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RESUMO 

O presente trabalho tem o propósito de avaliar a influência do aditivo estabilizador de 

hidratação (AEH) na perda de abatimento, tempo de pega e resistência à compressão do 

concreto nas idades de 7 e 28 dias nas dosagens de 0,2%, 0,5%, 1,0% e 1,5% em comparação 

com o concreto sem aditivo. 

De maneira geral, os resultados mostraram que o abatimento e o tempo de pega aumentam 

gradativamente conforme se aumenta a dose de aditivo, resultado esperado e favorável para a 

aplicação do concreto em obras. Os valores de resistência a compressão, porém, nas idades de 

7 dias e 28 dias foram reduzidos conforme se aumentou as dosagens de aditivo estabilizador 

de hidratação no concreto. 

Palavras-Chave: aditivo estabilizador, hidratação, penetrômetro, pega, concreto, cimento, 

resistência. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Os aditivos podem ser considerados como o quarto componente do concreto, acompanhando a 

combinação água, cimento e agregados. Inexistentes no início do desenvolvimento do 

concreto, tornaram-se elementos fundamentais na mistura, e hoje todo concreto originário das 

usinas dosadoras possui pelo menos um tipo de aditivo. Eles têm a finalidade de gerar 

alterações na capacidade do concreto em estado fresco ou endurecido, com os objetivos de 

evitar perdas e trazer um melhor desempenho. 

Porém, não se conhecendo bem as propriedades e ações de um aditivo, bem como seu 

respectivo traço ótimo de utilização, pode ocorrer uma incompatibilidade entre este material e 

o cimento utilizado, gerando efeitos adversos às argamassas e concretos, tais como: rápida 

perda de abatimento, resultando em baixa coesão, aumento na porosidade e, geralmente, em 

misturas pouco trabalháveis; aumento drástico da quantidade de ar incorporado, reduzindo a 

resistência mecânica e durabilidade; aumento na exsudação, não ocorrendo a redução da 

quantidade de água prevista, resultando num concreto com grande quantidade de água e com 

baixa resistência mecânica e durabilidade; a ação como retardador pode não ocorrer, gerando 

sérios problemas no lançamento, adensamento e acabamento do material; e a ação como 

acelerador pode não ocorrer, gerando problemas de acabamento e de resistência nas idades 

iniciais. 

Assim surge a importância de se realizar estudos experimentais que, através de conhecimento 

técnico normativo, avaliam as alterações sofridas pelo concreto em suas propriedades, tanto 

no estado fresco como no estado endurecido, resultantes da adição de aditivos.  

São vários os tipos de aditivos. Neste trabalho, será analisada a influência de aditivos 

estabilizadores de hidratação (AEH) nas propriedades do concreto. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 
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Um dos grandes desafios enfrentados em concretos dosados em central é a manutenção do 

tempo de trabalhabilidade da mistura até o momento de sua aplicação.  

Existem imprevistos que podem vir a prejudicar a utilização do concreto fresco na obra, como 

por exemplo a danificação do caminhão betoneira ou da bomba de concreto, a falta de energia 

elétrica na obra, problemas nas formas e ferragens ou a distância da central dosadora até o 

local de aplicação a ser percorrida pelo caminhão betoneira.  

Nestes casos, é possível prolongar o tempo do concreto em seu estado fresco para ampliar seu 

tempo de trabalhabilidade, sendo assim, necessário buscar alternativas que aumentem o tempo 

de pega e permita a utilização deste concreto, sem comprometer suas características de 

desempenho. 

A norma brasileira NBR 7212 (2012) não tolera qualquer adição de água no concreto não 

prevista na dosagem, como previsto em seu item 4.4.4, que diz: “Qualquer adição de água 

exigida pela contratante exime a empresa de serviços de concretagem de qualquer 

responsabilidade quanto às características do concreto constantes no pedido.” Dessa forma, a 

adição da chamada água suplementar para aumento da fluidez da mistura é vetada. 

Há ainda situações em que o emprego de aditivo estabilizador de hidratação pode evitar 

desperdícios econômicos e de tempo, como por exemplo evitando a lavagem do balão do 

caminhão betoneira a cada vez que é utilizado. Dessa forma, o lastro residual que permanece 

no interior do balão pode ser reaproveitado até o dia seguinte, com o devido desconto da água 

a ser utilizada no próximo traço. Esta medida evita custos resultantes de processos de 

correção do pH da água a ser descartada em rede pública, resultante da lavagem do interior do 

balão do caminhão betoneira. 

Outra situação de obra em que um concreto fluido por mais tempo pode ser decisivo nos 

prejuízos econômicos e de tempo é o caso da execução da hélice contínua e demais fundações 

do gênero em que a armadura deve ser inserida na perfuração que contém concreto fresco. 

Estando este concreto em estado fresco por mais tempo, previne-se prejuízos que venham a 

ser causados por diversas naturezas e venham a anular o serviço de perfuração realizado. 

Portanto, faz-se necessário estudar alternativas para se prolongar o tempo de utilização do 

concreto no estado fresco, sem que isso prejudique a sua resistência à compressão no estado 
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endurecido, através do uso de diferentes traços de aditivos estabilizadores de hidratação 

especificados de acordo com a norma ASTM C494 tipo D. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é verificar comparativamente a influência da adição de aditivo 

estabilizador na manutenção do tempo de trabalhabilidade do concreto e na resistência à 

compressão simples nas idades de 7 e 28 dias. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos são: 

• Verificar a consistência do concreto fresco em diferentes dosagens de aditivos;  

• Verificar a perda de consistência do concreto fresco; 

• Verificar a relação entre a quantidade de aditivo e o tempo de pega no concreto fresco; 

• Verificar se a adoção de aditivos altera a resistência à compressão do concreto 

endurecido; 

• Estabelecer uma relação entre traço de AEH’s e propriedades do concreto. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1  CONCEITOS BÁSICOS SOBRE CONCRETO 

 

O concreto é um material composto que consiste essencialmente de um meio continuo 

aglomerante, dentro do qual estão mergulhadas partículas ou fragmentos de agregados.  

O agregado é o material granular, tal como a areia, o pedregulho, a pedra britada ou escória de 

alto forno, usado com um meio cimentante, para formar um concreto ou uma argamassa de 

cimento hidráulico. O termo agregado graúdo se refere a partículas de agregado maiores do 

que 4,8 milímetros e o termo agregado miúdo se refere a partículas de agregado menores que 

4,8 milímetros, porém maiores que 75 um. Pedregulho é o agregado graúdo resultante da 

desintegração natural e abrasão da rocha ou processamento mecânico (britagem) de 

conglomerados fracamente cimentados (MEHTA E MONTEIRO, 2006). 

A areia é o agregado miúdo resultante da desintegração natural e da abrasão de rochas ou 

processamento de rochas arenosas friáveis. A brita é o produto resultante da britagem 

industrial de rochas, seixos rolados ou pedras arredondadas graúdas.  

O cimento por sua vez é um material finamente pulverizado, que sozinho não é aglomerante, 

mas desenvolve propriedades ligantes, como resultado da hidratação (isto é, de reações 

químicas entre os minerais do cimento e a água). Um cimento é chamado hidráulico quando 

os produtos da hidratação são estáveis em meio aquoso. O cimento hidráulico mais utilizado 

para fazer concreto é o cimento Portland, que consiste essencialmente de silicatos de cálcio 

hidráulicos. Os silicatos de cálcio hidratados, formados pela hidratação do cimento Portland, 

são os principais responsáveis por sua característica adesiva e são estáveis em meios aquosos. 

NEVILLE (1997) diz que as reações pelas quais o cimento Portland se torna um material 

aglomerante acontecem na pasta constituída por água e cimento. Ou seja, as reações entre a 

água e os silicatos e aluminatos constituídos no cimento formam produtos hidratados que, 

com o tempo, resultam em uma massa firme e resistente, a pasta de cimento hidratada.  

Os principais compostos hidratados podem ser classificados, de maneira geral, como silicatos 

de cálcio hidratados e aluminatos tricálcio hidratados.  



24                          Avaliação de Propriedades do Concreto Fabricado com Aditivos Estabilizador de Hidratação 

J.V.C. BARROS; T.M. CHAHLA 

A pasta de cimento fresca é uma rede plástica de partículas de cimento em água. Uma vez que 

a pega tenha ocorrido, seu volume aparente ou total permanece aparentemente constante. A 

relação aparente da energia liberada nesse processo (ΔG), com grande consumo de energia de 

ativação (Ea), é esquematizada na Figura 1. 

  

Figura 1 - Esquema da reação de hidratação do cimento. 

 

Fonte: www.comunidadedaconstrucao.com.br 

 

2.2 PROPRIEDADES DO CONCRETO 

 

Para a execução de uma estrutura de concreto, este deve atender a necessidades que permitam 

sua concretagem. Para isto, devem ser atingidos no estado endurecido os parâmetros de 

estabilidade e durabilidade preestabelecidos na fase de projeto conforme prevê a NBR 6118 

(2003). 

 

2.2.1 Estado fresco 

 

http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/
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Assim que a água é colocada em contato com os outros componentes, a mistura do concreto 

fresco começa a sofrer várias alterações (normalmente dentro de poucas horas) e após isso 

começa a se tornar rígida, transformando-se em um concreto endurecido. Algumas 

propriedades das primeiras idades do concreto, ou seja, suas primeiras horas de vida, são 

fundamentais para se entender e prever o comportamento da pasta. Tais propriedades são 

apresentadas a seguir: 

 

• Trabalhabilidade 

ANDRIOLO e SGARBOZA (1993) dizem que para que o concreto tenha qualidade 

adequada, é necessário que a mistura seja relativamente fácil de se transportar, lançar, 

consolidar e acabar, e que não apresente segregação durante este período. A combinação 

dessas qualidades de facilidade no lançamento e resistência a segregação é chamada 

“trabalhabilidade”. A trabalhabilidade depende de vários fatores, que não podem ser medidos 

precisamente. Além disso, a trabalhabilidade é uma propriedade relativa, pois um concreto 

que é considerado trabalhável sobre certas condições pode não o ser em outras. A 

trabalhabilidade necessária pode variar dependendo do tipo de equipamento de mistura, 

transporte ou consolidação, como do sistema de lançamento, ou com as dimensões e formas 

da peça a ser moldada. 

A trabalhabilidade não é uma propriedade intrínseca do concreto, pois deve ser relacionada ao 

tipo de construção e aos métodos de lançamento, adensamento e acabamento.  

Por ser importante na trabalhabilidade, é importante o controle da consistência. Ela é 

determinada através do ensaio de abatimento do tronco de cone, descrito pela NBR NM 67 

(1998), esquematizado na Figura 2.  

O equipamento para o ensaio de abatimento do tronco de cone consiste de uma haste de aço 

de 60 centímetros de altura e 16 milímetros de diâmetro, e de um tronco de cone de aço de 

300 milímetros de altura, 100 milímetros de diâmetro no topo e 200 milímetros de diâmetro 

da base.  

Também conhecido por slump test, o tronco de cone é apoiado no chão através de dois 

suportes para os pés e preenchido com concreto em três camadas, sendo que em cada camada 

são aplicados 25 golpes com a haste. Em seguida, o tronco de cone é suspenso com cuidado 
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em um intervalo de 5 a 10 segundos. O concreto sem suporte abate-se pelo seu próprio peso. 

A diminuição da altura do tronco de cone é chamada abatimento do concreto. 

 

Figura 2 - Esquema do ensaio de abatimento do tronco de cone.  

 

Fonte: www.clubedoconcreto.com.br 

 

• Perda de Abatimento 

A perda de abatimento pode ser definida como a perda de fluidez do concreto fresco com o 

passar do tempo. A diminuição do abatimento é um fenômeno normal em todos os concretos 

porque resulta do enrijecimento gradual e pega da pasta de cimento Portland hidratada. De 

acordo com a ABNT NBR 15823-1, os concretos podem ser classificados por classe de 

consistência conforme o Quadro 1. 

http://www.clubedoconcreto.com.br/
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Quadro 1 - Classificação do concreto em relação ao abatimento. 

 

Fonte: NBR8953 (ABNT 2205). 

 

• Exsudação 

Durante o transporte e/ou vibração do concreto, certa parte da mistura tende a subir e atingir a 

superfície do concreto. Este processo continua mesmo após a vibração e é conhecido como 

“exsudação” do concreto. A exsudação resulta da incapacidade dos materiais constituinte em 

reter toda água de mistura dispersada, à medida que as partículas mais pesadas vão se 

acomodando.  

A exsudação é medida colocando-se e cobrindo-se certa porção de concreto fresco em um 

recipiente cilíndrico, de aproximadamente 15 l. Em intervalos regulares de 10 minutos a água 

exsudada é retirada e medida.  

A exsudação é expressa pela porcentagem de água retirada em relação à quantidade total de 

água utilizada na mistura. Até 4% a exsudação é considerada normal. 

 

• Início e fim de pega 

Segundo André Tavares da Cunha Guimarães, o concreto deve ter trabalhabilidade própria 

para as condições em que será adensado, mantendo uma trabalhabilidade mínima por 

determinado tempo estabelecido desde a sua mistura até o acabamento final da peça 
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estrutural. Uma das causas da perda de trabalhabilidade são as reações de hidratação dos 

componentes do cimento, fator predominante para o início e fim de pega.  

O tempo de início de pega é arbitrariamente definido como o tempo a partir do qual o 

concreto não pode mais ser manuseado. O tempo de fim de pega define o tempo após o qual o 

concreto apresenta variações acentuadas da sua resistência. 

O tempo de pega varia principalmente com o tipo de cimento, a relação água/cimento, a 

temperatura e os aditivos incorporados. Cimentos com maior calor de hidratação ou mais 

finos apresentam tempos de pega menores. Relações de água/cimento maiores normalmente 

apresentam maiores tempos de pega. Maiores temperaturas diminuem os tempos de pega. 

 

2.2.2 Estado endurecido 

 

Os concretos, quando atingem o estado endurecido, devem ser capazes de suportar as cargas 

para as quais foi dimensionado. Neste sentido, propriedades como resistência à compressão, 

permeabilidade e a durabilidade se tornam prioridade, e são apresentadas a seguir: 

 

• Resistência à compressão 

A resistência de um material é definida como a capacidade de ele resistir a uma tensão sem 

sofrer ruptura. A ruptura é algumas vezes identificada com o aparecimento de fissuras. De 

qualquer modo, deve ser lembrado que, ao contrário da maioria dos materiais estruturais, o 

concreto contém microfissuras antes mesmo de ser submetido a tensões externas. No 

concreto, portanto, a resistência é relacionada com a tensão requerida para causar a fratura e é 

sinônimo do grau de ruptura no qual a tensão aplicada alcança seu valor máximo. No ensaio 

de tração, a fratura do corpo-de-prova normalmente significa ruptura; na compressão, o 

corpo-de-prova é considerado rompido mesmo quando não há sinal de fratura externa visível, 

porém a fissuração interna é muito avançada, tal que o corpo-de-prova é incapaz de suportar 

uma carga maior sem fraturar-se (MEHTA e MONTEIRO, 2006). 
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Antes de fazer a mistura do concreto, a escolha dos materiais constituintes adequados e a 

determinação das suas proporções é o primeiro passo para a obtenção de um concreto que 

apresente a resistência especificada. Deve se observar que na prática muitos dos parâmetros 

de dosagem são interdependentes, portanto as suas influências não podem ser efetivamente 

isoladas. 

Em 1918, como resultado de um extenso programa de ensaios, Duff Abrams determinou que 

existia uma relação entre o chamado fator água/cimento e a resistência do concreto (𝑓𝑐). 

Popularmente conhecida como lei de Abrams do fator água/cimento, esta relação inversa é 

representada pela expressão: 

𝑓𝑐 = 𝑘1/𝑘2
𝑎
𝑐⁄  

Onde 𝑎 𝑐⁄  representa a relação água/cimento da mistura do concreto e k1 e k2 são constantes 

empíricas. A Figura 3 representa a curva típica oriunda dessa lei para a resistência do concreto 

em função da relação de água/cimento na idade de 28 dias. 

 

Figura 3 - Curva de Abrams. 

  

Fonte: www.comunidadedaconstrucao.com.br 

http://www.comunidadedaconstrucao.com.br/
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Na maioria dos casos, é o fator/água cimento que determina a porosidade da matriz da pasta 

de cimento para um dado grau de hidratação. Entretanto, quando os vazios em forma de ar são 

incorporados ao sistema, em consequência do adensamento inadequado ou uso de aditivo 

incorporador de ar, eles também têm o efeito de aumentar a porosidade e reduzir a resistência 

do sistema. Para um dado fator de água/cimento, a incorporação de ar geralmente reduz a 

resistência do concreto. Para teores muito baixos de cimento, a incorporação de ar pode na 

realidade aumentar a resistência.  

Um período de 7 dias de cura úmida é geralmente recomendado para que o concreto contendo 

cimento Portland comum atinja resistências consideráveis. Já para concretos contendo 

cimento Portland composto ou com adição mineral, é desejável a cura por um período mais 

longo a fim de garantir a contribuição na resistência das reações pozolânicas. 

Há ainda características dos agregados tais como o tamanho, forma, textura da superfície, 

granulometria (distribuição granulométrica) e mineralogia, que reconhecidamente influenciam 

na resistência do concreto em vários níveis. Uma mudança no diâmetro máximo de um 

agregado graúdo com distribuição granulométrica bem graduada e de uma dada mineralogia 

pode ter dois efeitos opostos sobre a resistência do concreto. Para um mesmo teor de cimento 

e mesma consistência do concreto, as misturas de concreto contendo partículas de agregados 

grandes requerem menos água de amassamento do que aquelas que contêm agregados 

menores. 

 

• Durabilidade 

O termo durabilidade de um material refere-se ao seu tempo de vida útil sob condições 

ambientais dadas. A pasta é alcalina; consequentemente, a exposição a águas ácidas é 

prejudicial ao material. Nestas condições, a impermeabilidade do material, e a estanqueidade 

da estrutura, tornam-se os principais fatores determinantes da durabilidade do material, e a 

estanqueidade da estrutura, tornam-se os principais fatores determinantes da durabilidade. A 

impermeabilidade da pasta é uma característica altamente apreciada porque se assume que 

uma pasta impermeável resultaria num concreto permeável (o agregado no concreto é 

assumido geralmente como impermeável). A permeabilidade é definida como a facilidade 

com que um fluido pode escoar através de um sólido. É óbvio que o tamanho e a continuidade 
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dos poros na estrutura do sólido determinam a sua permeabilidade (MEHTA E MONTEIRO, 

2006). 

 

2.3 ADITIVOS 

 

A ASTM C125 define o aditivo como um material, além da água, agregados, cimentos 

hidráulicos e fibras, empregado como um constituinte do concreto ou argamassa e adicionado 

na betoneira imediatamente antes ou durante a mistura. O comitê ACI 212 lista 20 finalidades 

importantes para os quais os aditivos são empregados, dentre as quais destacam-se por serem 

as mais utilizadas: aumentar a plasticidade do concreto sem aumentar o teor de água, reduzir a 

exsudação e a segregação, retardar ou acelerar o tempo de pega, acelerar a velocidade de 

desenvolvimento da resistência nas primeiras idades, retardar a taxa de evolução de calor, e 

aumentar a durabilidade em condições específicas de exposição. 

As substâncias empregadas como aditivos podem ser divididas, de modo geral, em dois tipos: 

substâncias que começam a agir instantaneamente sobre o sistema água-cimento, por 

modificação da tensão superficial da água e por adsorção à superfície das partículas de 

cimento; e substâncias que se dissociam em seus íons constituintes e afetam as reações 

químicas entre os compostos do cimento e a água, de alguns minutos até algumas horas após a 

adição. 

 

2.3.1 Aditivos Estabilizadores de Hidratação 

 

Enquanto os aditivos retardadores comuns são utilizados para tempos menores de atrasos, em 

muitos casos é necessário um tempo de atraso de pega maior e mais controlado. Nestes casos 

utiliza-se o aditivo estabilizador de hidratação, que pode ser considera como uma espécie de 

“super-retardador”. Alguns retardadores, entretanto, quando utilizados em grandes dosagens 

(cerca de 1% da massa de cimento) podem causar o efeito contrário e acelerar a pega.  
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Em obras são comuns as devoluções de concreto, não devido à falta de qualidade da mistura, 

mas a situações de falta de serviços preliminares ou erros de volumes gastos por parte dos 

responsáveis. Neste tipo situações, pode ser utilizado o AEH. 

O aditivo estabilizador de hidratação consiste em um produto químico que atua sobre as 

moléculas de cimento, bloqueando a reação destas com a água, mantendo sua estabilidade por 

longo período. Elimina-se assim o uso de inconvenientes para a reciclagem do concreto, que é 

a sua velocidade de endurecimento relativamente rápida, principalmente nas temperaturas 

médias do Brasil. O período de estabilização é determinado pela quantidade de produto 

adicionado ao peso do cimento do concreto ou argamassa, que pode chegar a 72 horas 

(WEIDMANN et.al, 2007). 

O estabilizador de superfície é um agente ativo designado para inibir a nucleação na 

superfície em hidratos ricos em íons de cálcio. Desta forma, o mecanismo de ação 

fundamenta-se na inibição da nucleação do C-S-H e CH. Quando o AEH é adicionado 

juntamente com a água de amassamento, diminui-se a nucleação e formação do C-S-H; se 

adicionado durante ou após o período de indução, diminui a nucleação e crescimento do C-S-

H e CH. Quando os núcleos já estão formados, o estabilizador, além de retardar o crescimento 

dos hidratos, altera a morfologia externa dos hidratos subsequentemente formados (PAOLINI; 

KHURANA, 1998). 

Em termos práticos, a capacidade do AEH de retardar o crescimento de núcleos já formados, 

implica na possibilidade de o material ser estabilizado algumas horas depois de misturado. O 

curso da hidratação é retomado quando um aditivo ativador é adicionado, ou quando o 

estabilizador é completamente consumido, de maneira que, o processo de hidratação 

recomeça regularmente com o endurecimento e consideráveis ganhos de resistência final do 

concreto estabilizado. 
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3 TRAÇO 

O proporcionamento dos materiais do concreto, também conhecido por dosagem do concreto, 

é um processo através do qual é obtida a melhor proporção entre cimento, agregados, água e 

aditivos para produzir um concreto que atenda certas especificações prévias. 

O traço é uma representação matemática e possui a seguinte estrutura: 

Cimento : Areia : Brita 

De tal forma que os fatores numéricos representem a proporção em massa (kg) de cada 

material a ser utilizado na mistura. 

Foi utilizado um traço para obras correntes na cidade de Goiânia, para um fck de 30 MPa, 

elaborado pelo Laboratório de Materiais de Construção da EECA (Escola de Engenharia Civil 

e Ambiental) da UFG, nas seguintes proporções: 

1 : 1,382 : 1,851 

Com uma relação de água/cimento (a/c) = 0,5. 

Este traço foi repetido em todas as dosagens de aditivo. 
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4 MATERIAIS E METODOLOGIA 

4.1 MATERIAIS 

 

Os equipamentos de laboratório padronizados utilizados para realizar os ensaios foram os 

descritos pelas normas NBR 16606, NBR 16607, NBR NM 9, NBR 5739 e ASTM C780, e o 

aditivo e os demais componentes dos concretos produzidos são descritos a seguir. 

 

Figura 4 - Equipamentos e materiais. 

 

 

4.1.1 Aditivo 

 

O aditivo estabilizador de hidratação utilizado foi o Murasit MC – Bauchmie, mostrado na 

Figura 5. 



36                          Avaliação de Propriedades do Concreto Fabricado com Aditivos Estabilizador de Hidratação 

J.V.C. BARROS; T.M. CHAHLA 

Figura 5 - Aditivo Murasit MC Bauchmie. 

 

 

Segundo o fabricante, este produto possui as seguintes propriedades: controle de hidratação; 

estabilização do concreto por até 72 horas; controle de geração de calor de hidratação em 

concretos com alto consumo de cimento. É um líquido incolor, cuja densidade é de 1,1 g/cm³ 

e as dosagens recomendadas de 0,1 a 2 % sobre o peso do cimento. Os dados técnicos do 

aditivo são apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Dados técnicos do aditivo Murasit MC Bauchmie. 

 

Fonte: www.mc-bauchemie.com.br 

 

 

4.1.2 Agregado Graúdo 

Foi escolhida a brita com diâmetro de 19 milímetros (brita 1, de acordo com a NBR 7211). 

Este tipo de brita é a mais utilizada em construção civil no Brasil em colunas, vigas e lajes. 
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4.1.3 Agregado Miúdo 

Utilizou-se a areia natural grossa, ou seja, com partículas de diâmetros de dimensões entre 1,2 

milímetros e 2,4 milímetros, conforme define a ABNT NBR 7214, apresentada no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Frações granulométricas para classificação de areias. 

 

Fonte: NBR 7214. 

 

4.1.4 Cimento  

Foi utilizado o cimento Portland CP II-F-40, usado em concretos estruturais. A escolha se deu 

por ser este ser altamente utilizado em obras de Goiânia, a fim de se obter estatísticas 

relevantes para obras deste entorno. Segundo a NBR 11578, é um cimento Portland com 

adição de material carbonático, o fíler, na classe de resistência 40 MPa. 

 

Quadro 4 - Características e propriedades do concreto CP II-F. 

 

Fonte: NBR 11578. 
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4.2 METODOLOGIA 

No total foram realizados cinco experimentos: um sem aditivo, e quatro com a incorporação 

de aditivos inibidores de hidratação em quatro dosagens, relativas ao peso de cimento: 0,2%, 

0,5%, 1,0% e 1,5%.  

Cada um dos cinco experimentos realizados consistiu inicialmente na pesagem dos materiais 

em balanças digitais como mostrado na Figura 6, conforme o traço estipulado, fornecendo os 

seguintes pesos: 10,8 kg de cimento, 14,93 kg de areia e 20 kg de brita e 5,4 kg de água. 

Variou-se apenas a quantidade de aditivo para cada experimento.  As quantidades de aditivo 

utilizadas correspondentes às dosagens foram: 21,6 g, 54 g, 108 g e 162 g, respectivamente. 

 

Figura 6 – Pesagem de cimento em balança digital. 

 

Figura 7 – Pesagem de água em balança digital. 
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Cada experimento produziu 6 corpos-de-prova, dos quais 2 foram utilizados para medição do 

tempo de pega; 2 utilizados para o ensaio de resistência à compressão aos 7 dias; e os outros 2 

utilizados para o ensaio de resistência à compressão aos 28 dias. No total foram moldados 30 

corpos-de-prova, dos quais 10 foram utilizados para medição do tempo de pega; 10 rompidos 

aos 7 dias; e 10 rompidos aos 28 dias. 

Portanto, no estado fresco, foram realizados testes para a determinação da consistência, perda 

de consistência e pega do concreto de acordo com a norma NBR NM 67 (1998), e no estado 

endurecido, foram realizados ensaios de resistência à compressão para a determinação do fck 

dos corpos-de-prova aos 7 e 28 dias, de acordo com a norma brasileira NBR 5739 (2007). 

 

4.2.1 Teste de perda de abatimento do tronco de cone 

 

Os experimentos foram realizados em cinco dias diferentes ao longo do semestre. As 

temperaturas ambientes presenciadas pelos concretos dos experimentos (cerca de 25 °C) 

refletem o usual para a região nesta época do ano, com dias bastante ensolarados e por vezes 

chuvosos, portanto bastante úmidos.  

Após a pesagem e posicionamento dos materiais em baldes padronizados de plástico de 12 l 

próximos a betoneira, misturou-se os materiais na betoneira por 5 minutos e foi feita a 

verificação do abatimento inicial, seguida de testes slump a cada 15 minutos com 30 segundos 

de rodagem prévia do concreto na betoneira em cada teste. 
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Figura 8 - Abatimento inicial do concreto. 

 

 

Ao atingir 5 centímetros de perda de abatimento, o concreto era destinado aos recipientes 

moldes metálicos, se depositando nos moldes de corpos-de-prova com o uso de uma concha 

de seção U em duas camadas, sendo que cada camada era assentada por 10 segundos na mesa 

vibratória, como mostra a Figura 9. 

 

Figura 9 – Moldagem dos corpos-de-prova. 
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Os corpos-de-prova resultantes tem dimensões padrão de 10 centímetros de diâmetro e 20 

centímetros de altura. Foram moldados 6 corpos-de-prova para cada uma das dosagens de 

acordo com a norma NBR 5738 (2003). 

 

4.2.2 Medição do tempo de pega 

 

O tempo de fim de pega foi medido desde o momento do contato do cimento com a água no 

interior da betoneira até o momento em que o penetrômetro para concreto ASTM C780, com 

escala de 0 a 700 Psi, penetrou o concreto do corpo-de-prova até a marca, de 25,4 milímetros, 

com uma pressão de 500 Psi, como mostra a Figura 10.  

 

Figura 10 - Penetrômetro para concreto ASTM C780 com escala de 0 a 700 Psi. 

 

 

Figura 11 – Momento do início de pega medido com o penetrômetro. 
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A partir deste momento, o corpo-de-prova era mantido intocável, pois é onde se deu o início 

da pega.  

Em até 48 horas após o início da pega, os corpos-de-prova eram desmoldados dos moldes 

metálicos, pois nesse período era iniciado o fim da pega e o concreto dos corpos-de-prova já 

possuíam resistência considerável. 

 

Figura 12 - Corpos-de-prova desmoldados após o fim da pega. 

 

 

Ao serem desmoldados, os corpos-de-prova eram submetidos ao processo de cura, onde eram 

submergidos em um recipiente com água onde permaneciam por até 48 horas antes da data de 

seu rompimento. Em até 48 horas antes do momento do rompimento do corpo-de-prova, este 

era mantido em uma câmara úmida localizada no próprio laboratório. 
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Figura 13 - Corpos-de-prova na câmara úmida. 

 

 

4.2.3 Determinação da resistência a compressão axial 

 

Os ensaios de resistência à compressão axial foram realizados conforme a NBR 5739.  

No momento do rompimento, as bases do corpo-de-prova eram niveladas com uma serra 

elétrica para que houvesse total contato entre as superfícies das bases dos corpos-de-prova e 

da prensa mecânica. Todos os corpos-de-prova apresentaram rupturas aparentes, com 

consequente perda de capacidade de suporte de carga. 
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Figura 14 - Ruptura do corpo-de-prova. 

 

 

Os valores de fck foram obtidos através da leitura da escala de medição analógica do 

equipamento, que indica o valor em t.f (tonelada-força).  

 

Figura 15 - Escala de medição analógica da máquina de prensa mecânica da marca Dinateste. 

 

 

Foi feita a conversão para MPa (Mega Pascal) através da uma aplicação simples da seguinte 

fórmula:  
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𝑓c = 4 ∗
𝑭

𝝅𝑫𝟐                                                                                                                           (4.1)                                                                                                           

 

Em que: 

𝑓c é a resistência à compressão, em Mega Pascais; 

F é a força máxima alcançada, em Newtons; 

D é o diâmetro do corpo-de-prova, em milímetros. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 

5.1 RESULTADOS 

 

As Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 mostram os valores obtidos nos slump tests para cada experimento. 

 

• 1º experimento – sem aditivo; 

 

Tabela 1 - Valores do slump sem aditivo. 

Data 18/10/2018 

Dosagem Sem Aditivo 

Testes Hora Slump (cm) 

1º teste 10:10 14 

2º teste 10:25 12 

3º teste 10:40 9,5 

4º teste 10:55 7,5 

5º teste 11:10 6,5 

6º teste 11:25 6,5 

7º teste 11:40 5 
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• 2º experimento – aditivo a 0,2%; 

 

Tabela 2 - Valores do slump com aditivo a 0,2%. 

Data 05/11/2018 

Dosagem 0,2 % 

Testes Hora Slump (cm) 

1º teste 09:50 21 

2º teste 10:05 16 

3º teste 10:20 11 

4º teste 10:35 10 

5º teste 10:50 9 

6º teste 11:05 8 

7º teste 11:20 7,5 

8º teste 11:35 6 

9º teste 11:50 7 

10º teste 12:05 5 

 

 

• 3º experimento – aditivo a 0,5%; 

 

Tabela 3 - Valores do slump com aditivo a 0,5%. 

Data 25/10/2018 

Dosagem 0,5% 

Testes Hora Slump (cm) 

1º teste 08:40 19 

2º teste 08:55 12,5 

3º teste 09:10 9,5 

4º teste 09:25 8 

5º teste 09:40 7 

6º teste 09:55 5,5 

7º teste 10:10 5 
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• 4º experimento – aditivo a 1,0%; 

 

Tabela 4 - Valores do slump com aditivo a 1%. 

Data 26/10/2018 

Dosagem 1,0% 

Testes Hora Slump (cm) 

1º teste 09:45 22 

2º teste 10:00 19,5 

3º teste 10:15 16 

4º teste 10:30 12,5 

5º teste 10:45 10 

6º teste 11:00 8,5 

7º teste 11:15 7,5 

8º teste 11:30 6,5 

9º teste 11:45 6 

10º teste 12:00 5 

 

 

• 5º experimento – aditivo a 1,5%. 

 

Tabela 5 - Valores do slump com aditivo a 1,5%. 

Data 01/11/2018 

Dosagem 1,5% 

Testes Hora Slump (cm) 

1º teste 11:50 23 

2º teste 12:05 21 

3º teste 12:20 15 

4º teste 12:35 12 

5º teste 12:50 9,5 

6º teste 13:05 8,5 

7º teste 13:20 9 

8º teste 13:35 9 

9º teste 13:50 7 

10º teste 14:05 6,5 

11º teste 14:20 6 

12º teste 14:35 6 

13º teste 14:50 5 
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A Tabela 6 mostra os valores obtidos com o penetrômetro para os tempos de início de pega. 

 

• Tempo de início de pega 

 

Tabela 6 - Tempo de início de pega. 

Dosagem (%) Pega (h) 

0 5 

0,2 7 

0,5 8 

1,0 9 

1,5 10h40min 

 

 

A Tabela 7 mostra os valores obtidos para as resistências à compressão axial com o 

rompimento dos corpos-de-prova na prensa mecânica. 

 

• Resistência à compressão axial 

 

Tabela 7 - Resistência à compressão axial em toneladas-força. 

 fck (t.f) 

 7 dias 28 dias 

Dosagem 
(%) 

CP1 CP2 Média CP1 CP2 Média 

0 30.5 30.6 30.55 37.6 36.4 37.0 

0.2 25.6 21.8 23.7 31.7 33.3 32.5 

0.5 17 13.7 15.35 15.8 16.7 16.3 

1 0.8 0.9 0.85 10.7 11.4 11.1 

1.5 0.2 - 0.2 2.9 2.4 2.6 

 

Com todos os resultados em mãos foi possível fazer uma análise acerca dos resultados 

obtidos, apresentada a seguir. 

 

5.2 ANÁLISES DOS RESULTADOS 
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5.2.1 Perda de abatimento 

 

Os resultados experimentais mostraram que o aumento das dosagens de AEH provocou um 

beneficiamento na trabalhabilidade do concreto, com um aumento gradativo no abatimento 

inicial.  

Sem o aditivo, o abatimento inicial foi de 14 centímetros, diminuindo gradualmente até 5 

centímetros em 90 minutos, como mostra o Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 - Abatimento do concreto sem aditivo. 

 

 

À medida em que se foi incorporando aditivo nos experimentos seguintes, o abatimento 

inicial foi se elevando para o patamar dos 20 centímetros em todas as dosagens, como pode 

ser verificado nos Gráficos 2, 3, 4 e 5. 
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Gráfico 2 - Abatimento do concreto com aditivo a 0,2%. 

 

 

 

Gráfico 3 - Abatimento do concreto com aditivo a 0,5%. 
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Gráfico 4 - Aditivo do concreto com aditivo a 1%. 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Abatimento do concreto com aditivo a 1,5%. 

 

 

0

5

10

15

20

25

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135

Sl
u

m
p

(c
m

)

Tempo (min)

Slump com aditivo a 1%

0

5

10

15

20

25

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

Sl
u

m
p

 (
cm

)

Tempo (min)

Slump com aditivo a 1,5%



54                          Avaliação de Propriedades do Concreto Fabricado com Aditivos Estabilizador de Hidratação 

J.V.C. BARROS; T.M. CHAHLA 

O abatimento se manteve aproximadamente semelhante, com um tempo entre 135 e 180 

minutos. para as dosagens de 0,2%, 1% e 1,5%. A dosagem de 0,5% levou o mesmo tempo do 

concreto sem aditivo: 90 minutos. Entretanto, teve um abatimento inicial bem maior, 

indicando maior trabalhabilidade.  

Nota-se que o tempo de trabalhabilidade para a dosagem de 1,5% foi o mais beneficiado e 

praticamente dobrou em relação ao concreto sem aditivo. 

 

Gráfico 6 - Comparação entre o slump do concreto nas diferentes dosagens testadas. 

 

 

O Gráfico 6 compara o abatimento de cada dosagem. Pode-se dizer que de forma geral, 

quanto maior a dosagem de aditivo, maior é o abatimento inicial e mais longa é a manutenção 

do tempo de trabalhabilidade do concreto. 

5.2.2 Tempo de pega 
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O tempo de pega aumentou consideravelmente, como esperado, prolongando o tempo de uso 

do concreto. Com apenas 0,2% de aditivo, foi possível aumentar este tempo em 

aproximadamente 40%. Este crescimento se manteve aproximadamente constante, conforme 

pode ser verificado no Gráfico 7.  

 

Gráfico 7 - Tempo de início de pega. 

 

 

Para a dosagem mais alta ensaiada, o tempo de pega foi de quase onze horas, o que, em uma 
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finalidade do uso desse tipo de produto.  

É interessante notar também, que há um aumento na inclinação do gráfico entre as doses de 

1% e 1,5%, sugerindo que caso fosse feito um ensaio com o limite que o fabricante aconselha 

para o uso (2%), o tempo de pega seria de, provavelmente, mais de 15 horas, seguindo-se este 

padrão de crescimento. Ou seja, em uma hipotética situação de obra, um concreto poderia ser 

feito em um dia e usado apenas no dia seguinte, praticamente.  
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O AEH pode se combinar com o uso de outros tipos de aditivos, como por exemplo, algum 

acelerador de pega, após o retardo desejado tiver cumprido sua finalidade. Cabe ao 

engenheiro determinar a melhor combinação de traço e produtos a serem utilizados.  

O Gráfico 8 mostra a relação entre todos os tempos de pega em relação ao tempo de pega sem 

aditivo. 

 

Gráfico 8 - Relação entre os tempos pega do concreto nas diferentes dosagens de aditivo e o concreto sem 

aditivo. 

 

 

Em relação ao concreto puro (sem incorporação de aditivo), o tempo de início de pega 

aumentou em 40% com a dosagem de 0,2%; 60% com a dosagem de 0,5%; 80% com a 

dosagem de 1% e 120% com a dosagem de 1,5%. 
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Houve uma redução na resistência a compressão do concreto com o aumento na dosagem de 

aditivos, como mostra o Gráfico 9, o que se pode explicar pelo retardo nas reações de 

hidratação. 

 

Tabela 8 - Resistência à compressão axial em Mega Pascais. 

 fck (MPa) 

 7 dias 28 dias 

Dosagem (%) CP1 CP2 Média CP1 CP2 Média 

0 38.1 38.2 38.1 46.9 45.5 46.2 

0.2 32.0 27.2 29.6 39.6 41.6 40.6 

0.5 21.2 17.1 19.2 19.7 20.9 20.3 

1 1.0 1.1 1.1 13.4 14.2 13.8 

1.5 0.2 - 0.2 3.6 3.0 3.3 

 

 

Considerando-se que somente foram ensaiadas as idades de 7 e 28 dias, é muito provável que 

em idades mais avançadas as resistências dos concretos aditivados se elevariam, porém este 

não foi o escopo desta pesquisa. 

 

Gráfico 9 - Resistência à compressão do concreto nas idades de 7 e 28 dias. 
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Com a dosagem de apenas 0,2% de aditivo, o concreto manteve cerca 80% resistência sem o 

produto. Porém, com o aumento das doses essa resistência foi caindo, conforme pode ser visto 

no Gráfico 10, que relaciona a resistência com o traço de aditivo.  

 

Gráfico 10 - Relação das resistências do concreto com e sem AEH. 

 

 

Na dosagem de aditivo a 1%, ocorreu um aumento expressivo de resistência na idade de 28 

dias em comparação com a idade de 7 dias. Na dosagem de 1,5% de aditivo, houve uma perda 

brusca na resistência, tornando o concreto praticamente inutilizável para fins práticos nestas 

condições. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise dos resultados, no que se refere as propriedades mecânicas, mostrou resultados 

diferentes. 

 A hipótese inicial de que o AEH aumentaria o tempo de uso do concreto no estado fresco, 

isto é, o tempo antes do início da pega foi confirmada, porém os resultados de resistência à 

compressão nas idades de 7 e 28 dias não atenderam aos esperados, sendo reduzidos 

significativamente nas idades ensaiadas. 

Para a dosagem de AEH de apenas 0,2%, a resistência se manteve razoavelmente parecida 

com o concreto sem aditivos, embora o tempo de pega tenha aumentado em aproximadamente 

40%. No entanto, para as demais dosagens, o concreto foi perdendo resistência 

exponencialmente. Isso mostra que em uma situação normal de obra, é necessário sempre 

fazer os testes, a fim de se evitar transtornos posteriores, não confiando apenas nos dados 

fornecidos pelo fabricante.  

Do ponto de vista meramente acadêmico, este trabalho cumpriu com êxito ao que se propôs, 

que era verificar as propriedades reológicas de abatimento e perda de abatimento do concreto 

com o uso do AEH e, no estado endurecido, verificar a resistência à compressão nas idades de 

7 e 28 dias. 

Sugere-se novas pesquisas que avaliem as propriedades mecânicas em idades mais avançadas, 

buscando-se identificar se nestas o aditivo ainda influenciaria negativamente na fc. 
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