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RESUMO 

Adições minerais de diversas fontes vêm sendo empregadas há muitos anos na 

indústria do concreto, trazendo vantagens em âmbitos técnicos, econômicos e ambientais. 

Hoje, alguns autores consideram indispensável o emprego de materiais pozolânicos para a 

produção de concretos de alto desempenho, e nos últimos anos, nota-se um interesse 

crescente sobre o uso de partículas desta natureza, em escala nanométrica. Sabe-se que o 

efeito da adição de microssílica ao concreto promove melhorias em suas propriedades, 

particularmente em termos de resistência à compressão e durabilidade, no entanto, os 

custos de sua utilização em concretos convencionais ainda são pouco conhecidos. Quanto 

aos efeitos da nanossílica no concreto, ainda não se conhece praticamente nada, 

principalmente no Brasil, onde o produto ainda não vem sendo comercializado. O presente 

trabalho avaliou o comportamento de concretos produzidos a partir de adições minerais de 

microssílica e nanossílica, comparando-os a exemplares de referência, que não continham 

adições minerais. O desempenho dos concretos foi testado em termos de resistência à 

compressão, e análises de custo dos insumos por metro cúbico de concreto foram efetuadas 

comparativamente, em função da resistência à compressão, do consumo de materiais 

cimentícios e dos preços dos produtos no mercado brasileiro. Os resultados mostraram que 

a utilização da microssílica traz vantagens econômicas para concretos convencionais, o que 

reforça ainda mais a sua utilização. Contudo, da forma como a nanossílica foi utilizada, não 

foram observados efeitos positivos sobre a resistência do concreto à compressão. Notou-se 

a ausência de atividade pozolânica devida à adição desta substância, e os efeitos de filler e 

de nucleação que eram esperados não ocorreram, provavelmente porque a nanossílica tem 

dimensão tão reduzida que não contribuiu para o fechamento da granulometria da mistura. 

Algumas hipóteses foram levantadas durante a discussão dos resultados, e novas 

pesquisas foram sugeridas, já que existe a necessidade de aprofundamento deste tema 

através de um maior número de ensaios de laboratório, que permitam conclusões 

estanques. 

Palavras-chave:  Concreto, Microssílica, Nanossílica, Resistência à 

Compressão. 
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ABSTRACT 

Mineral additions from various sources have been used for many years in the 

concrete industry, bringing benefits in technical, economic and ecological areas. Today, 

some authors consider it essential to use pozzolanic materials in the production of high 

performance concrete, and in recent years, there is a growing concern about the use of such 

particles in the nanometer scale. It is known that the effect of adding microsilica to concrete 

promotes improvements in their properties, particularly in terms of compressive strength and 

durability, however, the costs of its use in conventional concrete are still not well known. 

About the effects of nanosilica in concrete, yet virtually nothing is known, especially in Brazil, 

where this product has not yet been commercialized yet. This study evaluated the behavior 

of concretes produced with mineral additions of nanosilica and microssílica, comparing them 

to a reference concrete, which contained no mineral admixtures. The performances of 

concretes were tested for compressive strength, and cost analysis were carried out 

comparatively by taking into account the binders consumption at the same strength, and also 

the product prices in Goiania. The results showed that the use of microsilica brings economic 

advantages to conventional concrete, which further reinforces its use. However, the way the 

nanossílica was used, there was no positive effects on the compressive strength of 

concrete. It was noted the lack of pozzolanic activity due to the addition of this substance, 

and the effects of filler and nucleation that were expected did not occur, probably because 

the nanosilica particles are so small that it did not contributed to the closing of the 

granulometry of the mixture. Some hypotheses were raised during the discussion of results 

and further researches were suggested, as there is a need to deepen this issue through a 

larger number of laboratory tests, which allow watertight conclusions. 

 

Key-words:  Concrete, Microsilica, Nanosilica, Compressive Strength. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

O concreto vem sendo amplamente utilizado há anos na construção civil no 

mundo todo, por se mostrar, geralmente, uma alternativa extremamente satisfatória e viável 

economicamente. Sabe-se da existência e uso de materiais cimentícios e pozolânicos de 

diversas fontes desde antes do nascimento de Cristo, através de registros de várias 

civilizações, como etruscos, gregos e romanos, e ainda hoje, a comunidade científica 

concorda que estes materiais podem trazer à indústria do concreto diversos benefícios 

funcionais, econômicos e ambientais. 

Segundo Malhotra e Mehta (1996), o termo “material pozolânico” foi usado pela 

primeira vez quando o vulcão italiano Vesúvio, no ano de 79 a.C., começou a expelir lava e 

cinzas vulcânicas, destruindo cidades como Pompei, Herculanum e várias outras ao longo 

da Bahia de Nápoles. 

No final do século XVIII, vários pesquisadores, inclusive alguns notórios 

engenheiros, como Treussart e Vicat, iniciaram investigações sobre as propriedades e 

principais vantagens dos materiais pozolânicos. No entanto, estes materiais eram escassos, 

e acabaram caindo em desuso na maior parte do mundo, até que começaram a ser 

observadas propriedades pozolânicas em subprodutos industriais, dentre os quais 

destacam-se as sílicas, objeto de pesquisa deste trabalho. 

O emprego dos materiais pozolânicos traz vantagens em vários âmbitos, 

acarretando consideráveis benefícios, tanto por substituir parcialmente o cimento Portland, 

componente mais caro do concreto, incorporando inclusive melhores propriedades ao 

mesmo, quanto por retirar de circulação subprodutos de indústrias poluentes. Além disto, a 

sua utilização atende às exigências do mundo moderno de diminuição do consumo de 

energia, uma vez que a fabricação de cimento demanda muita energia, enquanto a maioria 

dos materiais pozolânicos são subprodutos de outros processos. Desta forma, é visível a 

diminuição do impacto ambiental e econômico que a utilização destes materiais viabiliza, 

além de melhorar propriedades como a resistência e a durabilidade do concreto. 

A microssílica, também conhecida por sílica ativa ou fumo de sílica, um 

subproduto dos fornos a arco e de indução usados nas indústrias de silício metálico e ligas 

ferro-silício, já apresenta vasta aplicação na indústria da construção. Seu uso vem 
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aumentando continuamente, impulsionado pela procura contínua de mecanismos que 

possibilitem a produção de concretos mais impermeáveis e resistentes. Por tratar-se de uma 

pozolana altamente reativa, com alto teor de sílica amorfa e elevada finura, a microssílica 

apresenta altíssima reatividade com os produtos decorrentes da hidratação do cimento, 

melhorando visivelmente seu desempenho. A ação física de suas partículas também é 

relevante, uma vez que ajuda a colmatar os vazios presentes na estrutura, colaborando com 

o empacotamento da mistura e contribuindo para um melhor fechamento granulométrico da 

pasta de cimento. 

Recentes pesquisas indicam que concretos e argamassas produzidos com a 

adição de nano-partículas de sílica, em geral, podem apresentar melhoras ainda maiores 

nas suas resistências à compressão e à tração, se comparadas com aquelas observadas 

com a adição apenas de microssílica ou outra substância pozolânica. 

Alguns pesquisadores defendem a tese de que o principal mecanismo de 

melhoria das propriedades do concreto praticado pela nanossílica não é a reação 

pozolânica, mas a aceleração do processo de hidratação do cimento devida à altíssima área 

superficial da substância, que forma pontos de nucleação para produção de CSH, principal 

composto responsável pela resistência do concreto. 

No Brasil, a nanossílica ainda não vem sendo comercializada, e pouco se sabe 

sobre este produto, uma vez que a literatura nacional sobre o assunto é muito pobre. 

É sabido que a microssílica contribui de forma efetiva para a melhoria das 

propriedades do concreto, principalmente em termos de resistência à compressão e 

durabilidade, no entanto ainda não são totalmente conhecidas as implicações nos custos de 

seu uso em concretos convencionais. 

Quanto à nanossílica, pouco se sabe sobre suas vantagens no concreto, e existe 

a necessidade de aprofundamento deste tema, através de um maior número de pesquisas e 

ensaios de laboratório, que permitam conclusões estanques. 

Esta pesquisa contempla uma análise da influência das adições de microssílica e 

nanossílica na resistência à compressão dos concretos convencionais, bem como uma 

avaliação comparativa dos custos de insumos em concretos produzidos com e sem estas 

adições. 
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1.2. OBJETIVOS 

A presente pesquisa tem como objetivos gerais: 

• determinar a contribuição da adição de microssílica e nanossílica na 

resistência à compressão dos concretos convencionais, comparando entre si os 

resultados observados por meio dos ensaios laboratoriais em cada tipo de 

concreto; 

• avaliar os custos da utilização das duas adições em concretos convencionais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CONCRETO 

De acordo com Malhotra e Mehta (1996), o cimento Portland é, hoje, o material 

mais utilizado na construção civil no mundo todo. Passando por grandes barragens até 

elegantes edifícios de concreto armado ou protendido, este material encontra aplicação em 

uma grande variedade de estruturas, mostrando-se, na grande maioria dos casos, uma 

alternativa viável economicamente, com resistência e durabilidade satisfatórias, e que, em 

comparação com outros materiais, não exige grande quantidade de energia em sua 

produção. 

Destacam-se também a baixa manutenção que o concreto exige, comparado 

com outros materiais estruturais, além da sua resistência ao fogo e a carregamentos 

cíclicos. 

2.2. CONSTITUINTES DO CONCRETO 

De acordo com Mehta e Monteiro (2008), “concreto é um material compósito que 

consiste, essencialmente, de um meio aglomerante no qual estão aglutinadas partículas ou 

fragmentos de agregados. No concreto de cimento hidráulico, o aglomerante é formado por 

uma mistura de cimento hidráulico e água.”. 

É importante destacar os aditivos e adições, atualmente muito empregados na 

produção de concretos, que visam proporcionar ao material algumas propriedades 

especiais. 

2.2.1. Cimento 

Os cimentos, tanto os orgânicos (como os cimentos de borracha), quanto os 

inorgânicos (a exemplo do cimento Portland), são materiais aglomerantes que, segundo 

disposto por Patton (1978), devem cobrir a superfície de todas as partículas do agregado do 

concreto, a fim de ligar o conjunto formando uma massa monolítica.  

Existem diversos tipos de cimento, sendo que o mais usado na construção civil 

atualmente é o cimento Portland. 
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O Eng.o Hélio Martins de Oliveira, em publicação técnica sobre materiais de 

construção editada pelo grupo Falcão Bauer, conceitua o cimento Portland: 

[O cimento Portland] é o produto obtido pela pulverização de clinker, constituído 

essencialmente de silicatos hidráulicos de cálcio, com uma certa proporção de 

sulfato de cálcio natural, contendo, eventualmente, adições de certas substâncias 

que modificam suas propriedades ou facilitam seu emprego.”. Ainda de acordo com 

o autor, o clinker “é um produto de natureza granulosa, resultante da calcinação de 

uma mistura daqueles materiais, conduzida até a temperatura de sua fusão 

incipiente. (BAUER, 1985) 

De acordo com Gabrich (2008), os componentes essenciais do cimento Portland 

são cal (CaO), sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e óxido de ferro (Fe2O3). Magnésia (MgO) e 

gesso (SO3) também estão presentes, em menores quantidades. Este último é adicionado 

após a calcinação para retardar o tempo de pega do produto. 

Entre os vários tipos de cimento Portland produzidos, destacam-se: 

• CP I: o tipo mais básico de cimento Portland, indicado para o uso em 

construções que não requeiram condições especiais e não apresentem 

ambientes desfavoráveis. Apresenta apenas uma adição de gesso, como 

retardador de pega; 

• CP I-S: tem a mesma composição do CP I (clínquer+gesso), com adição de 1 

a 5% em massa de material pozolânico;  

• CP II-E: cimento composto com adição de 6 a 34% em massa de escória 

granulada de alto-forno; 

• CP II-Z: cimento composto com adições de pozolanas maiores do que o CP I-

S (6 a 14%); 

• CP II-F: cimento composto com adição de material carbonático (filler); 

• CP III: cimento composto com adição de 35 a 70% em massa de escória 

granulada de alto-forno; 

• CP IV: contém adição de pozolana em teores que variam de 15% a 50% em 

massa; 
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• CP V-ARI: não contem adições, mas é produzido com um clínquer de 

dosagem diferenciada de calcário e argila e com moagem mais fina, o que o 

permite atingir altas resistências nas primeiras idades. 

2.2.2. Agregados 

Petrucci (1981) define “agregado” como “material granular sem forma ou volume 

definidos, geralmente inerte, de dimensões e propriedades adequadas para uso em obras 

de engenharia.”. 

O consultor independente Engo Eduardo Santos Basílio, em publicação técnica 

sobre materiais de construção editada pelo grupo Falcão Bauer, ressalta que o estudo dos 

agregados do concreto deve ser feito criteriosamente, uma vez que este componente 

representa cerca de 70% do concreto em peso, além de se tratar do material menos 

homogêneo com que lidamos na fabricação de argamassas e concretos. (BAUER, 1985). 

Conforme discorre Gabrich (2008) sobre o assunto, é importante que os 

agregados não reajam com o aglomerante e que sejam estáveis frente aos agentes que irão 

entrar em contato com o concreto. 

Mehta e Monteiro (2008) colocam que as características relevantes dos 

agregados para a composição do concreto incluem porosidade, composição ou distribuição 

granulométrica, absorção de água, forma e textura superficial, resistência à compressão, 

módulo de elasticidade e substâncias deletérias presentes. 

Os agregados podem ser classificados quanto á sua origem (naturais ou 

artificiais), quanto ao seu peso unitário (leves, normais ou pesados) e quanto às suas 

dimensões (miúdo ou graúdo). Esta última classificação é a mais usada para a fabricação de 

concretos, em virtude do comportamento bastante diferenciado que cada tipo exerce quando 

aplicado. 

• Agregados miúdos: Segundo a norma da ABNT, NBR 7211:2005, são areias 

naturais quartzozas ou artificiais, resultantes do britamento de rochas estáveis, 

de diâmetro máximo igual ou inferior a 4,8mm. 

• Agregados graúdos: Segundo a norma da ABNT, NBR 7211:2005, são 

pedregulhos naturais ou pedras britadas provenientes do britamento de rochas 

estáveis, de diâmetro máximo superior a 4,8mm 
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2.2.3. Água 

Segundo Mehta e Monteiro (2008), a água pode ser encontrada em vários 

estados dentro da mistura de concreto. Além do vapor nos poros vazios não ocupados ou 

parcialmente preenchidos, existe água na pasta de cimento hidratada nos estados: 

• - Água capilar, presente nos vazios maiores, chamada de água livre (uma vez 

que sua remoção não causa qualquer alteração no volume do concreto);  

• - Água adsorvida, que se encontra próxima à superfície do agregado, sob 

influência das forças de atração dos sólidos da pasta de cimento hidratada. A 

perda desta água é responsável pela retração da pasta de cimento; 

• - Água interlamelar, associada com a estrutura do C-S-H; 

• - Água quimicamente combinada, aquela que faz parte da estrutura de vários 

produtos hidratados do cimento. 

A razão entre a quantidade de água acrescida e a quantidade de cimento 

utilizada na produção do concreto é muito importante para determinar a sua resistência final. 

Quem primeiro reconheceu essa relação de dependência foi Abrams, em trabalho publicado 

em 1919. Baseando-se em pesquisas de laboratório, Abrams demonstrou que a resistência 

do concreto dependia das propriedades da pasta endurecida, as quais eram função do fator 

água/cimento da mistura, conforme mostra a ilustração 1. 
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Ilustração 1 - Curva de Abrams (ABCP, 2000) 

2.2.4. Aditivos Químicos 

A indústria de aditivos para o concreto vem crescendo muito nos últimos anos, o 

que pode ser atribuído ao reconhecimento por parte de engenheiros e construtores de que 

as propriedades do concreto (tanto em sua fase fresca quanto na endurecida) podem ser 

modificadas para melhor. 

Segundo Petrucci (1981), entendem-se por aditivos as substâncias que são 

adicionadas intencionalmente ao concreto, com a finalidade de reforçar ou melhorar certas 

características do mesmo, inclusive facilitando seu preparo e utilização. 

De acordo com Patton (1978), uma vasta tecnologia de aditivos tem-se 

desenvolvido, permitindo ao construtor um maior controle sobre as características do 

concreto. 

 Mehta e Monteiro (2008) ressaltam que os aditivos variam muito no que remete 

à sua composição, e que são geralmente usados para melhorar a trabalhabilidade do 

concreto, acelerar ou retardar seu tempo de pega, controlar o desenvolvimento da 

resistência e intensificar resistências específicas, como a resistência à ação do 

congelamento, à fissuração térmica, à expansão álcali-agregado, aos ataques por sulfato ou 

às corrosões de armaduras. 
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Entre os aditivos mais usados na produção de concretos, destacam-se os 

incorporadores de ar (importantes nas dosagens de concreto sujeitas a ações de gelo e 

degelo), os superplastificantes ou redutores de água (muito usados para melhorar a 

consistência da mistura sem diminuir as resistências à compressão), os impermeabilizantes, 

os produtores de gás ou espuma (essenciais na produção de concretos porosos), e os 

modificadores de pega (que aceleram ou retardam a pega do concreto). 

2.2.5. Adições Minerais 

Para amenizar algumas características críticas do concreto, como por exemplo a 

sua porosidade relativamente alta, parte do cimento Portland pode ser substituída por 

adições minerais (naturais ou artificiais), o que traz melhorias para a microestrutura do 

material. 

As adições minerais podem ser divididas em três categorias, ou seja, materiais 

cimentícios, materiais pozolânicos e materiais não reativos. A escória de alto-forno 

pertence à categoria de materiais cimentícios, já o metacaulim e a sílica ativa são 

pozolânicos. Na categoria de materiais não reativos podemos dar como exemplo o 

filler calcário. Assim, os materiais cimentantes e pozolânicos, interagem química e 

fisicamente com os produtos da hidratação do cimento Portland, modificando a 

microestrutura da pasta. (SILVA, 2007, apud GABRICH, 2008). 

A utilização de adições minerais de diversas fontes na indústria do cimento e do 

concreto traz benefícios funcionais, econômicos, e ambientais. 

Primeiramente, a incorporação de partículas muito finas no concreto tende a 

melhorar a trabalhabilidade e diminuir a quantidade de água necessária. Além disto, ocorre, 

em geral, uma melhora na impermeabilidade e, conseqüentemente, na durabilidade do 

concreto, pela redução no volume e na quantidade de vazios, além de um aumento na 

resistência do mesmo. 

 Os prováveis benefícios de engenharia a serem obtidos com o uso de adições 

minerais pozolânicas [...] incluem melhor resistência à fissuração térmica devido ao 

baixo calor de hidratação destas substâncias, aumento da resistência final e 

impermeabilidade devido ao refinamento dos poros, fortalecimento da zona de 

transição na interface, e uma durabilidade muito maior do que diz respeito ao ataque 

por sulfato e à expansão pela reação álcali-agregado. (MEHTA; MONTEIRO, 2008)



Análise da contribuição da adição de microssílica e nanossílica na resistência… 25 

 

 
M. Q. Moraes; R. R. Lopes 

Os benefícios econômicos provêm do fato de que, geralmente, o cimento 

Portland representa o componente mais caro do concreto, e sua substituição parcial por 

materiais mais baratos traz uma significativa redução de custo. Além disto, a produção do 

cimento requer grande quantidade de energia. Por outro lado, a maioria das adições 

minerais são materiais naturais ou subprodutos de outras indústrias, o que faz com que a 

sua produção requeira nenhuma ou pouquíssima energia (nos casos de haver necessidade 

de ativação térmica das suas propriedades). 

Destacam-se também as vantagens do uso destas adições no âmbito ambiental, 

uma vez que a produção do cimento libera grandes quantidades de dióxido de carbono, 

CO2, e assim, para a proteção ambiental, é interessante que a demanda por cimento 

diminua, e que adições minerais sejam usadas como materiais cimentícios suplementares. 

Além disto, milhões de toneladas de subprodutos produzidos anualmente em diferentes 

ramos industriais, muitos deles contendo elementos tóxicos, precisam ser descartados de 

maneira segura. Lançá-los em aterros ou águas fluviais representa grandes desperdícios e 

sérios problemas ambientais. Assim, a utilização dos mesmos no concreto acarreta 

consideráveis economias, tanto por substituir parcialmente o cimento Portland, incorporando 

inclusive melhores propriedades ao concreto, quanto por retirar de circulação estes 

subprodutos, o que aumenta o potencial destas adições minerais para o futuro. 

Isto tudo explica a crescente utilização de adições minerais no mundo todo, seja 

com o uso de cimentos já misturados com estas substâncias ou com a adição feita 

diretamente ao concreto, durante a mistura. 

Na literatura tradicional, a maioria dos autores limita a definição do concreto à 

reunião de aglomerante e agregados. No entanto, hoje em dia, a importância de aditivos e 

adições é tão significativa que as novas definições já devem incluir estas substâncias como 

partes componentes do concreto. 

Mehta e Monteiro (2008) ratificam esta afirmação: 

Nas décadas de 1940 e 1950, os esforços para promover a introdução desses 

materiais no concreto em larga escara encontraram grande resistência porque havia 

pouca compreensão sobre seu modo de ação, levando a muitas experiências 

insatisfatórias. Atualmente, a situação é diferente. Os aditivos e adições se tornaram 

de tal forma partes integrantes do concreto, que, no futuro próximo, a definição de
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 concreto deveria ser revista para incluí-los como componentes primários das 

misturas de concreto. (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

Como explicam Mehta e Aitcin (1990 apud FURQUIM, 2006), a melhoria da 

microestrutura do concreto é promovida pelas adições minerais mediante vários 

mecanismos, por exemplo, a diminuição da porosidade (efeito “filler”), a formação de pontos 

de nucleação, o efeito de empacotamento e a reação pozolânica, através da qual algumas 

adições minerais reagem com o hidróxido de cálcio livre na pasta de cimento, formando 

CSH, composto mais estável quimicamente e mecanicamente resistente.  

Esta reação, assim como os demais mecanismos de melhoria da microestrutura 

do concreto promovidos pelas adições minerais, será abordada mais profundamente. 

2.2.5.1. Efeito “filler” 

Os benefícios da utilização de pozolanas em concretos não se limitam a efeitos 

químicos. “Há também o efeito físico proveniente da capacidade das partículas destes 

materiais, que em geral apresentam tamanho micrométrico [ou nanométrico], posicionarem-

se nos interstícios entre partículas de cimentos e na interface agregado-pasta.” 

(CORDEIRO; DÉSIR, 2010). Este efeito é conhecido como efeito filler.  

As partículas de granulometria reduzida segmentam os canais de percolação da 

água na pasta de cimento, reduzindo a exsudação e a segregação, causas primárias da 

falta de homogeneidade microestrutural no concreto, e diminuindo a sua porosidade. 

Castro e Pandolfelli (2009) afirmam que os poros do concreto existem dentro dos 

próprios agregados, na interface pasta/agregado e na pasta de cimento. É por meio desses 

vazios que os agentes agressivos (gases, líquidos e sólidos dissolvidos) se movem através 

da pasta de cimento endurecida. 

O preenchimento de vazios na microestrutura do concreto é benéfico por vários 

motivos, uma vez que aumenta a fluidez dos concretos em seu estado fresco, reduz a 

exsudação e diminui a porosidade do material, o que contribui muito com a sua durabilidade.
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A durabilidade das estruturas de concreto está intimamente ligada à 

permeabilidade apresentada, tanto em relação à água, quanto a ações químicas destrutivas, 

como expansão pela reação álcali-agregado, ataque por soluções ácidas ou sulfatos, ou 

mesmo a oxidação do aço, se houver pontos da armadura expostos. Esta afirmação é 

ratificada por Castro e Pandolfelli, em artigo científico sobre a revisão de conceitos 

relacionados à dispersão e ao empacotamento de partículas em concretos especiais: 

Além de modificar as propriedades físicas e mecânicas do concreto quando usadas 

como material cimentício suplementar, essas adições [minerais] preenchem a 

porosidade do esqueleto granular do concreto, melhorando a ação ligante do 

cimento e resultando em uma menor porosidade do concreto quando no estado 

endurecido (microestrutura mais densa), o que reduz a permeabilidade e aumenta a 

durabilidade do material frente à ação de agentes agressivos, tais como os íons 

sulfato e cloreto e água do mar. (CASTRO; PANDOLFELLI, 2009). 

2.2.5.2. Pontos de Nucleação 

Quando se trata de partículas extremamente finas, fenômenos específicos 

surgem relacionados com as forças de gravidade e atrito, além da força eletrostática. A 

importância e a magnitude da atuação destas forças mudam quando há uma redução 

grande na escala da grandeza. 

Torres (2007), discorre sobre estes fenômenos: 

No mundo macroscópico, as forças gravitacional e de atrito são predominantes até 

as dimensões de cerca de um milímetro. Mas à medida que as dimensões dos 

corpos diminuem, as forças de atrito e gravitacional tornam-se de menor 

importância, enquanto novas forças, como a força eletrostática, ganham 

notoriedade. Em escala subatômica, a força de atração eletrostática entre dois 

prótons é cerca de 1036 vezes mais forte que a força gravitacional. (TORRES, 2007) 

Desta forma, partículas de granulometrias extremamente reduzidas (comparadas 

ao cimento) e altas áreas superficiais, por serem menos reativas do que o cimento e 

exercerem grande força de atração eletrostática, atraem para si as demais substâncias 

presentes na mistura, ou seja, agem no concreto como formadoras de pontos de nucleação 

para a precipitação dos produtos de hidratação. 

.Esta força eletrostática quebra a inércia do sistema e acelera as reações 

químicas, o que contribui para que as partículas de cimento sofram reação mais 
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rapidamente com a água presente, tornando a pasta mais homogênea e ocasionando 

ganhos de resistências nas primeiras idades do concreto. 

2.2.5.3. Empacotamento de partícula 

Por efeito físico, as partículas pequenas propiciam um maior empacotamento 

com o cimento e diminuem o efeito parede da zona de transição, promovendo o aumento da 

resistência do concreto. 

Castro e Pandolfelli (2009) definem o efeito do empacotamento de partículas: 

O estudo do empacotamento de partículas pode ser definido como o problema da 

correta seleção da proporção e do tamanho adequado dos materiais particulados, de 

forma que os vazios maiores sejam preenchidos por partículas menores, cujos 

vazios serão novamente preenchidos com partículas ainda menores e assim 

sucessivamente. (CASTRO; PANDOLFELLI, 2009). 

Há influência da distribuição granulométrica dos componentes do concreto em 

várias das propriedades do mesmo, tanto em seu estado fresco quanto no estado 

endurecido. A fluidez e a trabalhabilidade da mistura dependem de considerações físicas 

como a distribuição granulométrica, o índice de forma e a textura superficial das partículas. 

A resistência mecânica do concreto também é influenciada, uma vez que o material torna-se 

mais resistente à medida em que diminuem a quantidade e o volume dos vazios presentes. 

Sendo assim, o planejamento da distribuição de tamanho de partículas é de 

fundamental importância para a produção de elementos estruturais de concreto. 

2.2.5.4. Reação Pozolânica 

Didaticamente, a definição mais simples de “materiais pozolânicos” remete a 

materiais finamente pulverizados que podem ser adicionados a concretos e argamassas 

visando aumentar sua resistência e durabilidade. No entanto, a ASTM - American Society for 

the Testing of Materials, em sua norma C 1240, define tecnicamente o termo:  

Um material silicioso ou silicioso e aluminoso que, por si próprio, possui pouco ou 

nenhum valor cimentício, mas que irá, se em forma finamente dividida e na presença 

da umidade, reagir quimicamente com o hidróxido de cálcio a temperaturas 

correntes, para formar compostos detentores de propriedades cimentícias. (ASTM, 

2004) 
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 De acordo com Eckel (1922), as pozolanas naturais contêm entre 42% e 66% 

de sílica e entre 15% e 17% de alumina.   

Segundo Vieira et al ([2002]), os materiais pozolânicos reagem rapidamente com 

o hidróxido de cálcio formado na hidratação do cimento. O composto resistente de silicato 

de cálcio hidratado, gerado na reação pozolânica, é semelhante ao formado pela reação de 

hidratação do próprio cimento, que é o maior responsável pela resistência da pasta. Desta 

forma, a reação pozolânica contribui com o aumento da resistência à compressão do 

concreto. 

Santos (1975) descreve detalhadamente o mecanismo da atividade pozolânica 

exercida por estes materiais: 

[Das reações de hidratação do cimento], geralmente sobra uma certa quantidade de 

Ca(OH)2 que pode se carbonatar dando CaCO3 ou permanecendo reativo; nesta 

última forma, pode reagir com um silicato de cálcio hidratado, com aumento de 

volume [expansão muito prejudicial ao concreto]. A propriedade fundamental de uma 

pozolana é sua capacidade de reagir e combinar com o hidróxido de cálcio, 

formando compostos estáveis de poder aglomerante. (SANTOS, 1975). 

O mesmo autor destaca ainda que a atividade pozolânica é tanto maior quanto 

maior o teor de sílica amorfa, isto é, não-cristalina, no material em questão. 

Segundo Petrucci (1981), os materiais pozolânicos podem ser divididos entre: 

pozolanas naturais (materiais que ocorrem em jazidas e que não requerem tratamento maior 

a não ser a moagem em alguns casos), pozolanas artificiais (que resultam da calcinação de 

rochas sedimentares a altas temperaturas), e as cinzas leves ou volantes (provenientes da 

queima do carvão pulverizado em usinas termoelétricas). 

Mehta e Monteiro (2008), por sua vez, dividem os materiais pozolânicos entre 

naturais (processados com a finalidade única de produzir uma pozolana, envolvendo, 

normalmente, britagem, moagem, separação por tamanho, e, em alguns casos, ativação 

térmica) e de subproduto (resíduos industriais que podem ou não exigir algum tratamento, 

como secagem, pulverização, etc.). 

Neste trabalho, serão estudados particularmente concretos sem adições 

minerais, e com adições minerais silicosas em duas formas: a microssílica e a nanossílica. A 

análise será feita em termos da resistência final à compressão do material, das taxas de 

desenvolvimento desta resistência, e da viabilidade econômica do processo. 
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2.3. SÍLICA 

A sílica (nome usual do Dióxido de Silício) é um composto que agrega dois 

elementos químicos muito abundantes no planeta terra: o oxigênio e o silício.  

Este último, um semi-metal da família “4A” da tabela periódica, é um elemento 

sólido, quebradiço, e relativamente inerte, que pode ser apresentado em sua forma amorfa 

ou cristalina. Segundo Peixoto (2001), trata-se do segundo elemento mais abundante na 

face da terra (cerca de 27% da crosta terrestre é composta de silício), mas apresenta-se na 

natureza apenas combinado, na forma de óxidos ou silicatos, e nunca em seu estado nativo. 

O oxigênio, por sua vez, por ser um elemento que possui alta eletronegatividade, 

reage com facilidade com vários elementos químicos. Em sua forma molecular mais 

abundante (O2), encontra-se no estado gasoso. 

A combinação destes dois elementos, formando o composto químico chamado 

Dióxido de Silício, pode ser encontrada em seu estado natural sob várias formas e em 

grande abundância na natureza – está presente em praticamente todas as rochas, areias, 

barros e solos. Além disso, as chamadas sílicas sintéticas podem ser obtidas química ou 

bioquimicamente. Entre os compostos naturais, os mais importantes são: o quartzo, os 

asbestos ou amiantos, a zeolita e a mica.  

De acordo com Norton (1973), a sílica tem vários tipos de aplicação, incluindo a 

fabricação de cerâmicas, de vidros, de esmaltes, tijolos de sílica, entre outras. Peixoto 

(2001) ratifica esta afirmação, diferenciando as principais utilizações pela forma apresentada 

pelo composto:  

Quando na forma de areia, é usada na fabricação de materiais refratários, ou 

misturada ao cimento, em tijolos e concretos. Já na forma de quartzo, é empregada 

na fabricação de vidros especiais - como os boro-silicatos (Pyrex®) -, esmaltes, 

vernizes especiais e cerâmicas variadas. (PEIXOTO, 2001) 

As sílicas podem se apresentar na forma amorfa (ativa) ou cristalina, 

dependendo da sua organização atômica. A sua estrutura na forma amorfa não tem 

organização espacial – os átomos estão dispostos de forma praticamente aleatória, com 

orientação somente a curtas distâncias, o que permite uma fácil magnetização e torna o 

composto altamente reativo. Por outro lado, sílicas de estrutura cristalina apresentam os 

átomos ou moléculas ordenados espacialmente, formando arranjos que se repetem com 

regularidade. São estruturas tridimensionais periódicas. 



Análise da contribuição da adição de microssílica e nanossílica na resistência… 31 

 

 
M. Q. Moraes; R. R. Lopes 

A sílica cristalina pode ser apresentada em três diferentes formas: a tridimita, a 

cristobalita, e a forma mais comum: o quartzo.  

O quartzo, sílica natural e cristalina encontrada com grande abundância na 

Terra, é considerado um mineral com cristais opticamente perfeitos. Sua estrutura trigonal é 

composta por tetraedros de sílica. Trata-se de um composto muito estável à temperatura 

ambiente, que pode ser encontrado em diversas cores, dependendo da sua variedade. 

 De acordo com Norton (1973) “o quartzo é um constituinte importante de 

algumas rochas ígneas. É encontrado na maioria das rochas metamórficas, compreendendo 

a maior parte dos arenitos e ocorrendo em menor quantidade em argilas e folhetos.” 

Entre as formas de sílica amorfa, destaca-se a sílica vítrea, um material natural 

muito utilizado para fabricação de vidros ou de componentes ópticos. Deve-se também citar 

o diatomito, que, conforme discorre Fubini et al (1995), é o tipo mais comum de sílica de 

origem biogênica, originário do esqueleto de diatomáceas. Em sua forma amorfa, não é 

perigoso, mas, se convertido para a forma cristalina, pode constituir uma das principais 

formas de intoxicação por sílicas, causando doenças pulmonares. 

Outras formas de sílica citadas por Norton (1973) são as chamadas 

“microcristalinas”, que englobam as rochas friáveis compostas quase inteiramente de cristais 

de quartzo submicoscópicos, formadas geralmente a baixas temperaturas. 

Cabe ressaltar que a sílica está entre os minerais cuja toxidade aos humanos foi 

uma das primeiras a ser estudada. De acordo com Hemenway et al (1986) e Saffioti (1986), 

a inalação de finas partículas de sílica cristalizada causa a silicose, sendo que as diferentes 

formas de estrutura cristalina (quartzo, tridimita ou cristobalita) acarretam diferentes níveis 

de toxidade. Sabe-se também que a inalação de sílica na forma de quartzo ou cristobalita é 

cancerígena. 

2.3.1. Microssílica 

A microssílica, também conhecida por sílica ativa ou fumo de sílica, é um 

subproduto dos fornos a arco e de indução usados nas indústrias de silício metálico e ligas 

ferro-silício. Durante o processo industrial de redução do quartzo em silício, realizado em 

altíssimas temperaturas, é gerado um gás (SiO) que, ao sair do forno, oxida-se e condensa-

se formando partículas muito finas de sílica amorfa (SiO2). Esta substância é captada em 

filtros de manga, e em seguida, armazenada e embalada para venda. 
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A ilustração 2, disponibilizada pela TECNOSIL ([2004]), empresa especializada 

em tecnologias de concreto de alto desempenho, mostra a representação esquemática da 

produção da microssílica. 

 

Ilustração 2 - Representação esquemática da produção da microssílica. (TECNOSIL,[ 2004]) 

Segundo Malhotra e Mehta (1996), apesar de se tratar de um material 

relativamente novo, a sílica ativa já apresenta vasta aplicação na indústria da construção, e 

seu uso vem aumentando drasticamente desde os anos 80. As razões para este 

crescimento na década de 1980, de acordo com Kuennen (1996), se concentraram na 

necessidade da produção de concretos mais impermeáveis, protegidos contra a ação de 

cloretos, aplicáveis em ambientes marítimos como pontes e portos, e concretos mais 

resistentes, viabilizando a construção de grandes arranha-céus e grandes estruturas para 

estacionamento, onde é essencial que os pilares sejam os mais esbeltos possíveis. 

Até trinta anos atrás, pouquíssimas pessoas sabiam o que era a microssílica e 

quase ninguém trabalhava com ela. Em poucos anos, a substância começou a ser usada 

em tijolos, a fim de induzir a produção de mulita, estrutura cerâmica constituída por alumina 

e sílica, que apresenta propriedades como elevada resistência mecânica e refratariedade, 

além de baixos coeficientes de expansão e condutividade térmica. 

Como explicam Gapinski e Scanlon (2006), o primeiro teste publicado com 

microssílica em concretos de cimento Portland foi realizado em 1952 na Noruega, mas 
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apenas na década de 70, suas propriedades e potenciais passaram a ser mais pesquisados. 

As pesquisas iniciais foram prejudicadas pela falta de disponibilidade de sílica ativa, já que a 

substância utilizada era um aditivo caro, hoje chamado de “sílica pirogênica”. Apenas com a 

implementação de leis ambientais, a partir de meados dos anos 70, passou-se a coletar o 

subproduto das indústrias de silício metálico e ligas ferro-silício, que poluía a atmosfera, e a 

procurar um uso para ele, o que estimulou o avanço nas pesquisas sobre a microssílica, 

principalmente em concretos e argamassas. 

A tabela 1 mostra a composição da sílica ativa, em porcentagens de peso da 

substância: 

Tabela 1 - Composição da microssílica 

Principais 
Componentes 

Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

Média 
(%) 

SiO2 87 96 93 

Fe2O3 0,04 0,26 0,09 

Al2O3 0,04 0,72 0,35 

TiO2 0,001 0,025 0,007 

MgO 0,1 0,9 0,65 

Na2O 0,1 1,8 0,94 

K2O 0,3 3,9 2,26 

MnO 0,01 0,07 0,03 

CaO 0,1 0,5 0,3 

Fonte: ALVES; CAMPOS; NETTO, 1994, p.13 

A microssílica é uma pozolana altamente reativa. O alto teor de SiO2 no formato 

amorfo, aliado a uma elevada finura, proporciona à substância uma altíssima reatividade 

com os produtos decorrentes da hidratação cimento, o que contribui para um melhor 

desempenho de concretos e argamassas. 

Suas partículas são esféricas, vítreas e possuem um diâmetro médio da ordem 

de 0,1 µm, apresentando altíssima superfície específica (entre 15 e 25 m²/kg) e uma 

densidade aparente baixa. Segundo Mehta e Monteiro (2008), “comparadas ao cimento 

Portland e às cinzas volantes típicas, amostras de sílica ativa mostram distribuições de 

tamanho de partícula que são duas ordens de grandeza mais finas.”. 

Na tabela 2, disponibilizada pela SFA ([2004]) (Silica Fume Association), 

apresentam-se comparações entre algumas propriedades físicas e químicas da microssílica, 

de cinzas volantes e do cimento 
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Tabela 2 - Comparação de características químicas e físicas 

 
 Microssílica Cinzas Volantes Cimento 

Teor de SiO 2 85-97 35-48 20-25 

Área Superficial 
(m²/kg) 17.000-30.000 400-700 300-500 

At ividade 
Pozolânica com 

cimento (%) 
120-210 85-110 n/a 

Atividade 
Pozolânica com cal 

(MPa) 
8.3-11.4 5.5-6.9 n/a 

Fonte: SFA, [2004] 

Apesar de a microssílica tender a melhorar a coesão e a trabalhabilidade do 

concreto em seu estado fresco, a adição de cerca de 5% desta substância não apresenta 

uma das vantagens observadas na maioria dos materiais pozolânicos: a propriedade de 

diminuir a demanda por água para uma determinada consistência. Isto porque trata-se de 

um material extremamente fino, e suas partículas esféricas têm área superficial muito 

grande, o que exige maior quantidade de água para hidratá-las. 

A alternativa à adição de água extra à mistura é o uso de aditivos químicos 

redutores de água ou superplastificantes, que reduzem as tensões superficiais e, portanto, 

melhoram a dispersão dos componentes. A quantidade de água de amassamento 

necessária em misturas de concreto é diminuída em 20% a 30% pelo uso de aditivos 

superplastificantes. Mehta e Monteiro (2008) explicam o mecanismo de funcionamento 

destas substâncias: 

Consistem de surfactantes aniônicos de cadeia longa, de alta massa molecular 

(20.000 a 30.000) com um grande número de grupos polares na cadeia de 

hidrocarbonetos. Quando adsorvido nas partículas de cimento, o surfactante confere 

forte carga negativa, que ajuda a diminuir consideravelmente a tensão superficial da 

água circundante e eleva acentuadamente a fluidez do sistema. (MEHTA, 

MONTEIRO, 2008). 

Alves, Campos e Netto (1994) salientam que “um dos princípios básicos da 

tecnologia do concreto é a necessidade de um empacotamento apropriado de seus 

componentes. O objetivo é o de se obter um mínimo volume de vazios ou de espaços 

preenchidos com água.” A adição da sílica ativa contribui para isto. 

A ação física exercida pela microssílica no concreto caracteriza-se por 

importantes mudanças no comportamento reológico do mesmo, como o aumento da coesão, 

e a redução da exsudação e da segregação, melhorando inclusive a aderência da pasta aos 
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agregados e às armaduras. Além disto, no estado endurecido, as partículas de sílica ativa 

ajudam a colmatar os vazios presentes na estrutura, contribuindo com o empacotamento da 

mistura e com um melhor fechamento granulométrico da pasta de cimento. 

A durabilidade do material é muito favorecida quando a sua permeabilidade é 

reduzida. Segundo Alves, Campos e Netto (1994), “diversas investigações experimentais 

têm indicado que a permeabilidade do concreto ao ar e à água é uma excelente medida de 

resistência do concreto contra o ingresso de agentes agressivos, e assim é uma medida de 

durabilidade potencial para um concreto.”. Uma vez que a permeabilidade do material está 

intimamente ligada à sua porosidade, é correto afirmar que a adição de microssílica, ao 

contribuir para o fechamento granulométrico da mistura, melhora a durabilidade do concreto.  

De acordo com os mesmos autores, Alves, Campos e Netto (1994), “a adição de 

5% de microssílica em relação ao peso do cimento é suficiente para aumentar a 

impermeabilidade em pelo menos 100 vezes.”. 

A zona de transição do concreto, uma fina camada entre a pasta de cimento 

hidratado e as partículas de agregado, representa o componente mais fraco do concreto 

estrutural, e é também a área mais permeável. A sílica ativa exerce um papel importante na 

zona de transição através de seus efeitos físicos e químicos. 

No entanto, a grande vantagem do uso da sílica ativa na produção de concretos 

é a ação pozolânica que ela promove ao reagir com o hidróxido de cálcio, transformando o 

cristal fraco em cristal resistente (CSH), o que proporciona grande aumento de resistência, 

impermeabilidade e durabilidade ao material. 

Guimarães (2007), em sua apresentação sobre o uso da sílica ativa na 

construção civil, disponibilizada pela empresa TECNOSIL ([2004]), mostra a análise 

microscópica da zona de transição de um concreto convencional, à esquerda, e um com 

adição de microssílica, à direita. A ilustração 3 foi retirada do artigo “Effect of Condensed 

Silica Fume on the Microstructure of the Interfacial Zone in Portland Cement Mortars”, 

publicado por Bentur e Cohen na publicação “Journal of the American Ceramic Society”. 
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Ilustração 3 -  Análise microscópica da zona de transição de um concreto convencional e um com adição de 

microssílica. (BENTUR; COHEN, 1987, apud GUIMARÃES, 2007) 

Outra vantagem do uso da microssílica no concreto que deve ser ressaltada é a 

diminuição do calor de hidratação do cimento. Conforme explicam Alves, Campos e Netto 

(1994), “a reação pozolânica entre microssílica, hidróxido de cálcio e água também libera 

calor, portanto, a simples adição de microssílica poderá significar um pequeno aumento no 

calor de hidratação”. Entretanto, para produção de um concreto de mesma resistência que 

um convencional, de forma que uma parte do cimento é substituída pela microssílica, será 

desenvolvida uma quantidade menor de calor que na produção do material sem microssílica. 

Desta forma,atenuam-se os efeitos térmicos, prejudiciais ao concreto. 

Além disto, o uso da microssílica pode gerar uma economia considerável em 

obras com grande volume de concreto, já que o cimento é um componente caro, e sua 

substituição parcial por materiais mais baratos representa uma significativa redução de 

custo. De acordo com Quercia e Browers (2010), a adição de 1 kg de microssílica ao 

concreto permite uma redução de cerca de 4 kg de cimento. 

Kuennen (1996) destaca que a estratégia de preços utilizada pelos fabricantes 

de microssílica é muito diferente na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a 

substância é considerada um material de primeira qualidade e é vendida a preços elevados, 

o que tende a limitar sua utilização a obras especiais, em que valha a pena o gasto elevado. 

Já na Europa, a microssílica é vendida a preços muito baixos, gerando uma economia na 

produção de concretos com estas adições, e incentivando as pessoas a utilizarem o produto 

em diversas aplicações. 
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A SFA (Silica Fume Association), localizada nos Estados Unidos, analisa a 

problemática do ponto de vista americano, e ressalta na apresentação “Silica Fume in 

Concrete”, disponibilizada em seu website, que a sílica ativa não deve ser usada para 

substituir o cimento, já que os custos relativos dos dois materiais (microssílica e cimento) 

não favorecem a economia na produção de concreto nestas circunstâncias. A associação 

ressalta que, se o objetivo principal for a economia, a adição de cinzas volantes ou escórias 

de alto forno podem apresentar melhores resultados que a sílica ativa. 

As várias formas de comercialização da sílica ativa no Brasil incluem o pó bruto, 

a substância densificada, a dispersão coloidal (chamada também de lama de sílica), e o 

cimento já misturado à microssílica. 

A sílica ativa bruta não-densificada é comercializada exatamente como foi 

retirada dos filtros industriais. Consiste em um pó extremamente fino, o que gera dificuldade 

de manuseio e possibilidade de ocorrência de doenças respiratórias. Este material tem uma 

densidade muito pequena, mas tende a formar aglomerados sólidos durante o transporte e a 

estocagem, o que aumenta sua densidade final. O transporte da microssílica não-

densificada não é muito viável, já que uma pequena quantidade em peso da substância 

ocupa grandes volumes (a sílica ativa bruta pesa apenas 0,20 a 0,25 g/cm³, enquanto o 

cimento pesa cerca de 1,5 g/cm³). 

A microssílica densificada passa por um processo reversível de densificação 

através da passagem de ar pelo silo de estocagem, o que causa o atrito entre as partículas 

e a atração natural entre elas, pelas forças de Wan der Waals. Assim, elas aderem umas às 

outras, formando grãos um pouco maiores (cerca de 100 µm) e mais densos (geralmente 

atingindo massas específicas maiores que 0,5 g/cm³) 

No entanto, de acordo com Romano et al (2006), apesar de as microssílicas 

densificadas apresentarem vantagens operacionais, elas exercem menores níveis de 

atividades pozolânicas que as mesmas matérias-primas não-densificadas. “Para evitar tal 

problema, uma alternativa tem sido a adição da sílica ativa na forma de dispersões coloidais 

previamente desaglomeradas, garantindo assim um ganho de desempenho nos materiais 

cimentícios.” (ROMANO et al, 2006). Estas dispersões, geralmente, apresentam uma 

concentração de cerca de 50 a 52% da substância sólida dispersa em água, o que evita o 

contato com materiais pulverulentos, apontado por muitos como uma das principais causas 

de algumas doenças respiratórias. 
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A microssílica pode ser comercializada também já adicionada ao cimento, 

geralmente em proporções de 6% a 10%, sendo que, nestes casos, a adição pode ser feita 

em forma de microssílica bruta, densificada ou em solução. 

Quanto à quantidade ideal de sílica ativa a ser adicionada ao concreto, Malhotra 

e Metha (2008) estabelecem que o teor ótimo varia entre 7% e 10%, podendo, em algumas 

situações especiais, chegar a 15%. Estes valores são muito semelhantes aos sugeridos por 

Aïtcin (1998), de 8% a 10% da massa de cimento. 

Entre a maioria dos pesquisadores que testaram diversos traços dosados com e 

sem a adição de microssílica com diferentes relações água / aglomerantes, verificou-se uma 

melhoria média de 10% a 40% na resistência à compressão do concreto.  

2.3.2. Nanossílica 

Durante as últimas décadas, várias inovações tecnológicas vêm sendo 

desenvolvidas e uma série delas é atribuída principalmente a uma nova área do 

conhecimento humano: a nanotecnologia. Trata-se do estudo e da construção de novas 

estruturas e materiais a partir do controle das partículas mais remotas da natureza, como 

átomos e moléculas. 

Esta revolução na ciência e tecnologia vem aprimorando conceitos e técnicas 

nos mais diversos setores da vida humana, atraindo a atenção de grupos de pesquisa em 

todo o mundo. 

O domínio da nanotecnologia encontra-se compreendido entre 0,1 e 100 nm. “Nano” 

é derivado da palavra grega ʋʋʋʋάʋʋʋʋoς, que significa “anão”. O termo deu origem a uma 

unidade de medida, o nanômetro, que batiza essa tecnologia e equivale a 

bilionésima parte do metro (1 nm = 10-9 m). A nanotecnologia é o campo da ciência 

que estuda as aplicações e o desenvolvimento de nanoestruturas e 

nanodispositivos, explorando as propriedades físicas, químicas, mecânicas, elétricas 

e óticas desses materiais avançados, o que resulta no advento de propriedades 

totalmente novas pela manipulação da matéria em nível atômico e molecular. 

(TORRES, 2007) 

Seu caráter multidisciplinar permite que a nanotecnologia seja aplicada nas mais 

diversas áreas da ciência, permeando a Química, a Física, a Biologia e as Engenharias com 

um grande potencial de aplicação tecnológica em todos os setores. 
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Ge e Gao (2008) salientam que a nanotecnologia, pela sua capacidade de gerar 

produtos com características especiais, pode e deve ser explorada em várias áreas da 

construção civil. Entre as aplicações sugeridas, os autores destacam a melhora nas 

propriedades dos materiais cimentícios, a produção de elementos estruturais mais leves e 

resistentes, o aumento da refletividade de vidros, melhores isolamentos térmicos e 

acústicos, além da produção de revestimentos que exijam menor nível de manutenção. 

De acordo com Gonçalves (2009), “o conhecimento à escala nanométrica dos 

materiais promove o desenvolvimento de novas aplicações e produtos para melhorar as 

propriedades dos materiais em geral.” Na indústria da construção, a nanotecnologia tem 

enorme potencial para melhorar muitos materiais, estando já a ser aplicada em aços 

estruturais, polímeros, materiais cerâmicos, materiais cimentícios e materiais de 

revestimento. 

Uma das aplicações nanométricas mais estudadas atualmente na área de 

materiais de construção civil é o uso de nanotubos de carbono na produção do concreto. 

Estes elementos desempenhariam papel parecido com o do aço, atuando como elemento de 

protensão do concreto em escala nanométrica. 

Estuda-se também o uso de materiais nanoestruturados como aditivos para o 

concreto, usados para aprimorar as qualidades do material, gerando produtos com maior 

valor agregado. Sabe-se que estruturas muito finas podem contribuir para a produção de 

concretos mecanicamente mais resistentes e para o aumento de sua vida útil. Isto é possível 

através da redução da porosidade do concreto, da otimização dos empilhamentos 

granulares e da criação de pontos de nucleação na pasta de cimento, o que acelera a 

velocidade de ganho de resistência inicial. 

Como discorre Khanzadi el al (2010), sabe-se que o uso de substâncias 

pozolânicas, como a sílica ativa ou as cinzas volantes, é indispensável para a produção de 

concretos de alto desempenho, devido, entre outras coisas, às melhorias significativas que 

promove na interface pasta de cimento-agregado. Nos últimos anos, porém, nota-se um 

interesse crescente sobre o uso de partículas pozolânicas em escala nanométrica. 

Valenzuela (2010) destaca alguns setores que já utilizam a nanotecnologia 

incorporada através da nanossílica coloidal: além das usinas de cimento e concreto, a 

indústria de papel e celulose, o setor refratarista e de isolantes térmicos, as unidades 

microfundidoras, as fábricas de cerâmicas vermelhas e de telhas fibro-cimentícias, o 

segmento têxtil, a área de clarificação de bebidas e de caldo de cana para produção de 
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açúcar e álcool, o tratamento de águas residuárias, a produção de vernizes e tintas para 

impressoras pessoais, de químicos para limpeza e vários outros, em dezenas de aplicações 

que fazem parte do nosso dia-a-dia.  

Sabe-se que a adição de microssílica à pasta de cimento melhora, por meio de 

vários mecanismos, a resistência do concreto produzido. Contudo, conforme Sobolev e 

Gutierréz (2005) explicam na segunda parte de sua publicação “How nanotechnology can 

change the concrete world”, alguns resultados experimentais vêm demonstrando que 

concretos e argamassas produzidos com a adição de nano-partículas de sílica, em geral, 

podem apresentar melhoras ainda maiores nas suas resistências à compressão e à tração, 

se comparadas com aquelas observadas com a adição apenas de microssílica ou outra 

substância pozolânica. 

De acordo com a publicação, foi realizado um estudo laboratorial sobre 

concretos de alto desempenho produzidos com adição de cinzas volantes em conjunto com 

a nanossílica. A investigação do processo de hidratação do cimento confirmou que a 

atividade pozolânica das cinzas volantes pode ser significativamente melhorada por meio da 

aplicação da nanossílica. Foi concluído que o uso da nanossílica levou ao aumento da 

resistência do concreto, não só nas primeiras idades, mas também na sua resistência 

definitiva. O material produzido com nanossílica apresentou uma resistência ao terceiro dia 

81% mais alta do que aquele sem esta adição. Dois anos após, sua resistência era de 115,9 

MPa, cerca de 12% superior à resistência de referência para o concreto de cimento 

Portland, de 103,7 MPa. 

Outro estudo, também citado na publicação de Sobolev e Gutierréz (2005), 

comparou concretos produzidos com diferentes adições minerais, em conjunto com a 

nanossílica. Concluiu-se que esta substância contribui significativamente para a produção 

de um concreto mais coeso, além de reduzir a exsudação e a segregação. Isto tudo, aliado 

à trabalhabilidade perfeita observada, facilitou a produção de concretos auto-adensáveis. 

Ozyildirim e Zegetosky (2010) realizaram um trabalho de investigação sobre 

nanomateriais capazes de melhorar as propriedades do concreto. Foram preparados em 

laboratório concretos contendo nanossílica e nano argila, os quais foram comparados com 

outros, produzidos com adições de microssílica, cinzas volantes, escória de auto-forno, além 

de materiais apenas com cimento Portland. As amostras foram testadas em relação a sua 

resistência à compressão e sua permeabilidade, e aquelas que apresentaram propriedades 

notoriamente melhoradas tiveram sua microestrutura analisada com técnicas de última 

geração, visando determinar a razão para estas melhorias. O estudo concluiu que a 
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microestrutura do concreto produzido com nanossílica era mais densa e mais uniforme que 

a dos outros, e que, entre as adições testadas, esta foi a que promoveu maior melhora na 

resistência e na permeabilidade do concreto. 

Contudo, apesar de as pesquisas realizadas fora do Brasil evidenciarem grandes 

benefícios da adição de nanossílica ao concreto, o trabalho conduzido por Dinten (2000) na 

Unicamp, em São Paulo, observou resultados negativos para esta adição. A pesquisadora 

analisou a contribuição do efeito da adição de diferentes tipos de sílica às propriedades do 

concreto endurecido, através de uma análise comparativa de quatro traços determinados. 

Contrariando os resultados observados em pesquisas conduzidas no exterior, os 

testes realizados por Dinten (2000) comprovaram os efeitos benéficos da microssílica, mas 

não mostraram os resultados positivos esperados em relação à adição de nanossílica. A 

autora observou que a mistura binária (com adição de 7,5% de microssílica e 5% de 

nanossílica) apresentou a maior resistência à compressão nas primeiras idades. No entanto, 

de acordo com os resultados aos 28 dias, o concreto com adição única de microssílica 

alcançou o valor de resistência mais elevado, com resultado 33% maior do que o do 

concreto de referência (sem nenhuma adição mineral). Já a mistura binária, aos 28 dias, 

havia elevado a resistência à compressão do concreto de referência em 18%, e a 

nanossílica, por sua vez, não teve desempenho muito considerável, tendo incrementado 

este valor em apenas 4,5%. O resultado não satisfatório da nanossílica foi creditado ao fato 

de que não havia sido descontada a água presente na solução de nanossílica utilizada. 

A autora destaca que, mesmo que a nanossílica não apresente elevada 

atividade pozolânica, era de se esperar que a mistura binária acarretasse um aumento de 

resistência à compressão muito mais significativo, “devido à melhora da coesão que a 

adição de nanossílica deveria proporcionar ao concreto”. Para as outras propriedades dos 

concretos testadas, como resistência à tração e permeabilidade, o concreto com a adição 

binária obteve o melhor desempenho entre os traços estudados (destaca-se o ensaio de 

permeabilidade, em que verificou-se uma redução em torno de 86% em relação ao concreto 

de referência), o que comprova que a variação na granulometria dos componentes contribui 

muito para a qualidade do concreto, uma vez que promove o empacotamento dos grãos, o 

fechamento dos vazios do material e uma melhor compactação das partículas. 

Hoje, aditivos à base de nanossílica, com granulometria cerca de dez mil vezes 

menor do que a do cimento, vêm sendo utilizados em vários países, principalmente na 

produção de concretos auto-adensáveis e na construção de grandes estruturas, como 

pontes, túneis ou plataformas de petróleo. No Brasil, este produto não vem sendo 
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comercializado, e pouco se sabe em relação a ele, uma vez que a literatura nacional sobre o 

assunto é muito pobre. 

Dinten (2000) explica um dos processos de produção da nanossílica: 

[A nanossílica] tem como matéria prima a areia e o quartzo, os quais, ainda em 

forma de estrutura cristalina, passam por um processo químico de precipitação 

resultando em uma estrutura amorfa. Este processo químico é constituído de três 

fases: reação com ácido sulfúrico e silicato de sódio, lavagem e filtração derivando 

em partículas de sílica precipitada, as quais passam por um processo de trituração 

úmida tornando-se uma suspensão estável que chega ao produto final através de 

uma incorporação de ar quente. (DINTEN, 2000) 

Quercia e Brouwers (2010) concordam que o método explicado acima é o mais 

viável para produção em escala industrial, mas salientam que, hoje em dia, há diferentes 

processos de produção de nanossílica. Um deles é baseado na precipitação da sílica gel à 

temperatura ambiente, que acontece quando a matéria prima (geralmente Na2SiO4) é 

adicionada a um solvente, o qual sofre uma alteração de pH. A sílica gel precipitada é então 

filtrada convertendo-se em um “xerogel”. Este, por sua vez, é seco e disperso em um agente 

estabilizante (Na, K, NH3, etc), o que produz a dispersão concentrada de nanossílica. Um 

segundo método é baseado na vaporização da sílica cristalina (quartzo) a altas 

temperaturas, e posterior condensação das partículas. Os autores destacam também um 

método biológico desenvolvido para produção de nanossílica a partir da digestão da casca 

do arroz realizada por minhocas vermelhas originárias da Califórnia. Este processo, 

segundo os autores, apresenta até 88% de eficiência. 

De acordo com Magliano (2009), a nanossílica pode ser comercializada em pó 

ou em suspensão. 

“Sílicas em pó consistem em aglomerados de nanopartículas que ao serem 

adicionados à água se dispersam em partículas individualizadas. No caso da sílica 

comercializada em suspensão, a mesma é mantida em pHs acima de 9, onde a 

quantidade de grupos OH- ligados à superfície da mesma é muito grande gerando 

uma alta repulsividade que impede a aproximação e portanto a aglomeração. Há 

assim a formação de suspensões estáveis por longos períodos de tempo.” 

(MAGLIANO, 2009). 

A adição de nanossílica a argamassas ou concretos pode viabilizar vários efeitos 

positivos, como: 
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• Aumento da viscosidade da fase líquida da mistura, o que reduz a 

segregação e melhora a trabalhabilidade do concreto; 

• Preenchimento dos espaços vazios entre os grãos de cimento (efeito filler); 

• Aceleração da hidratação do cimento, favorecendo a formação de pequenos 

cristais de hidróxido de cálcio e aglomerados de C-S-H (pontos de nucleação); 

• Reação pozolânica, através da qual a nanossílica consome o hidróxido de 

cálcio produzindo C-S-H (composto resistente) adicional; 

• Melhora da microestrutura da zona interfacial de transição, resultando numa 

melhor ligação entre agregados e pasta de cimento; 

É importante ressaltar também que a melhoria geral da microestrutura do 

concreto aumenta a sua tenacidade, além da resistência ao cisalhamento, à tração e à 

flexão. 

Um dos princípios mais importantes da ação positiva da nanossílica é a 

aceleração do processo de hidratação do cimento. A maior parte da literatura sobre o 

assunto estabelece que o principal mecanismo deste princípio está relacionado à alta área 

superficial da nanossílica, que faz com que a substância forme pontos de nucleação para 

formação de CSH, principal composto responsável pela resistência do concreto. No entanto, 

Quercia e Brouwers (2010) ressaltam que ainda não foi completamente determinado se a 

aceleração do processo de hidratação do cimento se deve principalmente a esta alta área 

superficial ou à atividade pozolânica exercida pela nanossílica, por meio da qual a 

substância reage com o hidróxido de cálcio liberado na hidratação do cimento, formando 

compostos cimentícios resistentes mecanicamente. 

Outro importante efeito possivelmente trazido pela adição de nano-partículas de 

sílica ao concreto é a mudança da microestrutura do material, resultando em porosidades 

reduzidas, o que aumenta muito a durabilidade do mesmo. 

Assim, os efeitos mais esperados da adição de nanossílica são os impactos nas 

propriedades mecânicas dos concretos e argamassas. Como dito anteriormente, a adição 

desta substância pode contribuir para o aumento da densidade e a diminuição da 

porosidade do material, além de aprimorar a ligação entre a pasta de cimento e os 

agregados, produzindo um concreto com maior resistência à compressão e à tração. 
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Cabe destacar que, apesar dos benefícios gerados pela adição de nanossílica 

no concreto serem comprovados por vários pesquisadores estrangeiros, a concentração 

desta substância deve ser controlada e, em geral, não deve ultrapassar 5 a 10% em peso de 

cimento utilizado, de acordo com Quercia e Brouwers (2010). Concretos ou argamassas 

com adição de nanossílica naturalmente necessitam de mais água para manter a 

trabalhabilidade ideal, já que se trata de um material extremamente fino e com área 

superficial muito grande, o que exige maior quantidade de água para hidratá-lo. Para 

minimizar este efeito, na maioria dos casos, recomenda-se o uso de aditivos dispersantes 

ou superplastificantes. 

Dinten (2000) explica ainda que não há um consenso sobre o teor ideal de 

adição de nanossílica, mas que os valores geralmente variam entre 2 e 5% em massa de 

cimento utilizada, o que resulta, em geral, em valores de resistência à compressão aos 28 

dias entre 30 e 90 MPa. 

Internacionalmente, a aplicação de adições com partículas nanométricas, como 

a nanossílica, ao concreto, vem se mostrando um caminho satisfatório para a melhora das 

propriedades do material mais utilizado em estruturas, nos dias de hoje. Os processos de 

produção destas adições tornam-se cada vez mais viáveis economicamente e capazes de 

fornecer grandes quantidades da substância em escala industrial.  

Segundo alguns trabalhos científicos, pequenas quantidades de nanossílica 

mostram-se capazes de substituir com ótimos resultados uma parte significativa do cimento 

incorporado ao concreto, o qual representa, dentre todos os seus constituintes, o elemento 

mais caro e mais prejudicial ao meio ambiente. Desta forma, o uso das nanopartículas de 

sílica permite a produção de concretos com propriedades muito melhoradas (nos estados 

fresco e endurecido), além de mais atrativos financeiramente e ecologicamente. A aplicação 

da nanossílica na construção civil, atualmente, limita-se basicamente a concretos de alto 

desempenho, concretos auto-adensáveis, e os chamados “eco-concretos”, produzidos com 

baixos teores de cimento.  

Quercia e Brouwers (2010) atribuem o pouco entendimento sobre os 

mecanismos e efeitos da nanossílica no concreto ao fato de que a síntese desta substância, 

até pouco tempo atrás, era feita apenas por meio de processos relativamente complexos, o 

que a tornava pouco viável para a indústria da construção. 
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Neste trabalho, pretende-se analisar os efeitos da adição de nanossílica nas 

propriedades mecânicas do concreto e, caso estes efeitos se mostrem positivos, a 

viabilidade econômica deste material para concretos produzidos no Brasil. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. MÉTODO DE DOSAGEM 

Entre os métodos de dosagem experimental, o escolhido para este trabalho foi o 

desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (IPT/EPUSP). Trata-se de uma forma de buscar curvas que 

expressam o comportamento dos materiais, e não um traço isolado para uma determinada 

resistência característica. 

Segundo Helene ([2002]) et al (p. 2), o método IPT/EPUSP entende que “a 

melhor proporção entre os agregados disponíveis é a que consome a menor quantidade de 

água para obter um certo abatimento requerido”. Assim, fixada a trabalhabilidade ideal, 

exploram-se diferentes teores de argamassa e relações água-cimento. 

Adotam-se três traços com a mesma trabalhabilidade e teor de argamassa, 

gerando as curvas características que compõem o diagrama de dosagem: 

 

Ilustração 4 - Diagrama de dosagem – IPT/EPUSP (HELENE et al, [2002] ) 

De acordo com Geyer ([2006]), o ponto principal do método é estabelecer o teor 

ótimo de argamassa da mistura – aquele que leva ao acabamento desejado (todos os grãos 

recobertos por argamassa). 
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Para tal, estabelecem-se três diferentes traços experimentais (cimento : 

agregados). Para o traço intermediário (sugere-se 1:5), inicia-se com um teor aleatório de 

argamassa menor do que 60% e aumenta-se este valor aos poucos até encontrar o ponto 

ótimo por meio de observações visuais do concreto e de ensaios de abatimento do tronco de 

cone (slump). Ao atingir-se a trabalhabilidade desejada, moldam-se os corpos de prova para 

ensaios do concreto endurecido. 

Posteriormente, rodam-se os demais traços (um mais rico e um mais pobre do 

que o traço básico de referência), verificando a mesma trabalhabilidade com distintas 

relações água/cimento, mas mantendo fixo o teor de argamassa. Somente adiciona-se água 

para atingir o abatimento estabelecido no estudo. Da mesma forma, os corpos de prova de 

cada traço são moldados e reservados para os ensaios do concreto endurecido. 

Nas idades especificadas, rompem-se os corpos de prova de concreto e 

verificam-se as resistências de cada traço. Desta forma, pode-se construir o diagrama de 

dosagem específico correspondente a esta família de concretos (com o abatimento e o teor 

de argamassa determinados). 

Com este diagrama, é possível obter-se o traço ideal da mistura, entrando com a 

resistência média requerida ou com qualquer outra propriedade pré-estabelecida. 

3.2. SELECAO E CARACTERIZACAO DOS MATERIAS 

Nesta seção, todos os materiais utilizados para as dosagens dos concretos 

preparados para este estudo experimental serão apresentados e caracterizados. Algumas 

das características destacadas foram determinadas em laboratório e outras foram fornecidas 

pelos fabricantes e fornecedores dos materiais. 

3.2.1. Cimento 

O cimento Portland escolhido para utilização na preparação dos concretos em 

estudo foi o cimento CP II F-32, normatizado pela norma ABNT NBR 11578:1991, fabricado 

pela Cimpor. 

Trata-se de um cimento composto de 90% a 94% de clínquer e gipsita (gesso), 

com adição de 6% a 10% em massa de material carbonático (fíler calcário). 
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A decisão por este tipo de cimento foi principalmente devida ao fato de ser o 

mais utilizado na cidade de Goiânia e, portanto, apresentar maior disponibilidade na região. 

Como o acesso a este material é fácil, evitaram-se atrasos no cronograma da pesquisa. 

As principais características deste cimento estão apresentadas na tabela 3: 

Tabela 3 - Características técnicas cimento CIMPOR CP II F-32 

Cimento CIMPOR CP II F-32 

Massa Específica (g/cm³) 3 

Composição Química (%) 

Resíduo Insolúvel 3,23 

Dióxido de Silício (SiO2) 17,69 

Óxido de Alumínio (Al2O3) 5,01 

Óxido de Ferro (Fe2O3) 2,37 

Óxido de Cálcio (CaO) 60,46 

Óxido de Calcio livre (CaO) 1,4 

Óxido de Magnésio (MgO) 1,73 

Trióxido de Enxofre (SO3) 1,82 

Sulfato de Cálcio (CaSO4) 3,09 

Álcalis Totais 1,74 

Álcalis solúveis em água 1,25 

Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 

É importante destacar que o cimento utilizado foi mantido o mesmo em todos os 

traços analisados. Não alterar o método de dosagem e os materiais constituintes permite 

avaliar de maneira comparativa o comportamento dos concretos com substituições do 

cimento por diferentes adições minerais. 

3.2.2. Areia 

O agregado miúdo utilizado na produção dos concretos para o presente trabalho 

foi uma areia natural grossa de natureza quartzosa.  

Os ensaios de caracterização do material foram realizados no laboratório de 

materiais de construção da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás, 

de acordo com a norma ABNT NBR 7211:2005, e seus resultados estão expostos nas 

tabelas 4 e 5: 
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Abertura

Peneiras

(mm)

9,5 

6,3 

4,75

2,36

1,18

0,600

0,300

0,150

Prato

TOTAL
Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010

Diâmetro Máximo (mm)         =

Módulo de Finura                   =

Mass

Massa Unitária (kg/dm3)       =

Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010

A ilustração 5 mostra o gráfico construído com base nos limites granulométricos 

estabelecidos pela norma ABNT NBR 7211:2005. Observa

utilizado está dentro do limite para areias classificadas na zona utilizável, e muito próximo do 

limite da zona ótima: 

Ilustração 5 - Curva de distribuição granulométrica da areia / Limites granulométricos (NBR 7211
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Tabela 4 - Ensaio de granulometria (Areia) 

Abertura  Ensaio 

Peneiras  Massa retida % retidas 

(mm) (g) Simples Acumuladas  

 0,0 0,0 0 

 5,0 0,5 1 

4,75 17,0 1,7 2 

2,36 40,0 4,0 6 

1,18 194,0 19,4 26 

0,600 336,0 33,6 59 

0,300 264,0 26,4 86 

0,150 112,0 11,2 97 

Prato 32,0 3,2 100 

TOTAL 1000 100 - 
Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 

Tabela 5 - Características físicas (Areia) 

Diâmetro Máximo (mm)         = 4,75 

Módulo de Finura                   = 2,76 

Massa Específica (kg/dm3)   = 2,62 

Massa Unitária (kg/dm3)       = 1,53 

Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 

mostra o gráfico construído com base nos limites granulométricos 

s pela norma ABNT NBR 7211:2005. Observa-se que o agregad

utilizado está dentro do limite para areias classificadas na zona utilizável, e muito próximo do 

Curva de distribuição granulométrica da areia / Limites granulométricos (NBR 7211
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mostra o gráfico construído com base nos limites granulométricos 

que o agregado miúdo 

utilizado está dentro do limite para areias classificadas na zona utilizável, e muito próximo do 

 

Curva de distribuição granulométrica da areia / Limites granulométricos (NBR 7211) 
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3.2.3. Brita 

O agregado graúdo utilizado foi uma pedra britada com dimensão máxima 

característica de 12,5mm. As principais características deste agregado, analisadas também 

por meio de ensaios laboratoriais no laboratório de materiais de construção da Escola de 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás, estão dispostas nas tabelas 6 e 7: 

Tabela 6 - Ensaio de granulometria (Brita “0”) 

Abertura Ensaio 

Peneiras Massa retida % retidas 

(mm) (g) Simples Acumuladas 

75 0 0 0 

63 0 0 0 

50 0 0 0 

37,5 0 0 0 

31,5 0 0 0 

25 0 0 0 

19 0 0 0 

12,5 120 2 2 

9,5 1080 22 24 

6,3 2700 54 78 

4,75 560 11 89 

2,36 440 9 98 

Prato 100 2 100 

TOTAIS 5000 100 - 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2010 

Tabela 7 - Características físicas (Brita “0”) 

Diâmetro Máximo (mm)         = 12,5 

Módulo de Finura                   = 6,11 

Massa Específica (kg/dm3)   = 2,65 

Massa Unitária (kg/dm3)        = 1,43 
Fonte: Elaborado pelas autoras, 2010 

No que diz respeito a agregados graúdos, a norma ABNT NBR 7211:2005 

estabelece limites granulométricos que classificam os agregados de acordo com a relação 

entre a menor e a maior dimensão de suas partículas. 

No caso específico do agregado utilizado no presente trabalho, vê-se na 

ilustração 6 que a amostra analisada se enquadra entre as zonas granulométricas 4,75/12,5 

e 9,5/25,0. 
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Ilustração 6 - Curva de distribuição granulométrica da brita / Limites granulométricos (NBR 7211)

3.2.4. Aditivos Químicos

Foram utilizados na 

polifuncional Microplast FK 100B (Cod. 2228), e o superplastificante MC

(Cod. 2254), ambos produzidos pela MC

De acordo com o fabricante,

propriedades plastificantes, já que “age como um agente dispersor das partículas de 

cimento, evitando sua aglomeração e reduzindo a tensão superficial da água da mistura.” 

Como conseqüência da melhor distribuição das

obtém-se uma melhora na coesão e trabalhabilidade do concreto. Assim, concretos 

produzidos com este aditivo apresentam uma pasta de cimento mais densa e homogênea, 

além de uma permeabilidade reduzida.

Já o MC-Powerflow

tecnologia de polímeros policarboxilatos (PCE) desenvolvida pela MC, é responsável por 

uma grande redução na quantidade de água necessária na mistura. O fabricante

Bauchemie (2010), destaca que este adit

tempos de trabalhabilidade ao concreto sem prejuízo à resistência inicial. Portanto os 

freqüentes problemas de perda de 

consideravelmente reduzidos”.
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Curva de distribuição granulométrica da brita / Limites granulométricos (NBR 7211)

Aditivos Químicos  

Foram utilizados na dosagem dos concretos para este trabalho o aditivo 

polifuncional Microplast FK 100B (Cod. 2228), e o superplastificante MC

(Cod. 2254), ambos produzidos pela MC-Bauchemie Brasil Indústria e Comércio Ltda.

De acordo com o fabricante, Bauchemie (2010), o Muraplast FK 100B apresenta 

propriedades plastificantes, já que “age como um agente dispersor das partículas de 

cimento, evitando sua aglomeração e reduzindo a tensão superficial da água da mistura.” 

Como conseqüência da melhor distribuição das partículas de cimento e do agregado, 

se uma melhora na coesão e trabalhabilidade do concreto. Assim, concretos 

produzidos com este aditivo apresentam uma pasta de cimento mais densa e homogênea, 

além de uma permeabilidade reduzida. 

Powerflow 2140, superplastificante sintético baseado na nova 

tecnologia de polímeros policarboxilatos (PCE) desenvolvida pela MC, é responsável por 

uma grande redução na quantidade de água necessária na mistura. O fabricante

destaca que este aditivo “foi desenvolvido para proporcionar longos 

tempos de trabalhabilidade ao concreto sem prejuízo à resistência inicial. Portanto os 

freqüentes problemas de perda de slump dos aditivos convencionais podem ser 

consideravelmente reduzidos”. 
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dosagem dos concretos para este trabalho o aditivo 

polifuncional Microplast FK 100B (Cod. 2228), e o superplastificante MC-Powerflow 2140 

Bauchemie Brasil Indústria e Comércio Ltda. 

o Muraplast FK 100B apresenta 

propriedades plastificantes, já que “age como um agente dispersor das partículas de 

cimento, evitando sua aglomeração e reduzindo a tensão superficial da água da mistura.” 

partículas de cimento e do agregado, 

se uma melhora na coesão e trabalhabilidade do concreto. Assim, concretos 

produzidos com este aditivo apresentam uma pasta de cimento mais densa e homogênea, 

2140, superplastificante sintético baseado na nova 

tecnologia de polímeros policarboxilatos (PCE) desenvolvida pela MC, é responsável por 

uma grande redução na quantidade de água necessária na mistura. O fabricante, 

ivo “foi desenvolvido para proporcionar longos 

tempos de trabalhabilidade ao concreto sem prejuízo à resistência inicial. Portanto os 

dos aditivos convencionais podem ser 
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Em relação a ambos os aditivos, o fabricante sugere que sejam adicionados 

durante o processo de mistura do concreto, de preferência juntamente à água de 

amassamento. O tempo de mistura deve ser suficiente para permitir a total dispersão dos 

aditivos e a nítida observação de seu efeito plastificante. 

Seguem, as tabelas 8 e 9, em que expõem-se características físicas, químicas e 

dados técnicos fornecidos pelo fabricante dos aditivos: 

Tabela 8 - Características técnicas Muraplast FK 100B 

Muraplast FK 100B 

Característica Valor / Observações 

Tipo de Produto Plastificante Multifuncional de Pega Normal 

Estado Líquido 

Cor Marrom 

Embalagens Tambor de 240 kg / Granel 

Densidade 1,2 g/cm³ 

Dosagem Recomendada 0,2% a 1,0% sobre o peso de cimento 
Fonte: MC-Bauchemie Brasil Indústria e Comércio Ltda. 

Tabela 9 - Características técnicas MC-Powerflow 2140 

MC-Powerflow 2140 

Característica Valor / Observações 

Tipo de Produto Superplastificante 

Estado Líquido 

Cor Marrom 

Embalagens Tambor de 200 kg / Granel 

Densidade 1,06 g/cm³ 

Dosagem Recomendada 0,2% a 5,0% sobre o peso de cimento 

Teor de Cloretos < 0,1% 

Teor de Álcalis < 1,0% 
Fonte: MC-Bauchemie Brasil Indústria e Comércio Ltda. 

3.2.5. Microssílica 

A microssílica escolhida para produção dos concretos é da marca SILMIX, 

fabricada pela CAMARGO CORRÊA METAIS S/A (CCM), na cidade de Breu Branco, no 

Pará.  

Trata-se de sílica ativa em pó, não densificada, apresentando cor cinza e 

densidade de 2,2 gramas/cm³. Suas partículas têm o diâmetro médio de 0,2 µm, muito 

menor do que o diâmetro médio de um grão de cimento. 

A adição foi feita em substituição a 8% em peso do cimento Portland.  
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De acordo com o fabricante, Camargo Corrêa (2003), “em 28 dias, o concreto 

com adição de Silmix apresenta um aumento na resistência de até 78% em relação ao 

concreto normal.”  

Apresentam-se as principais propriedades do produto na tabela 10: 

Tabela 10 - Características técnicas SILMIX ND 

Sílica Ativa SILMIX ND 

Massa Específica 2.220 kg/m³ 

Superfície Específica 20.000 m²/kg 

Formato de Partícula esférico 

Diâmetro Médio 0,2 µm 

Teor de SiO2 Mín 85% 

Umidade Máx 3% 

Equivalente Alcalino Máx. 0,5% 
 Fonte: CAMARGO CORRÊA METAIS S/A. 

3.2.6. Nanossílica 

A nanossílica utilizada é proveniente de uma amostra experimental de um 

produto que, atualmente, não é comercializado no Brasil, mas pode ser encontrado à venda 

em alguns países da Europa. 

Trata-se de uma solução à base de sílica coloidal, e suas propriedades cumprem 

o determinado pela norma européia EN 934-2:2009 – Admixtures for concrete, mortar and 

grout – Part 2: concrete admixtures – Definitions, requirements, conformity, marking and 

labelling. 

Sua aparência é de um líquido transparente e não viscoso, de densidade igual a 

1,10 kg/dm³ e pH em torno de 9. O teor de sólidos secos é de cerca de 15% e a dosagem 

recomendada em concretos convencionais varia entre 0,1% e 3% em massa de cimento. O 

catálogo do produto destaca que superdosagens da substância podem acarretar perda de 

consistência do concreto. 

3.3. EQUIPAMENTOS 

Assim como os ensaios realizados para comparação dos traços, os estudos de 

dosagem experimental de todos os concretos foram realizados no laboratório de materiais 

de construção da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás.  
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Foram utilizados durante a pesquisa os seguintes equipamentos do laboratório:  

• Balança digital eletrônica de precisão (Capacidade máxima = 5.000g, 

Sensibilidade = 2g) da marca BEL Engineering, classe III, devidamente calibrada 

e tarada; 

• Balança eletrônica de coluna (Capacidade máxima = 150kg, Sensibilidade = 

1,25kg, Divisão = 0,05g) da marca Lucastec, devidamente calibrada e tarada; 

• Betoneira elétrica da marca Menegotti, de eixo horizontal, com capacidade de 

120 litros e motor monofásico de 0,33 cv de potência e 220V; 

• Equipamentos para ensaio de abatimento de tronco de cone (molde 

troncocônico, haste de socamento, placa metálica, régua metálica graduada, 

etc.); 

• Moldes metálicos cilíndricos para corpos de prova (100mm de diâmetro e 

200mm de altura) untados com óleo diesel; 

• Mesa vibratória elétrica; 

• Latas, baldes, béqueres, carrinhos, provetas, conchas, colheres de pedreiro, 

etc.; 

• Equipamentos para capeamento dos corpos de prova (enxofre, fogareiro, 

disco metálico, gabarito, etc.); 

• Prensa hidráulica analógica da marca Dinateste Indústria e Comércio Ltda. 

para rompimento dos corpos de prova cilíndricos, com capacidade para 200 

toneladas. 

3.4. DOSAGEM DOS TRAÇOS 

3.4.1. Concreto convencional 

Devido ao fato deste trabalho buscar a análise comparativa do comportamento 

dos concretos com dois diferentes tipos de adições minerais (microssílica e nanossílica), 

definiu-se inicialmente um traço de referência para um concreto convencional, sem 
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nenhuma adição mineral, adotand

estabelecido para os concretos foi de 120mm

Optou-se por estudar

microssílica e nanossílica)

massa seca de “cimento : agregados”).

É importante destacar que, para garantir a linha de comparação entre os 

concretos convencional, com microssílica e com nanossílica, procurou

a relação água/cimentante entre os três t

químicos, sabidamente importantes na composição de concretos com adições minerais, 

foram adicionados também ao concreto de referência.

Seguindo as recomendações do fabricante dos aditivos e a experiência prática 

de outros trabalhos, fixaram

0,7% em massa de cimento do aditivo polifuncional Microplast FK 100B, e 0,4% em massa 

de cimento do aditivo superplastificante MC

Para o traço básico (1

de 58%. Desta forma, considerando um valor unitário para a quantidade de cimento 

necessária, temos: 

Como, para este traço intermediário, o valor da quantidade de agregados (m) foi 

fixado em cinco vezes o valor 

cada um dos agregados a serem utilizados, utilizando as equações 1 e 2:

 

Portanto, a proporção do concreto de referência, em massa, considerada 

adequada foi 1 : 2,48 : 2,52 (cimento

mencionadas acima.  
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ção mineral, adotando o método de dosagem IPT/EPUSP. O slump 

do para os concretos foi de 120mm +/- 20mm. 

se por estudar, para cada tipo de concreto (convencional, com 

microssílica e nanossílica), um traço básico (1:5), um rico (1:3,5) e um 

massa seca de “cimento : agregados”). 

É importante destacar que, para garantir a linha de comparação entre os 

concretos convencional, com microssílica e com nanossílica, procurou

a relação água/cimentante entre os três tipos de concreto. Desta forma, os aditivos 

químicos, sabidamente importantes na composição de concretos com adições minerais, 

foram adicionados também ao concreto de referência. 

Seguindo as recomendações do fabricante dos aditivos e a experiência prática 

, fixaram-se as quantidades de aditivos para o concreto convencional: 

0,7% em massa de cimento do aditivo polifuncional Microplast FK 100B, e 0,4% em massa 

de cimento do aditivo superplastificante MC-Powerflow 2140. 

Para o traço básico (1:5), iniciou-se a dosagem com um teor de argamassa (

de 58%. Desta forma, considerando um valor unitário para a quantidade de cimento 

                                                                 

                                                                 

Como, para este traço intermediário, o valor da quantidade de agregados (m) foi 

vezes o valor da quantidade de cimento, podemos calcular a quantidade de 

cada um dos agregados a serem utilizados, utilizando as equações 1 e 2:

 

Portanto, a proporção do concreto de referência, em massa, considerada 

foi 1 : 2,48 : 2,52 (cimento, areia e brita), além dos aditivos nas quantidades 
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o o método de dosagem IPT/EPUSP. O slump 

para cada tipo de concreto (convencional, com 

um traço básico (1:5), um rico (1:3,5) e um pobre (1:6,5 em 

É importante destacar que, para garantir a linha de comparação entre os 

concretos convencional, com microssílica e com nanossílica, procurou-se manter constante 

ipos de concreto. Desta forma, os aditivos 

químicos, sabidamente importantes na composição de concretos com adições minerais, 

Seguindo as recomendações do fabricante dos aditivos e a experiência prática 

se as quantidades de aditivos para o concreto convencional: 

0,7% em massa de cimento do aditivo polifuncional Microplast FK 100B, e 0,4% em massa 

se a dosagem com um teor de argamassa (α) 

de 58%. Desta forma, considerando um valor unitário para a quantidade de cimento 

                                                                 ( 1 ) 

                                                                 ( 2 ) 

Como, para este traço intermediário, o valor da quantidade de agregados (m) foi 

da quantidade de cimento, podemos calcular a quantidade de 

cada um dos agregados a serem utilizados, utilizando as equações 1 e 2: 

Portanto, a proporção do concreto de referência, em massa, considerada 

, areia e brita), além dos aditivos nas quantidades 
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Foram dosados então os demais traços do concreto convencional, mantendo 

constantes o teor de argamassa (α = 58%), a trabalhabilidade (120mm +- 20mm no ensaio 

de abatimento do tronco de cone) e a quantidade de brita adicionada (15 kg), mas variando 

a quantidade de agregados totais (m). 

Os resultados finais resumidos para os três traços encontram-se na tabela 11: 

Tabela 11 - Dosagem experimental de concreto convencional 

Dosagem de Concretos - Método IPT/EPUSP 

Concreto Convencional 

Agregados Totais (m) 3,5 5 6,5 

Teor de Argamassa ( α) 58% 58% 58% 

Quantidade de brita (kg) 15 15 15 

Traço Unitário 

Cimento 1 1 1 

Areia 1,61 2,48 3,35 

Brita 1,89 2,52 3,15 

Adit. Polifuncional 0,007 0,007 0,007 

Adit. Superplastificante 0,004 0,004 0,004 

Traço em Massa (kg) 

Cimento 7,94 5,95 4,76 

Areia 12,78 14,76 15,95 

Brita 15 15 15 

Adit. Polifuncional 0,5556 0,4167 0,3333 

Adit. Superplastificante 0,3175 0,2381 0,1905 

Água Adicionada (kg) 3,7 3,37 3,55 

Relação água / cimento (a/c) 0,47 0,57 0,75 

       Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 

3.4.2. Concreto com microssílica 

É sabido que a resistência do concreto é menor quanto maior for a relação entre 

a quantidade de água incorporada ao material e o aglomerante da mistura (Lei de Abrams). 

Portanto, mantendo a quantidade de cimento constante, e adicionando a microssílica, que 

também tem efeito aglomerante, estaríamos diminuindo a relação água/cimentante, e 

favorecendo o crescimento da resistência. 

Desta forma, considerando que a microssílica constitui um poderoso agente 

aglomerante, o teor de cimento utilizado no concreto convencional precisou ser corrigido, a 

fim de manter a mesma relação água/cimentante para os diferentes tipos de concreto, o que 

facilitará as comparações entre eles. 
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Ao corrigir este valor, conseguimos garantir que toda a resistência adicional do 

concreto com microssílica é proveniente dos benefícios desta adição mineral, e não da 

redução da relação água/cimentante. 

Assim, foram dosados três traços de concreto em que 8% em peso do 

aglomerante da mistura correspondem à microssílica, enquanto 92% do mesmo são 

constituídos por cimento. 

Para a fabricação de concretos com microssílica, é importante uma mistura 

mecânica intensa, o que permite a obtenção de um material homogêneo. Alguns autores 

recomendam também fazer uma solução coloidal de microssílica, água e aditivo redutor de 

água em separado e adicionar esta solução à mistura após a colocação dos demais 

componentes do concreto, previamente misturados. Para este trabalho, estas 

recomendações foram seguidas na dosagem experimental do concreto com microssílica. 

A dosagem dos concretos com adição de microssílica foi feita pelo mesmo 

método IPT/EPUSP utilizado para os traços de concreto convencional, com o mesmo teor 

de argamassa e a mesma trabalhabilidade ideal. 

No entanto, como se sabe que a microssílica apresenta área superficial muito 

grande, aumentando a necessidade de água de hidratação, tomou-se o cuidado de corrigir 

também a quantidade do aditivo superplastificante utilizado. Outra opção seria aumentar a 

quantidade de água adicionada à mistura, mas o objetivo é manter constante a relação 

água/cimentante. Desta forma, as quantidades de aditivos para o concreto com microssílica 

foram fixadas em: 0,7% em massa de cimento do aditivo polifuncional Microplast FK 100B, e 

0,5% em massa de cimento do aditivo superplastificante MC-Powerflow 2140. 

Iniciou-se então o processo de dosagem experimental considerando um teor de 

argamassa de 58%. Em posse deste valor e dos valores das quantidades totais de 

agregados de cada traço, e considerando um valor unitário para a proporção de materiais 

cimentícios necessária, tornou-se possível calcular a proporção correta de areia, e 

conseqüentemente, a de brita, formando os traços unitários dos concretos. 

A tabela 12 exprime os resultados da dosagem experimental dos três traços de 

concreto com adição de microssílica. 
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Tabela 12 - Dosagem experimental de concreto com microssílica 

Dosagem de Concretos - Método IPT/EPUSP 

Concreto com Microssílica 

Agregados Totais (m) 3,5 5 6,5 

Teor de Argamassa ( α) 58% 58% 58% 

Quantidade de brita (kg) 15 15 15 

Traço Unitário 

Cimento 0,92 0,92 0,92 

Microssílica 0,08 0,08 0,08 

Areia 1,61 2,48 3,35 

Brita 1,89 2,52 3,15 

Adit. Polifuncional 0,007 0,007 0,007 

Adit. Superplastificante 0,005 0,005 0,005 

Traço em Massa (kg) 

Cimento 7,3 5,48 4,38 

Microssílica 0,63 0,48 0,38 

Areia 12,78 14,76 15,95 

Brita 15 15 15 

Adit. Polifuncional 63,49 47,62 38,1 

Adit. Superplastificante 39,68 29,76 23,81 

Água Adicionada (kg) 3,7 3,37 3,55 

Relação água / cimentante (a/c) 0,47 0,57 0,75 
            Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 

3.4.3. Concreto com nanossílica 

Neste caso, considerou-se que a nanossílica foi administrada ao concreto não 

como um material cimentante adicional, mas como um terceiro aditivo. Assim, o teor de 

cimento não precisou ser corrigido. No entanto, como a nanossílica é comercializada em 

dispersão aquosa, foi preciso corrigir a quantidade de água da mistura. 

A dispersão aquosa de nanossílica utilizada apresenta concentração de 50% da 

substância ativa e, portanto, metade do peso do produto adicionado corresponde à água. 

Esta água precisa ser descontada da quantidade utilizada em cada traço, com o mesmo 

intuito de manter constante a relação água/cimentante e facilitar a comparação entre os 

diferentes tipos de concreto. 

Baseado nas recomendações do fabricante da nanossílica, além da experiência 

prática de outros trabalhos, ficou estabelecida uma adição de 2% em massa de cimento da 

dispersão. 
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Desta forma, considerando as quantidades de cimento necessárias para cada 

traço, determinadas para o concreto convencional, calculamos as quantidades de 

nanossílica a serem administradas em cada um dos traços e a quantidade de água a ser 

descontada da água de amassamento das misturas, como mostrado na tabela 13: 

Tabela 13 - Quantidades de nanossílica e água a ser descontada 

Traço Massa de cimento 
(kg) 

Massa de Nanossílica 
(kg) 

Água Descontada 
(kg) 

1:3,5 7,94 0,16 0,08 

1:5,0 5,95 0,12 0,06 

1:6,5 4,76 0,10 0,05 

Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 

A dosagem dos três traços com adição de nanossílica foi feita seguindo os 

mesmos passos já comentados nas dosagens dos concretos anteriores, mantendo mais 

uma vez constantes o teor de argamassa (α = 58%) e a trabalhabilidade a ser atingida 

(slump = 120mm +- 20mm). 

Na tabela 14, vêem-se os valores obtidos durante a dosagem experimental dos 

três traços de concreto com adição de nanossílica. 

Tabela 14 - Dosagem experimental de concreto com nanossílica 

Dosagem de Concretos - Método IPT/EPUSP 

Concreto com Nanossílica 

Agregados Totais (m) 3,5 5 6,5 

Teor de Argamassa ( α) 58% 58% 58% 

Quantidade de brita (kg) 15 15 15 

Traço Unitário 

Cimento 1 1 1 

Nanossílica 0,02 0,02 0,02 

Areia 1,61 2,48 3,35 

Brita 1,89 2,52 3,15 

Adit. Polifuncional 0,07 0,07 0,07 

Adit. Superplastificante 0,04 0,04 0,04 

Traço em Massa (kg) 

Cimento 7,94 5,95 4,76 

Nanossílica 0,16 0,12 0,1 

Areia 12,78 14,76 15,95 

Brita 15 15 15 

Adit. Polifuncional 1,11 0,83 0,67 

Adit. Superplastificante 0,63 0,48 0,38 

Água (kg) 

Nanossílica 0,08 0,06 0,05 

Adicionada 3,62 3,31 3,5 

Relação água / cimento (a/c) 0,47 0,57 0,75 
Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 
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3.5. ENSAIOS E ESTUDOS REALIZADOS 

O objetivo principal da presente pesquisa é analisar as resistências à 

compressão de concretos com diferentes substituições de cimento por adições minerais 

(microssílica e nanossílica), além de comparar os custos dos insumos necessários para 

aplicação destas adições em concretos comerciais. 

Portanto, o principal ensaio realizado foi o ensaio de resistência à compressão 

axial simples, seguindo as orientações da norma ABNT NBR 5739:2001. Este teste, o mais 

utilizado em análises de concreto, fornece a resistência mecânica do concreto em seu 

estado endurecido. 

Os concretos foram caracterizados nas idades de 7 e 28 dias quanto à 

resistência à compressão, utilizando-se para isso corpos de prova cilíndricos de 100 mm x 

200 mm, que eram rompidos em uma prensa hidráulica analógica. 

Para cada um dos nove traços (três de concreto convencional, três com 

microssílica e três com nanossílica), foram ensaiados quatro corpos de prova, sendo dois 

aos 7 dias e dois aos 28 dias, seguindo as orientações da norma ABNT NBR 5739:2001. 

Por fim, foi feita uma análise comparativa entre os custos dos insumos 

necessários para produção de concretos comerciais com adição de microssílica e de 

nanossílica, definindo o custo-benefício destas adições em relação a concretos 

convencionais. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No presente capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados dos ensaios 

e estudos realizados, além das análises comparativas entre os diferentes tipos de concreto 

(convencional, com microssílica e com nanossílica). 

4.1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1.1. Ensaios de Resistência à Compressão 

Na tabela 15, apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios de resistência à 

compressão, realizados utilizando os procedimentos e parâmetros descritos no capítulo 

anterior  

Tabela 15 - Resultados (Resistência à Compressão) 

Traço 
Conc. Convencional Conc. Microssilica Conc. Nanossilica 

7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 7 dias 28 dias 

1 : 3,5 24,45 MPa 26,99 MPa 28,01 MPa 35,01 MPa 20,07 MPa 20,63 MPa 

1 : 5,0 17,57 MPa 19,63 MPa 18,72 MPa 23,11 MPa 15,28 MPa 15,66 MPa 

1 : 6,5 14,26 MPa 16,30 MPa 15,15 MPa 18,63 MPa 13,37 MPa 13,76 MPa 
      Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 

Observa-se que, para todos os traços, as resistências apresentadas pelo 

concreto com adição de microssílica foram superiores às dos demais, nas duas idades 

analisadas. 

4.1.2. Diagramas de Dosagem 

Quando os valores calculados com base nas observações dos dados obtidos 

através dos ensaios tomam seus lugares nas equações características, dão origem a três 

curvas: a curva de Abrams, a reta de Lyse e a curva de Priszkulnik/Kirilos ou Molinari, e a 

correlação entre as três é muito útil para auxiliar a produção de concretos em escalas 

maiores. A união das três curvas gera o diagrama de dosagem para aquele concreto.  

4.1.2.1. Curva de Abrams 
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A Curva de Abrams exprime a relação entre as resistências à compressão dos 

concretos dosados com cada traço e as respectivas relações água/cimento

curva é muito relevante, uma vez que indica tendências a serem utilizadas em futuras 

dosagens. 

De acordo com Menossi (2004), “a Lei de Abrams admite que a resistência de 

um concreto é inversamente proporcional à sua relaçã

onde A e B são constantes empíricas

Para a elaboração das curvas de Abrams dos três concretos estudados,

calcularam-se os valores das relações a/c em cada traço, relacionando

resistências constatadas. As representações destes dados encontram

8 e 9. 

Ilustração 
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A Curva de Abrams exprime a relação entre as resistências à compressão dos 

concretos dosados com cada traço e as respectivas relações água/cimento

curva é muito relevante, uma vez que indica tendências a serem utilizadas em futuras 

De acordo com Menossi (2004), “a Lei de Abrams admite que a resistência de 

um concreto é inversamente proporcional à sua relação água/cimento s

                                                                   

onde A e B são constantes empíricas e “a/c” é a relação água cimento da mistura

Para a elaboração das curvas de Abrams dos três concretos estudados,

se os valores das relações a/c em cada traço, relacionando

resistências constatadas. As representações destes dados encontram

Ilustração 7 - Curva de Abrams (Concreto Convencional) 
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A Curva de Abrams exprime a relação entre as resistências à compressão dos 

concretos dosados com cada traço e as respectivas relações água/cimento. O formato desta 

curva é muito relevante, uma vez que indica tendências a serem utilizadas em futuras 

De acordo com Menossi (2004), “a Lei de Abrams admite que a resistência de 

água/cimento segundo a equação 3:  

                                                                   ( 3 ) 

e “a/c” é a relação água cimento da mistura. 

Para a elaboração das curvas de Abrams dos três concretos estudados, 

se os valores das relações a/c em cada traço, relacionando-os aos valores das 

resistências constatadas. As representações destes dados encontram-se nas ilustrações 7, 
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Ilustração 8 - Curva de Abrams (Concreto com Microssílica) 

 

Ilustração 9 - Curva de Abrams (Concreto com Nanossílica) 

Os gráficos evidenciam o maior alcance de resistência à compressão 

apresentado pelo concreto com microssílica. 
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superiores às observadas nos outros concretos. O concreto em que foi administrada a 

nanossílica não apresentou quase nenhum crescimento de resistência entre as duas idades. 

4.1.2.2. Reta de Lyse 

A Lei de Lyse enuncia que, para os mesmos materiais, o mesmo teor de 

argamassa, e mantendo constante a relação “água / materiais secos”, a trabalhabilidade de 

um concreto (medida através do ensaio de abatimento do tronco de cone – slump), 

permanece constante independentemente da riqueza da mistura. 

Santos ([2000]) explica a Lei de Lyse em outras palavras: “a quantidade de água 

a ser empregada em um concreto confeccionado com um determinado grupo de materiais 

para obter-se uma dada trabalhabilidade, independe do traço deste concreto.” 

A ilustração 10 ilustra o gráfico de Lyse, elaborado com base nos dados 

experimentais desta pesquisa. 

 

Ilustração 10 - Reta de Lyse (Concreto Convencional, com Microssílica e com Nanossílica) 
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A mesma reta vale para os três tipos de concreto, uma vez que o método de 

dosagem admite que a relação entre a qu

água/cimento é linear, formando uma reta para concretos da mesma família, ou seja, com o 

mesmo valor de abatimento.

4.1.2.3. Curva de Priszkulnik/Kirilos ou Molinari

A Lei de Molinari relaciona o consumo de material ci

concreto com o traço utilizado (representado pela quantidade de agregados 

Para o cálculo do consumo de 

conheçam os valores de ar 

material. Estes valores são relacionados

 

Nas ilustrações 11, 12 e 13

estudados: 
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A mesma reta vale para os três tipos de concreto, uma vez que o método de 

dosagem admite que a relação entre a quantidade de agregados (m) em função da relação 

água/cimento é linear, formando uma reta para concretos da mesma família, ou seja, com o 

mesmo valor de abatimento. 

Priszkulnik/Kirilos ou Molinari 

A Lei de Molinari relaciona o consumo de material cimentício por metro cúbico de 

concreto com o traço utilizado (representado pela quantidade de agregados 

Para o cálculo do consumo de material cimentício, é necessário que se 

conheçam os valores de ar incorporado no concreto e as massas específicas de 

. Estes valores são relacionados na equação 4: 

                                                 

Nas ilustrações 11, 12 e 13, vêem-se os referidos gráficos para os concretos 

Ilustração 11 - Curva de Molinari (Concreto Convencional) 
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A mesma reta vale para os três tipos de concreto, uma vez que o método de 

antidade de agregados (m) em função da relação 

água/cimento é linear, formando uma reta para concretos da mesma família, ou seja, com o 

mentício por metro cúbico de 

concreto com o traço utilizado (representado pela quantidade de agregados – m). 

, é necessário que se 

as massas específicas de cada 

( 4 ) 

os referidos gráficos para os concretos 
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Ilustração 12 - Curva de Molinari (Concreto com Microssílica) 

 

Ilustração 13 - Curva de Molinari (Concreto com Nanossílica) 
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vêem-se os gráficos que comparam, para cada traço, os crescimentos das resistências nos 

três tipos de concreto. 
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Tabela 16 - Taxas de crescimento de resistências de 7 a 28 dias 

Traço 
Convencional Microssilica Nanossilica 

7 a 28 dias 7 a 28 dias 7 a 28 dias 

1 : 3,5 10,42% 25,00% 2,77% 

1 : 5,0 11,72% 23,47% 2,50% 

1 : 6,5 14,29% 22,96% 2,92% 

Média 12,14% 23,81% 2,73% 

Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 

 

 

Ilustração 14 - Desenvolvimento da resistência para concretos do traço 1:3,5 (forte) 

 

 

Ilustração 15 - Desenvolvimento da resistência para concretos do traço 1:5 (intermediário) 
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Ilustração 16 - Desenvolvimento da resistência para concretos do traço 1:6,5 (fraco) 

Analisando a tabela de taxas de desenvolvimento da resistência entre sete e 

vinte e oito dias, observa-se que a taxa apresentada pelo concreto com adição de 

microssílica foi muito superior às dos outros concretos, enquanto o concreto com adição de 

nanossílica apresentou taxa muito menor do que o concreto sem adições. 

Além disto, os gráficos evidenciam que quanto mais fraco é o concreto (menor 

teor de cimento utilizado), menor é a diferença entre as resistências dos três traços, 

sugerindo que a microssílica produz mais efeitos benéficos em concretos mais fortes. 

4.1.4. Análise de Custo dos Insumos 
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Neste sentido, apresentam-se na tabela 17, os dados de dosagem (relação 

água/cimento, quantidade de agregados do traço e consumo de material cimentício em 

quilogramas por metro cúbico) para cada concreto, considerando as resistências 

estabelecidas 

Tabela 17 - Padronização das Resistências dos Concretos 

Resistência (Mpa) Propriedades 
Concreto 

Convencional Microssílica Nanossílica 

15 

Relação a/c 0,7696 0,8270 0,6435 

Agregados (m) 6,8511 7,4522 5,5325 

Consumo de mat. cim. (Kg/m³) 260,1089 242,0916 306,3853 

30 

Relação a/c 0,4135 0,5066 0,3027 

Agregados (m) 3,1271 4,1009 1,9679 

Consumo de mat. cim. (Kg/m³) 484,8429 387,8414 692,5847 

40 

Relação a/c 0,3196 0,4134 0,2214 

Agregados (m) 2,1443 3,1256 1,1169 

Consumo de mat. cim. (Kg/m³) 654,2049 480,5232 1082,8036 

Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 

Uma vez que os resultados da nanossílica não se mostraram satisfatórios, 

levando à conclusão de que, da forma como a substância foi administrada na presente 

pesquisa, o seu uso na produção de concreto não representa nenhuma vantagem, os 

concretos com esta adição foram excluídos das análises de custo. 

Desta forma, partindo do consumo de material cimentício por metro cúbico do 

concreto convencional e do concreto com adição de microssílica, e contando com os valores 

estabelecidos para cada traço por meio do diagrama de dosagem, foi possível estabelecer, 

para as resistências determinadas, as quantidades dos insumos necessários para produção 

de um metro cúbico de concreto, como apresentado na tabela 18. 
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Tabela 18 - Consumo de insumos por metro cúbico de concreto 

Propriedades 
Concreto 

Convencional Microssílica 

Resistência (Mpa) 15 30 40 15 30 40 

Agregados Totais do Traço (m) 6,8511 3,1271 2,1443 7,4522 4,1009 3,1256 

Teor de Argamassa (α) 58% 58% 58% 58% 58% 58% 

Consumo 
por m³ de 
concreto 

Cimento 260,11 484,84 654,20 222,72 356,81 442,08 

Areia 924,33 675,74 538,85 944,71 759,59 669,29 

Brita 857,69 840,42 863,93 859,41 830,90 832,62 

Microssílica 0,00 0,00 0,00 19,37 31,03 38,44 

Aditivo Polifuncional 1,82 3,39 4,58 1,69 2,71 3,36 

Aditivo Superplastificante 1,04 1,94 2,62 1,21 1,94 2,40 

Água 200,17 200,50 209,07 200,22 196,49 198,64 

Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 

Os preços estabelecidos para a análise comparativa foram baseados nos preços 

de mercado dos insumos na região de Goiânia durante a época da finalização da presente 

pesquisa (dezembro de 2010) e os resultados apresentam-se na tabela 19: 

Tabela 19 - Preços por metro cúbico de concreto 

  Preços por m³ de Concreto 

  Convencional Microssílica 

Material (Kg) Preço 
Unit. 15 30 40 15 30 40 

Cimento R$ 0,32 R$ 83,23 R$155,15 R$ 209,35 R$ 71,27 R$114,18 R$141,47 

Areia R$ 0,03 R$ 27,19 R$ 19,87 R$ 15,85 R$ 27,79 R$ 22,34 R$ 19,68 

Brita R$ 0,04 R$ 29,99 R$ 29,39 R$ 30,21 R$ 30,05 R$ 29,05 R$ 29,11 

Microssílica R$ 1,00 R$    - R$    - R$    - R$ 19,37 R$ 31,03 R$ 38,44 

Polifuncional R$ 4,00 R$ 7,28 R$ 13,58 R$ 18,32 R$ 6,78 R$ 10,86 R$ 13,45 

Superplastificante R$ 8,00 R$ 8,32 R$ 15,51 R$ 20,93 R$ 9,68 R$ 15,51 R$ 19,22 

 TOTAL R$171,02 R$263,50 R$ 334,65 R$179,94 R$252,97 R$301,38 

    Economia  -5,22% 3,99% 9,94% 

Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 

4.2. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.2.1. Ensaios de Resistência à Compressão 

4.2.1.1. Concreto com Adição de Microssílica 

Os resultados da pesquisa experimental confirmaram as expectativas quanto à 

adição de microssílica ao concreto, uma vez que notou-se um crescimento significativo entre 
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as resistências dos dois tipos de concreto com os mesmos traços. Esta comparação está 

demonstrada na tabela 20. 

Tabela 20 - Comparação entre Resistências à Compressão (Convencional x Microssílica) 

Traço 
7 dias  28 dias  

Convencional Microssílica Acréscimo Convencional Microssílica Acréscimo 

1 : 3,5 24,45 MPa 28,01 MPa 14,58% 26,99 MPa 35,01 MPa 29,72% 

1 : 5,0 17,57 MPa 18,72 MPa 6,52% 19,63 MPa 23,11 MPa 17,73% 

1 : 6,5 14,26 MPa 15,15 MPa 6,25% 16,30 MPa 18,63 MPa 14,31% 

  Média 9,12%  Média 20,59% 

Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 

Aos sete dias, a adição de microssílica havia sido responsável por 9,12% de 

acréscimo médio na resistência do concreto convencional. Já aos 28 dias, observou-se nos 

concretos com a adição resistências 20,59% em média superiores ás resistências dos 

concretos convencionais, valor dentro do que era esperado, com base em pesquisas 

anteriores. 

Além disto, analisando a tabela 16 – Taxas de crescimento de resistências entre 

7 e 28 dias e as ilustrações 14, 15 e 16, nota-se que, para todos os traços analisados, após 

os sete primeiros dias, os concretos com adição de microssílica continuaram desenvolvendo 

resistência a uma taxa muito maior do que a observada nos concretos convencionais. A taxa 

de desenvolvimento da resistência à compressão entre 7 e 28 dias praticamente dobrou 

com a adição (médias de 12,14% de crescimento nos concretos convencionais e de 23,81% 

nos concretos com microssílica). 

Estes resultados também eram esperados, já que a reação pozolânica 

protagonizada pelas partículas de microssílica ocorre com o hidróxido de cálcio formado 

durante a reação de hidratação do cimento. Assim, é necessário que certa quantidade de 

cimento já tenha sido hidratada, formando o hidróxido de cálcio que reagirá com a 

microssílica, trazendo ganho de resistência ao concreto. À medida que o cimento participa 

da reação de hidratação, formando o silicato de cálcio hidratado, mais partículas do 

subproduto hidróxido de cálcio ficam disponíveis para a reação pozolânica. Desta forma, o 

ganho de resistência do concreto ocasionado pela adição de microssílica é um pouco 

retardado em relação àquele proveniente da própria reação de hidratação normal do 

cimento Portland. 

A tabela 16 e as ilustrações 14, 15 e 16 mostram também que, para o concreto 

com adição de microssílica, a taxa de desenvolvimento de resistência à compressão entre 7 

e 28 dias torna-se menor à medida que o traço torna-se mais fraco. Isto é explicável pelo 
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fato de que, com a redução da quantidade de cimento, menos hidróxido de cálcio é 

produzido e partículas da microssílica podem não entrar em contato com este subproduto, 

ocorrendo a saturação da mistura com partículas de microssílica livres, que passam a atuar 

como substância inerte. 

4.2.1.2. Concreto com Adição de Nanossílica 

Observando os valores dos resultados experimentais medidos para cada tipo de 

concreto, nota-se que a adição de nanossílica não contribuiu positivamente para o 

crescimento da resistência à compressão do material. Nos três traços analisados, tanto aos 

sete dias quanto aos vinte e oito dias, as menores resistências foram observadas 

justamente para o concreto com adição de nanossílica. 

Além disto, é importante analisar as taxas de crescimento das resistências dos 

concretos entre sete e vinte e oito dias de idade. Também segundo este critério, o concreto 

com adição de nanossílica apresentou os piores resultados, uma taxa média de apenas 

2,73% de crescimento entre as duas idades. 

Várias hipóteses foram formuladas para explicar os resultados tão divergentes 

do que era esperado. 

Apesar de a amostra não nos permitir afirmar que a nanossílica não exerce 

atividade pozolânica no concreto, os resultados observados levam a crer que a adição não 

acarretou reação pozolânica em níveis relevantes. 

Além da atividade pozolânica, outros meios esperados para que a nanossílica 

incrementasse a resistência à compressão do concreto estavam relacionados ao efeito filler 

e à criação de pontos de nucleação na mistura. Como o aumento na resistência não foi 

observado, conclui-se que estes efeitos não ocorreram, provavelmente porque o material 

tem dimensão tão diminuta que, por si só, e ainda em solução aquosa, não contribui para o 

fechamento da granulometria do concreto. 

Neste sentido, a pesquisa aponta para a necessidade de novos estudos, 

aprofundando a busca de um teor ótimo de adição da nanossílica, possivelmente em 

conjunto com outros materiais, que contribuam com uma melhor graduação granulométrica. 

Isto provocaria uma compactação mais satisfatória dos grãos, diminuindo a quantidade e o 

volume dos vazios da mistura e, conseqüentemente, aumentando sua resistência. A 
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distribuição de tamanhos de partículas, favorecendo o empacotamento das mesmas, é 

muito importante para a produção de elementos estruturais de concreto. 

Os resultados obtidos na presente pesquisa confirmaram aqueles observados 

por Dinten (2000). Contudo, a pesquisadora creditou o resultado não satisfatório da 

nanossílica em sua pesquisa ao fato de que não havia sido descontada a água presente na 

solução de nanossílica utilizada, o que teria aumentado a relação água/cimento do concreto 

e, conseqüentemente, diminuído a sua resistência. No entanto, no nosso caso, o desconto 

da água foi realizado durante a dosagem experimental dos traços, excluindo esta 

possibilidade. 

Gonçalves, Toledo e Fairbairn (2006), salientam que, quando adições minerais 

de baixa atividade são incorporadas à matriz de cimento, ocorre uma menor eficiência no 

consumo de hidróxido de cálcio, o que contribui para uma menor geração de novos produtos 

hidratados resistentes. 

Cabe ressaltar que a nanossílica ainda não é comercializada no Brasil. O 

material utilizado nesta pesquisa é proveniente de uma amostra experimental que está 

sendo submetida a testes e, portanto, não se sabe ainda se é esta a composição ideal para 

a substância. 

4.2.2. Análise de custo dos insumos 

Com base nos preços dos insumos calculados por metro cúbico de concreto com 

diferentes resistências características, elaborou-se o gráfico representado na ilustração 17 

que compara os custos dos insumos para o concreto convencional e para o concreto com 

adição de microssílica mostrados na tabela 21. 

Tabela 21 - Comparação entre custos dos insumos por m³ de concreto (Convencional x Microssílica) 

 Preço / m³ 

Resistência (fck) Convencional Microssílica Diferen ça 

15  R$      171,02   R$     179,94  5,22% 

30  R$      263,50   R$     252,97  -3,99% 

40  R$      334,65   R$     301,38  -9,94% 

Fonte: Elaborado pelas autoras; 2010 
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Ilustração 17 – Comparação entre custos dos insumos por m³ de concreto (Convencional x Microssílica) 

Observa-se que, para o concreto com resistência característica de 15MPa, a 

adição de microssílica não é viável, se forem analisados apenas os custos dos insumos 

utilizados. Contudo, concretos com resistências de 30MPa e 40MPa podem ter seus custos 

muito reduzidos se administrados com esta substância. 

Para o concreto de 40 MPa, a adição de microssílica reduziu o custo dos 

insumos utilizados na produção do concreto em 9,94% ou R$ 33,27 por metro cúbico. 

Considerando, por exemplo, a construção de um edifício em que são aplicados 

cerca de 10.000 metros cúbicos de concreto, a economia total ficaria em torno de R$ 

332.700,00, se o concreto convencional de 40 MPa fosse substituído por um concreto com a 

mesma resistência característica, mas com substituição parcial do cimento por microssílica. 

Em obras maiores, que utilizam maior volume de concreto ou concretos com resistências 

ainda mais altas, esta economia poderia ser ainda mais significativa. 

A partir do gráfico representado pela ilustração 17, observa-se ainda que, do 

ponto de vista da análise da resistência à compressão do concreto, a partir de uma 

resistência característica de 23,55 MPa, a adição de microssílica passa a ser 

economicamente vantajosa. 
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É importante ressaltar que a adição de microssílica não traz ao concreto apenas 

vantagens em termos de resistência. Os outros efeitos benéficos da substância, como 

diminuição da permeabilidade e aumento da durabilidade também devem ser levados em 

conta em uma análise da viabilidade do uso desta adição. 

Por fim, cabe destacar que a análise realizada diz respeito apenas aos custos 

dos insumos de cada tipo de concreto, e que não foram considerados os custos 

operacionais, indiretos, entre outros. Os resultados constatados valem única e 

exclusivamente para as condições em que a pesquisa foi realizada. 
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5. CONCLUSÕES 

5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dos resultados obtidos durante a presente pesquisa, depreende-se que a adição 

de microssílica melhorou as propriedades mecânicas do concreto endurecido, aumentando 

a sua resistência à compressão e confirmando os efeitos positivos da adição de microssílica 

ao concreto, que já eram conhecidos.  

Contudo, o resultado observado no concreto com a adição de nanossílica não foi 

satisfatório. Esperava-se que esta adição pudesse causar um incremento ainda maior na 

resistência do concreto, ao refinar os poros da mistura, tornando a zona de transição mais 

coesa e compacta. No entanto, o material com adição de nanossílica apresentou não só a 

menor resistência final, como também a menor taxa de desenvolvimento da resistência entre 

sete e vinte e oito dias, comparado com o concreto convencional e o enriquecido com 

microssílica. 

Diante dos resultados e análises feitas, é presumível que a nanossílica, da forma 

como foi administrada ao concreto neste trabalho, apresente muito pouca ou nenhuma 

atividade pozolânica, e que mesmo os efeitos esperados de refinamento dos poros ou de 

criação de pontos de nucleação na mistura não ocorreram, provavelmente porque a 

dimensão de suas partículas é extremamente menor do que a dos outros materiais 

utilizados, o que evidencia a importância de uma graduação da granulometria das partículas 

presentes na mistura. 

Faz-se necessário, portanto, o aprofundamento do conhecimento acerca deste 

material, por meio de novos estudos e pesquisas experimentais que relacionem a 

substância em outras misturas, em busca das melhores condições para que a nanossílica 

cause efeitos positivos ao concreto. 

Em relação aos estudos acerca das vantagens econômicas das adições 

minerais, apenas a microssílica foi analisada, uma vez que a nanossílica não apresentou 

benefícios técnicos. 

Quanto aos custos dos insumos para produção dos concretos, observou-se que, 

para concretos com resistências características baixas, a adição de microssílica não é 

viável. No entanto, a partir de uma resistência característica de dosagem de 23,55 MPa, 

esta adição passa a ser economicamente vantajosa, e quanto maior for esta resistência, 
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maior será a economia em conseqüência de uma substituição parcial do cimento por 

microssílica. 

Destaca-se que a pesquisa realizada diz respeito apenas aos benefícios 

econômicos observados em relação aos insumos, mas que outras vantagens trazidas pela 

adição de microssílica, como por exemplo, o aumento da durabilidade do material, também 

devem ser levadas em conta. 

5.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Durante a condução deste trabalho, algumas dificuldades foram enfrentadas, 

principalmente no que diz respeito à pouca disponibilidade de estudos anteriores que 

pudessem ser estabelecidos como parâmetros comparativos em relação à nanossílica. 

Além disto, em uma única pesquisa, é impossível vencer todas as possibilidades 

de estudo sobre o comportamento de um material, principalmente quando se trata de um 

material pouco conhecido.  

Muitos trabalhos podem ser desenvolvidos no sentido de aprofundar o 

conhecimento sobre o assunto tratado. Desta forma, são feitas sugestões para trabalhos 

futuros: 

• Estudo sobre a resistência à compressão de concretos compostos com 

nanossílica em conjunto com outros aditivos e adições minerais; 

• Estudo da microestrutura do concreto com adição de nanossílica, visando 

explicar melhor os motivos pelos quais a substância não surtiu efeitos positivos; 

• Estudo de outras propriedades do concreto com adição de nanossílica, como 

resistência à tração, módulo de deformação, permeabilidade (por meio da 

penetração da água sob pressão), durabilidade (com exposição a soluções 

ácidas), entre outras;  

• Análise do índice de atividade pozolânica da nanossílica com o cimento, 

realizada de acordo com a norma NBR 5752:1992; 

• Análise da reação álcali-agregado em concretos com adição de nanossílica; 

• Estudo de fluência dos concretos com adições de microssílica e nanossílica;
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