros, que consistem na 

aplicação de um cisalhamento no fluido através de duas superfícies. 

Nos reômetros o torque aplicado ao fluido pode ser controlado para obter-se o 
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cisalhamento resultante ou o cisalhamento é controlado e as forças são registradas, o que 

permite o controle do comportamento do material ao longo do tempo. 

Outro método bastante difundido para caracterização reológica de argamassas é o 

Squeeze Flow (Figura 10) utilizado para avaliação de diversos materiais homogêneos, como 

os compósitos poliméricos. No ensaio, o escoamento do material decorre da aplicação de uma 

carga de compressão sobre a amostra no estado fresco, a qual ocasiona deslocamentos no seu 

interior devido aos esforços de cisalhamento radiais originados durante o fluxo (COSTA, 

2006; COSTA; CINCOTTO; PILEGGI, 2007). 

O ensaio Squeeze Flow, aplicado a argamassas convencionais de assentamento e 

revestimento, encontra-se normalizado pela NBR 15839 (ABNT, 2010) e descreve o método 

de ensaio para determinar o comportamento reológico de argamassas no estado fresco 

submetidos a solicitações. 

Apesar da norma citada não ser especifica para análise de argamassas colantes, a 

metodologia já é utilizada com sucesso por diversos pesquisadores (COSTA, 2006; KUDO et 

al.; 2011), fazendo-se pequenos ajustes nos aparatos de ensaio, como o diâmetro do prato e 

cortes no molde cilíndrico. 

O ensaio permite o controle da magnitude das deformações e também das taxas de 

cisalhamento aplicada ao material, podendo ser realizado com controle de força ou 

deslocamento. O método permite a aplicação de patamares de relaxação e a determinação de 

parâmetros reológicos como viscosidade e tensão de escoamento, possibilitando a simulações 

dos esforços semelhantes àqueles sobre os quais estão sujeitas as argamassas colantes na 

prática (COSTA, 2006). 

Os resultados deste ensaio podem ser demonstrados tanto por curvas de carga x tempo 

ou curvas carga x deslocamento. O perfil típico obtido de um ensaio de Squeeze Flow com 

controle por deslocamento expresso na forma de carga versus deslocamento apresenta três 

regiões bem definidas, conforme demonstrado na figura 2.8 (COSTA, 2006; CARDOSO, 

2009). 
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Figura 2.8 - Perfil típico de carga versus deslocamento de um ensaio de Squeeze Flow realizado com 

deslocamento controlado (CARDOSO, 2009). 

O estágio I do gráfico é relativo a pequenos deslocamentos. O material comporta-se 

como um sólido e demonstrando a deformação elástica do material, apresentando nesta região 

uma relação linear entre carga e deslocamento, relacionado provavelmente à tensão de 

escoamento do material. Argamassas que necessitam de um deslocamento maior para entrar 

na fase plástica, provavelmente apresentam tendência à fissuração, devido à recuperação 

elástica após a retirada do esforço (CARDOSO, 2009). 

O estágio II refere-se a deslocamentos intermediários, onde a compressão excede as 

forças que mantinham o material sob comportamento elástico. Esta é a região adequada para 

análise do comportamento da argamassa colante durante a formação dos cordões, pois as 

deformações ocorrem sem incremento significativo da força de compressão, indicando a 

facilidade ou de manuseio da argamassa colante. 

Durante o estágio III, ocorre um aumento exponencial da carga de compressão 

necessária para prosseguir a deformação do material. A aproximação das partículas ou de 

outros constituintes de um sistema submetido a grandes deformações gera forças restritivas ao 
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fluxo devido à maior interação por embricamento ou entrelaçamento das unidades móveis, 

consequentemente, as forças de atrito são predominantes nessa situação (CARDOSO, 2009). 

A influência das características reológicas na tensão superficial e a influência desta na 

força de adesão podem ser explicadas pela teoria das ligações interfaciais entre o líquido (a 

pasta de argamassa colante) e um sólido (substrato). Para uma adequada adesão é 

imprescindível que o líquido cubra completamente a superfície do sólido, sem deixar vazios 

na interface (PAES, 2004). 

Neste sentido, Moreno Junior; Selmo (2007) afirmam que quanto maior o valor de 

tensão superficial e da viscosidade de uma pasta aglomerante maior será sua capacidade de 

cobrir as superfícies, devido a redução no ângulo de contato com a base, aumento no contato 

físico e melhora na adesão e extensão de aderência entre a argamassa e o substrato. 

2.5.1 Squeeze-flow aplicado a argamassas 

 A reometria por squeeze-flow consiste na compressão de uma amostra cilíndrica entre 

duas placas paralelas. O método é simples e versátil, sendo capaz de avaliar com precisão 

materiais em ampla faixa de consistência e em velocidades e grau de deformação variável. 

Adicionalmente, a mudança geométrica inerente ao ensaio, que simula fenômenos de restrição 

similares aos que ocorrem durante as etapas da aplicação das argamassas, faz que a técnica 

seja particularmente interessante para a avaliação reológica desses materiais.  

A reometria por squeeze-flow consiste na compressão de uma amostra cilíndrica entre 

duas placas paralelas, como demonstrado na figura 2.9. Assim como a reometria rotacional o 

ensaio pode ser realizado com controle por força ou por deslocamento. No primeiro caso uma 

determinada força é aplicada ao material e a deformação resultante é registrada, enquanto no 

segundo caso o material é submetido a um deslocamento efetuado com velocidade constante e 

a força é medida. 
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(a)          (b) 

Figura 2.9 – Geometria utilizada nos ensaios de squeeze-flow em argamassas de revestimento. Dimensões da  

mostra de argamassa: (a) altura inicial = 10 mm; diâmetro inicial = 101 mm; (b) altura final = 7,5 mm. 

 

 

2.6  A UTILIZAÇÃO DE POLÍMERO EM ARGAMASSAS E CONCRETOS 

O emprego de polímeros em materiais cimentícios ocorreu anteriormente a 1920, 

quando dispersões de borracha natural eram utilizadas, porém a difusão dos mesmos e o 

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

décadas (SU, 1995). 

Os polímeros são materiais cuja estrutura consiste essencialmente de longas cadeias 

compostas a partir de moléculas de grande comprimento, geralmente à base de compostos de 

carbono (CAMPOS FILHO, 1967). As pontes de hidrogênio e as forças de Van der Waals que 

atuam nessas moléculas criam resistência maior no estado sólido do que em moléculas de 

cadeias curtas. Da mesma forma, proporcionam um aumento de viscosidade, não observado 

nas moléculas de menores comprimentos (MANO, 1985). 

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 resistências 

mecânicas. Estas modificações ocorrem devido à interação desenvolvida entre os polímeros e 

o cimento durante todo o processo de hidratação, a qual depende diretamente do tipo de 

polímero utilizado, uma vez que existem diferentes mecanismos de ação na fase aquosa e 

distintos processos de polimerização2 (LAVELLE, 1988). 

São cinco os tipos de compostos poliméricos mais comumente empregados em 

misturas à base de cimento: látices ou dispersões poliméricas, pós redispersíveis, polímeros 

solúveis em água, monômeros e resinas líquidas (OHAMA, 1984). Atualmente, os polímeros 
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mais utilizados pela indústria de argamassas colantes são os éteres de celulose solúveis em 

água e os pós redispersíveis (SILVA, D.A., 2001). 

Como nesta pesquisa foram utilizadas argamassas aditivadas com o polímero 

hidroxietil celulose – HEC, pertencente ao grupo dos éteres de celulose solúveis em água, e o 

copolímero acetato de vinila/etileno – EVA, pertencente ao grupo de látices e pós 

redispersíveis, as características e efeitos de polímeros pertencentes aos demais grupos não 

são abordados. 

2.6.1 Látex de EVA 

O EVA – copolímero acetato de vinila/etileno – é um polímero termoplástico3, obtido 

pela copolimerização do poliacetato de vinila (PVAc) com etileno. É empregado pela maioria 

das indústrias nacionais de argamassas colantes, na forma de pó redispersível, para modificar 

ou conferir melhorias em algumas de suas propriedades no estado fresco, como viscosidade, 

consistência, plasticidade e trabalhabilidade, e também no estado endurecido, podendo 

propiciar maiores resistências mecânicas e durabilidade. 

A estrutura molecular do copolímero e os aspectos das partículas do pó de EVA, 

observadas em microscópio eletrônico de varredura – MEV, estão apresentadas nas Figuras 

2.10 e 2.11, respectivamente. 

 

FIGURA 2.10 – Estrutura molecular do EVA (SILVA, D.A., 2001). 
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Figura 2.11 – Aspectos das partículas do pó de EVA em MEV (SILVA, D.A., 2001). 

O látex do copolímero é obtido através da polimerização em emulsão de seus 

componentes (álcool polivinílico, sistemas catalisadores, acetato de vinila e etileno líquido) 

em um reator sob pressurização e aquecimento. No final deste processo, o látex é transferido 

para outro recipiente, onde são colocados aditivos para corrigir o pH e a viscosidade, além de 

outros tipos de aditivos como bactericidas, agentes de secagem, superplastificantes e 

antiespumantes. O látex é então submetido à secagem em uma câmara pulverizadora, onde é 

aplicado um aquecimento entre 170 e 200ºC, para evaporação da água do sistema, 

transformando o látex de EVA em um pó fino (WALTERS, 1992). 

Adicionando-se água ao EVA em pó, o mesmo redispersa. Em materiais à base de 

cimento, após esta redispersão, inicia-se o processo de hidratação do cimento e a saída de 

água do sistema, havendo diminuição do espaço intersticial e a coalescência das partículas do 

polímero, formando, então, um filme polimérico contínuo (OHAMA, 1984; 

LAVELLE,1988). 

2.6.2  Éter de celulose HEC 

O HEC – hidroxietil celulose – é um polímero termoplástico, obtido a partir de uma 

modificação feita no polímero de celulose natural, através da eterificação parcial de alguns 

grupos hidroxila com álcali celulose, que, por sua vez, reagem com óxido de etileno formando 

o HEC (GRAHAM, 1983; ALGER, 1989). Os éteres incorporados aos grupos hidroxila 

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

água de amassamento (TURNER citado por PÓVOAS e outros, 2002). 
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A Figura 2.12 mostra a estrutura molecular do HEC e a Figura 2.13 apresenta os 

aspectos das partículas do pó de HEC, em MEV. 

 

Figura 2.12 – Estrutura molecular do HEC (EDMEADES e HEWLETT citados por SILVA, D.A., 2001). 

 

 

Figura 2.13 – Aspectos das partículas do pó de HEC em MEV (SILVA, D. A., 2001). 

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. De acordo com Khayat (1998), a forma de ação dos éteres de 

celulose pode ser classificada em: (I) adsorção: as moléculas poliméricas adsorvem e fixam 

parte da água do sistema com expansão; (II) associação: promovem o surgimento de forças 

atrativas entre moléculas próximas, resultando na formação de um gel; (III) entrelaçamento: 

em altas concentrações de polímero e sob-baixas tensões cisalhantes de mistura, as cadeias 

podem se entrelaçar.  

Devido à alta higroscopicidade dos polímeros celulósicos, os mesmos tendem a formar 

“lentes” de dissolução lenta em contato com umidade e, desta forma, é recomendada a 
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dissolução dos mesmos em água anteriormente ao uso em argamassas e concretos 

(MAILVAGANAM, 1984). 

2.7 INFLUÊNCIA DOS POLÍMEROS NO ESTADO FRESCO 

O uso de látices poliméricos e éteres de celulose em argamassas influenciam 

diretamente na trabalhabilidade das mesmas, uma vez que alteram propriedades como 

viscosidade, plasticidade, coesão, consistência, adesão inicial e retenção de água. 

Os látices permitem uma diminuição da demanda de água para uma mesma 

consistência, e incorporam ar durante a mistura devido à presença de espécies químicas 

tensoativas. O movimento entre os grãos de cimento é facilitado pelo efeito de rolamento 

ocasionado pelas partículas de polímero e bolhas de ar, resultando, desta forma, em um 

material mais homogêneo e com possibilidade de exsudação e segregação reduzidas (SU, 

1995; BEELDENS, 2001). 

Os éteres de celulose são modificadores reológicos, empregados para melhorar a 

trabalhabilidade das argamassas colantes, através da incorporação de ar, viscosidade e 

retenção de água promovida pelo aditivo (JENNI e ZURBRIGGEN, 2003). 

Ambos os polímeros afetam significativamente as reações de hidratação do cimento 

(SILVA, D.A., 2001). Na presença dos látices, estas reações são mais lentas, o que acaba 

retardando os tempos de pega das argamassas, sendo que para maiores teores de polímeros, 

maior é este efeito (OHAMA, 1984; SU, 1995). O efeito do retardo da hidratação do cimento 

pode ser atribuído a diferentes aspectos, tais como: a adsorção de partículas poliméricas na 

superfície dos grãos de cimento em hidratação, reduzindo a taxa de dissolução e, em 

consequência, a taxa de formação dos produtos hidratados; a formação de filme polimérico 

com o curso da hidratação, envolvendo os grãos de cimento e interrompendo as reações; e a 

formação de complexos entre as partículas de polímero e íons Ca+2 em solução (SU, 1995; 

O’KEEFE citado por ZENG e outros, 1996; BEELDENS, 2001; SILVA, D.A., 2001). 

Por outro lado, as reações de hidratação, na presença de éteres de celulose, tornam-se 

mais lentas devido à inibição do transporte de íons e da mobilidade da água, retardando o 

tempo de pega e endurecimento (EDEN e BAILEY, 1986). Silva e Roman (2001) constataram 

em seus estudos que, por modificar a viscosidade da fase aquosa das pastas de cimento, o 
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HEC retarda as reações de hidratação nas primeiras idades. No entanto, por reterem água no 

sistema, o polímero resulta em maior maturidade das pastas em idades mais avançadas. 

A interação das moléculas do polímero com a água e das moléculas entre si por pontes 

de hidrogênio dificultam a separação entre a fase aquosa e os sólidos, aumentando a coesão e 

estabilidade da mistura e reduzindo a possibilidade de segregação e exsudação. No entanto, 

pelo fato do uso do polímero reduzir a exsudação em materiais cimentícios, pode haver um 

aumento à fissuração superficial das peças por retração plástica, ou seja, pode haver 

dessecação superficial por evaporação (KHAYAT, 1998). O HEC provoca fissuração nas 

pastas de cimento, especialmente na ausência do EVA e nas superfícies dos corpos-de-prova, 

devido à intensificação dos fenômenos de retração plástica, química e hidráulica (SILVA, 

D.A., 2001). 

Devido à elevada retenção de água e ao retardo do tempo de pega, o HEC proporciona 

um aumento no tempo em aberto4 das argamassas, constatado por Póvoas (1999). A autora 

verificou também que, em argamassas modificadas com ambos aditivos (HEC e EVA), há um 

incremento na capacidade de retenção de água, tanto em relação à evaporação como à sucção 

da base. A perda de água por sucção é influenciada pelo volume de poros do substrato e pela 

força capilar, que depende do diâmetro dos mesmos (SELMO, 1989). 

Póvoas e outros (1999) encontraram valores médios de perda de água por sucção, em 

argamassas modificadas com 0,4% de HEC e 10% de EVA, de aproximadamente 17% (após 

30 minutos). Este valor é bastante baixo se comparado com argamassas convencionais 

(aproximadamente 67%), influenciando de maneira positiva na hidratação do cimento, na 

plasticidade, na coesão e na aderência do conjunto. Os experimentos foram realizados em 

laboratório, com temperatura de (23 ± 2)ºC e umidade relativa de (65 ± 5)%. 

Apesar de grandes perdas de água por sucção serem indesejáveis, considera-se 

necessário um mínimo de absorção pela placa cerâmica para garantir a aderência. Isso 

demonstra a preocupação que deve ser tomada com alguns materiais cerâmicos com baixa ou 

ausência de sucção, conforme dito anteriormente. 
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2.8  CARACTERÍSTICAS E PROPRIEDADES NO ESTADO ENDURECIDO 

2.8.1 Microestrutura de argamassas colantes 

Os polímeros causam modificações na microestrutura das argamassas colantes durante 

a sua evolução, refletindo nas propriedades das mesmas. Essas alterações influenciam 

diretamente a durabilidade do sistema cerâmico durante sua vida útil, sendo fundamental a 

compreensão do efeito dos látices poliméricos e éteres de celulose na microestrutura das 

argamassas. 

Conforme dito anteriormente, após a redispersão do EVA em água, ocorre a formação 

de um filme polimérico, a partir da coalescência das partículas do polímero. Esse filme ou 

membrana polimérica forma-se em torno dos produtos de hidratação do cimento e nos poros 

capilares, numa estrutura contínua, na qual a fase de cimento hidratado e a fase de polímero se 

interpenetram, envolvendo os grãos de agregado (OHAMA, 1984; LAVELLE, 1988). 

A Figura 2.14 mostra o processo de formação de filme de látex polimérico e a Figura 2.15 

apresentam o aspecto do filme polimérico formado em pastas com EVA em pó, visto em 

microscópio eletrônico de varredura – MEV. 

 

Figura 2.14 – Processo de formação de filme de látex polimérico (LAVELLE, 1988). 
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Figura 2.15 – Aspecto do filme polimérico formado nas pastas com EVA, observado em MEV (SILVA, D.A., 

2001). 

A formação do filme pode ser influenciada por três fatores: (I) ambiental - condições 

de tempo e temperatura (devendo ser acima da MFT5); (II) físico - tamanho das partículas e 

qualidade da dispersão; (III) composicional - estrutura física e estrutura química do polímero 

(LAVELLE, 1988). Nas argamassas, as partículas do látex encontram-se dispersas na fase 

aquosa, então, onde houver maior teor de água, haverá maior concentração de partículas 

poliméricas, resultando em maior probabilidade de formação de filme nessas regiões. 

O filme polimérico concentra-se no sistema de vazios da argamassa endurecida, como 

pode ser observado na Figura 2.6. Os produtos de hidratação do cimento são envoltos pelo 

filme polimérico, que se forma também em locais onde há maior concentração de água, como 

na interface pasta-agregado. 

Análises microscópicas realizadas por Silva, D.A. (2001), em pastas de cimento, 

mostraram que há formação de filme polimérico também na superfície de evaporação e em 

contato com o molde, o que indica que há formação de filme na interface com materiais em 

contato. Como as partículas poliméricas encontram-se dispersas na fase aquosa, a formação 

de filme é mais intensa na interface com materiais com baixa absorção, onde há maior 

quantidade de água pelo efeito parede. 

Ohama (1984) e Schulze (1999) afirmam, também, que o polímero age como um 

reforço e, desta forma, o filme de polímero formado impede a propagação de microfissuras e 



                                                  

Capitulo. 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                            50 

Valtencir Lúcio de Lima Gomes - Doutorado em Engenharia Mecânica/PPGEM/CT 

 

aumenta a resistência à tração e a tenacidade. Entretanto, é preciso ressaltar que somente 

ocorre aumento de resistências com maior concentração de polímero se houver redução da 

relação água/cimento, como será discutido adiante. 

Segundo Beeldens e outros (2001), há, na presença de polímeros, a formação de uma 

estrutura mais amorfa, uma vez que o filme polimérico evita o crescimento de cristais grandes 

de hidróxido de cálcio. Silva, D.A. (2001) detectou evidências da existência de fases 

compósitas, provavelmente acetato de cálcio, além de alterações na morfologia do C-S-H na 

presença de látex de EVA. 

Em concentrações suficientes, a solução de HEC após secagem pode resultar na 

formação de um filme bastante fino e transparente, de baixa resistência, retornando o 

polímero ao estado gel ou de solução aquosa, quando imerso em água (SILVA, D.A., 2001). 

A presença deste filme em argamassas modificadas com éter de celulose também foi 

constatada por Jenni (2003). 

Efeitos combinados dos polímeros HEC e EVA na microestrutura de pastas de 

cimento conferem às mesmas baixa permeabilidade (SILVA, D.A., 2001). Apesar do grande 

incremento de ar incorporado nos materiais modificados com estes polímeros, a 

permeabilidade é baixa, devida à formação de filme polimérico sobre as fases cimentícias, o 

qual preenche parcial ou totalmente os poros e vazios (OHAMA, 1984; SILVA, D.A., 2001). 

É importante ressaltar que, caso o filme venha sofrer degradação, o material pode se 

tornar altamente permeável, e perder parcialmente a capacidade adesiva. 

2.8.2 Propriedades mecânicas 

Os polímeros, por modificarem as propriedades no estado fresco e a microestrutura 

dos materiais à base de cimento, modificam também as suas propriedades no estado 

endurecido. Apesar dos vários artigos publicados na literatura sobre os efeitos dos polímeros 

em argamassas e concretos, ainda não há consenso sobre os mecanismos de modificação. 

a) Resistência à compressão 

Com relação à resistência à compressão, diversos pesquisadores (BANFILL e outros, 

1993; SAKAI e SUGITA, 1995; SILVA, D.A., 1999; PÓVOAS, 1999; SCHULZE, 1999) 



                                                  

Capitulo. 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                            51 

Valtencir Lúcio de Lima Gomes - Doutorado em Engenharia Mecânica/PPGEM/CT 

 

constataram uma redução da resistência à compressão em ensaios realizados com materiais à 

base de cimento aditivados com látices poliméricos. Entretanto, outros autores (RILEY e 

RAZL, 1974; OHAMA, 1984; AFRIDI e outros 1989; entre outros) observaram em seus 

ensaios aumento da resistência em presença do copolímero EVA. 

Esta divergência nos resultados pode ser atribuída ao fato de muitos autores omitirem 

o emprego de diferentes relações água/cimento juntamente com a variação das relações 

polímero/cimento, e, desta forma, os ganhos de resistência são atribuídos apenas à variação do 

teor do polímero, desconsiderando que houve simultaneamente redução da relação 

água/cimento. 

Schulze (1999), de fato, constatou que a diminuição da relação água/cimento provoca 

um aumento na resistência à compressão das argamassas modificadas com polímeros, sendo o 

teor de cimento menos significativo. Comparando a argamassa modificada com pó 

redispersível e outra de referência, para uma mesma relação água/cimento (0,49), o autor 

verificou que o polímero reduz a resistência à compressão das argamassas. Isso se deve, 

provavelmente, à menor proporção de cimento na mistura com a adição do polímero, à baixa 

resistência à compressão da fase polimérica e à incorporação de ar promovida pela adição de 

polímeros. 

b) Resistências à tração e à flexão 

Com relação às resistências à tração e à flexão, os materiais à base de cimento 

modificados com látices aumentam em comparação aos materiais sem aditivo (OHAMA, 

1984). Sakai e Sugita (1995) atribuem este aumento das resistências à deposição de partículas 

poliméricas sobre os grãos de cimento, o que aumenta a adesão no interior da matriz 

cimentícia. Entretanto, novamente ressalta-se que o aumento de resistência pode estar ligado a 

uma possível redução da relação água/cimento, não informada pelos autores. 

Já o módulo de elasticidade das argamassas modificadas com látices poliméricos é 

menor que o módulo das argamassas convencionais, o que resulta em maior deformação na 

ruptura e maior resiliência das argamassas modificadas com polímeros (OHAMA, 1984). 

Além da maior deformabilidade da fase polimérica, a incorporação de ar promovida durante o 

processo de mistura colabora para a redução do módulo de elasticidade. 
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A falta de convergência de conclusões observada nos artigos que se referem às 

argamassas modificadas com látices poliméricos também ocorre para argamassas com éteres 

de celulose. Os resultados de ensaios realizados por Silva, D.A. e outros (2000) em 

argamassas modificadas com MHEC (metil-hidroxietil celulose) mostram uma redução 

significativa da resistência à compressão e à tração por compressão diametral para teores de 

polímero de até 0,5% do polímero em relação à massa de cimento, acima desses teores a 

resistência se mantém constante. Essa diminuição de resistência está, provavelmente, 

relacionada à elevada incorporação de ar gerada pelo polímero. 

Os resultados de ensaios realizados por Fu e Chung citados por Silva, D.A. (2001) 

indicam que a adição de HEC em teores de 0,2 a 0,8%, em relação à massa de cimento, 

melhora o desempenho da pasta à tração, apresentando maiores resistência e deformação na 

ruptura e menor módulo de elasticidade. Esta diminuição do módulo de elasticidade é devida, 

principalmente, à presença de vazios gerados pela incorporação de ar durante a mistura. 

c) Aderência 

Um dos grandes benefícios dos materiais cimentícios modificados com polímeros é a 

melhora da aderência com diversos tipos de substrato, se comparados com os concretos e 

argamassas convencionais (OHAMA, 1984). 

A aderência de revestimentos cerâmicos à base está diretamente ligada ao grau de 

penetração e endurecimento dos compostos hidratados do cimento nos poros da base ou das 

placas cerâmicas (SILVA, D.A., 1999; COSTA E SILVA, 2001), sendo este mecanismo 

denominado de ancoragem mecânica. Na presença de polímeros, há um aumento da retenção 

de água, havendo uma sucção da nata de cimento para a cerâmica e para o substrato de forma 

gradual e contínua, gerando maior extensão de contato físico, e subsequente melhor 

ancoragem mecânica (SELMO e LICHTENSTEIN, 1986 citados por SILVA, D.A., 2001). 

A aderência também pode ocorrer por ancoragem química e por ancoragem física, esta 

através de atrações intermoleculares, decorrentes de ligações secundárias de Van der Waals e 

pontes de hidrogênio (VAN VLACK, 1994; GALLEGOS, 1995; THURLER e FERREIRA, 

1995; CALLISTER JR., 1997; SMITH, 1998; GLEIZE, 2001), promovida pelo polímero com 

acréscimo de aderência placa cerâmica-base. Isso ocorre devido à formação de filme 
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polimérico na interface argamassa/placa cerâmica (HEROLD, 2000), especialmente naquelas 

que apresentam baixa absorção de água. 

De acordo com Riley e Razl (1974), os látices poliméricos devem ser adicionados às 

argamassas em teores que variam entre 10 e 20%, em relação à massa de cimento, para que 

uma boa aderência seja garantida. Em estudos realizados por Póvoas (1999), argamassas 

modificadas com EVA apresentaram elevada aderência, alcançando resistência de 1,1 Mpa 

para teores de 10% de polímero. Maiores resistências foram obtidas ainda nas argamassas 

modificadas com EVA e HEC, segundo a autora, porque, além do aumento de resistência, a 

elevada retenção de água promovida pelo HEC contribuiu para a hidratação do cimento. 

Quanto ao uso dos polímeros celulósicos, Silva D.A. (2001) observou, para as 

argamassas modificadas com aditivo vinílico e o éter de celulose MHEC (metil-hidroxietil 

celulose), que há um aumento de aderência à tração com teor de polímero de até 0,5%; acima 

deste teor há uma estabilização. 

Maranhão e outros (2003) avaliaram a evolução da aderência com o tempo em 

argamassas do tipo ACI, ACII e ACIII assentadas em placas de cerâmica semi-grês, granito e 

porcelanato, e concluíram que o ganho de resistência deve estar relacionado ao tipo de 

ancoragem predominante em cada caso. As maiores taxas de crescimento foram observadas 

para a argamassa ACI, seguida pela ACII, o que, segundo os autores, pode ser atribuído à 

predominância de ancoragem mecânica, a qual ocorre por penetração da argamassa nos poros 

e capilares da placa aderida. Já nas argamassas do tipo ACIII, esse efeito é menos observado, 

devido à predominância de ancoragem física, a qual tem maior atuação nas primeiras idades. 

O revestimento do tipo porcelanato obteve maior aderência com o emprego da 

argamassa tipo III. A metodologia adotada foi a prescrita na NBR 14084/98, tendo sido os 

corpos-de-prova armazenados em ambiente de laboratório (T= 25ºC e U.R. 70%) até a idade 

de ensaio. 

2.8.3 Influência das condições ambientais 

Nos parágrafos seguintes são comentados os efeitos das condições ambientais 

especificamente temperatura e umidade – nas características e propriedades de polímeros e 

argamassas modificadas com polímero. 
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Como a presente pesquisa não objetivou o estudo do comportamento de argamassas 

modificadas com polímeros em função da temperatura, o sub-item (a) dedica-se apenas à 

exposição sucinta de aspectos importantes a respeito do efeito da temperatura no 

comportamento dos polímeros. Ao contrário, a abordagem dos efeitos da umidade no 

desempenho das argamassas modificadas com polímeros é feita de forma detalhada nos 

subitens (b) e (c). Procurou-se concentrar, no subitem (b), a revisão do estado-da-arte sobre os 

efeitos de diferentes condições de cura no comportamento de argamassas modificadas com 

polímero. No subitem (c) foram inseridas informações a respeito do efeito da saturação em  

água em argamassas modificadas com polímeros, depois de passarem por um período de 

exposição inicial. Além disso, são apresentadas discussões, encontradas na literatura 

consultada, sobre possíveis explicações para os fenômenos reportados. 

Apesar da influência da temperatura sobre o desempenho de argamassas modificadas 

com polímeros não ter sido contemplada nesta pesquisa, ressalta-se a importância dessa 

abordagem em futuros trabalhos sobre desempenho de argamassas colantes, tendo em vista a 

carência de conhecimentos sobre o assunto. 

a) Efeito da temperatura no comportamento dos polímeros 

O efeito da temperatura no comportamento dos polímeros é relevante, especialmente 

no caso de polímeros termoplásticos (HEC e EVA), os quais se caracterizam por amolecerem 

frente a temperaturas suficientemente altas, tornando-se facilmente deformáveis a partir da 

aplicação de pressão, e reassumirem suas propriedades originais, após o resfriamento 

(CAMPOS FILHO, 1962; CALLISTER JR., 1997). 

Os átomos que formam as cadeias poliméricas são ligados através de ligações fortes 

do tipo primária, no entanto as cadeias moleculares dos termoplásticos são unidas por ligações 

de Van der Waals, as quais podem ser facilmente rompidas com o aumento de temperatura. 

Assim sendo, quando esses materiais são aquecidos e expostos a temperaturas mais 

elevadas, as ligações intermoleculares são quebradas, permitindo que haja maior facilidade 

para a movimentação das cadeias poliméricas entre si, levando o polímero a se comportar 

como um líquido viscoso (CAMPOS FILHO, 1962; SMITH, 1998; GLEIZE, 2001). 



                                                  

Capitulo. 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                            55 

Valtencir Lúcio de Lima Gomes - Doutorado em Engenharia Mecânica/PPGEM/CT 

 

O comportamento dos polímeros com a temperatura pode ser compreendido 

quantitativamente através de suas temperaturas de transição. Em baixas temperaturas, o 

polímero vibra com baixa energia, comportando-se como um sólido relativamente frágil e 

rígido, estágio conhecido como “estado vítreo”. Com o aumento da temperatura, as regiões 

amorfas do material vão adquirindo progressivamente sua mobilidade, passando a um estado 

mais deformável, sendo o ponto onde ocorre esta transição denominada temperatura de 

transição vítrea (Tg). Prosseguindo-se com o aquecimento, alcança-se a temperatura de fusão 

(Tm), e acima desta, o polímero se comporta como um líquido (CALLISTER JR., 1997; 

GLEIZE, 2001). 

Pelo fato de os polímeros possuírem diferentes arranjos moleculares, não há valores de 

temperatura de fusão e de transição vítreas fixas. A Figura 2.16 a seguir, apresenta o 

comportamento dos polímeros em função da temperatura e de sua massa molecular. 

 

Figura 2.16 – Comportamento dos polímeros em função da temperatura e massa molecular (BILLMEYER JR., 
1984 citado por CALLISTER JR., 1997). 

Para alcançar a mobilidade e flexibilidade desejável nas argamassas modificadas com 

estes polímeros termoplásticos, é necessário que a temperatura de exposição das mesmas seja 

entre a temperatura de transição vítrea e a temperatura de fusão. Além disso, no caso dos 

látices, é necessário que a temperatura mínima de formação de filme seja alcançada, caso 

contrário, o aditivo estará atuando apenas como filer na argamassa (SU, 1995). 
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Os éteres de celulose, por sua vez, podem se apresentar nas formas de solução aquosa, 

gel ou sólido, em função da temperatura e da taxa de grupos hidrofóbicos, conforme 

apresentado na Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 – Transformação sol-gel de soluções aquosas de éteres de celulose (SARKAR e WALTER, 1995). 

 

As movimentações energéticas ocorrem de acordo com as mudanças de fases físicas, 

havendo no estado de solução, a baixas temperaturas, apenas um simples entrelaçamento das 

moléculas do polímero, as quais estão hidratadas. Com o aumento da temperatura, as 

moléculas vão absorvendo energia e gradualmente vão perdendo água da hidratação, e 

consequentemente, ocorrem interações das moléculas do polímero, com aumento da 

viscosidade e formação de uma estrutura em rede – o gel ou hidrogel (SARKAR e WALTER, 

1995). 

Há poucas pesquisas realizadas para avaliar o efeito da temperatura no desempenho 

das argamassas modificadas com éteres de celulose e látices poliméricos no estado 

endurecido. Um dos estudos é reportado por Ohama (1984), que afirma que a maioria das 

argamassas modificadas com látices poliméricos apresenta, no mínimo, 50% de diminuição de 

resistência quando expostas a temperaturas superiores a 50ºC. Essa informação deve ser 

considerada no caso de fachadas de edifícios revestidas com placas cerâmicas escuras, as 

quais podem atingir temperaturas entre 60 e 70ºC (RIVERO, 1986; GOLDBERG, 1998). 
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b) Efeito das condições de cura nas propriedades e comportamento mecânico de 

argamassas colantes  

O efeito da cura nas resistências de argamassas com polímeros é diferente que em 

concretos e argamassas convencionais. Os materiais à base de cimento modificados com 

látices devem ser curados ao ar, ao contrário dos materiais não-modificados, que apresentam 

melhores propriedades mecânicas em cura úmida (LAVELLE, 1988). Isso se deve à 

necessidade de secagem da água de amassamento para ocorrer a formação do filme 

polimérico. Outra vantagem da exposição do material ao ar é permitir que o látex polimérico 

forme  de imediato uma película superficial selando a superfície e dificultando a saída da água 

(RILEY e RAZL, 1974). Por outro lado, a cura úmida é importante para a hidratação do 

cimento. 

De acordo com Repette (2003)8, a cura ideal para argamassas e concretos modificados 

com polímeros é alcançada expondo o material durante os três primeiros dias em água e após 

deixando-o curar ao ar. Para Ohama (1984), os melhores desempenhos de sistemas 

modificados com polímeros também são obtidos através de uma cura combinada, deixando o 

material de 1 a 3 dias em cura úmida, e em seguida exposto ao ar. O autor adverte, ainda, que 

a exposição de argamassas e concretos modificados com polímeros a condições úmida ou 

imersa em água, após a cura ao ar, acarreta diminuição das resistências, conforme será 

abordado adiante (item (c)). 

Há redução considerável da resistência à compressão de argamassas modificadas com 

polímeros quando curadas imersas em água, conforme mostra a Figura 2.18, onde são 

apresentados os resultados de experimentos realizados por Ohama (1984) em argamassas 

modificadas com diferentes tipos de látices. Calculando-se as diferenças entre as alturas das 

barras da figura, chega-se à conclusão que a argamassa pura (sem polímeros) apresenta 

resistência 50% superior na condição saturada, comparativamente à condição seca. 

Contrariamente, as argamassas modificadas com polímeros apresentam redução de resistência 

na cura saturada. No caso do polímero PVAc (poliacetato de vinila) esta redução é de 

aproximadamente 50%, e no caso do PAE (éster poliacrílico), de 58%. 
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Figura 2.18  –Efeito da absorção de água na resistência à compressão de argamassas modificadas com látex 

(OHAMA, 1984). 

Resultados de ensaios realizados por Lavelle (1988) evidenciam que o efeito da cura 

na resistência à flexão e à tração também é bastante significativo em argamassas modificadas 

com látex. Conforme mostra a Figura 2.19, pode-se perceber que a cura imersa provoca uma 

redução das resistências, enquanto na cura mista são obtidas as maiores resistências. 

 

Figura 2.19  – Efeito das condições de cura na resistência à flexão (a) e à tração (b) de argamassas modificadas 

com latisses (LAVELLE, 1988). 
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Segundo Ohama (1984), a flexão das argamassas modificadas com látices é a mais 

prejudicado em condições úmidas. A Figura 2.20 mostra resultados de experimentos 

realizados pelo autor, em que foram avaliadas argamassas com diferentes tipos de polímeros, 

variando-se os teores (10 e 20%). Como pode ser observado, as argamassas modificadas com 

polímeros submetidas à cura imersa após a cura úmida (Cura 3) apresentam queda de 

resistência se comparadas às demais condições (Cura 1 e 2), diferentemente do que ocorre 

com as argamassas puras. Isso torna evidente a importância da cura úmida nas primeiras 

idades, com o intuito de favorecer a hidratação do cimento, seguida de uma exposição ao ar, 

para promover a formação do filme polimérico, devido à coalescência das partículas dos 

látices. Além disso, a Figura indica, também, que para maiores idades há redução na 

resistência à flexão quando da exposição do sistema a elevadas umidades ou imersão em água. 

 

 

Figura 2.20 - Efeito das condições de cura na resistência à flexão em argamassas modificadas com diferentes 

tipos de látices (OHAMA, 1984). 

Fritze (2002) estudou o efeito das condições de cura na deformabilidade de 

argamassas modificadas com pó-redispersível. O autor observou que essa propriedade diminui 
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consideravelmente quando as argamassas são submetidas a condições de cura com imersão (7 

dias ao ar + 14 dias em imersão + 21 dias ao ar), se comparadas à cura seca (28 dias ao ar). 

Ohama (1984) constatou redução na aderência à tração e à flexão entre argamassas 

modificadas com diferentes polímeros e placas cerâmicas, devido ao efeito da absorção de 

água em argamassas modificadas com látices. Os resultados estão apresentados na Figura 

2.21, podendo-se observar também, que mesmo havendo uma redução das resistências das 

argamassas poliméricas quando em estado saturado, as mesmas são superiores às resistências 

das argamassas não modificadas. 

 

 Figura 2.21. Efeito da absorção de água na aderência à tração e à flexão de argamassas modificadas com látex 

(OHAMA, 1984). 

Os resultados de ensaios de aderência à tração, realizados por Fritze (2002), mostram 

que a aderência entre argamassas modificadas com pó redispersível e placas cerâmicas do tipo 

grês e porcelanato, em condições normais de exposição, aumenta com o aumento da relação 

polímero/cimento. Em condições imersas, a aderência reduziu drasticamente, principalmente 

para a placa cerâmica do tipo porcelanato, apresentando, inclusive, baixa aderência com a 

argamassa de referência. Da mesma forma, em estudos realizados por Jenni (2003) foi 
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verificado que o descolamento de placas cerâmicas vitrificadas, quando expostas à água, 

ocorre predominantemente na interface argamassa-placa cerâmica. 

c) Efeito do teor de umidade nas propriedades e comportamento mecânico de 

argamassas colantes 

Conforme se observou, há consenso entre os pesquisadores de que as propriedades e o 

comportamento mecânico de argamassas colantes são influenciados na presença de água ou 

elevada umidade. Estudos realizados por Jenni (2003) foram os que mais contemplaram o 

desempenho dessas argamassas frente à saturação até o momento. No entanto, o efeito das 

condições de umidade sobre a microestrutura das argamassas ainda não está esclarecido. Há 

possibilidade de ocorrerem alterações no filme polimérico, bem como de se formarem 

produtos de interação cimento-polímero que sejam sensíveis à ação da umidade, e que, desta 

forma, justifiquem a redução das resistências mecânicas em teores elevados de umidade. 

De acordo com Du Chesne e outros (2000), a presença de uma quantidade 

considerável de álcool polivinílico – PVA, que é utilizado como tenso ativo na produção de 

látices, faz com que o filme de EVA desagregue quando imerso em água. Se esse fenômeno 

acontecer no filme formado no interior da argamassa colante, pode haver redução de 

resistência mecânica, especialmente de aderência a materiais em contato. 

A ocorrência de hidrólise alcalina (saponificação) em pastas de cimento modificadas 

com EVA foi constatada por Silva, D.A. (2001), havendo a provável formação de acetato de 

cálcio como produto de interação do copolímero com o cimento em hidratação, além da 

incorporação de PVA na cadeia polimérica. Como o acetato de cálcio é um sal que apresenta 

elevada higroscopicidade, e o PVA é um polímero solúvel em água, materiais cimentícios que 

contenham EVA podem ter seu desempenho mecânico prejudicado com maior grau de 

saturação em água. 

Em estudo recente, Jenni (2003) constatou, por meio de microscópio eletrônico de 

varredura ambiental, a presença de filme de EVA em argamassas, após a exposição das 

mesmas à água. Por outro lado, o autor observou a formação de um filme fino transparente na 

interface dos poros em argamassa aditivada com éter de celulose, o qual foi completamente 

dissolvido quando exposto à umidade, conforme pode ser visto na Figura 2.22. 



                                                  

Capitulo. 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                            62 

Valtencir Lúcio de Lima Gomes - Doutorado em Engenharia Mecânica/PPGEM/CT 

 

 

Figura 2. 22. Microestrutura em argamassa modificada com éter de celulose (a)previamente à imersão e (b) após 

a imersão (JENNI, 2003). 

Por outro lado, Ohama (1984) afirma que há aumento da taxa de absorção de água 

com o aumento do tempo de imersão de argamassas modificadas com EVA até, no mínimo, 

48 horas após imersão (Figura 2.23). Isso pode ser um indicativo de desagregação do filme 

polimérico em contato prolongado com água, ou de uma interação entre as partículas 

poliméricas liberadas na matriz cimentícia e as moléculas de água (SILVA, D.A. 2001). 

 

Figura 2.23 - Absorção de água em função do tempo de imersão para argamassas modificadas com EVA 

(OHAMA, 1984). 
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No caso de argamassas aditivadas com éteres de celulose, Ohama (1984) afirma que a 

absorção de água aumenta com maior relação polímero/cimento e a permeabilidade diminui.  

Segundo o autor, isso se deve ao fato dos éteres celulósicos sofrerem inchamento quando 

absorvem água, selando os vazios e poros capilares. 

É possível que a redução de resistência de argamassas modificadas com polímeros em 

condições úmidas ou saturadas seja reversível com posterior secagem. Entretanto, não foram 

encontrados resultados e informações de estudos sobre essa possível recuperação. De acordo 

com Ohama (1984), isso só seria possível se não ocorressem alterações químicas no polímero 

durante a saturação (OHAMA, 1984). 

Não há na literatura consultada, informações sobre o comportamento do módulo de 

elasticidade de produtos cimentícios modificados com polímeros, quando saturados em água. 

O comportamento de aderência frente a ciclos alternados de molhamento e secagem 

foi avaliado por Jenni (2003) em diferentes argamassas compostas com éter de celulose, PVA 

e EVA. Os resultados mostram uma diminuição na aderência de todas as formulações após 

contato com água (Figura 2.24), sendo esta em menor grau nas argamassas com o éter de 

celulose e EVA. Pode-se verificar também que com o aumento dos ciclos de molhamento e 

secagem até quatro ciclos, a argamassa vai adquirindo um acréscimo de aderência. 

 

Figura 2.24. Efeito da cura na aderência de diferentes argamassas, modificadas com éter de celulose, PVA e 

EVA (JENNI, 2003). 



                                                  

Capitulo. 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                            64 

Valtencir Lúcio de Lima Gomes - Doutorado em Engenharia Mecânica/PPGEM/CT 

 

De fato, existe consenso entre os pesquisadores de que a aderência da argamassa 

polimérica é reduzida consideravelmente quando em condição saturada (OHAMA, 1984; 

JENNI, 2003). 

Talvez a mais provável razão da queda de resistência seja a modificação das 

propriedades do filme polimérico quando em contato com a água, ou até mesmo a variação de 

volume da matriz cimentícia devida ao inchamento da fase polimérica e amolecimento de 

produtos de interação cimento/polímeros (OHAMA, 1984; JENNI, 2003). Entretanto, não 

foram encontrados na literatura ensaios que avaliem a variação dimensional de argamassas 

modificadas com látices em função de períodos de saturação e posterior secagem. 

De acordo com Fowkes, citado por Rodrigues e Joekes (1998), a diminuição das 

resistências mecânicas dos materiais cimentícios modificados látices poliméricos é atribuída à 

intensidade das interações entre os componentes. Na presença de água, o polímero interage 

preferencialmente com a mesma, através de uma associação ácido-base, a qual é mais 

resistente que as ligações de Van der Waals presentes na interface polímero-cimento. 

2.9 ADIÇÃO MINERAL NA COMPOSIÇÃO DE CONCRETOS E ARGAMASSAS 

O uso do termo aditivo ao invés de adição mineral é utilizado por alguns autores com 

Metha e Monteiro (1994) e lawrence et al (2003). Já Neville (1997) e Taylor (1990) preferem 

utilizar o termo adição mineral, os dois termos são aceitos para designação de materiais em po 

que são incorporados aos concretos e argamassas com a finalidade de melhorar algumas se 

suas propriedades. Adota-se o termo adição mineral, pois estes materiais são muitas vezes 

empregados como substitutos parciais dos componentes das argamassas, tendo a capacidade 

de alterar as propriedades dos materiais cimentícios no estado fluido e endurecido, assim 

como os aditivos químicos. 

Segundo Malhotra e Mehta (1996), o uso de adições minerais iniciou-se no período de 

1.500 a.C., na Grécia, onde se extraía um material de origem vulcânica na ilha  Santorini. Em 

seguida, essas adições foram difundidas por todo o império romano para a execução de 

diversas obras, tendo o monte Vesúvio como a principal fonte das cinzas vulcânicas. Ainda 

durante o período romano, outro material pozolânico conhecido como Trass, um tufo 

vulcânico, foi extensivamente utilizado na Alemanha. Há também evidências de que os 

materiais naturais, como cinzas vulcânicas e tufos, não foram a única fonte de pozolanas nos 
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compósitos usados nas construções de estruturas antigas. Posteriormente, outras adições, 

como a argila calcinada, surgiram para suprir o mercado onde a cinza vulcânica era 

indisponível.  

De acordo com Lea (1971) apud Malhotra e Mehta (1996), não apenas as civilizações 

gregas e romanas, como também as indianas e egípcias, tinham familiaridade com as 

propriedades de resistência à água das argamassas e concretos elaborados com cimentos feitos 

a partir de cal e de pozolanas cuja fonte era a argila calcinada  proveniente de tijolos, telhas e 

cerâmicas.  

A descoberta e uso de cales hidráulicas (cales impuras contendo quantidades  

substanciais de argila calcinada) durante o século XVIII foi um antecedente da invenção do 

cimento Portland em 1824, que devido às características de tempo de pega e endurecimento 

mais rápidos, tornou-se rapidamente o material cimentício preferido da indústria da 

construção.  

No século XIX, dada a semelhança entre as composições químicas da escória e do 

cimento Portland, o engenheiro francês Louis Vicat observou as propriedades de certas 

escórias e a possibilidade de empregá-las na fabricação do cimento (PAPADAKIS e 

VENUAT, 1969 apud COUTINHO, 1997). Em 1865, na Alemanha, lançou-se no mercado 

um ligante hidráulico constituído por uma mistura de cal e escória e em 1882 iniciou-se a 

fabricação industrial do cimento Portland com adição de escórias. Foi neste período, até 1890, 

que as propriedades das escórias se difundiram. Porém, seu emprego em escala industrial 

inicialmente encontrou grandes resistências por parte dos técnicos e dos fabricantes de 

cimento.  

A utilização da escória, até 1950, desenvolveu-se lentamente devido à concorrência 

com o cimento Portland sem adição, considerado material nobre, e principalmente pelo 

desconhecimento das propriedades reais dos cimentos com escória. Após 1950, graças a 

esforços de divulgação e informação, o cimento com escória desenvolveu-se em diversos 

países (VENUAT, 1976 apud MASSUCATO, 2005). O êxito se deu após a Segunda Guerra 

Mundial, quando houve grande incremento no uso de escórias, especialmente devido à crise 

do carvão. O emprego da escória representou uma economia notável de combustível, uma vez 
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que cada tonelada de clínquer substituído por escória gerava uma redução de 200 Kg no 

consumo de carvão (COUTINHO, 1997).  

Por motivos tecnológicos, econômicos e ecológicos, grandes quantidades de materiais 

pozolânicos continuam a ser utilizados hoje na forma de adições minerais para as indústrias 

do cimento e do concreto.  

Segundo Malhotra e Mehta (1996), o uso de materiais pozolânicos e cimentícios nas 

indústrias do cimento e do concreto tem crescido acentuadamente durante os últimos 

cinquenta anos, com potencial de crescimento ainda maior para o futuro. Prevê-se que em um 

futuro próximo uma mistura de concreto sem a presença de materiais pozolânicos e 

cimentícios será uma exceção em vez de regra.  

Atualmente, grande parte das adições minerais é composta por resíduos provenientes 

de siderúrgicas, usinas termelétricas e indústrias – como as escórias de alto-forno, a sílica de 

fumo e as cinzas volantes – os quais têm substituído de forma crescente as pozolanas naturais 

e argilas calcinadas.  

2.9.1 Tipos de Adições Minerais 

h) Pozolanas naturais 

As pozolanas naturais são materiais que procedem de rochas vulcânicas e cinzas 

vulcânicas, geralmente de caráter petrográfico ácido, isto é, ricos em sílica (≥ 65%  SiO2) ou 

de origem sedimentar com atividade pozolânica. Para serem empregados, esses materiais em 

geral passam pelos processos de britagem, moagem, classificação por tamanho e, em alguns 

casos, ativação, após os quais adquirem uma maior e mais ativa superfície específica.  

Dentre as pozolanas de origem vulcânicas mais conhecidas no mundo destacam-se as 

pozolanas encontradas em Bacoli (Itália) e na ilha de Santorini (Grécia), além da rocha 

conhecida como Trass, encontrada na Alemanha (PETRUCCI, 1995). Também podem ser 

citadas a pozolana de Shirasu no Japão e os tufos zeolíticos encontrados na China e Rússia.  

As pozolanas de origem vulcânica têm sua formação a partir de erupções vulcânicas 

que lançam na atmosfera grandes quantidades de lava derretida, compostas basicamente de 

alumino silicatos. O rápido resfriamento da lava resulta na formação de fases vítreas com 
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estrutura desordenada e minerais pouco cristalinos. Os gases liberados e o vapor d’água 

imprimem no material vulcânico uma textura porosa contendo elevada área superficial. Esta 

combinação de efeitos é a causa da reatividade dos alumino silicatos presentes na cinza 

vulcânica com o hidróxido de cálcio em temperatura ambiente.  

As pozolanas de origem sedimentar são os cherts silicosos e as terras diatomáceas. O 

chert é um tipo de rocha sedimentar composta principalmente de sílica e minúsculos cristais 

de quartzo. As terras diatomáceas consistem de opalina ou sílica amorfa hidratada proveniente 

de esqueletos de diatomáceas, que são minúsculas plantas aquáticas com paredes celulares 

compostas de carapaças silicosas (MEHTA e MONTEIRO, 1994). O material é pozolânico 

quando puro, mas geralmente precisa ser termicamente ativado para aumentar sua atividade 

pozolânica devido à presença de impurezas, como os argilominerais. Este tipo de pozolana 

natural é um depósito sedimentar de granulação fina que possui algumas restrições para o uso, 

uma vez que demanda alto teor de água devido à sua porosidade e angulosidade (NEVILLE, 

1997 apud DAL MOLIN, 2005).  

A classificação das pozolanas naturais segundo os critérios estabelecidos por Mehta 

(1987) toma por base o principal constituinte químico capaz de reagir com o hidróxido de 

cálcio proveniente dos produtos de hidratação do cimento. Neste contexto, as pozolanas 

naturais são classificadas em quatro categorias: vidros vulcânicos, tufos vulcânicos, argilas ou 

folhelhos calcinados e terra diatomácea.  

i) Cinzas Volantes 

 Cinzas volantes são pequenas partículas coletadas por sistemas anti-pó das usinas 

termelétricas que queimam carvão em altas temperaturas. Segundo Neville (1982), elas são as 

cinzas precipitadas eletrostaticamente dos fumos de exaustão de centrais termoelétricas a 

carvão, constituindo-se nas pozolanas artificiais mais comuns.  

Nas usinas termelétricas, o carvão mineral é utilizado para aquecimento da água de 

circulação do sistema e consequente geração de vapor para movimentação das turbinas a fim 

de produzir energia elétrica. Seu consumo é responsável pela geração de cinzas, resultantes da 

queima do carvão mineral em fornalhas de aquecimento. Ao passar pelas zonas de altas 

temperaturas na fornalha, materiais voláteis e carbono são queimados, enquanto que a maior 
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parte das impurezas minerais se funde e permanece em suspensão no gás dos tubos de 

exaustão. Ao deixarem a zona de combustão, as partículas fundentes de cinzas são resfriadas 

rapidamente e se solidificam na forma de partículas esféricas e vítreas. Uma parte do material 

fundido se aglomera no fundo para formar a cinza pesada, mas a maior parte escapa através 

dos fumos de exaustão, recebendo o nome de cinza volante. Na etapa subsequente, a cinza 

volante é recolhida por uma série de separadores mecânicos e precipitadores eletrostáticos ou 

filtros de manga.  

A elevada quantidade de cinzas produzidas varia em função da qualidade do carvão, 

podendo-se classificá-las em dois tipos: cinza pesada e cinza volante, sendo esta última 

correspondente a mais de 80% do total de cinza gerada. (IOPPI, 2009).  

A ação da temperatura devido à queima do carvão faz com que as cinzas (compostas 

de argilas, materiais silicosos e aluminosos) adquiram propriedades pozolânicas.  

Devido às suas características mineralógicas e granulométricas peculiares, a cinza 

volante geralmente não necessita passar por nenhum processo de beneficiamento antes de ser 

utilizada como adição mineral. 

Segundo a definição da NBR-5736 (ABNT, 1991), as cinzas volantes são materiais 

finamente divididos provenientes da combustão de carvão pulverizado ou granulado. Este 

material finamente particulado compõe-se de partículas esféricas simples, cenosféricas ou 

angulosas. Por suas características químicas, são materiais sílico-aluminosos, sílico-cálcicos 

ou sulfo-cálcicos, cuja composição varia de acordo com as impurezas contidas na queima do 

carvão da usina de energia. Dependendo das variações em parâmetros do processo em fornos 

industriais, é possível que se obtenha dois exemplares de cinzas volantes com características 

químicas similares, porém com diferentes composições mineralógicas e características de 

desempenho em concretos.  

Em função das diferenças significativas de composição mineralógica e propriedades, 

Mehta e Monteiro (1994) explicam que as cinzas volantes podem ser divididas em duas 

categorias que diferem entre si quanto ao teor de cálcio. A cinza com baixo teor de cálcio é 

geralmente um produto de combustão de antracito e carvões betuminosos, contendo 

quantidades de CaO total menores do que 10%. A cinza com alto teor de cálcio contém 
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normalmente de 15 a 30% de CaO e geralmente é um produto de combustão de lignito ou de 

carvões sub-betuminosos. Esta variedade de cinza é mais reativa, pois contém a maior parte 

do cálcio na forma de compostos cristalinos reativos. 

As cinzas volantes podem ser usadas no concreto como correção da granulometria do 

agregado miúdo, como substituto parcial do cimento ou nas duas funções simultaneamente. 

Quando adicionada na fabricação de cimentos, a cinza volante está presente no cimento 

Portland pozolânico (CP IV) e no cimento Portland composto com pozolana (CP II Z).  

As características de superfície, a distribuição granulométrica das partículas e a 

morfologia da cinza volante empregada como adição mineral ao concreto exercem grande 

influência sobre o consumo de água, a trabalhabilidade do concreto fresco e a velocidade de 

desenvolvimento da resistência no concreto endurecido.  

O uso de cinzas volantes como substituto parcial do cimento diminui a exsudação, 

facilita o bombeamento, retarda o início de pega e faz aumentar a trabalhabilidade do concreto 

fresco. No concreto endurecido, o uso das cinzas reduz a resistência nas idades iniciais, mas 

pode levar a resistência nas idades finais a valores iguais ou superiores às do cimento Portland 

sem adição. Com uma cura úmida adequada, os concretos com cinzas volantes apresentam 

menor permeabilidade, aumentando a proteção das armaduras.  

j)  Sílica Ativa  

A sílica ativa, também conhecida como sílica de fumo, sílica volatilizada ou 

microssílica, é um material relativamente recente cuja utilização na indústria do concreto tem 

crescido muito desde a década de 80 (MALHOTRA E MEHTA, 1996).  

A sílica ativa é um subproduto da produção do silício metálico (utilizado na fabricação 

de componentes eletrônicos, silicones e alumínio), das ligas de ferrosilício (utilizado na 

produção de aços comuns) e de outras ligas de silício, produzidos em grandes fornos de fusão, 

do tipo arco elétrico. Um arco elétrico é resultante de uma ruptura dielétrica de um gás a qual 

produz uma descarga de plasma, resultante de um fluxo de corrente em meio normalmente 

isolante tal como o ar. O arco ocorre em um espaço preenchido de gás entre dois eletrodos 

condutivos (frequentemente feitos de carbono) e isto resulta em uma temperatura muito alta, 

capaz de fundir ou vaporizar virtualmente qualquer coisa, inclusive o quartzo.  
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Durante a redução da sílica, quartzo de elevada pureza e carvão são introduzidos em 

forno elétrico no qual, dentro do arco elétrico, um gás (monóxido de silício gasoso – SiO) é 

produzido e escapa para a parte superior da carga. Este gás resfria-se, condensa e oxida na 

forma de sílica (SiO2), que é captada por filtros de manga antes da sua saída para a atmosfera, 

sendo devidamente armazenada para a sua posterior utilização. Nesta forma amorfa, as 

partículas são extremamente reativas e o seu pequeno tamanho relativo facilita a reação 

química com o Ca(OH)2 produzido na hidratação do cimento Portland (KORMANN et al., 

2001).  

Há diferentes tipos de sílica ativa com relação à composição química, cor, distribuição 

granulométrica e outras características. Esta variação existe em função do tipo de liga 

produzida, tipo de forno, composição química e dosagem das matérias-primas.  

Muito usada em concretos de alto desempenho, a sílica ativa é umas das adições 

minerais de maior reatividade, graças ao tamanho extremamente pequeno de suas partículas e 

à sua natureza amorfa. Suas partículas são esféricas, de diâmetro cem vezes menor que o do 

cimento. Por terem uma área específica elevada e granulometria mais fina que os cimentos, as 

partículas da sílica ativa densificam a zona de transição por ação física e química, gerando 

uma microestrutura mais densa e homogênea, com reduzido volume de vazios. Para o 

aproveitamento ideal deste material altamente pozolânico faz-se necessária a utilização de 

aditivos redutores de água, pois sua finíssima distribuição granulométrica tende a provocar 

um considerável consumo de água no concreto.  

Em composições cimentícias, a sílica ativa tem sido utilizada para aumentar a 

resistência mecânica e compacidade, graças à ocorrência de reações pozolânicas e ao efeito 

físico filler. As reações pozolânicas ocorrem devido à interação com o hidróxido de cálcio do 

cimento, produzindo silicato de cálcio hidratado (C-S-H), material mais resistente e estável, 

que favorece a durabilidade dos compósitos, aumentando a resistência e diminuindo a 

permeabilidade do sistema devido ao processo de refinamento dos poros. Já o efeito filler 

ocorre em função da diminuição da porosidade total do sistema promovida pelo 

preenchimento dos vazios de empacotamento, de poros capilares e de gel (ROMANO et al., 

2006).  
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No concreto fresco, a introdução de sílica ativa contribui para a diminuição da 

exsudação e da segregação, sendo o uso de plastificantes e superplastificantes necessário para 

garantir a trabalhabilidade da mistura. O efeito físico do empacotamento das finíssimas 

partículas da sílica ativa provoca a redução dos espaços vazios e consequentemente do 

consumo de água necessário para dar plasticidade ao sistema.  

No concreto endurecido, a adição de sílica ativa em proporções adequadas aumenta a 

resistência à compressão dos concretos. A permeabilidade e a porosidade são diminuídas, 

aumentando a resistência aos agentes agressivos, uma vez que as finas partículas da sílica 

ativa ocupam os vazios entre as partículas do cimento e do agregado, tornando o conjunto 

mais denso (COUTINHO, 1997). 

A combinação dos efeitos físicos e químicos da sílica ativa tem como resultado uma 

mudança micro estrutural do concreto, principalmente na zona de transição, melhorando a 

aderência pasta-agregado e pasta-armadura, a resistência mecânica e a durabilidade do 

concreto.  

k) Metacaulim  

O metacaulim é originado da calcinação do rejeito do beneficiamento do caulim, sendo 

um subproduto sílico-aluminoso proveniente da calcinação de argilas cauliníticas entre 600oC 

e 900oC. Após este tratamento térmico, que é precedido pela lavagem da argila caulinítica 

para remoção de impurezas não reativas, forma-se a partir dos argilominerais um componente 

amorfo e de grande instabilidade química – a metacaulinita – que é responsável pela atividade 

pozolânica. O processo de produção é rigorosamente controlado, razão pela qual se obtém um 

produto de alta pureza e reatividade. 

Segundo Dal Molin (2005), convencionou-se chamar o metacaulim proveniente de 

argilas extremamente finas – com elevados teores de caulinita – de metacaulim de alta 

reatividade (MCAR). O MCAR também pode ser obtido através do tratamento do resíduo da 

indústria produtora de cobertura de papel.  

O metacaulim constitui-se basicamente de sílica e alumínio no estado amorfo, que 

reagem com o hidróxido de cálcio produzido pela hidratação do cimento Portland, para 

formar silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e hidroaluminosilicato de cálcio. Sabe-se que a 
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incorporação de metacaulim em pastas de cimento Portland contribui para o aumento da 

resistência à compressão e durabilidade, pois proporciona a formação de uma estrutura de 

poros de tamanhos menores. Suas propriedades físicas e químicas melhoram as propriedades 

mecânicas dos concretos.  

Na definição de Helene et al. (2003) apud Tavares (2008), o metacaulim é um produto 

constituído principalmente por compostos à base de sílica e alumina na fase vítrea (amorfa), 

proporcionando alta reatividade com o hidróxido de cálcio presente no concreto, sendo 

recomendado para uso indiscriminado em concretos de cimento Portland.  

Rocha (2005) cita que a alta reatividade do metacaulim se explica por sua reação 

química com o hidróxido de cálcio livre presente na pasta de cimento, associada à sua finura, 

que produz o efeito de micro preenchimento de poros da mistura.  

l)  Cinza de Casca de Arroz  

A cinza da casca de arroz é o material obtido após a combustão da casca de arroz, nas 

usinas beneficiadoras de arroz, onde a cinza é queimada para se gerar calor e vapor nos 

processos de beneficiamento dos grãos. A casca de arroz é uma fonte de energia renovável 

que também se tornou bastante atrativa como substituto dos combustíveis fósseis em usinas 

geradoras de energia. Estima-se que cada tonelada de arroz em casca produz cerca de 200 kg 

de casca, o que por combustão gera 40 kg de cinzas (MEHTA e MONTEIRO, 1994).  

O silício presente na casca de arroz ocorre geralmente em uma forma amorfa hidratada 

de sílica, com uma estrutura em estado similar ao vítreo ou na forma de gel. Durante a 

combustão, parte da massa da casca se transforma em cinza, obtendo-se uma estrutura celular 

e porosa, com elevada superfície específica e grande quantidade de sílica (HOUSTON, 1972 

apud DAL MOLIN, 2005).  

As cinzas obtidas através de processos de combustão controlada, com temperaturas 

entre 500ºC e 700ºC, têm características amorfas e possuem alta pozolanicidade, produzindo 

efeitos benéficos sobre as propriedades do concreto.  

A micro porosidade e a elevada área superficial das partículas da cinza da casca de 

arroz contribuem para a sua alta atividade pozolânica. Uma das grandes vantagens técnicas de 



                                                  

Capitulo. 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                            73 

Valtencir Lúcio de Lima Gomes - Doutorado em Engenharia Mecânica/PPGEM/CT 

 

sua utilização como adição mineral está na capacidade de reduzir drasticamente a 

permeabilidade do concreto.  

A cinza de casca de arroz constitui-se em um dos resíduos agro-industriais de maior 

produção no mundo. Seu aproveitamento como material pozolânico na construção civil é de 

extrema importância, tanto econômica quanto ecologicamente, pois impede seu descarte em 

forma de aterro, que seria um fator gerador de problemas ambientais de poluição do solo, do 

ar e de rios e córregos.  

m)  Filler  

O filler é um material finamente dividido, com partículas de diâmetro médio próximo 

ao do cimento, podendo ser constituído de materiais naturais ou materiais inorgânicos 

processados.  

Segundo Petrucci (1995), utiliza-se o filler principalmente nos seguintes casos: 

espessador de asfaltos fluidos; fabricação de mástiques betuminosos; preparação de 

argamassas betuminosas; preparação de concretos hidrocarbonatos; adição a cimentos; 

fabricação de borracha artificial; adição a concretos com consumos baixos de cimento para 

colmatar os vazios.  

O filler possui propriedades que corrigem os finos da areia e melhoram a qualidade e 

durabilidade do concreto, quando presentes em pequenas quantidades no mesmo. Dentre as 

propriedades de melhor desempenho estão: a trabalhabilidade, a massa específica, a 

permeabilidade, a exsudação e a tendência à fissuração (NEVILLE, 1995 apud DAL MOLIN, 

2005).  

Outros tipos de adições minerais que podem ser citados são os materiais com 

características não reativas que possuem a finalidade específica de dar cor às argamassas e 

concretos, como o pó de tijolo.  

n) Escória de Aciaria  

Grandes quantidades de escórias siderúrgicas são produzidas em todo o mundo, sendo 

as indústrias de ferro e aço as principais responsáveis pela geração destes materiais. As 
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escórias de alto-forno são produzidas durante a produção de ferro-gusa a partir do minério de 

ferro e as escórias de aciaria são produzidas durante a conversão do ferro-gusa em aço.  

A escória de aciaria e a escória de alto-forno resfriada ao ar são tradicionalmente 

utilizadas como agregado para base de estradas, devido às suas características adequadas de 

durabilidade, dureza, drenagem livre e resistência ao esmagamento por longos períodos. 

Outras importantes aplicações das escórias siderúrgicas são: base para lastro ferroviário, 

fabricação de lã mineral, uso agronômico para condicionamento de solos e preparação de 

terrenos e aterros.  

Em países da Ásia, onde há incentivos através de subsídios ao transporte do produto 

até os locais de aplicação, as escórias são amplamente utilizadas em recuperação de terrenos 

ao mar e aumento de área territorial.  

As escórias de aciaria são, portanto, resíduos siderúrgicos provenientes da fabricação 

do aço. Por serem ricas em óxido de cálcio (CaO) e óxido de magnésio, normalmente 

apresentam características expansivas, razão pela qual necessitam passar por um processo de 

envelhecimento prévio, para então poderem ser utilizadas como adição mineral. Este processo 

de estabilização preliminar é necessário para transformar o CaO em hidróxido de cálcio.  

As escórias de aciaria são muito usadas como agregados para pavimentos asfálticos, 

enchimentos e bases de rodovias, uma vez que apresentam características granulada ou 

peletizada, que é um material predominantemente amorfo e potencialmente reativo (DAL 

MOLIN, 2005). A granulação altera completamente as propriedades da escória, mantendo-a 

num estado semelhante a um líquido subarrefecido, ou seja, conserva no estado sólido a 

estrutura do líquido, apresentando-se no estado amorfo. A escória granulada apresenta 

estrutura vítrea e coloração amarelada, bege ou cinza, podendo apresentar propriedades 

cimentícias quando finamente moída.  

Diferentemente das cinzas volantes, a escória de alto-forno precisa ser moída até se 

atingir um nível desejável de tamanho das partículas ou de área superficial, dependendo do 

grau de ativação necessário e de fatores econômicos. Para ser utilizada como adição mineral, 

a escória de alto-forno também precisa passar pelo processo de secagem antes de ser moída.  
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A escória resfriada ao ar é geralmente aproveitada como agregado para bases de 

estradas e pavimentos asfálticos e também pode ser usada como agregado leve para o 

concreto e para isolamentos térmicos. Já a escória granulada é utilizada como adição ou 

substituto parcial do cimento Portland em misturas de concreto em betoneiras, bem como na 

fabricação de cimentos compostos, onde está presente no cimento Portland de alto-forno (CP 

III) e no cimento Portland composto com escória (CP II E).  

Alguns fatores que afetam a hidraulicidade das escórias de alto-forno são: grau de 

vitrificação, composição química, composição mineralógica e finura (moagem).  

Diferentemente das pozolanas, a escória de alto-forno finamente moída tem 

propriedades auto-cimentantes, ou seja, não necessita de hidróxido de cálcio para formar 

produtos cimentantes como o C-S-H. Porém, quando a escória de alto-forno hidrata-se por si 

só, a quantidade de produtos cimentantes gerados e as taxas de formação não são suficientes 

para a aplicação do material com fins estruturais. Combinada com o cimento Portland, a 

escória tem sua hidratação acelerada na presença de hidróxido de cálcio e gipsita.  

Os concretos compostos com escória granulada de alto-forno apresentam as seguintes 

características: boa durabilidade, alta resistência a meios sulfatados, menor calor de 

hidratação e maior ganho de resistência mecânica em longo prazo (LITTLE, 1999). 

2.9.2  Influência das Adições Minerais nas Propriedades do Concreto  

A incorporação de adições minerais permite a produção de materiais cimentícios com 

melhores características técnicas, pois provocam mudanças na estrutura interna da pasta de 

cimento hidratada. Dentre os principais benefícios decorrentes das adições minerais estão: a 

redução na porosidade capilar do concreto – responsável pelas trocas de umidade, íons e gases 

com o meio – e a diminuição das fissuras de origem térmica em função da redução do calor de 

hidratação (DAL MOLIN, 2005).  

As heterogeneidades na microestrutura da pasta de cimento hidratada, especialmente a 

existência de grandes poros e cristais na zona de transição, podem ser consideravelmente 

reduzidas com a introdução das partículas finas presentes nas adições minerais. À medida que 

as reações pozolânicas e cimentícias estão em curso, ocorre um declínio gradual no tamanho 

dos poros e dos produtos cristalinos de hidratação.  
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Segundo Kihara e Centurione (2005), as adições minerais podem produzir efeitos 

químicos e físicos na microestrutura do concreto.  

Como efeito químico das adições minerais, temos a sua capacidade de reação com o 

hidróxido de cálcio, produzido pela hidratação do cimento Portland, na formação adicional do 

C-S-H (silicato de cálcio hidratado), que é o responsável principal pela resistência das pastas 

de cimento hidratadas.  

Dentre os diversos efeitos físicos decorrentes das adições minerais ao concreto, temos: 

o efeito microfiller (aumento da densidade da mistura em função do preenchimento dos vazios 

pelas partículas das adições inferiores às partículas do cimento); o refinamento da estrutura de 

poros e dos produtos de hidratação do cimento; alteração da microestrutura da zona de 

transição (redução da exsudação, com diminuição da espessura da zona de transição e 

interferência no crescimento dos cristais), com consequente aumento de desempenho do 

concreto em termos de resistência mecânica e durabilidade. A resistência a ataques químicos e 

à fissuração térmica são aspectos da durabilidade do concreto que melhoram 

significantemente devido à incorporação das adições minerais.  

Várias propriedades do concreto, tanto no estado fresco quanto endurecido, são 

afetadas positivamente com o uso das adições minerais. A eficiência de uma adição mineral 

no comportamento do concreto pode variar em função da quantidade utilizada e das condições 

de cura, bem como em função da sua composição química, mineralógica e granulométrica. 

Porém, de uma maneira geral, os mecanismos pelos quais as adições minerais influenciam as 

propriedades do concreto fresco e endurecido dependem mais do tamanho, forma e textura 

das partículas do que da sua composição química. 

Mehta e Monteiro (1994) ressaltam que as adições minerais podem certamente 

melhorar as propriedades do concreto, no entanto não se deve esperar que venham compensar 

a baixa qualidade dos constituintes do concreto ou de um traço pobre.  
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2.9.3 Influência das Adições Minerais nas Propriedades do Concreto Fresco  

d) Aspectos reológicos e exsudação  

O uso das adições minerais altera as características reológicas do concreto devido à 

presença de grãos menores na mistura, pois o aumento na relação do volume de sólidos para o 

volume de água produz uma pasta com maior plasticidade e coesão. Dessa forma, os efeitos 

da exsudação e da segregação são reduzidos, em função do maior volume de finos e do menor 

consumo de água necessário para uma dada trabalhabilidade. Como conseqüência, 

características melhores são obtidas em relação a diversos aspectos, como a trabalhabilidade e 

a facilidade de bombeamento e acabamento do concreto.  

A segregação consiste na separação dos constituintes do concreto fresco, formando 

uma massa desuniforme. Para Mehta e Monteiro (1994), há dois tipos de segregação. O 

primeiro tipo é uma característica das misturas secas e consiste na separação dos agregados da 

argamassa do concreto, sendo uma de suas causas principais a vibração excessiva. O segundo 

tipo de segregação consiste na exsudação, que é característica das misturas de concreto muito 

fluidas.  

A exsudação resulta da inabilidade dos materiais componentes do concreto em reterem 

toda a água da mistura em estado disperso, enquanto os sólidos mais pesados estiverem 

assentando. Segundo Neville (1982), a exsudação é uma forma de segregação onde parte da 

água da mistura tende a subir para a superfície do concreto recém-aplicado, em função da 

incapacidade dos sólidos da mistura em reter toda a água de amassamento quando eles se 

acomodam. Ela faz com que a parte superior do concreto se torne excessivamente úmida, 

tendendo a produzir um concreto poroso e menos resistente, sujeito à desintegração pela 

percolação da água. 

Segundo Dal Molin (2005), pode-se afirmar que os concretos com adições minerais 

tendem a ser mais coesos, com redução considerável da tendência à segregação e exsudação, 

quando comparados a um concreto sem adição. Malhotra e Mehta (1996) relatam que 

concretos contendo cinzas volantes geralmente apresentam redução na segregação e 

exsudação, sendo desta forma adequados para o lançamento de concreto bombeável. Segundo 

estes mesmos autores, as escórias de alto-forno em geral são moídas até uma finura maior que 

a do cimento Portland comum e, portanto, uma dada massa de escória possui uma área 
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superficial maior do que a massa correspondente de cimento Portland. Sendo assim, nos 

concretos onde uma determinada quantidade de cimento Portland é substituída por uma 

quantidade equivalente de escória, a exsudação não será um problema.  

A exsudação em concretos contendo sílica ativa é consideravelmente mais baixa do 

que nos concretos de cimento Portland sem adição. Conforme mostrado na Figura 2.16, as 

partículas extremamente finas de sílica ativa se distribuem entre as partículas de cimento, 

reduzindo os canais de exsudação e permitindo que apenas uma pequena quantidade de água 

livre suba até a superfície do concreto recém-consolidado. A Figura 2.25 mostra o efeito da 

redução significativa da exsudação com o aumento na substituição do cimento por sílica ativa. 

 

Figura 2.25 - Exsudação em concretos com sílica ativa (CANMET, 1985 apud MALHOTRA e MEHTA, 1996)  

e) Consumo de água  

O consumo de água de concretos contendo adições minerais é um fator que depende 

principalmente das características físicas da adição mineral.  
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Muitos pesquisadores têm relatado que a substituição parcial de cimento Portland por 

certas adições minerais, como as cinzas volantes e a escória de alto-forno, provoca a redução 

no consumo de água em argamassas e concretos.  

O pequeno tamanho e a forma essencialmente esférica das partículas de cinza volante 

com baixo teor de cálcio exercem influência nas propriedades reológicas da pasta de cimento, 

causando uma redução no consumo de água necessário para um dado grau de 

trabalhabilidade. Segundo Neville (1997), as pequenas partículas de cinza volante mantêm os 

grãos de cimento adsorvidos em suas superfícies eletricamente carregadas, provocando um 

efeito dispersor no sistema, semelhantemente ao que ocorre com os aditivos redutores de água 

orgânicos.  

Assim como as cinzas volantes, as escórias tornam possível reduzir a quantidade de 

água requerida para uma dada consistência, em função do tamanho pequeno e estrutura vítrea 

de suas partículas. Segundo Meusel e Rose (1979) apud Malhotra e Mehta (1996), com um 

aumento na proporção de escória de alto-forno como material cimentício no concreto, há um 

aumento na medida do slump, indicando assim um menor consumo de água para o concreto 

com escória.  

Outras adições minerais, como a sílica ativa e a cinza da casca de arroz, podem 

provocar a necessidade de aumento no consumo de água quando adicionadas ao concreto, 

devido à sua extrema finura. Este problema, entretanto, pode ser resolvido com a utilização de 

aditivos plastificantes e superplastificantes.  

f) Calor de hidratação  

Segundo Mehta e Monteiro (1994), os compostos do cimento Portland são produtos 

que estão em um estado de energia elevada, por serem formados a partir de reações a altas 

temperaturas que não estão em equilíbrio. As reações de hidratação dos compostos do 

cimento Portland são exotérmicas, ou seja, os compostos do cimento reagem com a água para 

atingir estados de baixa energia, havendo neste processo a liberação de energia em forma de 

calor. O calor de hidratação é muitas vezes prejudicial à formação do concreto, sobretudo em 

estruturas de concreto massa, sendo motivo de grande preocupação por parte de calculistas e 

construtores.  
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De maneira geral, com a substituição do cimento pelas adições minerais, o calor de 

hidratação gerado é reduzido, uma vez que a quantidade de clínquer diminui, resultando em 

menor liberação de calor durante as reações químicas de hidratação. Dessa forma, o aumento 

de temperatura em grandes massas de concreto pode ser reduzido se o cimento for substituído 

por adições com reação lenta – como a escória de alto-forno, as pozolanas naturais, as argilas 

calcinadas ou a cinza volante – pois grande parte do calor é dissipado à medida que vai sendo 

gerado (DAL MOLIN, 2005). 

Considerando-se que a temperatura máxima em concreto massa é atingida em torno de 

sete dias após o lançamento, devido ao calor de hidratação, o uso de adições minerais 

contribui para reduzir a elevação de temperatura proporcionalmente à quantidade de cimento 

Portland substituído. Considera-se em geral o calor de hidratação total produzido pelas 

reações pozolânicas envolvendo adições minerais como sendo a metade do valor médio 

produzido pela hidratação do cimento Portland.  

A redução do calor de hidratação está diretamente relacionada com a durabilidade dos 

concretos à fissuração térmica. Sabe-se que concretos feitos em obras sem adições minerais 

sofrem uma perda de resistência em função do micro fissuramento no esfriamento, porém 

concretos contendo adições minerais em geral apresentam ganho de resistência, pois se 

beneficiam com a ativação térmica causada pela aceleração da reação pozolânica (MEHTA e 

MONTEIRO, 1994).  

Adições minerais de atividade moderada, como as pozolanas naturais e as cinzas 

volantes com baixo teor de cálcio, não apresentam interações químicas significativas com os 

produtos de hidratação do cimento durante os primeiros sete dias do processo de hidratação. 

Após este tempo é que as reações pozolânicas e cimentícias destes materiais geralmente se 

iniciam. As fissuras de origem térmica em idades iniciais causadas pelo rápido esfriamento do 

concreto quente podem, portanto, ser controladas através da substituição parcial de cimento 

por uma pozolana com estas características. Os efeitos da substituição de uma pozolana 

natural sobre o calor de hidratação de um cimento Portland podem ser vistos através do 

gráfico mostrado na Figura 2.26.  
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Uma importante vantagem do uso de pozolanas em concretos de alta resistência é que 

o risco de fissuração térmica é reduzido, pois relativamente menor calor de hidratação é 

liberado por unidade de resistência. 

  

Figura 2.26 - Efeito da substituição de pozolana natural sobre o calor de hidratação de um cimento Portland  

(MASSAZZA e COSTA, 1978 apud MALHOTRA e MEHTA, 1996) 

 

2.9.4 Influência das Adições Minerais nas Propriedades do Concreto Endurecido  

h) Resistência à compressão  

O uso de adições minerais, sobretudo a adição de pozolanas mais ativas ao concreto 

(sílica ativa, metacaulim e cinza de casca de arroz), causa uma melhora notável na sua 

resistência à compressão (DAL MOLIN, 2005). O aumento da resistência mecânica dos 

concretos com adições minerais está diretamente relacionado com o aumento da resistência da 

matriz na zona de transição, devido ao processo de refinamento dos poros e dos cristais 

presentes na pasta de cimento.  

Segundo Mehta (1987), aos 7 dias, a resistência à compressão nos concretos sem 

adição de pozolanas ainda é superior, se comparado ao concreto com adição, uma vez que a 

reação de hidratação das pozolanas ainda não foi suficiente para afetar a resistência. Porém, 

aos 28 dias, misturas contendo 10% de pozolanas já apresentam resistências superiores. 
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O resultado da resistência à compressão de concretos com utilização de escória de 

alto-forno como substituto do cimento depende de alguns fatores, como o tipo, a finura e a 

proporção de escória utilizada, o tipo de cimento e a relação água/aglomerante 

(MALHOTRA, 1987). Em geral, nos primeiros dias, a resistência dos concretos com escória é 

inferior à resistência dos concretos convencionais. Após 7 dias os valores das resistências se 

tornam próximos e, com 28 dias em diante, as resistências nos concretos com escória tendem 

a ser maiores.  

Segundo Malhotra e Mehta (1996), quando o concreto de cimento Portland é curado 

em temperaturas que excedem 30°C, observa-se um aumento na resistência nas primeiras 

idades, porém um decréscimo acentuado na resistência do concreto endurecido. Já um 

concreto com adição de cinzas volantes comporta-se de forma completamente diferente. 

Conforme o gráfico da Figura 2.27, que mostra a forma como a temperatura atingida durante 

os primeiros dias de cura influencia na resistência do concreto aos 28 dias, percebe-se que, em 

contraste com a perda de resistência que ocorre com o cimento Portland comum, os concretos 

contendo cinza volante apresentam ganho de resistência devido ao aquecimento. Isto possui 

grande valor em construções envolvendo concreto massa ou em construções de concreto em 

elevadas temperaturas. 

 

Figura 2.27 - Efeito do aumento de temperatura durante a cura no desenvolvimento da resistência à compressão 

em concretos (BAMFORTH, 1980 apud MALHOTRA e MEHTA, 1996) 

Vários fatores exercem influência sobre a resistência final do concreto com adições 

minerais, como: condições de cura, quantidade da adição mineral, tamanho das partículas, 
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relação água/cimento, presença de superplastificantes, etc. Em geral, a adição de 

superplastificantes é essencial para se alcançar uma dispersão eficiente das adições minerais 

no concreto, pois age no sentido de compensar a maior demanda de água pelas partículas 

menores, potencializando o efeito físico-químico da adição pozolânica. 

i) Resistência à tração  

Com as adições minerais, os fatores que levam ao aumento na resistência à 

compressão dos concretos – como a redução na porosidade da matriz e da zona de transição – 

são basicamente os mesmos que levam ao aumento na resistência à tração. Porém, segundo 

Dal Molin (2005), o aumento da resistência à compressão decorrente do efeito microfiller não 

corresponderá a um aumento proporcional na resistência à tração. Isso porque a resistência à 

tração só terá um aumento significativo a partir da consolidação das reações pozolânicas das 

adições minerais, com consequente redução do tamanho e concentração dos cristais de 

hidróxido de cálcio na zona de transição. 

j) Resistência à flexão  

A resistência à flexão em concretos com adição de escória de alto-forno, com idade a 

partir de 7 dias, é geralmente igual ou superior à resistência correspondente em concretos sem 

adição, conforme avaliação de Hogan e Meusel (1981) apud Malhotra e Mehta (1996). O 

aumento na resistência à flexão no concreto com escória se deve em parte à maior aderência 

entre os aglomerantes (escória-cimento) e os agregados, devido à forma e superfície das 

partículas de escória.  

Quanto aos concretos contendo cinzas volantes e sílica ativa, pesquisas apontadas por 

Malhotra e Mehta (1996) mostram que, sob condições normais de cura, a resistência à flexão 

é basicamente a mesma em relação aos concretos com cimento Portland sem adições.  

k) Fluência ou deformação lenta  

Segundo Bamforth (1980) apud Malhotra e Mehta (1996), estudos de fluência feitos 

com concretos adicionados com cinzas volantes e escória granulada de alto-forno mostram 

que nos concretos com idade acima de 24 horas submetidos a carregamento, os efeitos 
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causados pela adição de cinzas volantes e escória foram de reduzir significativamente a 

magnitude da deformação lenta (Figura 2.28). 

 

Figura 2.28 - Deformação lenta em concreto com e sem escória granulada de alto-forno, com relação tensão-

resistência constante de 25% (BAMFORTH, 1980 apud MALHOTRA e MEHTA, 1996). 

l) Retração térmica  

A hidratação ou pega da pasta de cimento Portland é seguida pela evolução do calor 

que leva a um aumento na temperatura do concreto. De uma forma geral, a substituição de 

cimento Portland por adições minerais resulta em uma redução significativa neste aumento de 

temperatura, tanto no concreto fresco quanto endurecido. Esta propriedade tem importância 
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especial no concreto massa, onde o resfriamento subsequente a um aumento de temperatura 

pode levar à fissuração. Dados obtidos por Elfert (1973) apud Malhotra e Mehta (1996) 

mostram o efeito redutor que a adição de cinzas volantes e de folhelho diatomáceo calcinado 

provoca no aumento de temperatura do concreto massa (Figura 2.29). 

 

Figura 2.29 - Influência das pozolanas no aumento da temperatura do concreto (ELFERT, 1973 apud  

ALHOTRA e MEHTA, 1996) 

 

m) Módulo de deformação  

Para Dal Molin (2005), embora estudos comprovem a existência de relação entre o 

módulo de deformação e a resistência à compressão, os aumentos nos níveis de resistência à 

compressão obtidos em concretos com adições minerais não se reproduzem com o mesmo 

grau de intensidade nos valores de módulo de deformação, pois o fator limitante para as 

causas do seu aumento está relacionado com as características do agregado.  

Segundo Rocha (2005), com a utilização de metacaulim de alta reatividade em 

concretos de cimento Portland, o módulo de elasticidade do concreto pode ter um aumento de 

até 15%. 
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n)  Retração por secagem  

Para Coutinho (1994), a substituição de cimento por pozolana leva ao aumento da 

retração nas primeiras idades, porém, em longo prazo, maiores extensões somente são 

observadas com porcentagens de substituição superiores a 20%. O mesmo autor ainda sugere 

que, quando se introduz escória de alto-forno ao concreto, a retração em geral não é afetada, a 

não ser em casos de baixa relação água/cimento (a/c) ou cura inicial de curta duração, quando 

um pequeno aumento da retração pode ser observado. De forma semelhante, a introdução de 

sílica ativa também não altera a retração se a relação água/cimento se mantiver inalterada. 

Segundo Rocha (2005), a retração por secagem de pastas de cimento com a utilização de 

metacaulim é menor, se comparada às pastas de cimento sem adições.  

2.9.5 Efeitos das Adições Minerais na Durabilidade do Concreto  

h)  Porosidade capilar e permeabilidade  

A confecção de concretos com baixa porosidade capilar é de extrema importância para 

a durabilidade das construções, pois os processos de deterioração estão relacionados com os 

mecanismos de absorção, através dos quais íons agressivos penetram juntamente com a água 

no interior do concreto.  

Dentre todas as causas relacionadas com a falta de durabilidade do concreto, a mais 

importante é a permeabilidade excessiva. Concretos permeáveis são vulneráveis ao ataque 

químico da maioria das classes de agentes agressivos. Para que o concreto seja durável, o 

concreto de cimento Portland deve ser relativamente impenetrável.  

As adições minerais atuam no sentido de formar um concreto com maior capacidade 

de impedir a passagem de água em seus poros capilares. Isto se deve ao fato de reagirem com 

o hidróxido de cálcio resultante da hidratação do cimento, gerando compostos estáveis e 

resistentes – como os silicatos e os sílico-aluminatos de cálcio hidratado – que se precipitam 

nos canais capilares da pasta de cimento endurecida, causando redução na permeabilidade e 

absorção do concreto. 

A incorporação de adições minerais como cinzas volantes, sílica ativa, escória 

granulada de alto-forno e pozolanas naturais ao concreto resulta em produtos cristalinos de 
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menor dimensão e poros mais finos na pasta de cimento hidratada, em especial na zona de 

transição agregado/pasta de cimento, levando a um decréscimo na permeabilidade. Esta 

redução na permeabilidade é muito maior nos concretos com adição de sílica ativa e cinza de 

casca de arroz, devido à sua alta pozolanicidade.  

i) Resistência a sulfatos  

A incorporação de adições minerais ao concreto geralmente melhora a resistência a 

águas ácidas, sulfatadas e marinhas, devido à reação pozolânica, a qual é acompanhada por 

uma redução na permeabilidade e no teor de hidróxido de cálcio do produto hidratado 

(MEHTA e MONTEIRO, 1994).  

A resistência a sulfatos e ácidos nos concretos contendo adições minerais é 

influenciada pelos seguintes fatores: o tipo e quantidade do cimento utilizado, o tipo e 

quantidade da adição mineral, as características físicas da adição, a relação água/material 

cimentício e as condições de cura.  

O uso de adições minerais contribui para o aumento da resistência química a sulfatos 

dos concretos, pois reduzem a permeabilidade do concreto, dificultando o acesso e difusão 

dos sulfatos na matriz de cimento. As adições minerais também reagem com o hidróxido de 

cálcio resultante da hidratação do cimento para formar silicato de cálcio hidratado (C-S-H), 

reduzindo a quantidade de hidróxido de cálcio disponível para combinar com os sulfatos 

presentes e gerar compostos com características expansivas, como a etringita.  

Estudos feitos por Fiskaa (1973) apud Malhotra e Mehta (1966), com vários tipos de 

concretos expostos a águas ácidas e sulfatadas por longos períodos, revelam que o concreto 

com adição de sílica ativa apresenta alta resistência a sulfatos, devido aos seguintes fatores: o 

refinamento dos poros na estrutura do concreto, resultando em transporte reduzido de íons 

agressivos; a baixa quantidade de hidróxido de cálcio na pasta de cimento hidratada; o 

aumento na quantidade de alumínio incorporado aos produtos de hidratação, reduzindo a 

quantidade de óxido de alumínio disponível para a formação de etringita.  

Bakker (1983) descobriu que concretos contendo grandes quantidades de escória 

apresentam uma elevação na resistência a sulfatos, devido à redução na permeabilidade do 

concreto aos íons e água. Hogan e Meusel (1981) comprovaram que misturas de cimento e 
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escória granulada de alto-forno em 40 a 65% de substituição resultaram em argamassas com 

resistência superior a ataques por sulfatos (Figura 2.30) 

. 

Figura 2.30 - Resistência a sulfatos em argamassas com adição de escória (HOGAN e MEUSEL, 1981).  

 

j) Ciclos de congelamento e descongelamento  

De maneira geral, concretos com incorporação de adições minerais possuem excelente 

durabilidade aos ciclos repetitivos de congelamento e descongelamento, desde que tenham 

atingido a devida maturação e possuam sistema de vazios de ar adequado.  

Estudos realizados em cimentos contendo adições minerais, quando iniciados após 

períodos de cura mais longos, indicam que os mesmos desenvolvem resistências superiores ao 

congelamento e descongelamento, se comparadas às resistências do cimento Portland sem 

adições (BROWN et al., 1976 apud MALHOTRA e MEHTA 1996).  

Segundo Virtanen (1983) apud Malhotra e Mehta (1996), concretos com ar 

incorporado contendo adições de escórias de alto-forno, cinzas volantes ou sílica ativa, 

apresentam uma melhor resistência ao congelamento do que os concretos de cimento Portland 

correspondentes. Tal desempenho também foi observado em concretos com incorporação de 

cinzas de casca de arroz.  
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k) Reação álcali-agregado  

A reação álcali-agregado caracteriza-se pela expansão e fissuração do concreto como 

resultado de reações químicas envolvendo íons alcalinos do cimento e outras fontes (aditivos, 

agregados contaminados com sais, penetração de água do mar, etc.), íons hidroxila e certos 

constituintes silicosos que podem estar presentes no agregado. Tal fenômeno leva o concreto 

à perda de resistência, elasticidade e durabilidade (MEHTA e MONTEIRO, 1994).  

A presença das adições minerais com atividade química tem papel fundamental no 

combate à reação álcali-agregado, ao inibir ou atenuar as reações expansivas que ocorrem 

entre os álcalis do cimento e os agregados potencialmente reativos. Segundo Dal Molin 

(2005), isso ocorre porque as adições minerais: a) reduzem a permeabilidade do concreto, 

resultando em menor absorção de água, que é responsável pela expansão do gel álcali-sílica; 

b) provocam a redução do total de álcalis do aglomerante ao substituir parte do cimento; c) 

provocam o consumo de parte dos álcalis pela reação pozolânica, reduzindo a quantidade 

disponível para reagir com os agregados reativos.  

Pesquisas realizadas com concretos para verificar a atuação de uma cinza de casca de 

arroz sobre a reação álcali-agregado (ANDRADE et al., 1993 apud DAL MOLIN, 2005) 

comprovaram que a incorporação da cinza de casca de arroz reduziu de maneira significativa 

a expansão média, conforme gráfico na Figura 2.31. 

 

Figura 2.31 - Expansão média em função do tempo e da porcentagem de substituição de cinza de casca de arroz 
(ANDRADE et al., 1993 apud DAL MOLIN, 2005) 
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l) Corrosão de armaduras  

A permeabilidade aos íons cloreto é um ponto crítico em estruturas de concreto 

armado expostas a ambientes contendo agentes agressivos, como águas marinhas e sais de 

degelo. Os íons cloreto destroem a camada passivadora de óxido de ferro presente sobre a 

armadura, tornando-a vulnerável à corrosão. Assim, como medida de proteção contra a 

corrosão, deve-se reduzir a mobilidade dos íons cloreto para dentro do concreto.  

Devido à diminuição da permeabilidade provocada pelo refinamento dos poros e pelo 

aumento da densidade na matriz no concreto, as adições minerais, como a sílica ativa, 

contribuem para reduzir a penetração de cloretos e a entrada de umidade e oxigênio no 

interior do concreto, aumentando a sua resistividade e atuando na prevenção contra a corrosão 

das armaduras.  

Pesquisas têm mostrado que a incorporação de escória granulada de alto-forno à pasta 

de cimento contribui para a transformação de grandes poros presentes na pasta em poros 

menores, levando assim a um decréscimo na permeabilidade da matriz e, consequentemente, 

do concreto. 

m) Carbonatação  

O processo de carbonatação consiste na formação de carbonato de cálcio a partir do 

hidróxido de cálcio e, em menor escala, dos silicatos e aluminatos de cálcio na pasta de 

cimento hidratada, que reagem em condições de umidade com o dióxido de carbono da 

atmosfera. A carbonatação reduz a alcalinidade do concreto, podendo levar à destruição da 

camada protetora de óxido de ferro que está normalmente presente na superfície das 

armaduras de aço. A taxa com que o concreto sofre a carbonatação é determinada pela sua 

permeabilidade, pelo grau de saturação com água e pela massa de hidróxido de cálcio 

disponível.  

Independente do tipo de adição mineral utilizada no concreto, o grau de carbonatação 

dos concretos com adições não será diferente dos concretos de cimento Portland sem adições, 

dentro das mesmas condições de cura e com relação água/cimento equivalente. Como o 

concreto contendo adições minerais leva mais tempo para atingir o mesmo nível de maturação 
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do concreto de cimento Portland comum, torna-se importante realizar uma cura apropriada do 

mesmo.  

De maneira geral, a carbonatação não representa um problema em concretos 

adequadamente curados, com baixa relação água/cimento e bom controle de qualidade. Isto 

também se aplica a todos os concretos contendo adições minerais.  

n) Resistência ao fogo  

De acordo com estudos realizados por Jahren (1989) apud Malhotra e Mehta (1996), 

há pouca ou nenhuma evidência de que as adições minerais, como a sílica ativa, causem 

algum efeito adverso na resistência ao fogo de concretos de alta resistência, tendo como 

fatores intervenientes mais importantes as características físicas do sistema após o 

endurecimento e as condições de uso do concreto. 

2.9.6 Importância das Adições Minerais para o Desenvolvimento Sustentável  

Milhões de toneladas de subprodutos de usinas e indústrias – como fornos de usinas 

termoelétricas que empregam carvão como combustível e fornos metalúrgicos que produzem 

ferro fundido, silício metálico e ligas de ferrosilício – são produzidos a cada ano nos países 

industrializados.  

O acúmulo destes subprodutos em aterros representa não só uma perda de material 

como também uma fonte de graves problemas de poluição ambiental. Seu aproveitamento 

como agregado para concreto e em subleitos de rodovias é uma alternativa de descarte que 

não utiliza o potencial destes materiais pozolânicos e cimentantes. Com adequado controle de 

qualidade, tais subprodutos industriais podem ser incorporados ao concreto, seja na forma de 

cimentos Portland compostos, seja como adições minerais. Na condição de substituto parcial 

do cimento Portland no concreto, estes materiais proporcionam uma economia notável de 

energia e custos (MEHTA e MONTEIRO, 1994).  

Como substituto parcial do clínquer calcário calcinado na fabricação do cimento, o uso 

da escória representa uma considerável redução no consumo de energia e nas emissões de 

CO2 na atmosfera, já que a fabricação do clínquer é baseada na queima de óleo, gás e/ou 

carvão em altas temperaturas, durante o processo de calcinação.  
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A redução de poluição gerada na produção de cimentos com adição de escórias e 

pozolanas é muito significativa, em função da redução das emissões de gás carbônico, 

considerando que, para cada tonelada de clínquer produzido, uma tonelada de CO2 é lançada 

no meio ambiente (DAL MOLIN, 2005).  

A energia associada à produção de concretos pode ser consideravelmente reduzida, 

pois o cimento Portland é o componente que mais requer energia para ser produzido na 

mistura de concreto, enquanto que os subprodutos pozolânicos e cimentícios provenientes de 

usinas térmicas e metalúrgicas requerem pouco ou nenhum dispêndio de energia em sua 

produção. John (1995) apud Dal Molin (2005) afirma que a utilização de escórias e pozolanas 

permite a produção de cimentos sem a calcinação da matéria-prima, gerando uma redução no 

consumo energético de até 80%.  

Com a incorporação de adições minerais na produção de cimentos e concretos a 

redução no consumo de energia ocorre não apenas porque esses produtos incorporam grandes 

quantidades de energia, como também porque as distâncias de transporte de matérias-primas 

são geralmente reduzidas. 

Segundo Isaia & Gastaldini (2004) apud Dal Molin (2005), após estudos feitos em 

concretos com baixo consumo de cimento e elevado conteúdo de adições minerais 

(substituição de cimento por 70% de escória e 20% de cinzas volantes), verificou-se que é 

possível reduzir o consumo de energia, a emissão de CO2 e o custo do metro cúbico do 

concreto em torno de 55%, 88% e 5% respectivamente, podendo-se ao mesmo tempo 

aumentar em 40% o índice médio de durabilidade, em comparação com os concretos sem 

adições. Conclui-se também que, se apenas 3,5% da produção mundial de concreto fosse 

realizada com 90% de adições minerais, a produção de clínquer não necessitaria ser 

aumentada além dos níveis atuais, tornando a indústria do cimento e concreto sustentável.  

Segundo Little (1999), a utilização de resíduos, a exemplo das escórias, é benéfica ao 

meio-ambiente, na medida em que se pode substituir minerais não metálicos cuja extração 

impacta o meio-ambiente, como brita, areia, calcário, rocha fosfática e outros. O uso da 

escória – tanto como adição mineral quanto como substituto parcial do clínquer na fabricação 

de cimento – reduz a necessidade de consumo destes recursos naturais primários e não 

renováveis, além de representar uma redução na quantidade de material a dispor em aterros ou 
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estocar em pilhas, redução no consumo de energia e diminuição nas emissões de CO2 – 

fatores estes que geram grande impacto ambiental.  

Segundo Coutinho (1997), outro fator ligado ao grande desenvolvimento da aplicação 

de subprodutos industriais, como as cinzas volantes, resulta da necessidade do aproveitamento 

dos produtos de despoeiramento dos fumos que vão poluir a atmosfera dos grandes centros 

industriais. 

2.9.7 Diatomita 

Existem relatos do emprego da diatomita desde o império Romano (532d.C), quando 

era utilizada na fabricação de tijolos para construção devido a sua leveza. Em 1860, com a 

descoberta dos grandes depósitos de diatomita de Henover, na Alemanha, deu-se inicio a sua 

utilização industrial na fabricação de papel absorvente de líquidos. Por volta de 1976, a 

diatomita começou a ser empregada nos Estados Unidos como substituta da polpa de papel, 

algodão e filtro de celulose e asbestos. No Brasil, os estudos das algas diatomáceas tiveram 

seu inicio registrado em 1880, com uma classificação de algas de acordo com o ambiente 

lacustre, tendo recebido a denominação de Actinella brasiliensis. 

 O material diatomáceo formou-se em épocas recentes em terrenos de sedimentação, 

principalmente, em zonas de formação lacustre e oceânicas, dispostas em camadas delgadas 

ou espessas entre argilas. A estrutura em carapaças das diatomitas é resultado de um processo 

denominado pseudomorfismo, no qual a matriz orgânica constituída pelas algas diatomáceas 

sofre um processo de substituição por sílica, originando uma matriz mineral. A fixação da 

sílica pelas algas diatomáceas está ligada à história geoquímica da decomposição das argilas 

cauliniticas por via biológica, e presume-se que estas algas incorporam a sílica das argilas 

para constituir o seu material de estrutura, de modo que o silício está presente na ordem de 2 a 

10% no semilíquido de cada de cada célula (SOUZA, 1962). O crescimento e a reprodução 

destas algas só se dão em condições ambientais favoráveis, ou seja, em meio não tóxico onde 

haja, também, condições adequadas para a ocorrência da fotossíntese (bacias rasas), rico em 

nutrientes e sílica (MORO, 1977). 

 A diatomita é classificada como um mineral industrial não metálico. Devido a sua 

morfologia e a não reatividade com a maioria dos ácidos e bases, a diatomita pode ser 
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aplicada em produtos e processos, como matéria prima, insumo, aditivo, carga, abrasivo, 

isolante e auxiliar de filtração, sendo que esta ultima representa, em geral, 53% das aplicações 

(DNPM,2002). Como auxiliar de filtração, seus usos mais comuns são: filtração de água, 

vinhos, sucos de frutas, cervejas, óleos, corantes, etc. a diatomita pode ser útil em diversos 

segmentos industriais, tais como: indústria cerâmica, agricultura e alimentação (BATISTA, 

1973; MORO,1981). Suas características e propriedades físico-químicas permitem esta 

variedade de aplicações em diferentes segmentos industriais desde agente filtrante e isolante, 

agente de carga industrial ou enchimento (fabricação de tintas, papel e borrachas), como 

também agente de suporte absorvente na fabricação de fertilizantes, inseticidas, herbicidas, 

pilhas elétricas e dinamite, aplicado também como agente abrasivo quando isento de grãos de 

quartzos (MELO, 1989). 

 A diatomita é um material pulverulento, leve e de estrutura alveolar, apresentado no 

estado bruto, cores que, dependendo do teor de matéria orgânica e óxido de ferro existente, 

variam de branco ao cinza e sua aspereza ao tato assemelha-se ao giz. As frústulas das 

diatomáceas têm dimensões que variam, de 4 a 500 µm e são formadas basicamente de sílica 

amorfa hidratada ou opalina ( que possui elevada resistência, sendo as partículas rígidas e 

abrasivas) e impurezas como argilominerais, quartzo, óxido de ferro, alumínio, sódio, 

potássio, cálcio, magnésio, titânio, matéria orgânica, etc. (MORO,1977;BICUDO,1970). 

A estrutura da diatomita é constituída principalmente de sílica amorfa hidratada (Si 

O2.nH2O), e a quantidade de água livre pode variar de 10 a 60% do seu peso e a sílica pode 

chegar a valores superiores a 90% de sua estrutura. Além disso, a diatomita pode ser 

constituída de alumina, ferro, metais alcalinos terrosos. As diatomitas podem também estar 

associadas a minerais co-depositados como a argila, areias quartzosas, mica, feldspatos, 

carbonatos (SOBRINHO, 1979; FRANÇA e LUZ, 2005; PIMENTEL e PACCOLA, 2007; 

SOUZA et al2003) e ainda em menor frequência podem ser encontradas associadas à pirita, 

enxofre e manganês (FRANÇA et all.,2008). A sua coloração pode variar dependendo do teor 

de matéria  orgânica e óxidos de ferro existentes na diatomácea, essa coloração pode variar de 

branco a cinza escuro (BRAGA, 2008). 

As propriedades físico-químicas estão relacionadas de forma intrínseca com a 

morfologia das carapaças, textura, empacotamento, natureza da superfície de sílica e 

impurezas solidas (DNPM, 2002; BATISTA, 1973; SANTOS, 1975), apresentando as 
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seguintes características físicas e químicas (ABREU, 1973; BATISTA, 1973): dureza (escala 

Morh): 1,0 a 1,50 em função da porosidade das partículas microscópicas; peso específico: 

1,90 a 2,35 g/cm
3
, quando calcinada oscila de 0,20 a 0,50 g/cm

3
, massa especifica relativa: 

2,10 a 2,30 g/cm
3
, densidade aparente: 0,12 a 0,50 g/cm

3
, quando calcinadas; sistema 

cristalino; amorfo; ponto de fusão: 1400
o
 a 1650

o
C; traço: opaco ou terroso; clivagem: 

ausente; hidro fluorídrico (HF); índice de refração: 1,42 a 1,48%; condutividade térmica: 

baixa em virtude da baixa porosidade de 0,49 a 0,77Kcal/h.cm.
o
C; massa especifica real: 2,1 a 

2,3 g/cm
3
, porosidade 80 a90%, quando material é compactado sem compactação. 

Quimicamente, a diatomita apresenta alto teor de sílica e baixos teores de Al2O3, 

Fe2O3, CaO, MgO e demais impurezas que, dependendo do tipo de aplicação, têm ou não que 

serem removidas total ou parcialmente de sua composição (LIMA,2005). 

Muitos dos estudos com diatomita no Brasil, envolvem pesquisas físicas, químicas, 

localização de jazidas, extração, beneficiamento, comercialização e aplicação (ABREU, 

1973). Há, entretanto, estudos mais antigos envolvendo microscopia ópticas de diatomitas. 

Estudos atuais de microscopia eletrônica de varredura, descrevendo a morfologia de carapaças 

de diatomáceas brasileira têm sido realizados (BICUDO,1970; ANDRADE, 1975). A 

caracterização de diatomáceas por microscopia eletrônica de transmissão, para fins 

tecnológicos, também tem sido realizada (SOUZA, 1962; HOFFMANN,1948). 

Ensaios físicos e químicos tais como: analise química, difração de raios-X, alvura, teor 

de sílica da diatomáceas, analise térmica diferencial, microscopias ópticas e eletrônicas forma 

realizados para diatomitas de diferentes estados brasileiros, tendo concluído a existência de 

impureza de argilominerais do grupo de caulinita (MORO,1977). 

As diatomáceas fósseis são classificadas com base na sua morfologia e desenho dos 

orifícios classificados como primários, secundários, e terciários. Assim, a diatomita em pó é 

um sistema sólidos poroso com área especifica de 1 a 4 cm
2
/g, mesmo que as carapaças não 

apresentem dimensões coloidais (MORO,1977). A característica que controla de uma forma 

geral as propriedades físicas e, consequentemente, a maioria das aplicações industriais das 

diatomitas são as configurações estruturais, sendo estas uma característica do gênero das 

diatomáceas (BATISTA, 1973). 
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As presenças de sílica, argila, e matéria orgânica representam o critério básico para a 

classificação da qualidade dos depósitos de diatomitas, em classes A, B e C (DANTAS, 

1982). A classe A representa teores de sílica, argila e matéria orgânica, respectivamente, 

maior que 60%menos ou igual a 35% e menor ou igual a 15%; classe B, sílica de 51 a 60%, 

argila de 26 a 35% e matéria orgânica de 16 a 35%; a classe C tem teor de sílica menos que 

50%, argila maior que 35% e matéria orgânica maior que 30%. A classe C é anti econômica 

em seu aproveitamento, sendo geralmente utilizada para a construção civil; A classe B pode 

ser economicamente aproveitável e a classe A é considerada uma jazida de primeira 

qualidade. 

A produção mundial estimada de diatomita foi de 1.960 mil toneladas em 2004 

(COSTA, 2006). Os estados Unidos lideram o mercado produtor e consumidor mundial de 

diatomita, com uma produção estimada em torno 635 mil toneladas/ano ou 32,4% da 

produção mundial. Em termos de reservas, os recursos existentes de minérios de diatomita são 

suficientes para suprir o mercado mundial em uma necessidade futura. Os Estados Unidos e a 

China são considerados os maiores detentores de recursos de diatomita. Suas reservas somam 

juntas cerca de 910 milhões de toneladas. No Brasil, em se tratando de reservas oficiais 

(medidas +indicadas), inclusive reavaliadas, estima-se que as mesmas sejam da ordem de 2,6 

milhões de toneladas (FRANÇA, 2006). As reservas brasileiras estão assim distribuídas: 

Bahia, 1.171 mil toneladas (44%),  

Nos municípios de Ibicoara, Medeiros Neto, Mucugê e Vitoria da Conquista; Rio 

Grande do Norte, 994 mil toneladas (37,4%), nos municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, 

Macaíba, Maxaranguape, Rio do Fogo, Nísia Floresta e Touros; Ceará, 439 mil toneladas 

(16,5%), nos municípios de Aquiraz, Aracati, Camocim, Horizonte, Itapipoca e Maranguape; 

Rio de janeiro, 38 mil toneladas (1,4%), nos municípios de Campos dos Goitacazes; São 

Paulo, 19 mil toneladas (0,7%), no município de Porto Ferreira (HOFFMANN, 1948). No Rio 

Grande do Norte, as primeiras descobertas dos depósitos de diatomita foram registradas na 

década de 1930, nos municípios de Ceará-Mirim, Macaíba e são José de Mipibu, mas somente 

em 1940 surge Grupo Sinval Duarte Pereira S.A. – Agro Industria e Mineração, constituindo-

se no maior produtor nacional já que apresentava produtos de boa qualidade (BATISTA, 

1983). 
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A lavra de diatomita, em se tratando de um sedimento de fácil remoção, se dá pelo 

auxilio de uma pá escavadeira, não precisando de uso de explosivos. Quando os depósitos da 

diatomita encontram-se em lagos, sua remoção é feita por dragagem. Segundo França (2001) 

a diatomita é um sedimento com umidade variando de 30 a 60% em alguns casos, onde o 

clima é favorável, o sedimento passa por uma secagem ao sol antes de submetê-las no 

processo de beneficiamento. 

A produção de diatomita consiste em três etapas distintas: lavra, beneficiamento e 

calcinação. Os depósitos diatomíticos são formados por terraços secos e submersos (em 

lagoas, estuários, baias fechadas), existindo lavras a céu aberto, dragagens e túneis. A lavra é 

feita com remoção da matéria orgânica e vegetação, presente na superfície da mina. A 

diatomita é lavrada e depositada em tanque com água para a que ocorra a formação de uma 

polpa em seguida ser levada para tanques de decantação onde ocorrerá a separação da argila. 

A calcinação da diatomita é feita com adição de um fundente que tem como função auxiliar 

na aglomeração das partículas e na escorificação das impurezas. Essa mistura é encaminhada 

ao forno de calcinação cuja temperatura varia de acordo com o teor de matéria orgânica na 

diatomita. Depois de calcinada a diatomita é resfriada e desagregada. Os produtos obtidos são 

submetidos a ensaios específicos de acordo com a finalidade de sua futura aplicação. 

No mercado são oferecidos três tipos de produtos de diatomita: o natural, com mais de 

60% de umidade, é seco ao sol, moídos e classificados em ciclones; este produto quando 

calcinado em temperaturas elevadas (950
o
C) é comercializado como produtos calcinado e 

possui ainda o produto calcinado com fundente (Na2CO3, NaCl, NaOH) (MELO, 1989). 

Muitos dos estudos com diatomita no Brasil (SOUZA, 2003) envolvem pesquisas 

físicas, químicas, extração, beneficiamento, comercialização e aplicações. Estudos atuais de 

microscopia eletrônica de varredura, descrevendo a morfologia de carapaças de diatomáceas 

brasileiras têm sido realizados. Com relação ao emprego da diatomita como aditivo em 

argamassas colantes não foi encontrada nada na literatura.  A diatomita foi utilizada neste 

trabalho em argamassas colantes como substituição do aditivo à base de celulose com o 

objetivo de obter formulações viáveis tecnicamente. 

Na figura 2.32 são mostradas algumas carapaças de diatomita, com imagens 

obtidas através de um microscópio eletrônico de varredura –MEV. As carapaças possuem 
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formato cilíndrico e navicular (que é denominada desta forma por se assemelhas a um navio) 

além de apresentar poros circulares e elípticos, tipicos da família das Naviculaceae.  

 

Figura 2.32 – detalhe da diatomita de formato cilíndrico e navicular –CETEM 

A análise de difração de raios-X da diatomita serve para identificar as fases 

cristalinas e amorfas deste material. 

Segundo SANTOS, 2012, a diatomita apresenta caráter amorfo, ou seja 

material pozolânico, com picos de quartzo (SiO2) assim com a presença de picos 

significativos de caulinita, além de uma halo amorfo correspondente ao material amorfo 

presente na amostra, característico da diatomita que é considerada uma sílica amorfa 

observada conforme difratograma exposto na figura 2.33. 

 

Figura 2.33– Difratograma de raio-X , onde C= Caulinita e Q= Quartzo (SANTOS, 2012) 
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A microscopia da diatomita evidencia a distribuição de grãos sólidos. No aspecto 

morfológico da diatomita, observarem-se que as frústulas diatomáceas intactas possuem 

formato cilíndrico e navicular (figura 2.34), além de apresentar poros circulares e elípticos, os 

quais designam a elevada propriedade filtrante deste material com alta área superficial que 

contribui para o aumento da retenção da água , propriedade apresentada pelo látex.  

 

Figura 2.34 – Detalhe do formato cilíndrico e navicular da diatomita, com poros circulares e elípticos, obtidos 

por MEV (SANTOS, 2012) 

2.10 AS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NOS REVESTIMENTOS 

 As manifestações patológicas relacionadas à falha de aderência dos revestimentos 

muitas vezes geram a queda de fragmentos e influenciam fatores importantes das edificações 

com sua durabilidade, aspecto, estanqueidade e segurança ( Figura2.4).  

De acordo com Moura (2007), um levantamento realizado por Costa (2005) em obras 

localizadas em Porto Alegre apontam as fissuras e descolamentos como sendo as 

manifestações patológicas de maior ocorrência, totalizando, aproximadamente, 67% das 

patologias de revestimentos apresentadas no estudo. Segundo Candia e Franco (1998), 

problemas relacionados com falhas nos revestimentos existem no mundo inteiro, Gaspar et al. 

(2007)  afirmam que a perda de aderência entre a argamassa e a parede manifesta-se através 

do destacamento da argamassa em relação ao suporte ou pela perda da coesão do material que 

constitui a camada final revestimento. 
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Tabela 2.4  – manifestações patológicas em argamassa 

Manifestações Aspectos observados 
Causas prováveis atuando 

com ou sem simultaneidade 

Fase de origem segundo as 

decisões tomadas 

Eflorescências 
Manchas de umidade; pó 
branco acumulado sobre a 
superfície. 

Umidade constante; sais 
solúveis presentes no 
componente de alvenaria; sais 
solúveis presentes na água de 

amassamento ou umidade 
infiltrada; cal não carbonatada. 

Projeto do edifício; 

especificação de materiais e 

componentes; produção da 

argamassa; execução em obra. 

Bolor 
Manchas esverdeadas ou 
escuras; revestimento em 
desagregação. 

Umidade constante; áreas não 
expostas ao Sol. 

Projeto do edifício; execução 

em obra. 

Vesículas 

Empolamento de pintura, 
apresentando-se as partes 
internas na cor: branca, preta, 

vermelho acastanhado. 

Hidratação retardada de óxido 
de cálcio da cal; presença de 
pirita ou de matéria orgânica 
na areia; presença de 

concreções ferruginosas na 
areia. 

Especificação de materiais; 

produção da argamassa; 

execução em obra. 

Vesículas 
Bolhas contendo umidade no 

interior. 

Aplicação prematura de tinta 
impermeável; infiltração de 
umidade. 

Execução em obra; uso; 

manutenção. 

Descolamento com 

empolamento 

A superfície do reboco desloca 
do emboço formando bolhas, 
cujos diâmetros aumentam 

progressivamente; o reboco 
apresenta som cavo sob 
percussão. 

Hidratação retardada do óxido 

de magnésio da cal. 

Especificações de materiais; 

produção da argamassa. 

 

Descolamento em 
massa 

A placa apresenta-se 
endurecida, quebrando com 
dificuldade. 

A superfície de contato com a 
camada interior apresenta 
placas frequentes de mica; 
argamassa muito rica em 
cimento; argamassa aplicada 

em camada muito espessa; 
corrosão da armadura do 
concreto de base; a superfície 
da base é muito lisa; a 
superfície da base esta 
impregnada com substância 
hidrófuga;  

Especificações de materiais e 

componentes; produção da 

argamassa; execução em obra. 

Fonte: patologia e recuperação de estrutura 

Este tipo de aditivo interage com a temperatura se tornando cada vez mais viscoso 

como aumento da temperatura devido às reações da hidratação do cimento. Com o auxilio da 

diatomita, com seu alto poder de absorção, permite a liberação da água retida à medida que as 

reações se processavam e com isso aumentaria a resistência final da argamassa. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS  

Neste capitulo são apresentados os procedimentos utilizados no desenvolvimento experimental. 

Descrevem-se a seleção dos materiais, sua caracterização e proporções, bem como a descrição dos 

ensaios realizados. 

A metodologia usada para elaboração da dosagem inicial para argamassa colante tipo AC1 foi 

baseada nas proposições utilizada na fabricação de argamassas industrializadas disponíveis em nosso 

Estado, através das propriedades físicas e mecânicas em diversos tipos de amostras, observando as 

normas a serem seguidas. As dosagens estudadas tiveram variações, em termos percentuais, da 

quantidade de aditivos à base de celulose mais utilizados pelos fabricantes de argamassas, em massa, 

mantendo-se constante a quantidade de cimento, areia e a relação água/cimento (a/c).  

Na segunda etapa, após identificação da formulação de melhor desempenho das formulações 

inicialmente pesquisadas, fez-se uma adequação da quantidade de água para atender as especificações 

de mercado (20%). Dentro dessa linha de pesquisa e após confirmação das características como 

argamassa colante AC1, através de ensaios específicos (resistência de aderência – NBR 14084, tempo 

em aberto – NBR 14083, deslizamento – NBR 14085). 

Para analisar as características reológicas, foi realizado os ensaio de consistência das 

argamassas utilizando flow table, viscosidade dos aditivos em conjunto com a adição mineral e 

Squeeze flow. Alguns destes deverão ser realizados no decorrer do trabalho, pois os equipamentos 

estão sendo adequados para melhor atender os experimentos. 

 Com relação à adição de minerais (diatomita) utilizados nas diversas fases do trabalho, 

desejando-se trabalhabilidade e plasticidade da mistura, optou-se por utilizar proporções que 

atendessem as normas técnicas como na obtenção também uma redução de custo final das argamassas 

(20%, 30%,40% e 50%). 

Na figura 3.1 mostra fluxograma utilizado na realização dos procedimentos experimentais. 
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FIGURA 3.1 – Fluxograma do programa experimental – ARGAMASSA COLANTE ACI 
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3.3 CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS DE PARTIDA 

Para realização deste trabalho, foram utilizados materiais disponíveis pela Comercial Potengi , 

Empresa que confecciona argamassa colante e distribui pra toda região, sendo assim, alguns materiais 

serão  omitidos por  uma questão de concorrência e ou substituídos por siglas pertinentes  

A partir da aquisição dos materiais em quantidades suficientes e necessárias para a realização 

de todo o estudo, os mesmos foram então caracterizados. Para tanto foram realizados ensaios de 

caracterização físico-química para o cimento, caracterização granulométrica do agregado miúdo 

(areia), bem como suas massas específicas e massas unitárias, além da definição das características dos 

aditivo à base de celulose fornecidas pelos fabricantes.  

3.3.1 Cimento 

Na produção da argamassa empregou-se o cimento Portland composto (CP-II F32 RS), 

fabricado pela empresa CIMPOR. 

Na tabela 3.1 apresentam-se as características e propriedades desse cimento, conforme 

informações técnicas fornecidas pelo fabricante. 

Tabela 3.1 – Características e Propriedades do cimento CP-II F 32 RS 

Características e Propriedades Valores Unidades Norma 

Propriedades 

Químicas 

MgO 6,04 % PO 00435 

SO3 2,85 % PO 00435 

CaO livre - % NBR NM 14 

CO2 4,56 % - 

Perda ao fogo 5,20 % NBR NM 18 

Resíduo Insolúvel 9,87 % NBR NM 15 

Finura 

Resíduo # 200 0,80 % NBR 12826 

Resíduo # 325 7,00 % NBR 12826 

Sup. Esp. (Blaine) 4213 cm²/g NBR NM 76 

Tempo de Pega 
Início 2:40 h:min NBR NM 65 

Fim 3:57 h:min NBR NM 65 

Expansibilidade à Quente 0,20 mm NBR 11582 

Resistência à Compressão 

3 dias 27,8 MPa NBR 7215 

7 dias 32,7 MPa NBR 7215 

28 dias 40,6 MPa NBR 7215 

Fonte: Informações do fabricante conforme relatório referente ao lote do cimento. 
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3.3.2 Agregado Miúdo – Areia 

Utilizou-se a areia natural quartzosa oriunda da jazida própria da Empresa, seca em forno 

rotatório e previamente tratada granulometricamente. A areia natural, aqui denominada de agregado 

miúdo, foi caracterizada, quanto à granulometria, em conformidade com o prescrito pela norma, desde 

que estudos prévios de dosagem comprovem sua aplicabilidade,  

3.3.3 Adição mineral - Diatomita 

O diatomita, obtido através do processo de queima controlada material extraído de lagoa a céu 

aberto, de alta puder higroscópico, composto de sílica e alumina no estado amorfo. Devido a este 

efeito higroscópico, acaba por aumentar a viscosidade da pasta e o reduz o calor de hidratação, 

melhorando as reações de hidratação da pasta e aumento da resistência da argamassa. 

3.3.4 Aditivos 

Os aditivos, elementos de fundamental importância para a composição da argamassa, têm a 

capacidade de alterar as propriedades do mesmo no estado fresco e endurecido. Apesar de estarem 

divididos em várias categorias, os aditivos carregam em si dois objetivos fundamentais, o de ampliar 

as qualidades da argamassa, ou de minimizar seus pontos fracos, podendo ser classificados em sais 

minerais, ácidos orgânicos, resinas, tensoativos, dispersantes, umectantes e emulsionantes. Destaca-se 

seu uso quando objetiva-se obter argamassa mais fluida ou simplesmente visando diminuição do fator 

água/cimento. 

Para o estudo foram utilizados os aditivos que serão omitidos por questão de concorrência de 

mercado e simplesmente nomeados de aditvo A e aditivo B. Na tabela 3.2 descrevem-se os dados 

técnicos dos aditivos conforme informações do fabricante. 

Tabela 3.2 – Características técnica dos aditivos utilizados 

 Aditivo A Aditivo B 

Base química carboximetilcelulose de sódio Hidroxipropil Metil Celulose 

Aspecto Solido (pó) Solido (pó) 

Cor Branco a ligeiramente amarelado Branco  

 Efeito pH Queda da viscosidade Queda da viscosidade 

            Fonte: Informações do fabricante 
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3.3.5 Dosagem e produção das argamassas 

Para a produção de argamassas colantes ACI a proporção dos materiais atende ao traço 1:4 

(cimento e areia), obedecendo a uma quantidade de água pré-estabelecida pelos fabricantes na ordem 

de 20% em ralação á massa do cimento e areia (200ml/kg)  e aditivada na ordem 0,2% pelo aditivos 

em relação a massa do cimento e areia conforme a tabela 3.3  

Tabela 3.3– Quantidade de materiais e nomenclatura dos traços. 

 

Nomenclatura Descrição (% 

das adições) 

Cimento 

(g) 

Diatomita 

(g) 

Areia 

(g) 

Água 

(g) 

Ad A 

(g) 

Ad B 

(g) 

ARG_ 100A+0D 
0% de 

DIATOMITA 
617,5 0,0 2470 617,5 6,18 0,0 

ARG _100B+0D 
0% de 

DIATOMITA 
617,5 0,0 2470 617,5 0,0 6,18 

ARG_90A+10D 
10% de 

DIATOMITA 
617,5 0,62 2470 617,5 5,56 0 

ARG_90B+10D 
10% de 

DIATOMITA 
617,5 0,62 2470 617,5 0,0 5,56 

ARG_ 80A+20D 
20% de 

DIATOMITA 
617,5 1,24 2470 617,5 4,94 0,0 

ARG _80B+20D 
20% de 

DIATOMITA 
617,5 1,24 2470 617,5 0,0 4,94 

ARG_70A+30D 
30% de 

DIATOMITA 
617,5 1,85 2470 617,5 4,33 0,0 

ARG_70B+30D 
30% de 

DIATOMITA 
617,5 1,85 2470 617,5 0,0 4,33 

ARG_60A+40D 
40% de 

DIATOMITA 
617,5 2,47 2470 617,5 3,71 0,0 

ARG_60A+40D 
40% de 

DIATOMITA 
617,5 2,47 2470 617,5 0,0 3,71 

 
 

3.4  MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

3.4.1 Difração de Raios X (DRX)  

 

As amostras foram caracterizadas por difração de raios X em um equipamento da Shimadzu 

modelo XRD-7000, utilizando-se uma fonte de radiação de CuKa com voltagem de 30kV, corrente de 

30 mA . Os dados foram coletados na velocidade do goniômetro de 0,02° 2θ por passo com tempo de 

contagem de 1,0 segundo por passo e coletados de 3 a 70º 2θ, utilizando o spin cm 60 rpm para 

diminuir erros causados pela orientação preferencial. A interpretação qualitativa do espectro foi 
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efetuada por comparação com padrões contidos no banco de dados JCPDS (ICDD-2002), equipamento 

disponível no Laboratório de Ciências Naturais do IFRN. 

3.4.2 Fluorescência de Raios X (FRX)  

A determinação da composição química foi feita através de fluorescência de raios X (FRX) por 

energia dispersiva em um equipamento Shimadzu modelo EDX-820. 

Os espectros de fluorescência de raios X foram obtidos utilizando-se cerca de 300 mg de 

amostra em pó fino depositado em um porta amostra formado por um filme plástico de polietileno, que 

apresenta baixa absorção de raios X na faixa de energia de interesse.   

3.4.3  Granulometria  

 

A granulometria dos materiais empregados neste trabalho foram determinadas em um 

analisador de tamanho de partículas CILAS modelo 920 L controlado pelo programa CILAS versão 

2.56, utilizando água como agente circulante, sem adição de nenhum tipo de dispersante.  

 

3.4.4  Consistência (NBR 13.276:2005) 

 

A mesa de espalhamento é uma ferramenta utilizada no método de ensaio recomendada pela 

norma NBR 13.276:2005. O programa de ensaio consiste no espalhamento sobre a mesa de ensaio, de 

uma argamassa moldada em um tronco de cone metálico, de volume 463,29 cm
3
.  

A argamassa é forçada a se deformar mediante 30 quedas padronizadas dessa mesa. O 

Resultado do ensaio é apresentado por um valor unitário em mm, denominado de medida de 

espalhamento, que é dado pelo diâmetro (espalhamento) da argamassa após a aplicação dos golpes. 

Quanto menor o espalhamento subentende-se que a argamassa é mais difícil de deformar. 

3.4.5 Aderência (NBR 14.081-4:2012) 

Quanto à resistência de aderência foram realizados dois tipos de ensaios, sendo aderência 

normal e com cura submersa, segundo a norma NBR 14081- 4 argamassa colante industrializada para 

assentamento de placas cerâmicas – determinação de aderência. 

O procedimento adotado foi: 
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1) Preparo dos materiais. As argamassas foram preparadas conforme a NBR14081-1; substrato 

padrão conforme NBR 14081-2; placas cerâmicas de seção quadrada com (50 ±1) mm de aresta, 

isenta de sujeiras e imperfeições que possam interferir no ensaio. 

2) Tipos de cura.  

Cura normal – o conjunto (substrato padrão + argamassa + placa) foi submetida durante 28 dias, 

as condições ambientais do laboratório 23±2 
0
C e umidade de 60±4%; 

 Cura com imersão em água – o conjunto foi submetido, durante sete dias, às condições ambientais 

de laboratório, a seguir foi imerso em agua, onde permaneceu por 20 dias. Antes de 72 h do 

arranchamento foram coladas pastilhas cerâmicas e após a cura do adesivo, o conjunto foi 

submetido novamente à imersão em água, sendo retirado poucos minutos antes do ensaio. 

Para arranchamento das placas foi utilizado um dinamômetro calibrado, com capacidade para 5 

kN. 

3.4.6 Tempo em aberto (NBR 14.081-3:2012 ) 

Para realização do ensaio do tempo em aberto adotou-se as recomendações da NBR 14.081-

3:2012 - que é similar aos ensaios de resistência de aderência, com diferenças do tipo de placa e o 

tempo de 15 minutos de espera para posicionamento da placa sobre cordão de argamassas. O critério 

estabelecido é o tempo igual ou imediatamente inferior em que a aderência seja maior ou igual a 0,5 

Mpa. 

3.4.7 Densidade no estado fresco e do teor de ar incorporado (NBR 13.278:2005) 

Colocação da argamassa no recipiente cilíndrico de PVC: Introduzir suavemente, com colher 

ou concha, porções de argamassa no recipiente cilíndrico de PVC calibrado, formando três camadas de 

alturas aproximadamente iguais. Em cada camada, aplicar 20 golpes ao longo do perímetro da 

argamassa. Cada golpe corresponde à entrada e à saída da espátula na posição vertical. Na primeira 

camada, a espátula não deve bater fortemente contra o fundo do recipiente, e nas demais camadas, a 

espátula deve ser aplicada somente com a força necessária para penetrar na superfície da camada 

imediatamente inferior. Após a execução e golpeamento da última camada, aplicar cinco golpes com o 

soquete, a intervalos regularmente distribuídos ao redor da parede externa do recipiente. Após a 

retirada da espátula, não devem ficar vazios entre a argamassa e a parede do recipiente. 
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Rasar o recipiente de PVC com a régua, em duas passadas ortogonais entre si, fazendo movimentos de 

vaie-vem em toda a superfície, com inclinação de 45 em relação à superfície da argamassa. Se alguns 

grãos de areia existentes acima da borda do recipiente provocarem a subida da régua, o rasamento deve 

ser repetido após a eliminação dos grãos. A operação deve ser realizada em no máximo 90 s, contados 

a partir do enchimento do recipiente. 

Após a eliminação de qualquer partícula ou água aderida à parede externa do recipiente, pesar e 

registrar a massa do molde com a argamassa. 

3.4.8 Ensaio de squeeze flow (NBR 15.839:2010) 

O método do squeeze flow é um ensaio baseado na metodologia proposta por Ozhan et al. 

(1999) e Polito (2003), que utiliza o aparato de equipamento (prensa)  para aplicar a deformação na 

argamassa.  

A argamassa é deformada devido a aplicação de uma taxa de cisalhamento radial constante 

decorrente da compressão imposta à massa pelo equipamento. Para tanto, foi utilizada: amostra de 

argamassa de diâmetro 50 mm e altura 10 mm (volume de 19,64 cm3); taxa de cisalhamento constante 

de 0,1 mm/seg; e o equipamento INSTRON, associado com duas placas de aço inox, para aplicar o 

deslocamento de compressão e fazer a leitura de carga necessária para deformar a argamassa. 

3.4.9 Resistência à tração na flexão e resistência à compressão axial (NBR 13.279:2005) 

A mistura da argamassa foi realizada por um misturador mecânico (argamassadeira), onde foram 

acrescentados aditivos e adições em pó, obedecendo às etapas para o acréscimo dos materiais. 

  Para a realização dos ensaios de resistência mecânica foram moldados 24 corpos-de-prova 

cilíndricos, utilizando moldes de 5x10 cm e 48 corpos-de-prova prismáticos com 4 cm x4 cm x16 cm, 

obedecendo as normas vigentes. Os moldes com as argamassas foram mantidos no laboratório e após 

24 horas foram desmoldados e submetidos ao processo de cura por imersão, permanecendo em cura 

por um período de 28 dias. Os ensaios de tração na flexão e resistência a compressão axial foram 

executados com 7 dias e 28 dias de idade, por meio de uma prensa computadorizada. 

Todos os procedimentos, ensaiados no decorrer da pesquisa, foram realizados nos laboratórios de 

construção civil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 

Campus Natal Central. 
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3.4.10 Deslizamento 

Para se medir o tempo em aberto da argamassa colante foi utilizado a NBR 14.081-5: 2012 - 

Argamassas colantes industrializadas para assentamento de placas cerâmicas - parte 5: Determinação 

do deslizamento, quando assentada em paredes, pelo método da camada fina; 
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4. RESULTADOS E DISCURSÕES 

Neste capitulo serão apresentados os resultados dos ensaios mencionados nas etapas 

metodológicas, além das discussões dos mesmos. 

4.10 FLUORESCÊNCIA  DE RAIOS X   

4.10.1 Cimento  

Para determinação da composição química do cimento Portland foi empregada análise semi-

quantitativa por espectrometria de fluorescência de raios X (modelo EDX 720 da marca Shimadzu). A 

amostra em pó foi previamente seca em estufa por período de 72 h à temperatura de 105 
o
C. Os 

resultados dos ensaios, realizados no Laboratório de Processamento Mineral e de Resíduos (IRFN), 

são apresentados, na forma percentual de óxidos, na tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Composição química do cimento CP-II F 32 RS 

Óxidos CaO SiO2 Al2O3 SO3 Fe2O3 K2O MgO Outros 

(%) 57,93 17,60 4,61 2,85 2,23 1,06 6,04 8,74 

Suas características físicas, massa específica (ABNT NBR NM 52, 2003) e a massa unitária no 

estado solto (ABNT NBR NM 45, 2006), foram determinadas no laboratório de Construção Civil do 

IFRN obedecendo as recomendações normativas (tabela 4.2) 

Tabela 4.2 – Características físicas do cimento. 

 

Cimento 

Massa 

específica 
3,21 g/cm³ 

Finura 4% 

Início de pega 165min 

Fim de pega 226min 

 

4.10.2 Diatomita 

O diatomita foi obtida através do processo de queima sem a presença de fundente e controlada 

de material extraído de lagoa a céu aberto, de alto puder higroscópico, composto de sílica e alumina no 

estado amorfo com grande retenção de água e possíveis redução de fissuras por retração. Devido a este 

efeito higroscópico, efeito contrário ao ocasionado pelos aditivos celulósicos pelo pH dos mesmos e 

por isso pode aumentar a viscosidade da pasta e o reduz o calor de hidratação, melhorando as reações 

de hidratação da pasta e aumento da resistência da argamassa. 
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A determinação da massa específica (NBR NM 23:2001) e massa unitária (NBR 7251:1982) 

foram obtidas através de ensaios realizados no laboratório de Materiais de Construção Civil do IFRN. 

A composição química foi determinada no Laboratório de Cimentos do Departamento de Química da 

UFRN por meio de ensaio de espectroscopia de dispersão de raios X, em equipamento da marca 

Shimadzu, modelo EDX-720. 

A diatomita utilizada foi disponibilizada pela Empresa fornecedora de todas as matérias- 

primas e apresentada na figura 4.1.  

.  

Figura 4.1 – Diatomita obtida após moagem 

O processo de moagem a seco se deu em um moinho rotativo de bolas esféricas metálicas 

durante o período de três horas, realizado no local de processamento da matéria-prima. 

Na tabela 4.3 destacam-se as propriedades físicas e composição química da diatomita 

determinada no ensaio de espectroscopia de dispersão de raios-X em equipamento da marca Shimadzu, 

modelo EDX-720, realizado no Laboratório de Processamento Mineral e de Resíduos do IFRN.  
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Tabela 4.3 – Propriedades físicas e químicas diatomita 

Propriedades Físicas da diatomita 

Resíduo na peneira 325 (%) 0,8 NBR 12653 

Massa Específica (kg/m³) 250 NBR NM 23 (2001) 

Análise Química 

Composição Química (%) 

SiO2 72,69 

Fe2O3 9,61 

Al2O3 6,91 

K2O 4,71 

CaO 2,84 

SO3 0,92 

Ti02 0,72 

Cr2O3 0,70 

ZrO2 0,33 

BaO 0,25 

Outros 0,32 

  

4.10.3 Aditivos 

Para o estudo foram utilizados os aditivos que serão omitidos por questão de concorrência de 

mercado e simplesmente nomeados de aditivo A e aditivo B. Nas tabelas 4.4 e 4.5 descrevem-se as 

composições químicas dos aditivos utilizados. 

Tabela 4.4 – Propriedades químicas do aditivo A 

Análise Química aditivo A 

Composição Química % 

SiO2 33.714 

CaO 26.634 % 

Fe2O3   21.022 % 

ZnO    10.297 % 

CuO 5.461 % 

 SO3 2.872 % 
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Tabela 4.5 – Propriedades químicas do aditivo B 

Análise Química do aditivo B 

Composição Química % 

Cl      77.596 % 

CaO   9.549 % 

Fe2O3 4.468 % 

SO3    4.041 % 

CuO   2.387 % 

SiO2   1.959 % 

Na2O    0.000 % 

4.11 DIFRAÇÃO DE RAIOS X  

A analise de difração de raio-X da diatomita foi realizada com o objetivo de identificar as fases 

é cristalinas e amorfas do material. Na figura 4.2 é mostrado o difratograma de raios-X da diatomita. 

 

Figura 4.2 – Difratograma de raios-X da diatomita, onde: C= Caulinita e Q= Quartzo. 
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A diatomita apresenta caráter amorfo, com picos de quartzo (SiO2), assim como a presença de 

picos menos importantes de caulinita, além de halo correspondente ao material amorfo presente na 

amostra, característico da diatomita que é considerada uma sílica amorfa. 

4.12 GRANULOMETRIA 

4.12.1 Diatomita 

A distribuição dos tamanhos das partículas da diatomita mostram que 10% das partículas 

possuem diâmetros inferiores a 3 um, 50% das partículas possuem diâmetros inferiores a 12 um, 90% 

das partículas possuem diâmetros inferiores a 29 um. E diâmetro médio das partículas de 14 um. Tais 

informações mostram que a diatomita é bastante fina, garantindo uma boa superfície de contato para o 

meio racional, participando assim mais ativamente da reação. 

A distribuição granulométrica das partículas da diatomita é mostrada na Figura 4.3. 

 
Figura 4.3 – Curva granulometria da diatomita 
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4.12.2 Areia 

Na confecção das argamassas utilizou-se uma areia média, onde foram realizados ensaios de 

determinação da composição granulométrica do agregado miúdo (NBR 7217, 1987), massa específica 

do agregado miúdo por meio do frasco de Chapman (NBR 9776, 1987) e massa unitária do agregado 

miúdo (NBR NM 45, 2006). Os resultados da caracterização das propriedades físicas do agregado 

4miúdo e sua curva granulométrica estão dispostos na tabela 4.6 e figura 4.2. 

Tabela 4.6 – Características físicas do agregado miúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 - Curva granulométrica da areia 

 

 

 

 

Areia 

Tipo de areia Média 

Módulo de 

finura 
2,69 

Massa 

específica 
2,62 g/cm³ 

Massa 

unitária 
1,515 g/cm³ 
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4.13 CONSISTÊNCIA  

No estado fresco, para avaliar a reologia das argamassas, foram realizados ensaios de 

determinação do índice de consistência (NBR 13276, 2002) em cada traço produzido, onde foi mantido 

constante o fator água/cimento, sendo atendidas as propriedades de consistência e plasticidade 

pretendidas. Segue os resultados na Figura 4.5. 

A área do gráfico identificada compreende o intervalo 260±5 mm cuja argamassa é considerada 

como consistência-padrão, de acordo com a NBR 13276 (ABNT, 2002). Se o valor obtido no ensaio 

for superior a 255 mm, deve-se repetir o ensaio, e se for inferior a 245 mm deve-se acrescentar uma 

pequena quantidade de água.  
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Figura 4.5 – Índice de consistência das argamassas. 

 

O fluxo da argamassa não é homogêneo por conta das fases que a constituem: matriz e 

agregados. O conjunto de agregados se encontra imerso na matriz ou pasta, a qual assegura a coesão 

do sistema, além da lubrificação e o espaço disponível para a movimentação dos agregados. Se o 

volume de matriz não for suficiente, as características reológicas e as propriedades finais da argamassa 

são prejudicadas, devido à mútua interferência dos agregados. À medida que se aumenta o teor de 

matriz, o fluido escoa com maior facilidade, pois diminui o contato entre os agregados e a fluidez 

passa a ser governada pela viscosidade da matriz. Com isso, para entender as propriedades reológicas 

do fluido, faz-se necessária a análise tanto dos fenômenos que ocorrem na matriz, como os que 
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derivam dos agregados, para que se tenha uma visão global do seu comportamento reológico 

(Pileggi,2001). 

A presença de ar incorporado nas argamassas é o resultado da utilização de aditivos que, devido 

a sua ação e natureza, produzem na matriz cimentícia microbolhas uniformemente dispersas na mistura 

no estado fresco. Na maioria das argamassas modificadas com polímeros, o teor de ar incorporado é 

maior quando comparadas com argamassas sem adição de polímeros (MANSUR et al., 2009). 

As argamassas mais leves apresentam melhor trabalhabilidade, melhor aplicabilidade e menor 

tempo de aplicação. Favorecem a adequada hidratação do cimento. 

4.14  ADERÊNCIA 

No estado fresco, para avaliar a reologia das argamassas, foram realizados ensaios de 

determinação de resistência de aderência (NBR 14.081-4: 2012) em cada traço produzido, onde foi 

mantido constante o fator água/cimento, sendo observados os valores de referência da norma. Seguem 

os resultados nas figuras 4.6 e 4.7 

A análise do gráfico facilita a compreensão do comportamento da argamassa em diferentes 

proporções de diatomita e confirma que todas as formulações atendem a Norma. 

 

Ohama (1984) constatou redução na aderência à tração e à flexão entre argamassas modificadas 

com diferentes polímeros e placas cerâmicas, devido ao efeito da absorção de água em argamassas 

modificadas com latisses. 

O maior empacotamento do sistema proporcionado pela granulometria da diatomita, 

preenchendo vazios entre o cimento e a areia, tenha levado a um maior efeito rolamento do sistema, 

mesmo sendo a absorção de água por parte da diatomita maior, dada sua morfologia microscópica 

porosa e lamela, com elevada área superficial. 
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Figura 4.6 – Resistência de aderência (cura ao ar). 

 

A propriedade fundamental que diferencia as argamassas adesivas convencionais das 

argamassas tradicionais é a capacidade de retenção de água. É esta propriedade que permite que o 

material seja aplicado em camada fina, sem perder, para a base ou para o ar, a quantidade de água 

necessária a hidratação do cimento Portland. 

Para Ferreira (2010), a reação pozolânica tem grande importância nas propriedades físicas e 

mecânicas dos produtos cimentícios, já que afeta o processo de liberação de calor e de 

desenvolvimento da resistência nas primeiras idades, além de contribuir para a durabilidade da pasta 

endurecida de cimento – frente a ataques ácidos devido à ação química (reação pozolânica) – e junto à 

ação física das pozolanas no preenchimento dos espaços e obstrução dos poros capilares grandes, 

proporcionando um refinamento do diâmetro dos poros, melhorando, assim, a resistência e diminuindo 

a permeabilidade do sistema. 
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Figura 4.7 – Resistência de aderência (cura submersa). 

 

A utilização da diatomita permite maior retenção de água nas argamassas devido à estrutura 

molecular e com isso as reações de hidratação podem ocorrem de forma gradativa. E por ser uma 

pozolana natural reage com o cimento e desta forma a sua resistência tende a ser elevada. 

4.15 TEMPOS EM ABERTO  

No estado fresco, para avaliar a reologia das argamassas, foram realizados ensaios de 

determinação do tempo em aberto (NBR 14083) em cada formulação foi mantido constante o fator 

água/cimento, sendo observados os valores de referência da norma.  

A partir dos resultados apresentados em outros trabalhos, observa-se que o HEC exerce maior 

influência no índice de consistência, havendo uma redução do espalhamento sobre a mesa de 

consistência, com o aumento de teor do polímero. O aditivo torna as argamassas mais coesas e 

pegajosas, especialmente para maiores teores, podendo interferir de forma negativa na trabalhabilidade 

das mesmas. Seguem os resultados na figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Tempo em aberto (15 min). 

Devido à elevada retenção de água e ao retardo do tempo de pega, o aditivo B proporciona um 

aumento no tempo em aberto das argamassas, constatado por Póvoas (1999). A autora verificou 

também que, em argamassas modificadas com ambos aditivos (HEC e EVA), há um incremento na 

capacidade de retenção de água, tanto em relação à evaporação como à sucção da base. A perda de 

água por sucção é influenciada pelo volume de poros do substrato e pela força capilar, que depende do 

diâmetro dos mesmos (SELMO, 1989). 

Póvoas e outros (1999) encontraram valores médios de perda de água por sucção, em 

argamassas modificadas com 0,4% de HEC e 10% de EVA, de aproximadamente 17% (após 30 

minutos). Este valor é bastante baixo se comparado com argamassas convencionais (aproximadamente 

67%), influenciando de maneira positiva na hidratação do cimento, na plasticidade, na coesão e na 

aderência do conjunto. Os experimentos foram realizados em laboratório, com temperatura de (23 ± 

2)ºC e umidade relativa de (65 ± 5)%. 

Apesar de grandes perdas de água por sucção serem indesejáveis, considera-se necessário um 

mínimo de absorção pela placa cerâmica para garantir a aderência. Isso demonstra a preocupação que 

deve ser tomada com alguns materiais cerâmicos com baixa ou ausência de sucção, conforme dito 

anteriormente. 

 A diatomita em substituição do aditivo garante a retenção da agua e em consequência, as 

reações de hidratação ocorrerão de forma gradativa e culminando com incremento positivo das 

resistências mecânicas das argamassas. 
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Os polímeros causam modificações na microestrutura das argamassas colantes durante a sua 

evolução, refletindo nas propriedades das mesmas. Essas alterações influenciam diretamente a 

durabilidade do sistema cerâmico durante sua vida útil, sendo fundamental a compreensão do efeito 

dos látices poliméricos e éteres de celulose na microestrutura das argamassas. 

Efeitos combinados dos polímeros HEC e EVA na microestrutura de pastas de cimento 

conferem às mesmas, baixa permeabilidade (SILVA, D.A., 2001). Apesar do grande incremento de ar 

incorporado nos materiais modificados com estes polímeros, a permeabilidade é baixa, devida à 

formação de filme polimérico sobre as fases cimentícias, o qual preenche parcial ou totalmente os 

poros e vazios (OHAMA, 1984; SILVA, D.A., 2001). 

É importante ressaltar que, caso o filme venha sofrer degradação, o material pode se tornar 

altamente permeável, e perder parcialmente a capacidade adesiva. 

Ressaltando que a diatomita evita este tipo de degradação promovendo maior durabilidade da 

vida útil para o sistema. 

4.16  TEOR DE AR INCORPORADO  

No estado fresco, para avaliar a reologia das argamassas, foi realizado ensaios de determinação 

do teor de ar incorporado (NBR 13.278:2005) em cada traço produzido com o Aditivo A, porque este 

aditivo apresentou melhores resultados nos outros ensaios. Foi mantido constante o fator água/cimento.  

A massa específica da argamassa anidra variaram numa faixa muito estreita de valores 

compreendidos entre 2,63 e 2,67 g/cm
3
, cuja variação pode ser atribuída à variabilidade intrínseca ao 

método de ensaio (da ordem de 1,5%). As diferenças residem na densidade de massa específica no 

estado fresco, cujos resultados estão compreendidos entre 1,46 e 1,71 g/cm
3
. 

As argamassas apresentam algumas diferenças entre as proporções de sólidos da mistura, que 

inclui a fração solúvel e insolúvel, mostrada pela análise química. O material anidro ao ser misturado 

com a água sofre transformações químicas e físicas originadas pela reatividade do cimento e aditivos e 

pelo procedimento de mistura, resultando em outra distribuição de constituintes diferente daquela 

presente no estado anidro. O cimento origina compostos hidratados, e os aditivos e o procedimento de 

mistura origina a incorporação de ar na mistura fresca. Apenas a fração insolúvel não é influenciada 

quimicamente pela água, ou seja, a areia. Conforme os resultados na figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Densidades das argamassas com aditivo A e diatomita. 

 

A partir das densidades obtidas, o teor de ar incorporado pôde ser calculado de acordo com a 

NBR 13278 e os resultados encontram-se expostos na figura 4.10. 
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Figura 4.10 – Teor de ar incorporado nas argamassas com aditivo A e diatomita 

 

Percebe-se que, para obter boa trabalhabilidade e consistência da argamassa deve-se avaliar o 

teor de ar, pois quanto menor o valor do ar incorporado a argamassa necessita de uma grande 
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quantidade de água. Por sua vez, a argamassa que apresentar um elevador teor de ar, não necessita de 

grande quantidade de água.  

De acordo com Carasek (2007), 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, prioritariamente do agregado. Quanto mais leve for a argamassa, mais trabalhável será em 

longo prazo, reduzindo esforço em sua aplicação e resultando em maior produtividade. 

As bolhas de ar e partículas de água possuem um atrito superficial baixo e elasticidade elevada 

favorecendo a mobilidade da argamassa quando uma tensão de deformação for aplicada. A quantidade 

de partículas de água está relacionada com a quantidade de área superficial requerida para ser molhada.  

4.17 SQUEEZE FLOW 

No estado fresco, para avaliar a reologia das argamassas, foram realizados ensaios de Squeeze 

Flow (NBR 13278) no traço produzido que apresentou melhor resultado nos outros ensaios, onde foi 

mantido constante o fator água/cimento.  

Para que o assentador tenha maior facilidade de aplicação, o comportamento que se espera da 

argamassa é a de menores cargas de compressão, pois isto representa maior facilidade de aplicação do 

material e influenciará o resultado de resistência de aderência. 

Quando se analisa o comportamento reológico das argamassas, este está associado com a 

quantidade de água e de aditivos na mistura para mantê-la trabalhável, além de afetar as propriedades 

no estado endurecido da mistura, uma vez que terá influência direta na hidratação do cimento e no 

fenômeno de aderência entre os componentes da argamassa com o substrato. 

Foram utilizadas as formulações da argamassa sem diatomita e com 30% de diatomita na 

mistura e o aditivo conforme as figuras 4.11 e 4.12. 
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Figura 4.11 – ensaio de Squeeze flow – argamassa sem diatomita. 
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Figura 4.12 – ensaio de Squeeze flow – argamassa com 30% de diatomita. 

 Qualitativamente a diminuição de fluidez da argamassa fresca, com o passar do tempo, é uma 

ocorrência normal em todas as argamassas, porque resulta do enrijecimento gradual da pasta de 

cimento Portland hidratada. 
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A perda de fluidez ocorre quando a água livre de uma mistura de argamassa é consumida pelas 

reações de hidratação, por adsorção da superfície dos produtos de hidratação, e por evaporação. 

(MEHTA e MONTEIRO, 1994).  

A Além da versatilidade em relação à geometria de ensaio, o squeeze-flow possibilita a 

aplicação de níveis de deformação distintos em taxas também variáveis, fornecendo condições para 

que a simulação de diversas situações reais de aplicação dos materiais seja realizada. Portanto, o 

método proposto exibe grande potencial para a pesquisa e desenvolvimento em argamassas e, também, 

como ferramenta para o controle de qualidade. 

A agua livre é absorvida pela a diatomita e é liberada à medida que as reações de hidratação 

vão ocorrendo na mistura e consequentemente melhorando suas propriedades de trabalhabilidade e 

fluidez. 

A curva proposta pelo método coincide perfeitamente com as condições obtidas na argamassa 

ensaiada e com isso a formulação proposta atende todas as especificações de norma. 

  

4.18 RESISTENCIAS MECÂNICAS  

No estado endurecido, foram realizados ensaios de resistência à compressão e resistência à 

tração na flexão, para avaliar a resistência mecânica das argamassas nos corpos-de-prova. Antes do 

rompimento, foi realizado o capeamento, para que a prensa, ao entrar em contato com o cilindro, 

pudesse agir uniformemente. 

Observou-se, em alguns estudos (ALI ERGUN, 2012) que a adição de 10% de diatomita em 

substituição do cimento não altera significativamente a resistência à compressão das argamassas, em 

qualquer idade. Com um novo aumento da quantidade de diatomita acima de 10% em substituição do 

cimento leva a concretos com resistência à compressão menor do que as concretos sem adição. 

Os principais fatores que afetam a contribuição de diatomita na resistência das argamassas e 

concretos são: a) o efeito de enchimento, b) o efeito da diluição , e c ) o reação pozolânica da diatomita 

com CH . 

O efeito de enchimento, que está ligado diretamente a finura e a quantidade de mineral 

(diatomita) utilizada, com isso contribui para a melhoria da porosidade inicial da mistura , devido à 

obstrução dos poros e vazios pela ação dos grãos mais finos. 
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O efeito de diluição, que é inversamente proporcional ao mineral.  Além disso, leva-se a menos 

compostos hidratados devido ao menor quantidade de clínquer devido à diminuição do teor do cimento 

misturado (ALI ERGUN, 2012). A reação pozolânica entre a sílica amorfa da diatomita (adição 

mineral) e o hidróxido cálcio produzido pelas reações de hidratação do cimento contribui com melhor 

aglomeração dos materiais de forma homogênea e mais densa.  

A quantidade de água nas argamassas com diatomita em substituição aos cimentos varia de 

27,6% para 28,9 %, enquanto que nas argamassas convencionais tem um demanda de água de 27,1% . 

O aumento da quantidade da água é atribuído, principalmente, à alta finura de diatomita (d50 = 6,3 

fim). Alguns procedimentos  confirmam que os resultados obtidos anteriormente mostram que a adição 

de diatomite prejudica a argamassa trabalhabilidade das argamassas convencionais porem nas misturas 

para argamassas colantes a retenção da agua devido o uso da diatomita contribui com a hidratação 

melhorando sua plasticidade e trabalhabilidade.  

Sabemos que os principais produtos de hidratação em mistura com cimentos são 

essencialmente semelhantes às de cimento Portland.  Naturalmente, em pastas (mistura) de cimento, o 

Ca (OH)2 o conteúdo é reduzido, tanto pela diluição de clínquer e pela reação pozolânica. O produtos 

de hidratação do cimento Portland não tem muito claro picos de difração, devido principalmente à sua 

natureza semi-amorfa. Além disso, há uma sobreposição dos picos do hidratado e compostos anidro. 

Modificações da composição de hidratação dos produtos provavelmente podem ocorrer em cimentos 

compostos, mas eles não podem ser claramente avaliados por meio de DRX. Em algumas amostras 

estudadas, o principal produto cristalino é Ca ( OH )2 , enquanto que o clínquer fase anidra, foram 

quase completamente reagido . Na amostra com diatomita, calcita, que é uma das principais 

componente da diatomita, também está presente. Os íons  do carbonato são incorporados em hidratos 

de aluminato de cálcio e são formados carboaluminatos, que corresponde à água em aluminato de 

cálcio hidratado e fases de silicato.  O efeito de diatomita é mais intensa com a idade de 28 dias, como 

era esperado , uma vez que a reação pozolânica de materiais naturais é um reação bastante lenta. A 

forma mais adequada para avaliar a reatividade pozolânica dos materiais é a determinação de Ca (OH) 

2 em misturado cimentos e cal , em relação à idade de hidratação . Esta determinação pode ser 

facilmente realizada por meio de termogravimétrica. No entanto, o hidróxido de cálcio é facilmente 

carbonatada e transformado em carbonato de cálcio, por conseguinte, a quantidade de hidróxido de 

cálcio, que é equivalente a carbonato de cálcio (decomposição de pico ~ 700 ° C) (Ali Ergun, 2012) 

.Este fato indica que a atividade pozolânica da diatomita ocorre de forma satisfatória na argamassa 

colante. 
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Podemos observar que as resistências sofreram um acréscimo a medida que era a adicionada 

uma maior parcela de diatomita, conforma as figuras 4.13 ,4.14 4.15 e 4.16 
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Figura 4.13 – Resistência à compressão – 7 dias (C.P. cilíndricos). 
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Figura 4.14 – Resistência à compressão – 28 dias (C.P. cilíndricos). 
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Após análise dos resultados, foi verificado um aumento da resistência à compressão de 36% do 

valor inicial, na idade de 7 dias, no traço com adição de 30% de diatomita em relação ao traço da 

argamassa sem adição. E um aumento de 15% do valor inicial, na idade de 7 dias, no traço com 30 % 

de diatomita em relação ao traço sem adição.  

Com base nesses dados, pode-se concluir que o traço com o melhor desempenho foi o com a 

formulação do aditivo A com a adição de 30% de diatomita,  pois atendeu as expectativas do processo, 

atingindo aos 28 dias 39,4% de aumento na resistência à compressão, em relação ao traço básico sem 

adição de diatomita.  
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Figura 4.15 – Resistência à compressão – 7 dias (C.P. prismático). 
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Figura 4.16 – Resistência à compressão – 28 dias (C.P. prismático). 

 

Podemos afirma que Segundo Kasti, 2006: 

 A diatomita é caracterizada como pozolana natural, como satisfaz os requisitos da norma EN 

197 1 sobre o teor de sílica ativa. 

 Os cimentos misturados, com até 10% de teor de diatomita, formam argamassas com 

resistência superiores à compressão, em comparação de argamassas convencionais. 

  A adição de diatomita resultados a uma maior massa de água retida na mistura (argamassa) 

conforme o ensaio das densidades. 

  A reação pozolânica de diatomita leva à formação de quantidades mais elevadas de produtos 

hidratados, especialmente aos 28 dias. 

Observou-se que a diatomita, no ensaio de resistência a compressão em corpos prismáticos, 

influenciou o aumento da resistência em 28,4% com o aditivo A e 12,6% com o aditivo B, na idade de 

7 dias, diferença que se manteve aproximadamente na idade de 28 dias para o aditivo B, porém o 

aumento exorbitante da resistência relacionado ao aditivo Al não se manteve, e na idade de 28 dias a 

diferença em relação ao traço referencia foi de 12,2%. Podemos observar que as resistências na flexão 

também atenderam as expectativas do trabalho. 

Também foram observados resultados significativos na resistência a flexão conforme as figuras 

4.17 e 4.18. 
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Tabela 4.17 – Resistência à tração na flexão – 7 dias (C.P. prismático). 

 

 

 
Tabela 4.18 – Resistência à tração na flexão – 28 dias (C.P. prismático). 
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5. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho avaliaram-se os efeitos da adição de diatomita nas propriedades das argamassas 

colante AC1, comparando com as propriedades de argamassas colantes utilizando apenas os éteres 

celulose como aditivo. Com base nos ensaios de consistência, aderência, tempo em aberto, resistência 

à compressão, resistência à flexão, squeeze flow e teor de ar incorporado, realizados nas argamassas 

aditivadas, a utilização da diatomita como adição mineral em substituição do éter celulose mostrou-se 

viável, considerando que as propriedades e requisitos de norma foram plenamente atendidos. 

Com base nos resultados obtidos nas discussões expostas neste trabalho, pode-se concluir que: 

 Observou-se que os materiais utilizados na confecção e das argamassas colantes possuem o alto 

grau de sílica presente na diatomita. 

 Com relação ao ensaio de consistência, a diatomita atuou como retentor de água. O volume de 

água adicionado na mistura (200ml/kg de material seco) se manteve constante e mesmo assim 

as propriedades de trabalhabilidade e plasticidade atingiram características aceitáveis com esta 

adição em substituição do éter celulose. 

 As densidades das argamassas colantes com adição de 30% de diatomita e 70% de éter celulose 

do aditivo A apresentaram valores pertinente em relação às argamassas de mercado. O teor de 

ar incorporado sofreu um decréscimo dos seus valores, devido à absorção de água pelas 

características microscópicas de folhas lamelares porosas da diatomita. 

 Considerando o ensaio de aderência, algumas argamassas aditivadas com diatomita e aditivo A 

de éter celulose atingiram valores dentro do mínimo exigido por norma (≥ 0,5MPa), apenas as 

argamassas com adição de 40% de diatomita não foram contempladas nos dois tipos de curas 

propostas no trabalho (ao ar e submersa) 

 Para a avaliação do tempo em aberto das argamassas colantes foi observado que todas as 

formulações atingiram valores menores do que o proposto pela norma (≤ 0,7MPa) quando 

analisadas no tempo de 15 minutos de mistura e aplicação. 

 Considerando o ensaio de squeeze flow, as curvas apresentadas pelas argamassas aditivadas 

com 30% de diatomita atenderam as expectativas propostas pela metodologia, estando no 

estágio II que caracteriza o material aplicável nas argamassas colantes. 

 No geral, os valores da consistência, aderência, densidades, tempo em aberto e squeeze flow 

das argamassas aditivadas com 30% de diatomita, confirmaram que as propriedades reológicas 

das argamassas colantes formuladas foram plenamente atendidas e esta adição pode ser 

aplicada nas formulações propostas. 
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 Considerando as propriedades mecânicas, a adição da diatomita a resistência das argamassas 

colantes sofreram um acréscimo até o valor máximo de 30% e em seguida, observou-se uma 

redução significativa da resistência. Confirmando com isso que o valor ideal para substituição é 

de 30% de diatomita. 

 Neste trabalho formularam-se argamassas colantes AC1 com adição de diatomita que ofereceu 

melhorias nas propriedades mecânicas e reológicas, evitando possíveis formações de trincas e 

fissuras na superfície da argamassa devido as reações de hidratação do cimento ser controladas 

pela diatomita. Os resultados encontrados para as formulações com adição da diatomita, 

demonstram que as argamassas estudadas apresentam resistências mecânicas satisfatórias para 

uma argamassa colante tipo ACI segundo as normas vigentes atualizadas. Dessa forma, 

obtiveram-se argamassas que envolvem menores quantidades de aditivos de éter celulose, visto 

que foi adicionada uma adição que não agride o meio ambiente, consolidando assim, uma 

matéria-prima precursora na formulação de argamassas colante do tipo AC 1. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Este trabalho avaliou a adição de diatomita em argamassas colantes do tipo AC1, verificando a 

adequação da mesma para esta finalidade. Entretanto, sugere-se a investigação de outras adições que 

poderiam influenciar nas propriedades das argamassas colantes. Como sugestões para trabalhos futuros 

têm-se: 

 Testar novas formulações com o percentual de aditivos superior a 0,2% em relação aos 

materiais secos; 

 Realização de outros ensaios para complementação dos resultados obtidos, tais como ensaio de 

retenção de agua e pozolanaticidade. 

 Utilizar novos tipos de adições minerais e resíduos disponíveis em abundância em nossa região. 

 Desenvolver argamassa autonivelantes com adição de diatomita; 

 Formular concretos leves auto adensáveis com adição de diatomita para recuperação de 

estruturas 
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