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RESUMO 

 

Recentemente, a impressão 3D de concreto (3DCP) vem ganhando destaque no setor da 

construção civil. Porém, de modo a atender aos requisitos de extrusão, as misturas 3DCP 

normalmente são dosadas com elevados teores de cimento Portland. Sendo assim, uma 

solução vista como promissora para tornar esta tecnologia mais sustentável é a redução do 

consumo de cimento através da substituição parcial por adições minerais. Em vista disso, a 

presente pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de compósitos para impressão 3D 

contendo diferentes percentuais de filer calcário e metacaulim como fração aglomerante das 

composições de análise. As misturas propostas englobam teores de substituição em 30% de 

filer calcário, 40% de filer calcário e 30% de filer calcário com 10% de metacaulim. No 

estado fresco, esses compósitos foram avaliados através dos ensaios de espalhamento, 

abatimento, densidade de massa, teor de ar incorporado, squeeze-flow e capacidade de 

construção. No estado endurecido, foram realizadas análises de resistência à flexão, 

compressão, aderência entre camadas, massa específica, índice de vazios e absorção de água 

por imersão. De um modo geral, as misturas demonstraram atendimento aos requisitos da 

impressora manuseada. Um destaque é dado ao compósito contendo 30% de filer com 10% de 

metacaulim que, com a quantidade ideal de água de amassamento, evidenciou uma boa 

qualidade de impressão e excelente capacidade de construção da peça impressa. Os traços 

contendo apenas filer apresentaram maior deformabilidade da mistura, sendo essa 

característica diretamente proporcional ao teor de incorporação desse material. O 

comportamento no estado endurecido, por sua vez, indicou estar relacionado com o consumo 

de cimento. Quanto maior esse parâmetro, melhor foi o desempenho mecânico. Em relação ao 

traço referência, as misturas contendo 30% de filer, 40% de filer e 30% de filer com 10% de 

metacaulim evidenciaram comportamentos de, respectivamente, -24,5%, -34,4% e -31,4% 

(resistência à flexão), -43,8%, -50,2% e -36,5% (resistência à compressão) e -2,2%, -19,5% e 

+0,5% (resistência de aderência entre camadas) aos 7 dias de idade. Além disso, o teor de 

índice de vazios e absorção de água por imersão se mostraram maiores conforme menor foi o 

valor de massa específica desses compósitos. É possível concluir, portanto, que existe a 

possibilidade em obter misturas imprimíveis com consumo de cimento reduzido e que se 

encontram em atendimento com requisitos necessários ao sistema de impressão utilizado. 

 

Palavras-chave: Impressão 3D. Cimento. Filer calcário. Metacaulim. Capacidade de 

construção.  



 

ABSTRACT 

 

Recently, 3D concrete printing (3DCP) has been gaining prominence in the construction 

industry. However, in order to meet the extrusion requirements, 3DCP mixtures are usually 

dosed with high Portland cement contents. Thus, a solution seen as promising to make this 

technology more sustainable is the reduction of cement consumption through partial 

replacement by mineral additions. In view of this, the present research aims to develop 

composites for 3D printing containing different percentages of limestone filer and metakaolin 

as binder fraction of the analysis compositions. The proposed mixtures encompass 

replacement contents in 30% limestone filer, 40% limestone filer, and 30% limestone filer 

with 10% metakaolin. In the fresh state, these composites were evaluated through the tests of 

spreading, slump, bulk density, incorporated air content, squeeze-flow and buildability. In the 

hardened state, flexural strength, compressive strength, interlayer adhesion, specific mass, 

void index, and water absorption by immersion were analyzed. In general, the mixtures 

demonstrated compliance with the requirements of the printer handled. A highlight is given to 

the composite containing 30% filer with 10% metakaolin that, with the ideal amount of water, 

evidenced good print quality and excellent buildability of the printed part. The mixes 

containing only filer showed higher deformability of the mixture, and this characteristic is 

directly proportional to the content of incorporation of this material. The behavior in the 

hardened state, in turn, indicated that it was related to cement consumption. The higher this 

parameter, the better was the mechanical performance. In relation to the reference mixture, 

the mixes containing 30% filer, 40% filer, and 30% filer with 10% metakaolin showed 

behaviors of, respectively, -24,5%, -34,4% and -31,4% (flexural strength), -43,8%, -50,2% 

and -36,5% (compressive strength) and -2,2%, -19,5% and +0,5% (interlayer adhesion 

strength) at 7 days of age. Moreover, the content of void index and water absorption by 

immersion were higher as the value of specific mass of these composites was lower. It is 

possible to conclude, therefore, that there is the possibility of obtaining printable mixtures 

with reduced cement consumption and that are in compliance with requirements necessary for 

the printing system used. 

 

Keywords: 3D printing. Cement. Limestone filer. Metakaolin. Buildability.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A objeção em admitir inovações no setor da construção tem sido palco de muita 

discussão nos últimos anos já que, comparado aos outros segmentos (manufatura e 

agricultura, por exemplo), a produtividade da engenharia civil permaneceu estagnada. Não é 

novidade que essa indústria tem adiado a implementação de técnicas que revolucionaram os 

demais setores (WANGLER et al., 2019). 

Sendo assim, o avanço contínuo das mais diversas tecnologias é tido como um fator 

de impacto no progresso da indústria 4.0. Exemplos como computação em nuvem, 

inteligência artificial e robótica são incorporados nos processos de forma integrada permitindo 

excelentes índices de produtividade e qualidade, dentre várias outras vantagens. Na cadeia 

produtiva da engenharia civil isso é realçado, principalmente, pelas técnicas de realidade 

aumentada, BIM (Building Information Modeling) e manufatura aditiva (impressoras 3D). 

Pode-se dizer que a adoção destas tecnologias subtende uma escassez de competências, mas 

na verdade vai ser exigido uma requalificação da mão de obra em questão (FIEC, 2017; 

MCGREGOR, 2017; NAKAMURA, 2019; SHERRATT et al., 2020).  

Tendo isso em vista, pode-se destacar a impressão 3D de concreto (3DCP) baseada 

nas técnicas de manufatura aditiva como uma solução promissora ao setor. Isso é atribuído, 

principalmente, aos benefícios associados à construção livre de fôrmas, excelentes índices de 

produtividade e qualidade, redução no desperdício de material, maior liberdade arquitetônica 

e, também, ambientes de construção mais seguros. Consiste em uma metodologia que permite 

a criação de objetos com camadas sobrepostas a partir de dados de um projeto, ou seja, os 

processos de design, produção e/ou montagem são controlados digitalmente (LABONNOTE 

et al., 2016; SHAKOR et al., 2017; SANJAYAN et al., 2019).  

Porém, uma grande dificuldade que a tecnologia 3DCP enfrenta é o fornecimento de 

compósitos cimentícios que atendam aos requisitos do sistema de impressão (LONG et al., 

2019), além de impressoras 3D de custo competitivo com outras técnicas construtivas. Uma 

vez que o material precisa ser bombeado e, ao mesmo tempo, ser capaz de resistir à carga da 

camada seguinte, a tixotropia dos compósitos se faz relevante. Isso significa que, ao aplicar 

cisalhamento na mistura ocorre uma diminuição de viscosidade (facilitando o bombeamento) 

mas, ao remover esse cisalhamento, a viscosidade aumenta (favorecendo o empilhamento das 

camadas). Logo, é notório que essa nova técnica exige o desenvolvimento de misturas com 

alta eficiência e que possuam propriedades específicas (ROUSSEL, 2005; PAUL et al., 2018). 
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Portanto, a seleção dos materiais constituintes e o estudo de dosagem devem obedecer aos 

requisitos reológicos intrínsecos à tecnologia de impressão 3D. 

Para atender tais critérios, as misturas normalmente são dosadas com elevados teores 

de cimento Portland. Isso acontece devido à sua incapacidade em incorporar agregados de 

maiores dimensões além, também, da baixa quantidade de agregado miúdo normalmente 

considerada que contribui para esse elevado consumo de cimento (NERELLA et al., 2019). 

Alguns trabalhos retratam uma relação agregado miúdo/cimento (am/c) em compósitos para 

impressão 3D iguais a 1,0 (PHAM et al., 2020), 1,2 (MA et al., 2018) e 1,5 (MARCHMENT; 

SANJAYAN, 2020; RAHUL; SANTHANAM, 2020), enquanto que para concreto 

convencional e argamassas essa relação varia entre 3 – 5 com moderada à alta resistência aos 

28 dias de idade (CHEN et al., 2021). De fato, a grande maioria das pesquisas publicadas 

acerca desse tema utilizam baixas relações am/c, mas isso também depende do sistema de 

impressão utilizado. 

Sabendo que o cimento Portland é retentor de um processo de fabricação que 

consome muita energia e libera elevadas quantidades de CO2 para a atmosfera, uma solução 

promissora para mitigar os danos causados ao meio ambiente e tornar essa metodologia mais 

sustentável é a redução do consumo de cimento através da substituição parcial por adições 

minerais (TAO et al., 2020; ZHANG et al., 2021).  

Essa técnica se mostrou eficiente ao reduzir a quantidade de cimento em compósitos 

por manufatura aditiva usando diferentes materiais. Chen et al. (2020), por exemplo, 

conseguiram alcançar um consumo de cimento de 331 kg/m3 ao utilizar 40% de argila 

calcinada e 20% de filer calcário como substituição em misturas 3DCP. Kaszynska et al. 

(2020) chegaram a valores de 588 kg/m3 e 448 kg/m3 através da substituição parcial do 

cimento por 20% de cinza volante e 10% de sílica ativa em misturas com consumos originais 

de, respectivamente, 840 kg/m3 e 640 kg/m3. Muthukrishnan et al. (2020), por sua vez, ao 

trabalharem com teor de substituição de 20% de cinza da casca do arroz, diminuíram a 

quantidade de cimento da mistura referência de 1073 kg/m3 para, aproximadamente, 800 

kg/m3. Por fim, Mohan et al. (2021), ao utilizarem um percentual de substituição de 50% de 

escória de alto forno e variando a relação am/c, atingiram consumos de cimento de 471,5 

kg/m3 (am/c = 1,0), 440,5 kg/m3 (am/c = 1,2), 413,3 kg/m3 (am/c = 1,4) e 368 kg/m3 (am/c = 

1,8).  

Posto isto, o filer calcário (FC) demonstra excelente potencial de utilização nas 

misturas 3DCP. Por se tratar de um resíduo do processo de mineração e corte da rocha 

calcária na produção de agregados artificiais, sua incorporação em compósitos cimentícios é 
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vista como uma solução para destinação desse material (DANISH; MOHAN GANESH, 

2021). Apesar de não possuir atividade pozolânica, proporciona benefícios como baixo custo 

de aquisição, grande disponibilidade, redução do calor de hidratação, melhoria da 

trabalhabilidade e deformabilidade, além do preenchimento de vazios pelo efeito físico de 

empacotamento, também conhecido como efeito filer (WANG et al., 2018; WANG, 2020).  

O metacaulim (MK), por sua vez, é outro material que também pode auxiliar na 

diminuição do consumo excessivo de cimento e, consequentemente, minimizar as elevadas 

emissões de CO2 provocadas pela indústria cimenteira (YABA et al., 2021). Por conta de suas 

propriedades pozolânicas, contribui com a formação de silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e 

silicoaluminato de cálcio hidratado (C-S-A-H) durante a reação de hidratação do cimento e 

acaba proporcionando melhorias nas propriedades mecânicas, já que os produtos formados a 

partir da reação pozolânica favorecem a densificação da estrutura porosa do compósito. Em 

termos de trabalhabilidade, contudo, elevados teores desse material vão demandar maiores 

quantidades de água de amassamento e aditivo superplastificante. Isso ocorre em função da 

elevada superfície específica que normalmente caracteriza o metacaulim (NORHASRI et al., 

2017; HOMAYOONMEHR et al., 2021). 

Sabe-se, portanto, que a metodologia 3DCP exige o desenvolvimento de misturas 

com elevadas quantidades de aglomerante para atender aos requisitos de impressão. Tendo em 

vista o potencial de incorporação do filer calcário e do metacaulim em substituição parcial ao 

cimento, além da grande disponibilidade regional no nordeste brasileiro, o objetivo deste 

trabalho consiste no desenvolvimento de compósitos para impressão 3D com diferentes 

percentuais dos referidos materiais como fração aglomerante: 30% de filer calcário, 40% de 

filer calcário e 30% de filer calcário com 10% de metacaulim. Dessa forma, espera-se 

contribuir com a elaboração de dosagens que cumpram com os critérios de impressão ao 

minimizar os elevados consumos de cimento geralmente utilizados nessa nova técnica de 

construção. 

 

1.1 Justificativa 

 

No intervalo compreendido pelos anos de 2010 a 2018, constatou-se que o 

crescimento nas taxas de consumo energético do planeta praticamente duplicou. Isso levou a 

um aumento de 1,7% na emissão de CO2 para o meio ambiente apenas em 2018, onde se 

estima que o setor da construção tenha sido responsável por 40% dessas emissões (IEA, 

2019). Aspectos relacionados à carga consumida na produção dos materiais, transporte destes 
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às obras e, até mesmo, a demanda de energia associada ao funcionamento e manutenção das 

construções são exemplos de como a construção civil contribui para o atual cenário ambiental 

(CRAMER, 2017). 

Portanto, esforços para melhorar essas questões e minimizar as emissões de carbono 

tem incentivado, cada vez mais, no desenvolvimento de materiais e tecnologias sustentáveis 

(SHRUBSOLE et al., 2019; WENG et al., 2020), ficando evidente o quanto a construção civil 

necessita de transformação e atualização para evolução da área (HAN et al., 2021). 

Dentro desse contexto, o surgimento da Construção 4.0 vem para incorporar 

conceitos de digitalização, inovação e novas tecnologias na concepção e planejamento dos 

projetos de engenharia. Tais mudanças impactam nas formas convencionais de trabalho uma 

vez que procuram melhorar a eficácia dos processos (SHERRATT et al., 2020). A 

metodologia 3DCP, por exemplo, aplicada de forma correta pode repercutir positivamente na 

economia de custos no decorrer da obra. Presume-se que cerca de 50% do valor total se deva 

à utilização de fôrmas e à exigência de mão de obra, o que pode ser reduzido com o emprego 

dessa nova técnica (JHA, 2012). Estima-se, também, que esta tecnologia consiga reduzir de 

30 a 60% da geração de resíduos da construção, 50 a 80% dos custos com mão de obra e 50 a 

70% do tempo de execução (DORIS, 2016). 

Alguns estudos com base na Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) indicam que, 

comparada ao método tradicional de construção, a manufatura aditiva pode proporcionar um 

menor impacto ambiental. Por exemplo, enquanto uma parede construída mediante técnicas 

convencionais foi responsável por 78% das emissões de CO2, ao utilizar a metodologia 3DCP 

houve uma queda para 59% neste parâmetro (MOHAMMAD et al., 2020). Isso pode ser 

atribuído, principalmente, por se tratar de uma tecnologia que não requer o uso de fôrmas e 

nem de reforço com aço, porém, para atender aos requisitos de impressão, acaba utilizando 

altos consumos de cimento. Este último é um fator de grande influência nos impactos gerados 

pela manufatura aditiva na construção civil (ALHUMAYANI et al., 2020). 

A grande emissão de carbono oriunda do processo produtivo do cimento Portland e 

seu elevado consumo energético colaboram negativamente para o panorama de proteção 

ambiental e agravam, ainda mais, a atual situação do efeito estufa (TURNER; COLLINS, 

2013; DE BRITO; KURDA, 2021). Presume-se que a indústria cimenteira sozinha seja 

responsável por 7% das emissões de CO2 no mundo (DONG et al., 2015). Portanto, o 

desenvolvimento de compósitos cimentícios com emprego de materiais alternativos tem sido 

essencial ao tentar mitigar os impactos ambientais (MAO et al., 2022). 
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O uso de filer calcário, por exemplo, além de proporcionar benefícios relacionados à 

própria mistura (como redução do calor de hidratação, melhor empacotamento das partículas e 

excelente trabalhabilidade) também traz vantagens significativas em relação à possibilidade 

de alcançar consumos de cimento reduzidos e, por conseguinte, contribuir para menores 

emissões de carbono através da reutilização de um resíduo (LI et al., 2019). 

O metacaulim, por sua vez, é considerado uma excelente alternativa para uso em 

substituição parcial ao cimento já que se caracteriza por possuir atividade pozolânica e, dessa 

forma, auxilia no desenvolvimento das propriedades mecânicas dos compósitos (XU et al., 

2018). Apesar de calcinado, estima-se que a emissão de carbono decorrente da fabricação do 

metacaulim seja cerca de 17,5% das emissões oriundas do processo produtivo do cimento 

Portland, o que resulta em um impacto bem menor sobre o aquecimento global (PELISSERA 

et al., 2012). 

Frente ao exposto, a presente pesquisa justifica-se no intuito de contribuir com estas 

lacunas ao desenvolver compósitos 3DCP com consumos de cimento reduzidos, partindo da 

hipótese que o uso do filer calcário sozinho ou aliado ao metacaulim como fração 

aglomerante tem o potencial de proporcionar dosagens otimizadas assim como atendimento 

aos requisitos do sistema de impressão utilizado, além de colaborar para minimizar os 

impactos ambientais decorrentes do consumo de cimento excessivo normalmente empregado 

na construção por impressão 3D. 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Geral 

 

O objetivo do presente estudo consiste no desenvolvimento de compósitos 3DCP 

com consumo de cimento reduzido, considerando o filer calcário e metacaulim como fração 

aglomerante, e que atendam aos requisitos do sistema de impressão utilizado.  

 

1.2.2 Específicos 

 

• Desenvolver uma mistura de referência que atenda aos critérios de impressão 3D; 

• Substituir parcialmente o cimento Portland da dosagem imprimível por filer 

calcário e metacaulim; 

• Avaliar as propriedades no estado fresco; 
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• Analisar o comportamento mecânico dos compósitos cimentícios 3D. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Histórico da impressão 3D na construção civil 

 

Sistemas de construção digital utilizando materiais cimentícios tem sido pauta de 

várias pesquisas científicas em função do crescente aprimoramento das técnicas de impressão 

3D no âmbito da engenharia civil. Em linhas gerais, pode-se dizer que a manufatura aditiva 

consiste numa tecnologia que produz objetos sólidos a partir de modelos computacionais, 

porém detentora de uma forma de criar que modifica de acordo com o método escolhido 

(WANGLER et al., 2019). 

Seu potencial aplicado à construção civil só veio a ser indicado pelo trabalho de 

Khoshnevis et al. (1998) através da técnica conhecida como Contour Crafting (CC) que 

consiste, basicamente, na extrusão de uma mistura cimentícia para produzir uma fôrma 

vertical com consequente preenchimento de concreto no interior da peça (Figura 1). É 

considerado, portanto, como um sistema precursor de impressão tridimensional em materiais à 

base de cimento por ter embasado o desenvolvimento de outros métodos. 

 

Figura 1 – Impressão 3D de concreto através do Contour Crafting (CC) 

 
Fonte: Davies (2020). 

 

Buswell et al. (2018), por sua vez, ressaltam que a tática de impressão mais popular 

na indústria da construção, conhecida como 3D Concrete Printing (3DCP), é fundamentada 

no processo de extrusão através da deposição do material cimentício como filamento 

contínuo, por meio de um bico, contendo camadas sobrepostas (Figura 2). É destacado por 

Nematollahi et al. (2017) que, por possibilitar o preparo de componentes em grande escala e 

de geometria complexas, essa técnica demonstra alta competência na aplicação em 
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construções in loco, proporcionando uma contribuição significativa para o campo da 

engenharia civil. 

 

Figura 2 – Extrusão de camadas sobrepostas pelo sistema 3DCP 

 
 Fonte: Gaget (2018). 

 

Finalmente, ainda é possível mencionar a impressão tridimensional fundamentada na 

técnica D-shape (Figura 3). Conforme explicado por Ji et al. (2019), também é baseada no 

processo de manufatura aditiva, porém se difere dos demais métodos citados por descartar a 

extrusão do material. Zhang J. et al. (2019) esclarecem que esse método se firma na deposição 

de agregados em pó, que são dispostos com espessuras pré-definidas, com posterior 

compactação. Em seguida decorre-se a pulverização do material aglutinante (ou seja, cimento 

Portland), originando a peça impressa. 

 

Figura 3 – The Ferreri house, construída pelo método D-shape 

 
Fonte: D-shape (2015). 
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A seguir, o Quadro 1 resume os principais aspectos das metodologias de manufatura 

aditiva aplicadas à materiais cimentícios. 

 

Quadro 1 – Principais pontos dos métodos de impressão empregados na construção civil 

Fonte: Adaptado de Zhang J. et al. (2019). 
 

Labonnote et al. (2016) ressaltam em seus estudos alguns exemplos práticos da 

impressão 3D por extrusão aplicada em projetos da construção civil. Em 2014, na China, 

foram construídas 10 casas individuais usando a tecnologia de manufatura aditiva, conforme 

ilustrado na Figura 4a. Foram utilizados cimento, fibra de vidro e resíduo da construção civil 

como materiais constituintes do compósito impresso. No ano seguinte, em 2015 e também na 

China, foi construído 1 complexo residencial de 5 andares (Figura 4b) e 1 vila contendo 1100 

m2 de área. O traço dessas misturas continha, assim como no exemplo anterior, cimento, fibra 

de vidro e resíduo da construção civil. Em 2017, foi construída uma edificação de primeiro 

andar com área estimada em 185 m2 na cidade de Dubai (Emirados Árabes). Os materiais 

envolvidos no processo contemplam concreto reforçado, plástico reforçado com fibras e gesso 

reforçado com fibras de vidro (Figura 4c). Pessoa et al. (2021) destacam que, ainda em 2017, 

PARÂMETROS 

DE IMPRESSÃO 

MÉTODOS 

Contour Crafting (CC) 3D Concrete Printing (3DCP) D-shape 

Processo Extrusão Extrusão Pulverização 

Materiais 
Compósitos 

cimentícios 
Compósitos cimentícios 

Agregados em pó e 

material 

aglutinante 

Velocidade Baixa Alta Média 

Dimensões 
Estrutura em larga 

escala 
Estrutura em larga escala 

Estrutura em 

média escala 

Vantagens 

• Alisamento de 

superfície com 

espátula  

• Personalização dos 

materiais 

impressos de forma 

inteligente 

• Possibilidade de 

embutir conduítes 

• Alta resistência e velocidade 

de construção 
• Alta resistência 

Desvantagens 

• Baixa velocidade 

de impressão 

• Baixa força de 

aderência entre as 

camadas 

• Exigência de 

desenvolvimento de 

misturas com alto 

desempenho  

• Baixa resolução 

• Necessidade de 

uma grande 

quantidade de 

materiais em pó 

• Necessidade de 

remoção dos 

pós excedentes 
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a Universidade de Tecnologia de Eindhoven imprimiu uma ponte para bicicleta (Figura 4d) 

nos Países Baixos, com vão de 6,5 m e largura de 3,5 m, tendo um tempo total de impressão 

de 48 horas. Zhang J. et al. (2019), por sua vez, desenvolveram um compósito cimentício para 

extrusão de um ponto de ônibus (Figura 4e) localizado na China, impresso em menos de 12 

horas. 

 

Figura 4 – Exemplos de construções impressas: (a) Edificação térrea, China; (b) Edificação 

com 5 pavimentos, China; (c) Escritório, Emirados Árabes; (d) Ponte para bicicletas, Países 

Baixos; (e) Ponto de ônibus, China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: (a) Insider (2015); (b) ArchDaily (2015); (c) NellyRodi (2019); (d) Salet et al. (2018); (e) 

Zhang J. et al. (2019a). 

 

2.2 Parâmetros que influenciam a impressão 3D em concreto 

 

Os compósitos cimentícios por manufatura aditiva são caracterizados por 

demandarem requisitos de reologia específicos. Isso acontece porque, para dar seguimento a 

impressão da mistura, vão ser exigidos valores de tensão de escoamento e viscosidade plástica 

relativamente baixos de modo a evitar a ocorrência de falhas durante o processo. Porém, para 

proporcionar uma alta retenção de forma pós deposição, essas variáveis devem aumentar 

(PANDA et al., 2019). 

Logo, a reologia das misturas vai depender, basicamente, de aspectos relacionados à 

dosagem empregada. Definida como ciência do fluxo e deformação dos materiais (LONG et 

al., 2014), esta propriedade se associa diretamente com a fração e composição volumétrica do 

(a) (b

) 

(c) 

(d

) 
(e) 
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sistema aglutinante (presença de cimento, filers e/ou adições minerais), propriedades físicas e 

morfológicas dos agregados, aditivos químicos e água de amassamento (MARCHON et al., 

2018).  

Contudo, os parâmetros da impressora também vão influenciar na obtenção da peça 

impressa. Tipo de extrusora, velocidade da impressão, taxa de extrusão, dimensões, formato e 

altura do bico extrusor, além do tempo decorrido na deposição entre uma camada e outra, são 

alguns fatores da máquina utilizada que podem interferir no aspecto final da peça impressa 

(BUSWELL et al., 2018).  

Um exemplo disso é realçado por Souza et al. (2020), em que se toma como base os 

parâmetros de taxa de extrusão (TE) e velocidade de movimentação do bico (VMB). É 

explicado que uma maior TE com menor VMB pode originar um filamento de largura maior 

que o diâmetro do bocal (Figura 5a). Mantendo TE e VMB à nível intermediário, a espessura 

da camada não difere muito do diâmetro do bico (Figura 5b). Por fim, com uma baixa TE e 

maior VMB a largura da camada tende a ser menor que o diâmetro do bocal (Figura 5c). 

Percebe-se, então, que a obtenção da peça impressa não vai depender apenas de aspectos 

relacionadas a mistura, mas, também, de ajustes nos parâmetros da máquina. 

 

Figura 5 – Influência da taxa de extrusão (TE) e velocidade de movimentação do bico (VMB) 

na obtenção de compósitos 3DCP: (a) alta TE e baixa VMB; (b) TE e VMB intermediários; 

(c) baixa TE e alta VMB 

 
Fonte: Adaptado de Souza et al. (2020). 

 

2.3 Propriedades no estado fresco 

 

Para uma melhor compreensão dos fatores intrínsecos à tecnologia 3DCP, como 

bombeabilidade (pumpability), extrusibilidade (extrudability) e capacidade de construção 

(buildability), a Figura 6 traz uma representação esquemática do processo de impressão. É 

possível definir a bombeabilidade como o grau de facilidade em que o compósito é 

transportado desde o recipiente de armazenamento até o bico de impressão (BUSWELL et al., 

2018). A extrusibilidade, por sua vez, refere-se à capacidade da mistura fresca passar pelo 
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bico e originar o filamento. Logo, características da dosagem utilizada e do bocal de extrusão 

possuem forte influência nesse parâmetro (KAZEMIAN et al., 2017). Finalmente, destaca-se 

a capacidade de construção por estar relacionada à aptidão de um material em manter tanto 

sua forma extrudada como sua resistência, no estado fresco, à deformação sob carregamento 

(LI et al., 2018). 

 

Figura 6 – Representação esquemática do processo de impressão 3D: (1) processo de mistura, 

(2) bombeamento, (3) transporte, (4) extrusão e (5) construção da peça 

 
Fonte: Adaptado de Li et al. (2020). 

 

Como a tecnologia 3DCP carece de códigos ou procedimentos para dosagem dos 

compósitos e, também, avaliação de suas propriedades (SALET et al., 2018) a análise dos 

filamentos impressos geralmente é feita por inspeção visual (Figura 7). Compósitos 3DCP são 

considerados com boa qualidade de impressão quando apresentam integridade dos filamentos, 

enquanto que os de má qualidade normalmente oferecem uma quantidade considerável de 

falhas de continuidade (BUSWELL et al., 2018).   
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Figura 7 – Análise visual das peças extrudadas: (a) compósito 3DCP com boa qualidade de 

impressão, sem sinal de falhas; (b) compósito 3DCP com presença de poucas falhas devido à 

falta de pasta na mistura; (c) compósito 3DCP com má qualidade de impressão, apresentando 

uma quantidade considerável de falhas de continuidade 

 
Fonte: Adaptado de Buswell et al. (2018). 

 

É importante salientar que os materiais imprimíveis estão diretamente relacionados 

ao tempo em aberto dos compósitos, que se refere ao intervalo desde a finalização da mistura 

até a impressão. Se esse parâmetro for muito longo, o material vai ganhando consistência, 

podendo ocasionar em bombeabilidade reduzida e/ou bloqueio do bico extrusor. Se for muito 

curto, a depender da dosagem, pode acontecer da pasta possuir uma maior fluidez e, 

consequentemente, menor capacidade de construção pós deposição (PACEWICZ et al., 2018; 

YE et al., 2021). 

O Quadro 2 agrupa alguns resultados referentes às metodologias de ensaio no estado 

fresco realizados para as misturas 3DCP. 

 

Quadro 2 – Resultados encontrados para slump flow, densidade de massa, índice de 

construtibilidade e abatimento 

Slump flow Densidade de massa 
Índice de 

construtibilidade 
Abatimento 

190 - 220 mm  

(MA et al., 2018) 

2111 – 2229,1 kg/m3 

(WOLFS et al., 2018) 

072 - 0,88  

(CHEN et al., 

2020) 

5,5 - 10 cm  

(MA et al., 2018) 

210 - 280 mm 

(LONG et al., 2019) 

2 - 13 mm  
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190 - 210 mm  

(DING et al., 2020) 

(CHEN et al., 2021) 

170 - 230 mm 

(CHEN et al., 2021) 

8,6 - 7,6 cm 

 (YE et al., 2021) 

144 - 169 mm  

(YE et al., 2021) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
 

2.3.1 Influência do filer calcário e metacaulim no estado fresco  

 

Camiletti et al. (2013) relataram que maiores teores de substituição do cimento por 

filer calcário resultou em melhores índices de fluidez. Maybury et al. (2017) mostram que o 

uso de filer calcário traz menores valores de viscosidade plástica às misturas. Tao et al. 

(2020), por sua vez, identificaram uma diminuição na capacidade de retenção de forma de 

compósitos 3DCP com filer calcário. Percebe-se que, de um modo geral, é um material que 

contribui para fluidificação da mistura.  

Wang et al. (2018) explicam que seu efeito sobre a trabalhabilidade está relacionado, 

principalmente, a morfologia do material. Quando o filer calcário é mais fino que as partículas 

do cimento, o comportamento da mistura no estado fresco pode ser atribuído tanto ao efeito 

filer como de diluição. Porém, ao possuir dimensão semelhante ou superior aos grãos de 

cimento, verifica-se predomínio do efeito de diluição.  

Em relação ao metacaulim, existe um consenso na literatura quando o assunto trata 

da sua influência no estado fresco dos materiais cimentícios. Sfikas et al. (2014) relatam que 

sua inclusão provocou uma redução na trabalhabilidade e maior exigência por aditivos 

superplastificantes para proporcionar um comportamento similar ao traço de referência. 

Madandoust e Mousavi (2012) também constataram perda de trabalhabilidade quando o 

cimento foi parcialmente substituído por metacaulim. Da mesma forma, Chen et al. (2020) 

reportaram uma ligeira diminuição da trabalhabilidade com a incorporação desse material, 

mas verificaram que a relação água/cimento é um parâmetro importante no controle da fluidez 

independentemente da quantidade de metacaulim. Além disso, também verificaram que seu 
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emprego aumenta a coesão do compósito cimentício, diminuindo a possibilidade de 

exsudação. Seu uso, portanto, vai requerer ajustes de dosagem para reduzir os efeitos adversos 

intrínsecos às características do metacaulim.  

 

2.3.2 Compósitos 3DCP com consumo de cimento reduzido no estado fresco 

 

De modo a melhor entender o comportamento no estado fresco de compósitos 3DCP 

com consumo de cimento reduzido, o Quadro 3 agrupa alguns resultados encontrados com os 

diferentes materiais utilizados como fração aglomerante nessas misturas.  

 

Quadro 3 – Apuração dos ensaios realizados no estado fresco para compósitos 3DCP com 

consumo de cimento reduzido 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

2.4 Propriedades no estado endurecido 

 

Referência Dosagem Consumo 

de cimento 

(kg/m3) 

Ensaios 

Chen et al. 

(2020) 

Proporção 
cimento : argila calcinada : 

filer : areia 

Espalhamento 

(mm) 

Abatimento 

(mm) 

REF 1:1:0,5:3,75 

331 

- - 

1.2VMA 1:1:0,5:3,75 141 47 

2VMA 1:1:0,5:3,75 145 51,5 

4VMA 1:1:0,5:3,75 114 57,8 

Referência Dosagem Consumo 

de cimento 

(kg/m3) 

Ensaio 

Kaszynska 

et al. 

(2020) 

Proporção 
cimento : cinza volante : 

silica : filer : areia 
Espalhamento (mm) 

B840/SF/FA/LP 1:0,29:0,14:0,42:1,68 
588 

160 

B840/SF/FA 1:0,29:0,14:0,00:2,10 155 

B840/LP 1:0,00:0,00:0,31:1,25 
840 

159 

B840 1:0,00:0,00:0,00:1,55 163 

B640/SF/FA/LP 1:0,29:0,14:0,70:2,81 
448 

156 

B640/SF/FA 1:0,29:0,14:0,00:3,50 161 

B640/LP 1:0,00:0,00:0,51:2,03 
640 

165 

B640 1:0,00:0,00:0,00:2,54 160 

Referência Dosagem Consumo 

de cimento 

(kg/m3) 

Ensaio 

Muthukris

hnan et al. 

(2020) 

Proporção 
cimento : areia : cinza da 

casca do arroz 
Espalhamento (mm) 

Comercial 

mortar 
- - 136 

Control 1: 1,11:0,00 1073 200 

LabRHA 

printable mortar 
1:1,39:0,25 800 210 
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A ausência de adensamento e a composição das dosagens utilizadas na impressão 3D 

de compósitos cimentícios diferenciam essa nova técnica dos métodos comumente 

empregados na construção civil. Em função das diversas interfaces introduzidas entre as 

camadas extrudadas, é de extrema importância que haja uma adesão eficiente entre esses 

filamentos (WOLFS et al., 2019).  

Várias pesquisas enfatizam que a ligação entre camadas pode ficar acometida em 

função do surgimento de vazios entre os filamentos durante o processo de extrusão. Em 

decorrência disso, condições relacionadas aos materiais empregados na dosagem, parâmetros 

da máquina e tempo de deposição entre camadas são apontados como relevantes no controle 

da força de aderência entre os filamentos (LE et al., 2012; PANDA et al., 2018). 

Pode-se dizer, então, que uma maior adesão se faz essencial para tentar compensar a 

perda de homogeneidade comparada às peças moldadas de maneira monolítica, já que essa 

interface entre camadas acaba gerando um comportamento anisotrópico no elemento. Ou seja, 

quando as propriedades do material mudam em função da direção que a força de ensaio é 

aplicada, afetando as propriedades no estado endurecido e de durabilidade (SCHRÖFL et al., 

2019). 

Sabendo que a orientação de aplicação dessas forças possui grande influência no 

comportamento mecânico dos compósitos impressos, se faz necessário definir um sistema de 

coordenadas. Um exemplo é ilustrado pela Figura 8, onde se considerou a orientação I 

representando a carga de ensaio incidindo de forma perpendicular aos filamentos e as 

orientações II e III correspondendo ao carregamento incidindo paralelamente às camadas 

(DING et al., 2020).  

 

Figura 8 – Direções de ensaio em relação a orientação da camada 

 
Fonte: Adaptado de Wolfs et al. (2019). 
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O Quadro 4 reúne alguns resultados referentes às metodologias de ensaio no estado 

endurecido realizados para as misturas 3DCP. 

 

Quadro 4 – Resultados encontrados para os ensaios de resistência à compressão, flexão e 

tração por compressão diametral 

Compressão Flexão 
Tração por compressão 

diametral 

7 dias 

17 - 30 MPa  

(TING et al., 2019) 

7 dias 

3 - 5 MPa  

(TING et al., 2019) 

7 dias 
0,5 - 2 MPa  

(TING et al., 2019) 
20,65 - 24,49 MPa 

(ALCHAAR;AL-

TAMIMI, 2021) 

6,19 - 7,5 MPa 

(ALCHAAR;AL-

TAMIMI, 2021) 

28 dias 

62,6 - 101,1 MPa 

(NERELLA et al., 

2019) 

28 

dias 

5,26 - 11,07 MPa 

(NERELLA et al., 2019) 

28 dias 
1,9 - 5,39 MPa 

(WENG et al., 2021) 

13 - 28 MPa  

(DING et al., 2020) 

2 - 4,7 MPa 

(DING et al., 2020) 

46,3 - 64,6 MPa 

(CHEN et al., 2021) 

5,2 - 6,7 MPa  

(CHEN et al., 2021) 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

2.4.1 Influência do filer calcário e metacaulim no estado endurecido  

 

De um modo geral, verifica-se uma redução na resistência de compósitos cimentícios 

com incorporação de filer calcário, conforme explicado por Uysal et al. (2012), por se tratar 

de um material que não possui atividade pozolânica. Matschei et al. (2007) relatam que 

utilizar teores acima de 10% em substituição parcial ao cimento pode ocasionar em 

diminuição das propriedades mecânicas. Lothenbach et al. (2008) indicam percentuais em até 

5% de modo a não afetar o comportamento no estado endurecido. Da Silva e De Brito (2015), 

por sua vez, apontam que ao empregar de 10 a 30% de filer calcário em compósitos 

cimentícios, a resistência à compressão reduz de 8 a 20%.  

É explicado por Wang et al. (2018) que a influência desse material no estado 

endurecido vai depender tanto do tamanho da partícula como do teor de incorporação 

considerado. Utilizar filer calcário de maior finura auxilia no preenchimento de vazios 

capilares e aumenta, consequentemente, o empacotamento da mistura através do efeito filer 

(Figura 9). 
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Figura 9 – Simulação do efeito filer: (a) mistura contendo apenas cimento, (b) mistura com 

cimento e filer de diâmetro médio e (c) mistura com cimento e filer diâmetro fino 

 
Fonte: Adaptado de Berodier e Scrivener (2014). 

 

Contudo, elevadas quantidades desse material fino contribuem para baixos valores de 

resistência. Tao et al. (2020) explicam que isso pode ser atribuído ao efeito de diluição, uma 

vez que a substituição parcial do cimento por filer calcário leva a menores consumos de 

cimento aumentando, dessa forma, a relação a/c efetiva dessas misturas. Como consequência, 

ocorre uma menor taxa de desenvolvimento de produtos da hidratação, diminuindo a 

resistência em todas as idades. Normalmente, o efeito filer acontece quando a quantidade de 

filer calcário é inferior ao teor ótimo de incorporação, enquanto que o efeito de diluição é 

verificado quando a quantidade desse material é maior que o percentual ideal dessa mistura. 

De um modo geral, Vance et al. (2013) explicam que elevados teores de filer calcário 

diminuem as propriedades no estado endurecido dos compósitos. 

Nikbin et al. (2014), por sua vez, verificaram um aumento na faixa de 20 a 38% nos 

valores de resistência de compósitos contendo filer calcário. Isso pode estar relacionado ao 

efeito de nucleação, conforme explicam Hemalatha e Santhanam (2018). Uma vez que o filer 

aumenta a densidade da mistura, acaba contribuindo para formação de pontos de nucleação 

para os produtos de hidratação. Através do processo de densificação, os cristais também se 

desenvolvem na superfície do filer calcário e, ao invés de formar poucos cristais de tamanho 

grande, favorecem o desenvolvimento de muitos cristais de menores dimensões.  

Em relação ao metacaulim, Arikan et al. (2009) explicam que sua principal vantagem 

está relacionada a capacidade de reagir com o Ca(OH)2 produzido durante a reação de 

hidratação do cimento Portland e formar mais silicatos de cálcio hidratados e aluminatos. 

Siddique e Kaur (2011) pesquisaram a influência da substituição parcial do cimento por 5%, 

10% e 15% de metacaulim. Os resultados mostraram que o uso de 15% diminuiu a resistência 

à compressão, mas 10% se firmou como um teor ótimo de substituição. Kim et al. (2007) 
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também sugerem um percentual de substituição máximo de 10% para não afetar as 

propriedades mecânicas do material cimentício.  

Vivek et al. (2017), por sua vez, perceberam que 20% de metacaulim em substituição 

parcial ao cimento trouxe os melhores resultados de compressão. Homayoonmehr et al. 

(2021) ressaltam que os efeitos positivos desse material no estado endurecido ocorrem em 

função do melhor empacotamento das misturas e de sua atividade pozolânica, que leva ao 

consumo de hidróxido de cálcio e maior densificação da estrutura porosa dos compósitos 

cimentícios.  

O efeito dessa adição mineral no comportamento mecânico vai depender, 

basicamente, de aspectos relacionados a relação a/c, reatividade, finura e processo de mistura 

(SULLIVAN et al., 2018). De um modo geral, utilizar de 10 a 20% de metacaulim em 

materiais à base de cimento é o ideal para melhorar as propriedades mecânicas dos 

compósitos (RAMEZANIANPOUR, 2014).  

 

2.4.2 Compósitos 3DCP com consumo de cimento reduzido no estado endurecido 

 

De modo a melhor entender o comportamento no estado endurecido de compósitos 

3D com consumo de cimento reduzido, o Quadro 5 agrupa alguns resultados encontrados com 

diferentes materiais utilizados como fração aglomerante.  

 

Quadro 5 – Apuração dos ensaios realizados no estado endurecido para compósitos 3DCP 

com consumo de cimento reduzido 

Referência Dosagem 

Consumo 

de cimento 

(kg/m3) 

Ensaio (28 dias) 

Compressão (MPa) 

Chen et al. 

(2019) 

Proporção 

cimento : filer : 

argila calcinada 1 : 

argila calcinada 2 : 

areia 

Moldado 

MIX-R 1:1,5:0:0:3,75 

331 

14 

MIX-L 1:0,5:1:0:3,75 33 

MIX-M 1:0,5:0,75:0,25:3,75 38 

MIX-H 1:0,5:0,5:0,5:3,75 46 

Referência Dosagem 
Consumo 

de cimento 

(kg/m3) 

Ensaio (7 dias) 

Compressão (MPa) 

Chen et al. 

(2020) 

Proporção 

cimento : argila 

calcinada : filer : 

areia 

X Y Z 

REF 1:1:0,5:3,75 

331 

- - - 

1.2VMA 1:1:0,5:3,75 34,93 40,07 31,34 

2VMA 1:1:0,5:3,75 38,55 46,29 44,49 
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4VMA 1:1:0,5:3,75 22 28,6 24,53 

Referência Dosagem 
Consumo 

de cimento 

(kg/m3) 

Ensaio (28 dias) 

Compressão (MPa) 

Kaszynska 

et al. 

(2020) 

Proporção 

cimento : cinza 

volante : silica : filer 

: areia 

Moldado 

B840/SF/FA/LP 1:0,29:0,14:0,42:1,68 
588 

100,85 

B840/SF/FA 1:0,29:0,14:0,00:2,10 95,94 

B840/LP 1:0,00:0,00:0,31:1,25 
840 

102,29 

B840 1:0,00:0,00:0,00:1,55 91,14 

B640/SF/FA/LP 1:0,29:0,14:0,70:2,81 
448 

80,5 

B640/SF/FA 1:0,29:0,14:0,00:3,50 63,98 

B640/LP 1:0,00:0,00:0,51:2,03 
640 

75,45 

B640 1:0,00:0,00:0,00:2,54 58,6 

Referência Dosagem Consumo 

de cimento 

(kg/m3) 

Ensaio (28 dias) 

Compressão 

(MPa)  

Flexão 

(MPa) 

Massa 

específica 

(kg/m3) 

Tao et al. 

(2020) 

Proporção cimento : areia : filer Moldado 

S1-LP0 1:1,5:0,00 698,8 50 9 2069,02 

S1-LP25 1:2,00:0,28 524,1 36 8 1916,86 

S1-LP50 1:3,00:0,85 349,4 16 3 1510,17 

S2-LP0 1:1,17:0,00 790,9 43 8,1 1982,94 

S2-LP25 1:1,56:0,28 593,2 35 6 1853,13 

S2-LP50 1:2,33:0,85 395,5 14 2,5 1390,66 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

Para o preparo dos compósitos 3DCP, foram utilizados cimento CP V de alta 

resistência inicial, areia de rio, filer calcário (passante na malha 200), metacaulim comercial 

de reatividade moderada, aditivo superplastificante à base de policarboxilatos (SP), aditivo 

modificador de viscosidade à base de hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) e água de 

amassamento proveniente da concessionária local. A Tabela 1 ilustra os resultados obtidos na 

caracterização dos materiais, enquanto a Figura 10 retrata a curva granulométrica do cimento, 

metacaulim e filer calcário.  

 

Tabela 1 – Ensaios de caracterização realizados nos materiais 

Propriedade Material Norma Valor 

Diâmetro médio da partícula (μm) 

Cimento 

- 

8,04 

Metacaulim 11,69 

Filer calcário 27,71 

Massa específica (g/cm3) 

Cimento ABNT NBR NM 23:2000 3,04 

Metacaulim ABNT NBR NM 23:2000 2,49 

Filer calcário ABNT NBR NM 23:2000 2,71 

Areia ABNT NBR NM 52:2009 2,61 

Absorção de água por imersão (%) Areia ABNT NBR NM 52:2009 0,76 

Massa unitária compactada (kg/m3) Areia ABNT NBR NM 45:2006 1,71 

Massa unitária solta (kg/m3) Areia ABNT NBR NM 45:2006 1,58 

Teor de material pulverulento (%) Areia ABNT NBR NM 46:2003 4,15 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022).  
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Figura 10 – Curva granulométrica dos materiais finos 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

A Figura 11, por sua vez, traz os resultados para diâmetro máximo característico e 

módulo de finura obtidos mediante indicações da NBR 248 (ABNT, 2003), assim como a 

curva granulométrica do agregado miúdo. 

 

Figura 11 – Granulometria do agregado miúdo 
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Diâmetro máximo característico = 1,18 mm

Módulo de finura = 1,42

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

3.2 Definição da dosagem, execução dos traços e sistema de impressão 
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O programa experimental procurou analisar as propriedades no estado fresco e 

endurecido de misturas 3DCP com teores reduzidos de cimento (quando comparado a 

composição de referência) utilizando, para este fim, filer calcário e metacaulim. 

Preliminarmente, tendo como base trabalhos anteriores que utilizam proporções de cimento e 

areia variando entre 1,0 e 2,5 (NERELLA et al., 2019; ZHANG Y. et al., 2019; 

KASZYNSKA et al., 2020) e testes preliminares de laboratório, foi levada em consideração 

uma dosagem para mistura de referência com relação em massa de 1:2 (cimento:agregado), 

em que as quantidades de água de amassamento e aditivos (superplastificante e modificador 

de viscosidade) foram testadas até a obtenção de uma mistura com consistência adequada ao 

processo de extrusão nas condições da impressora utilizada. A Figura 12 demonstra algumas 

das diferentes tentativas de impressão. 

 

Figura 12 – Testes para determinação dos teores de água, SP e HPMC 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Em seguida, partindo dessa dosagem (1:2), foram avaliadas as composições com 

consumo de cimento reduzido mantendo, a princípio, a relação água/materiais secos (a/ms) e 

percentuais de aditivos iguais a composição de referência e constante para todas as misturas. 
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As referidas dosagens com menores consumos de cimento englobaram substituições de, 

respectivamente, 30% de filer calcário (FC30), 40% de filer calcário (FC40) e 30% de filer 

calcário e 10% de metacaulim (FC30MK10). Preferiu-se trabalhar com o FC em todas as 

composições por proporcionar uma melhor trabalhabilidade às misturas. A metodologia 

empregada pode ser melhor compreendida através do fluxograma ilustrado na Figura 13. 

 

Figura 13 – Fluxograma do processo experimental 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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Uma vez encontrada a quantidade de água/materiais secos e de aditivos SP e HPMC 

adequados para extrusão do traço referência, estes teores foram considerados constantes para 

execução das demais composições. Logo, a referida mistura foi impressa com a/ms de 10,7% 

e aditivo SP e HPMC em 0,885% e 0,15%, respectivamente, em relação ao aglomerante. O 

processo de impressão, por sua vez, se deu por meio de ajustes nos parâmetros da máquina 

(onde manteve-se a velocidade linear – em relação aos eixos – constante para todas as 

composições e iguais a 2500 mm/min), definição da altura de queda do bico (fixada em 4 cm) 

para então determinação da taxa de extrusão em 17,5 N.m com 41 rpm. 

A partir do traço referência procedeu-se, então, com a produção dos compósitos com 

consumo de cimento reduzido. Inicialmente, mantiveram-se os percentuais de aditivo e 

relação a/ms constantes. Porém, a composição FC30MK10 não atendeu completamente aos 

requisitos do sistema, apresentando um acabamento falho da peça impressa e, por este motivo, 

foi imprimível com acabamento inadequado. Dessa forma, essa mistura necessitou da 

correção da a/ms para 12% e do aditivo SP para 1,2%. As referidas composições são 

apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Composições avaliadas na pesquisa 

Traço 
Cimento Areia FC MK SP HPMC a/ms a/c 

(kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (%) (%) (%) (kg/kg) 

REF 706,60 1413,20 - - 0,885 0,15 10,70 0,32 

FC30 489,38 1399,63 210,43 - 0,885 0,15 10,70 0,46 

FC40 419,81 1397,97 281,27 - 0,885 0,15 10,70 0,53 

FC30MK10* 418,83 1394,70 209,42 71,20 1,400 0,15 10,70 0,53 

FC30MK10h12 406,90 1354,98 203,45 69,17 1,200 0,15 12,00 0,60 

* Mistura considerada apenas na realização de ensaios no estado fresco. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

O processo executivo de cada traço decorreu da pesagem dos materiais constituintes 

em balança de precisão, produção dos compósitos 3DCP em misturador de eixo inclinado e, 

posteriormente, obtenção da peça desejada na impressora 3DCP/IFPB-UFRN. A máquina em 

questão, projetada e construída pelo grupo de pesquisa das instituições mencionadas, possui 

área de impressão de 1 m2, altura de 1,20 m e diâmetro máximo do bico extrusor de 50 mm. 

Considerando que cada etapa foi submetida a um período de 2 minutos de rotação, o 

processo de mistura (Figura 14) obedeceu a seguinte sequência: homogeneização dos 

materiais secos, inclusão de 75% da água de amassamento, colocação do aditivo 

superplastificante, adição dos 25% restantes de água e, por fim, inserção do aditivo HPMC. 
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Figura 14 – Esquematização do processo de mistura dos compósitos 3DCP 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

3.3 Ensaios no estado fresco 

 

3.3.1 Fluidez e tempo em aberto 

 

A verificação da fluidez foi feita através das diretrizes apresentadas pela NBR 13276 

(ABNT, 2016), que prescreve o referido ensaio para argamassas, através dos testes de 

abatimento do mini-tronco de cone e espalhamento na mesa de consistência (Figura 15). 

 

Figura 15 – Ensaio no estado fresco: (a) abatimento do mini-tronco de cone e (b) 

espalhamento da mistura 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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 Já a avaliação do tempo em aberto das composições (Figura 16) se deu de forma 

similar ao proposto em Long et al. (2019), em que a execução do ensaio de espalhamento foi 

feita nos seguintes intervalos de tempo: imediatamente após a finalização da mistura (t0), após 

20 minutos (t1) e, posteriormente, com 40 minutos (t2). 

 

Figura 16 – Ensaio de espalhamento em: (a) t1, (b) t2, (c) t3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

  

3.3.2 Capacidade de construção 

 

A capacidade de construção foi avaliada tomando como base o método proposto em 

Chen et al. (2020), em que se considerou a construção de peças com 400 mm de comprimento 

e 5 camadas sobrepostas (Figura 17).  

 

Figura 17 – Avaliação da capacidade de construção: (a) impressão do primeiro filamento, (b) 

peça com 5 camadas empilhadas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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A determinação da construtibilidade implica que quanto mais próximo a relação HC 

(Equação 1) seja de 1, menor é a deformação das camadas com o prosseguimento da 

impressão. 

(Equação 1) 

 

Na qual:  

HC = relação de construtibilidade; 

HR = altura real, medida após empilhamento de 5 camadas; 

HT = altura teórica prevista para as 5 camadas (Equação 2). 

 

                                                                                      (Equação 2)     

 

Na qual:  

H1 = altura da primeira camada; 

n = número de camadas empilhadas. 

 

3.3.3 Densidade de massa e teor de ar incorporado 

 

A medição da densidade de massa e teor de ar incorporado no estado fresco foi feita 

mediante especificações da NBR 13278 (ABNT, 2005). A mistura foi introduzida em um 

recipiente de PVC com 3 camadas de alturas aproximadas, sendo cada uma golpeada 20 vezes 

com a espátula na posição vertical. Aplicados os 5 golpes finais com soquete, rasando a 

mistura e eliminando qualquer vestígio de resíduo que possa ter ficado no recipiente, foi 

registrado a massa do molde com o compósito fresco (MC). Finalmente, procedeu-se com os 

cálculos conforme especificado na norma para obtenção das propriedades mencionadas. 

 

3.3.4 Squeeze-flow test 

 

O ensaio de squeeze-flow (Figura 18) foi realizado conforme os critérios 

estabelecidos pela NBR 15839 (ABNT, 2010), no qual é medido o esforço necessário para 

compressão uniaxial de uma amostra cilíndrica (100 mm de diâmetro e 10 mm de espessura) 

situada no meio de duas placas paralelas, considerando uma velocidade de deslocamento de 

0,1 mm/s. 
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Figura 18 – Realização do ensaio squeeze-flow nos compósitos 3DCP 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

3.4 Ensaios no estado endurecido 

 

A orientação da carga de ensaio em relação a disposição dos filamentos possui 

grande influência no comportamento mecânico dos compósitos impressos. Sabendo disso, se 

faz necessário definir um sistema de coordenadas. A Figura 19 destaca a direção de ensaio 

considerada para esta pesquisa. 

 

Figura 19 – Direção de carregamento adotada para esta pesquisa 

 
Fonte: Adaptado de Nerella et al. (2019). 

 

Após a obtenção das peças destinadas a avaliação das propriedades mecânicas, estas 

foram submetidas a cura úmida por imersão até as idades de ensaio. A Tabela 3 apresenta a 

esquematização dos testes previstos no estado endurecido com a respectiva distribuição dos 

corpos-de-prova. 

z z 
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Tabela 3 – Esquematização dos ensaios mecânicos realizados 

Ensaios Método de ensaio 
Amostra 

Idades 

Quantidade 

de amostras 

por idade Formato Dimensões (mm) 

Resistência à 

flexão 
ABNT NBR 13279:2005 Prismático  40 x 40 x 160 

7 e 28 

dias 
5 

Resistência à 

compressão  
ABNT NBR 13279:2005 Cúbico 40 x 40 x 40  

7 e 28 

dias 
5 

Resistência de 

aderência 
Ting et al. (2019)  Cúbico 50 x 50 x 50  

7 e 28 

dias 
5 

Índices físicos ABNT NBR 9778:2009 Prismático  40 x 40 x 160 28 dias 5 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

3.4.1 Resistência à flexão 

 

A avaliação da flexão procedeu conforme as diretrizes da NBR 13279 (ABNT, 

2005), aos 7 e 28 dias de idade, considerando amostras prismáticas de 40 x 40 x 160 mm 

(Figura 20).  

 

Figura 20 – Corpo-de-prova posicionado na máquina de ensaio 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Baseando-se em estudos como os de Ting et al. (2019) e Alchaar e Al-Tamimi 

(2021), que priorizaram a realização de ensaios mecânicos com carregamento incidente 

perpendicularmente ao sentido da impressão (definido neste trabalho como Fz), a resistência à 

flexão foi avaliada apenas nesta direção. Os corpos-de-prova foram obtidos pela impressão de 

2 filamentos sobrepostos, com comprimento de 400 mm, e extraídos ainda no estado fresco 
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com auxílio de cortador nas dimensões requisitadas (Figura 21). Para cada mistura, foram 

ensaiados 5 CP’s por idade a uma velocidade de carga de 50 N/s. 

 

Figura 21 – Obtenção das amostras para ensaio de flexão: (a) cortador utilizado, (b) 

filamentos impressos à frente, peças já cortadas ao fundo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

3.4.2 Resistência à compressão 

 
A avaliação da compressão também se deu mediante especificações da NBR 13279 

(ABNT, 2005). Utilizando as metades resultantes do ensaio de flexão pós-rompimento (uma 

vez que a amostra se rompe em duas partes), o teste se deu pelo posicionamento do 

dispositivo de apoio no corpo-de-prova (Figura 22), com dimensões de 40 x 40 mm, de modo 

que a carga incidisse nesta área de contato a uma velocidade de 500 N/s. As amostras foram 

avaliadas aos 7 e 28 dias de idade apenas na direção Z. 

 

Figura 22 – Corpo-de-prova sendo submetido ao ensaio de compressão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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3.4.3 Aderência entre camadas 

 

O método de ensaio utilizado no estudo de Ting et al. (2019) foi tomado como base 

para avaliação da resistência de aderência (Equação 3) dos compósitos 3DCP. As amostras 

foram preparadas de modo que a região entre camadas ficasse exatamente no meio de um 

corpo-de-prova cúbico (50 x 50 x 50 mm), em que os cutelos de madeira são posicionados na 

interface para garantir que a falha ocorra neste ponto. 

 

  (Equação 3) 

 

Na qual: 

σ = resistência de aderência entre camadas (MPa); 

P = carga máxima aplicada (N); 

A = área da superficial do corpo-de-prova (mm2). 

As peças impressas foram cortadas nas referidas dimensões com auxílio de máquina 

com disco de corte diamantado. Para cada mistura, foram avaliadas 5 amostras por idade (7 e 

28 dias), sendo estas submetidas a uma velocidade de carga de 2,5 mm/min até a separação 

das camadas. A Figura 23 ilustra desde o processo de obtenção dos corpos-de-prova até a 

realização do ensaio.  
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Figura 23 – Obtenção das amostras para ensaio de aderência: (a) posicionamento da peça 

impressa na máquina de corte, (b) demarcação da interface entre camadas, (c) finalização e 

acabamento dos corpos-de-prova nas referidas dimensões, (d) posicionamento da amostra 

para realização do ensaio de aderência 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

3.4.4 Absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica 

 

O teor de absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica dos 

compósitos no estado endurecido foram avaliados aos 28 dias de idade, seguindo as 

orientações da NBR 9778 (ABNT, 2009). Para cada mistura, foram consideradas 5 amostras 

prismáticas (40 x 40 x 160 mm), obtidas pela impressão de 2 filamentos sobrepostos, com 

comprimento de 400 mm, e extraídas ainda no estado fresco com auxílio de cortador. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Estado fresco 

 

4.1.1 Fluidez e tempo em aberto 

 

Os resultados dos ensaios de abatimento e espalhamento podem ser verificados na 

Figura 24. Estudos como o de Ma et al. (2018) indicam para a obtenção de misturas 

imprimíveis faixas de espalhamento de 174 a 210 mm e abatimento de 4 a 8 mm. Porém, é 

importante ressaltar que esses valores não podem ser tomados como condições para extrusão 

em todos os sistemas de impressão pois, além dos aspectos relacionados ao processo de 

dosagem, o desenvolvimento de compósitos 3DCP também vai depender da máquina 

utilizada. Ou seja, velocidade de impressão, taxa de bombeamento, tipo e tamanho do bico de 

impressão são características que também devem ser consideradas. 

 

Figura 24 – Espalhamento e abatimento das composições de análise 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Ao aumentar o teor de filer calcário nas misturas, maiores são os valores de 

espalhamento constatados. Em relação ao traço REF, houve um crescimento de 3,5% e 5,9%, 
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respectivamente, para as misturas FC30 e FC40. Camiletti et al. (2013) explicam que a 

incorporação de filer calcário age aumentando a lubrificação da pasta de cimento, já que 

consegue liberar água aprisionada entre as partículas mais grossas, aumentando a quantidade 

de água disponível no sistema para contribuir com a fluidez.  

O traço FC30MK10, por sua vez, demonstrou uma redução no espalhamento de 8,3% 

em relação a mistura de referência. Esse efeito adverso na trabalhabilidade é frequentemente 

relatado quando ocorre a incorporação de metacaulim em misturas cimentícias, conforme 

explicado por Homayoonmehr et al. (2021), uma vez que para atingir determinada fluidez é 

necessário aumentar a quantidade de aditivo superplastificante e água de amassamento. Isso 

acontece em função das características desse material, que normalmente são bem finos e 

possuem elevada superfície específica. Portanto, para estar em atendimento com os requisitos 

da impressora 3DCP-IFPB/UFRN, a mistura FC30MK10h12 foi considerada, possuindo 

espalhamento 13,6% superior ao traço REF. 

No que diz respeito aos resultados de abatimento, tomando como base a mistura de 

referência, percebe-se que a mistura FC30 não difere de forma significativa, enquanto os 

traços FC40 e FC30MK10h12 demonstram valores de abatimentos bem maiores. Isso pode 

estar associado a capacidade de mobilidade das partículas, já que FC40 possui o maior teor de 

filer dentre as dosagens e FC30MK10h12 tem mais água no sistema, logo, foi caracterizada 

como a mistura mais fluida da pesquisa. A composição FC30MK10, por sua vez, obteve o 

menor valor de abatimento dentre as dosagens. 

A avaliação do tempo em aberto dos traços é destacada na Figura 25. Com o passar 

do intervalo estipulado, é verificado que essas composições vão perdendo trabalhabilidade. 

Para cada período de tempo, foram encontradas faixas de espalhamento de 209,5 a 259,5 mm 

(t0 = 0 min), 190,0 a 241,5 mm (t1 = 20 min) e 173,5 a 225,0 mm (t2 = 40 min). Após 40 

minutos desde o término da mistura, o traço REF é o que se mostra com menor espalhamento 

(173,5 mm) seguido pelo FC30MK10 (175,5 mm), este último provavelmente em função da 

maior demanda por água de amassamento quando houve a incorporação do MK. É verificado 

que, ao chegar em t2, as dosagens FC30, FC40 e FC30MK10h12 possuem aumento do 

espalhamento em, respectivamente, 10,1%, 19,9% e 29,7% comparado ao traço REF. Logo, 

nota-se que o emprego do filer calcário aumenta o tempo de manuseio das misturas com 

mesma relação água/materiais secos, enquanto que este material aliado ao metacaulim 

precisaria de ajuste na mesma relação para ser considerado como trabalhável por um maior 

período de tempo. Ao realizar o mesmo ensaio, Long et al. (2019) obtiveram uma faixa de 

espalhamento de ordem 180 a 250 mm após 40 minutos do término da mistura, estando 
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próximo ao encontrado no presente estudo. Sob o ponto de vista da impressão 3D, as 

composições com maior tempo em aberto podem ser vistas como indicativo de que tais traços 

não acarretarão em problemas no sistema de bombeamento da impressora dentro deste 

intervalo de tempo. 

 

Figura 25 – Tempo em aberto das misturas 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

4.1.2 Capacidade de construção 

 

A Figura 26 destaca as relações de construtibilidade (HC) obtidas para as 

composições de análise. Verifica-se que as misturas contendo filer calcário (FC30 e FC40) 

obtiveram os menores índices de retenção de forma (construtibilidade) sendo estes, 

respectivamente, iguais a 0,79 e 0,70. Chen et al. (2020) alcançaram valores de HC entre 0,72 

a 0,88, sendo considerado o de melhor retenção de forma a relação de construtibilidade mais 

próxima de 1. Por possuírem Vp/Vs (volume de pasta/volume de agregado) muito próximos 

entre si (0,86 e 0,87, respectivamente, para FC30 e FC40), a menor construtibilidade 

associada ao traço FC40 pode ter ocorrido em função da maior quantidade de filer presente na 

mistura ter promovido uma maior mobilidade das partículas, já que a relação a/ms foi mantida 

constante, sendo mais deformável mediante o empilhamento das camadas impressas. 

 



52 

 

 

Figura 26 – Capacidade de construção dos traços avaliados 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

A incorporação do metacaulim para uma relação água/materiais secos constante 

acarretou em acréscimo na viscosidade do compósito FC30MK10. Essa característica lhe 

proporcionou certa resistência ao empilhamento de camadas, possuindo um índice de 

construtibilidade de 0,91. Porém, é importante ressaltar que, além de existir a dificuldade em 

operar o sistema da impressora 3DCP-IFPB/UFRN com esta mistura mantendo a relação a/ms 

constante, a peça foi extrudada com alteração nos parâmetros da máquina e presença de uma 

quantidade notável de falhas, não sendo considerada como de boa qualidade (não imprimível). 

Dessa forma, a mistura FC30MK10h12 foi levada em consideração para sanar este 

problema, se caracterizando como a composição de melhor retenção de forma e acabamento 

dentre as misturas analisadas (HC = 0,95) uma vez que, ao aumentar a relação a/ms, possuiu 

fluidez adequada para o bombeamento no interior da impressora (contribuindo para a estética 

da peça) e se tornou menos viscosa. Kudo et al. (2013) sugerem que essa viscosidade reduzida 

oferece uma maior capacidade de estabilização de bolhas, ou seja, esse ar incorporado possui 

mais mobilidade no interior do sistema e pode migrar para a superfície ou colapsar. Logo, o 

pouco ar incorporado nesse traço (quando comparado a FC30MK10) possuiu uma maior 

facilidade em sair do filamento mediante o empilhamento das camadas, auxiliando na 

construtibilidade da peça. Assim, foi possível a impressão mantendo os parâmetros da 
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máquina constantes e iguais aos das demais misturas imprimíveis (REF, FC30 e FC40). A 

Figura 27 ilustra o aspecto dos elementos impressos. 

 

Figura 27 – Capacidade de construção das peças impressas: (a) REF, (b) FC30, (c) FC40, (d) 

FC30MK10, (e) FC30MK10h12 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

4.1.3 Densidade de massa e teor de ar incorporado 

 

A Figura 28 ilustra os resultados obtidos para as propriedades mencionadas. Em 

relação à densidade de massa, de um modo geral, não é verificada alterações significativas 
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entre as 5 misturas avaliadas. Wolfs et al. (2018) alcançaram resultados entre 2111 a 2229,1 

kg/m3, estando semelhantes aos encontrados nesta pesquisa. 

 

Figura 28 – Densidade de massa e teor de ar incorporado das misturas 3DCP 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Considerando as misturas com relação água/materiais secos constante, o traço FC40 

foi o que obteve maior valor de densidade e, consequentemente, menor teor de ar incorporado. 

O emprego do filer calcário contribui para o preenchimento de vazios e, por conseguinte, 

aumenta a densidade de massa da mistura. Em relação ao teor de ar incorporado, o maior 

valor obtido é atribuído ao traço REF, indicando que a mistura sem a utilização de FC possui 

maior capacidade de incorporar bolhas de ar no sistema.  

O traço FC30MK10, com teor de substituição parcial do cimento de 40% (30% de 

filer calcário e 10% de metacaulim) obteve valor de densidade levemente menor que o traço 

FC40, com mesmo teor de substituição (40% de filer calcário). Em relação ao teor de ar 

incorporado, o aumento de 16,24% em relação ao traço FC40 provavelmente se deve ao 

acréscimo de viscosidade promovida pela incorporação do metacaulim para uma mesma 

relação a/ms, que demanda mais água em função de sua elevada superfície específica. 

O traço FC30MK10h12, quando comparado ao FC30MK10, obteve uma redução 

insignificante no valor de densidade de massa (0,59%). O teor de ar incorporado, por sua vez, 
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sofreu um decréscimo de 24,7%, sendo essa diferença provavelmente decorrente da menor 

viscosidade da mistura FC30MK10h12. Valores de viscosidade reduzidos, conforme 

anteriormente constatado por Kudo et al. (2013), oferecem uma maior capacidade de 

estabilizar o ar incorporado.  

 

4.1.4 Squeeze-flow test 

 

A Figura 29 ilustra as curvas de Carga (N) x Deslocamento (mm) obtidas por meio 

do ensaio squeeze-flow. Sabe-se que a pasta é responsável por garantir a coesão da mistura, 

uma vez que mantém os grãos de agregados parcialmente separados, lubrificando e reduzindo 

as forças de atrito. Para grandes teores de pasta maior é sua capacidade de deformação 

mediante aplicação de carga, ou seja, acaba contribuindo para um fluxo relativamente fácil do 

sistema (CARDOSO et al., 2009). Tendo em vista que o filer calcário e metacaulim foram 

empregados como substituição parcial ao cimento, a pequena variação na relação Vp/Vs 

(volume de pasta/volume de agregado) dos traços REF, FC30, FC40 e FC30MK10 (já que 

mantiveram a mesma relação a/ms) se deu por conta dos diferentes valores de massa 

específica considerados no cálculo de Vp/Vs. Já a mistura FC30MK10h12, por possuir uma 

relação a/ms superior aos demais traços, obteve um Vp/Vs maior. 

 

Figura 29 – Squeeze-flow dos compósitos 3DCP 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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Nota-se que a mistura FC30MK10 retrata um menor fluxo viscoso quando 

comparado aos demais traços, o que sugere ter chegado num estágio de maior interação e 

aproximação de partículas. O traço REF, por sua vez, aparece na sequência com um 

comportamento plástico mais evidente. As misturas FC30 e FC40 se deformam de maneira 

bastante semelhante entre si e, por fim, a composição FC30MK10h12 demonstra um estágio 

plástico mais prolongado. 

Mediante aplicação de carga, a água da mistura vai fluir para fora do sistema através 

da estrutura porosa das partículas compactadas gerando, consequentemente, uma maior 

concentração de sólidos em um espaço restrito. Quanto mais o atrito entre os grãos vai 

aumentando, maior será a necessidade de carga para gerar maiores deformações (CARDOSO 

et al., 2014). Em relação a mistura de referência, o FC30MK10 demonstrou tal 

comportamento em função da maior demanda por água que o metacaulim requer. Como 

evidenciado nos demais ensaios realizados no estado fresco, a relação a/ms utilizada nesse 

traço foi insuficiente para as características que são demandadas à tecnologia 3DCP. Sendo 

assim, a pouca água presente na mistura sai de forma mais rápida, aumentando a concentração 

de sólidos e, consequentemente, gerando menores deformações.  

Os traços FC30 e FC40, por sua vez, contam com a presença do filer calcário que 

contribui na formação de misturas mais fluidas e coesas gerando, portanto, um fluxo de saída 

dessa água de forma mais lenta e, consequentemente, ocasionando em maiores deformações. 

Apesar de possuírem consumos de cimento diferentes (489,38 e 419,81 kg/m3, 

respectivamente), Kaszynska et al. (2020) identificaram que a incorporação de apenas filer 

calcário como fração aglomerante, independentemente da quantidade de cimento, provoca um 

melhor desempenho do compósito no estado fresco sob carregamento. Finalmente, o aumento 

na relação a/ms do traço FC30MK10h12 provocou um aumento no Vp/Vs, o que explica ser a 

mistura com uma capacidade de deformação superior dentre as analisadas, já que essa maior 

quantidade de água sai de forma mais lenta enquanto a carga é aplicada. 

 

4.2 Estado endurecido 

 

4.2.1 Resistência à flexão 

 

A Figura 30 ilustra os resultados de flexão das composições de análise aos 7 e 28 

dias, ensaiadas com a carga incidente na direção Z. Como era de se esperar, a mistura de 

referência demonstrou maior resistência à flexão em ambas as idades. Aos 7 dias, a redução 
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nesta propriedade para os traços FC30, FC40 e FC30MK10h12 foi de, respectivamente, 24,5%, 

34,4% e 31,4% em relação ao REF. Já aos 28 dias, essa diminuição foi de 21%, 43,9% e 

33,1% na sequência para FC30, FC40 e FC30MK10h12, comparada a mistura de referência. Os 

níveis de resistência são semelhantes aos encontrados por Tao et al. (2020) e Zhang Y. et al. 

(2019) que obtiveram tensões de flexão na ordem de 3 a 11 MPa. 

 

Figura 30 – Resistência à flexão das composições de análise 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

O maior valor de resistência à flexão do traço REF pode ser atribuído ao maior 

consumo de cimento dentre as dosagens analisadas. Aos 7 dias, a redução nesta propriedade 

para as misturas FC30 e FC40 é conferida aos menores consumos de cimento alcançados pela 

substituição parcial por filer calcário. Chen et al. (2019) e Du et al. (2021) indicam que 

elevados percentuais de filer aumentam a porosidade devido ao efeito de diluição. Logo, 

quanto maior o teor de substituição menor o ganho de resistência e maior a porosidade no 

estado endurecido, conforme evidenciado.  

A diminuição na resistência à flexão na mesma idade para FC30MK10h12 também 

pode ser atribuída ao baixo consumo de cimento da mistura. Porém, aos 28 dias, ocorre um 

crescimento de 14,5% nessa propriedade. Verifica-se que esta mistura apresenta um elevado 

índice de vazios, provavelmente decorrente da maior relação a/ms, resultando na formação de 

vazios capilares. Porém, ainda demonstra comportamento mecânico superior ao traço FC40, 
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de menor a/ms e consumo de cimento aproximado. Pressupõe-se, então, que os valores 

obtidos para FC30MK10h12 estão atrelados a atividade pozolânica do metacaulim.  

 

4.2.2 Resistência à compressão 

 

Na Figura 31 é destacado os resultados obtidos no ensaio de compressão dos 

compósitos 3DCP. Como era de se esperar, a mistura REF é realçada com o maior valor de 

resistência em ambas as idades, crescendo 94,4% dos 7 aos 28 dias. Da mesma forma que 

aconteceu no ensaio de flexão, esse comportamento está atrelado ao maior consumo de 

cimento dentre os traços analisados, que permitiu um maior desenvolvimento de produtos 

hidratados ao longo do período de cura e, consequentemente, um menor índice de vazios. Os 

valores encontrados nesta pesquisa se assemelham aos resultados de resistência à compressão 

encontrados por Chen et al. (2019), cujo intervalo compreendeu uma faixa de 8 a 45 MPa. Os 

autores atribuem os menores valores de resistência aos traços com maior incorporação de filer 

calcário. Tao et al. (2020) também encontraram valores bem próximos, na ordem de 10 a 50 

MPa, em que os menores resultados estão relacionados aos menores consumos de cimento 

alcançados. 

 

Figura 31 – Resistência à compressão das composições de análise 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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Aos 7 dias de idade, a redução da resistência à compressão foi de 43,8%, 50,2% e 

36,5%, em relação a mistura REF para, respectivamente, FC30, FC40 e FC30MK10h12. Já aos 

28 dias, os valores de resistência à compressão de FC30 e FC30MK10h12 foram bem 

próximos, 21,93 e 21,19 MPa, respectivamente. Apesar de possuir um menor consumo de 

cimento (406,9 kg/m3), pode-se associar essa proximidade nos resultados à incorporação do 

metacaulim no traço FC30MK10h12, que contribui com o desenvolvimento das propriedades 

mecânicas através de sua atividade pozolânica. O maior índice de vazios desse traço, contudo, 

está relacionado à maior quantidade de água de amassamento que foi necessária para extrusão 

da mistura. Finalmente, assim como verificado no ensaio de flexão, a mistura FC40 foi a que 

demonstrou menor desempenho mecânico em função do alto teor de filer calcário 

considerado.  

 

4.2.3 Aderência entre camadas 

 

A Figura 32 ilustra os resultados do ensaio de aderência entre camadas. Sabendo que 

os parâmetros de impressão apresentam forte influência nas propriedades de ligação, é válido 

ressaltar que estes foram mantidos constantes para todas as misturas. Em comparação ao traço 

REF, percebe-se uma redução de 19,5% para FC40 aos 7 dias. O traço FC30MK10h12 (3,66 

MPa) teve praticamente o mesmo resultado da mistura de referência (3,64 MPa) na mesma 

idade de ensaio, assim como FC30 (3,56 MPa) obteve um valor bem próximo. Aos 28 dias, 

por sua vez, a mistura REF se destacou com maior resistência de aderência dentre as demais 

composições avaliadas. A diminuição desta propriedade para os traços FC30, FC40 e 

FC30MK10h12 foi de, respectivamente, 27,8%, 41,2% e 28,8%. Os resultados obtidos nesta 

pesquisa se assemelham ao trabalho de Weng et al. (2021), que obtiveram valores na ordem 

de 1,90 a 5,39 MPa. Os autores verificaram resultados de aderência mais baixos em 

composições submetidas ao processo de cura ao ar livre. As amostras sujeitas à cura úmida 

por imersão, por sua vez, tiveram valores mais elevados. 
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Figura 32 – Resistência de aderência entre camadas 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Yao et al. (2022) explicam que tanto fatores físicos como químicos podem afetar a 

aderência entre camadas impressas pela tecnologia 3DCP. Os aspectos físicos estão atrelados 

aos parâmetros utilizados no processo de impressão (como velocidade linear e taxa de 

extrusão), podendo originar filamentos mais ou menos rugosos. Inclusive, Van Der Putten et 

al. (2019) destacam que uma alta velocidade de impressão e maior tempo de deposição entre 

uma camada e outra aumenta a porosidade entre camadas. Os mecanismos químicos, por sua 

vez, estão relacionados às propriedades intrínsecas da mistura. Zareiyan e Khoshnevis (2017), 

por exemplo, explicam que a formação de produtos oriundos da hidratação do cimento entre a 

interface dos filamentos melhora a ligação entre eles. Levando em consideração que os 

parâmetros de extrusão foram mantidos constantes, é observado que o consumo de cimento 

das misturas REF, FC30 e FC40 é diretamente proporcional à resistência de aderência aos 28 

dias, ou seja, a ligação entre essas camadas aumentou conforme foi maior a quantidade de 

cimento utilizada na mistura.  

Já foi destacado que o intuito do traço ajustado FC30MK10h12 era o atendimento aos 

requisitos da impressora 3DCP-IFPB/UFRN, logo, além de possuir excelente retenção de 

forma também demonstrou o melhor acabamento dentre os demais compósitos 3DCP. 

Portanto, entende-se que a aderência desse traço está relacionada à aspectos químicos, 

conforme explicado por Zareiyan e Khoshnevis (2017), e por ter alcançado um valor 17,4% 
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superior à FC40 aos 7 dias de idade. Apesar de possuir consumos de cimento aproximados, o 

FC30MK10h12 conta com a presença do metacaulim que, por sua vez, contribui na formação 

de produtos de hidratação. Descarta-se, então, que fatores físicos tenham colaborado com a 

aderência desse traço de alguma forma. A mistura FC30, retentora de um consumo de cimento 

inferior à composição de referência, também possuiu resultado bem próximo ao REF aos 7 

dias de idade. Nesse caso, acredita-se que a presença de pequenas ranhuras tenha colaborado 

com a ligação entre camadas.  

 

4.2.4 Absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica 

 

Os resultados de absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica 

aos 28 dias podem ser verificados na Figura 33. No que diz respeito à massa específica, Tao et 

al. (2020) obtiveram resultados na faixa de 1390,66 a 2069,02 kg/m3 na mesma idade de 

ensaio, estando similar aos alcançados nesta pesquisa. 

 

Figura 33 – Absorção de água por imersão, índice de vazios e massa específica aos 28 dias 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Apesar da introdução de camadas nas amostras afetar o seu comportamento como um 

todo, a manutenção dos parâmetros de impressão evidencia coerência com os resultados 

obtidos. Percebe-se que quanto maior o teor de substituição parcial do cimento, menor é a 
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massa específica. Para um mesmo teor de substituição, é verificado que FC30MK10h12 possui 

densidade 1,2% menor que FC40. O índice de vazios, por sua vez, se mostra maior conforme 

o consumo de cimento é reduzido, consequência da menor taxa de formação dos produtos de 

hidratação e, com isso, aumento dos vazios capilares. O traço FC30MK10h12, por sua vez, 

apresenta índice de vazios superior aos demais, o que pode estar relacionado à maior relação 

a/ms que foi necessária para dar seguimento à impressão do compósito. Por fim, quanto maior 

os vazios dessas misturas, maior é a capacidade de absorção de água, conforme destacado.  

 

4.3 Correlações entre propriedades dos compósitos 3DCP com a literatura 

 

Uma vez que a tecnologia 3DCP carece de normatização, como já foi mencionado, é 

apresentado a seguir correlações de algumas propriedades apuradas na literatura internacional 

com os resultados obtidos no presente estudo. A Figura 34 retrata os valores de espalhamento 

e consumo de cimento agrupados de diferentes trabalhos. 

 

Figura 34 – Correlação entre alguns valores apurados na literatura para espalhamento e 

consumo de cimento com os encontrados no presente estudo 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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Nota-se que Kaszynska et al. (2020) atingiram consumos de cimento na ordem de 

448 a 840 kg/m3, mas o intervalo entre os valores de espalhamento obtidos não foi tão 

abrangente. No caso de Muthukrishnan et al. (2020), apesar de terem usado cinza da casca do 

arroz para minimizar o elevado consumo de cimento, a redução neste parâmetro ainda 

proporcionou a obtenção de um compósito 3DCP com alto consumo de cimento Portland 

(principalmente comparado aos demais estudos). Percebe-se que a presente dissertação 

possibilitou a obtenção de compósitos com teor de cimento bem menor (406,9 a 706,6 kg/m3) 

e faixa de espalhamento bem superior (209,5 a 259,5 mm), estando semelhantes aos 

resultados encontrados por Ma et al. (2018), Long et al. (2019) e Chen et al. (2021). 

A Figura 35 aborda a correlação entre resistência à flexão e consumo de cimento 

extraídos de alguns estudos. Percebe-se que Ye et al. (2021) e Moelich et al. (2021) 

mantiveram seus teores de cimento constantes para todas as misturas (respectivamente, 655 e 

568 kg/m3), porém é notório que o primeiro trabalho conseguiu alcançar resultados maiores 

que o segundo tanto por demonstrar um maior consumo de cimento como, também, por ter 

considerado o uso de amostras moldadas.  

 

Figura 35 – Correlação entre alguns valores apurados na literatura para resistência à flexão e 

consumo de cimento com os encontrados no presente estudo (*trabalhos que levaram em 

consideração a introdução de interfaces entre camadas) 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 
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Nerella et al. (2019), mesmo considerando um consumo de cimento máximo de 627 

kg/m3, conseguiram alcançar valores de resistência à flexão maiores que Tao et al. (2020), 

com consumo de cimento máximo igual a 790,9 kg/m3. Nota-se que a presente dissertação, ao 

considerar o uso de amostras impressas, obteve resultados de flexão inferiores ao trabalho de 

Ye et al. (2021), em que os autores avaliaram corpos-de-prova moldados. Com exceção de 

Moelich et al. (2021), que analisaram suas amostras aos 56 dias de idade, os demais trabalhos 

apurados consideraram a idade de ensaio de 28 dias. Verifica-se, portanto, que os resultados 

de resistência à tração na flexão obtidos na presente dissertação apresentam valores 

semelhantes a Zhang Y. et al. (2019), Nerella et al. (2020) e Tao et al. (2020). 

A Figura 36 ilustra a correlação entre os valores de resistência à compressão e 

consumo de cimento. Mesmo utilizando um teor de cimento constante para todas as misturas 

e o menor dentre os trabalhos apurados, Chen et al. (2019) conseguiram alcançar uma faixa de 

14 a 46 MPa. Ye et al. (2021) e Moelich et al. (2021) também partiram do preceito de um 

consumo de cimento constante para todas as misturas, sendo este último o único dentre os três 

a levar em consideração as características de anisotropia dos compósitos 3DCP ao cogitar a 

realização do ensaio em amostras impressas. 
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Figura 36 – Correlação entre alguns valores apurados na literatura para resistência à 

compressão e consumo de cimento com os encontrados no presente estudo (*trabalhos que 

levaram em consideração a introdução de interfaces entre camadas) 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

O trabalho de Kaszynska et al. (2020) se destaca ao apresentar os maiores resultados 

de resistência à compressão dentre os trabalhos avaliados, porém é válido ressaltar que esta 

propriedade foi analisada em amostras moldadas e isso favorece o desempenho mecânico. Tao 

et al. (2020) apresentaram uma variação do consumo de cimento maior que o da presente 

dissertação, entretanto, os resultados de compressão ficaram bem próximos entre si. Tao et al. 

(2020) obtiveram uma faixa de resistência entre 14 a 50 MPa, enquanto nesta dissertação os 

valores obtidos oscilaram entre 16,19 a 56,26 MPa. Vale ressaltar mais uma vez que aqui se 

considerou a introdução de interfaces entre camadas nas amostras impressas, o que não foi 

feito na pesquisa de Tao et al. (2020). Com exceção de Moelich et al. (2021), que analisaram 

suas amostras aos 56 dias de idade, os demais trabalhos apurados consideraram a idade de 

ensaio de 28 dias. 

O agrupamento dos resultados que avaliam a resistência de aderência entre camadas 

foi um pouco mais complicado já que existem vários métodos de se analisar esta propriedade. 

Sendo assim, a Figura 37 traz um comparativo entre esta dissertação e o trabalho de Weng et 
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al. (2021), em que ambos utilizaram uma adaptação do ensaio de compressão diametral na 

avaliação da aderência entre camadas aos 28 dias de idade. 

 

Figura 37 – Correlação entre velocidade linear, diferentes tipos de cura e consumo de cimento 

nos resultados de resistência de aderência entre camadas apurados no estudo de Weng et al. 

(2021) e na presente pesquisa. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

 

Percebe-se que Weng et al. (2021) mantiveram o consumo de cimento constante para 

todas as misturas e variaram, principalmente, a velocidade linear de impressão. Dessa forma, 

dá pra notar que essa velocidade é diretamente proporcional à resistência de aderência entre 

camadas, ou seja, quanto maior a velocidade maior a adesão. Porém, um traço extrudado à 

velocidade de 4000 mm/min foi submetido à diferentes tipos de cura: ao ar e imersa em 

câmara úmida. É possível concluir, portanto, que a cura submersa em água favoreceu o 

desenvolvimento dos produtos de hidratação do cimento e isso contribuiu para uma melhor 

aderência entre camadas, de forma similar ao que foi constatado na presente dissertação. 

Nesse caso, uma vez que mantivemos os parâmetros de impressão constantes, fica mais fácil 

de identificar que os aspectos intrínsecos de dosagem comandaram o desempenho mecânico 

no que tange a aderência. 

 



67 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados expostos e metodologia utilizada, é possível constatar que a 

presente pesquisa cumpriu com o objetivo inicialmente proposto ao desenvolver compósitos 

para impressão 3D utilizando diferentes percentuais de filer calcário e metacaulim como 

fração aglomerante nas dosagens, avaliando as propriedades no estado fresco e endurecido 

mais usuais para essa nova técnica construtiva. De uma forma geral, pode-se concluir que: 

• As composições propostas FC30, FC40 e FC30MK10h12 conseguiram reduzir o 

consumo de cimento em, respectivamente, 30,7%, 40,6% e 42,4%. 

• Os compósitos FC30, FC40 e FC30MK10h12 demonstraram atendimento aos 

requisitos do sistema de impressão utilizado. Esta última evidenciou uma boa 

qualidade de impressão e excelente capacidade de construção da peça impressa. 

• Em relação ao traço referência, as misturas FC30, FC40, FC30MK10 e 

FC30MK10h12 evidenciaram comportamentos de, respectivamente, +3,5%, 

+5,9%, -8,3% e +13,6% (espalhamento), -14,6%, -3,7%, +11,0% e +15,8% 

(capacidade de construção) e -22,8%, -47,5%, -38,9% e -54,0% (teor de ar 

incorporado). Os valores obtidos para densidade de massa não evidenciaram 

alterações significativas entre as misturas avaliadas. 

• A mistura com maior teor de a/ms (FC30MK10h12) retratou um maior fluxo 

viscoso no ensaio de squeeze-flow.  

• As resistências à flexão e compressão indicaram estar relacionados com o 

consumo de cimento e, consequentemente, índice de vazios. 

• As misturas avaliadas não apresentaram diferenças significativas na resistência de 

aderência quando avaliadas aos 7 dias, porém há grande alteração aos 28 dias. 

• A substituição do cimento por FC acarretou em redução nas resistências à flexão, 

compressão e aderência aos 28 dias.   

• Em relação ao traço referência, as misturas FC30, FC40 e FC30MK10h12 

evidenciaram comportamentos de, respectivamente, -24,5%, -34,4% e -31,4% 

(resistência à flexão), -43,8%, -50,2% e -36,5% (resistência à compressão) e -

2,2%, -19,5% e +0,5% (resistência de aderência entre camadas) aos 7 dias de 

idade. 
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• Por fim, quanto menor a massa específica, maiores foram os resultados de índice 

de vazios e, consequentemente, absorção de água. Quanto menor o consumo de 

cimento, menor a densidade dos compósitos no estado endurecido.  

• A correlação dos resultados obtidos nesta pesquisa com os valores apurados na 

literatura internacional indica atendimento dos compósitos 3DCP desenvolvidos 

com o que é normalmente empregado nesta nova técnica de construção. 

 

5.1 Sugestões para trabalhos futuros 

 

De modo a potencializar cada vez mais o desenvolvimento de novas pesquisas e 

preencher algumas lacunas na temática, sugere-se os seguintes tópicos para trabalhos futuros: 

• Analisar compósitos 3DCP considerando, como substituição parcial ao cimento, 

uma maior contribuição do metacaulim e menor do filer calcário; 

• Utilizar metodologias de análise para tempo em aberto considerando o sistema de 

impressão; 

• Avaliar o comportamento mecânico dos compósitos 3DCP em todas as direções 

de ensaio (X, Y e Z); 

• Considerar análises de viabilidade sob o ponto de vista econômico e do ciclo de 

vida. 
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