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E. T. A. ALPES 

RESUMO 

A durabilidade é uma das propriedades mais desejadas do concreto, na medida em que 

possibilita o uso de uma estrutura durante um maior período de tempo e com menos 

intervenções de manutenção. Por outro lado, a presença de água está relacionada a diversos 

problemas comumente encontrados em estruturas de concreto armado, podendo gerar falhas de 

desempenho e manifestações patológicas como corrosão de armaduras, eflorescências, 

degradação do concreto e argamassa. Muitos dos sistemas de impermeabilização mais 

comumente utilizados na construção civil dependem diretamente da qualidade na execução, o 

que torna-se um risco na atual realidade brasileira, que apesar da inegável evolução nos últimos 

anos, ainda sofre com a escassez de mão de obra de alta qualificação técnica, em especial fora 

dos grandes centros. Com isso, torna-se mais interessante a busca pela utilização de sistemas 

menos dependentes de uma mão de obra qualificada, como é o caso do uso de aditivos químicos 

incorporados ao concreto. Pensando nisso, este estudo analisou o desempenho do método de 

impermeabilização por cristalização do concreto, através do uso de aditivo cristalizante 

incorporado ao concreto produzido com materiais encontrados na região de Goiânia. Desta 

forma, buscou-se verificar a eficiência deste método como alternativa viável de 

impermeabilização de estruturas de concreto na região, visando reduzir as perdas geradas por 

falhas de desempenho relacionadas ao processo de impermeabilização. Para tanto foram 

realizados ensaios de permeabilidade e absorção de água para comparar traços de concreto 

produzidos com e sem a utilização de aditivo cristalizante. O estudo verificou que o uso do 

aditivo cristalizante foi capaz de reduzir a porosidade e a absorção de água do concreto, ao 

mesmo tempo em que promoveu um ganho de resistência à compressão do mesmo. Entretanto, 

essas alterações foram pouco significativas para a idade de 28 dias em que os ensaios foram 

realizados. Espera-se, no entanto, que, por se tratar de um mecanismo contínuo, o processo de 

cristalização continue a ocorrer e apresente resultados mais significativos em idades mais 

avançadas. Por outro lado, o uso do aditivo proporcionou uma redução mais eficiente da 

permeabilidade superficial das amostras. 

Palavras-chave: Concreto. Durabilidade. Impermeabilização. Aditivo cristalizante. 
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1. INTRODUÇÃO 

O concreto é reconhecidamente um dos materiais de construção mais utilizados no planeta, 

segundo dados da FIHP - Federación Iberoamericana de Hormigón Premesclado, estima-se que 

o consumo deste material no mundo seja de aproximadamente 11 bilhões de toneladas por ano, 

valor inferior apenas ao consumo de água no planeta (PEDROSO, 2009). 

A utilização mais comum do concreto ocorre em associação com o aço, quando os dois 

materiais resistem juntos aos esforços a que a estrutura é submetida. Mesmo sendo 

comparativamente menos resistente e mais frágil que o aço, o concreto tem, segundo Mehta e 

Monteiro, sua mais larga utilização justificada por algumas características que o tornam um 

material mais atrativo, sendo elas, a excelente capacidade de resistência à ação da água sem 

deterioração séria, a grande flexibilidade de formas e tamanhos em que pode ser executado, 

devido à sua consistência plástica em estado fresco e além disso, devido ao seu baixo custo e 

mais facilitada disponibilidade em diversos locais (MEHTA E MONTEIRO, 2014). 

Apesar de suas inegáveis virtudes, o concreto, assim como qualquer material, apresenta 

algumas desvantagens e limitações de uso, que estão relacionadas principalmente às 

dificuldades de controle de qualidade em sua produção, que depende não apenas da escolha de 

materiais adequados, mas também da correta execução dos diversos processos como mistura, 

lançamento, escoramento, adensamento e cura (NAWY, 1997). 

As diferentes formas de produção resultam em variações nas diversas propriedades do concreto, 

tanto em seu estado fresco (consistência, plasticidade, exsudação, trabalhabilidade, tempo de 

pega) quanto em seu estado endurecido (densidade, permeabilidade, resistência mecânica, 

deformabilidade, ductilidade, retração, fluência e durabilidade). 

Na condição de um material compósito, o concreto pode ter suas propriedades modificadas 

tanto pela qualidade dos materiais utilizados em sua produção, quanto pela proporção entre 

esses materiais e até mesmo pela adição de novos materiais à mistura, sendo desta forma, 

bastante suscetível à evolução na direção de características especificamente desejáveis, como 

ganho de resistência ou redução de permeabilidade. As modificações mais comuns no concreto 

são obtidas através de aditivos químicos e adições minerais, que são capazes de alterar desde o 

tempo de pega e trabalhabilidade do concreto fresco até propriedades como resistência 

mecânica e permeabilidade no concreto endurecido. A permeabilidade é uma das propriedades 
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mais importantes no concreto armado, na medida em que tem implicações diretas sobre a 

deterioração do aço e consequentemente sobre a durabilidade das estruturas. 

A presença de água está relacionada a diversos problemas comumente encontrados em 

estruturas de concreto armado, podendo gerar manifestações patológicas nas alvenarias, nos 

revestimentos, nos acabamentos e também na própria estrutura. Para Verçoza (1991), a 

umidade, além de ser a causa direta de algumas manifestações patológicas, age também como 

meio necessário para permitir o aparecimento de outros problemas, sendo, segundo Bauer, 

Vasconcelos e Granato (2017) a presença de água responsável por uma série de falhas de 

desempenho dos edifícios como corrosão de armaduras, eflorescências, degradação do concreto 

e argamassa, empolamento e bolhas em tintas, dentre outros, como mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Manifestações patológicas provocadas por umidade. Degradação do concreto; Corrosão de armaduras; 

Mofos e bolores; Manchas de infiltração. Fonte: Fórum da Construção (adaptado pelo autor). 

Além de ser responsável por tantas manifestações patológicas, a umidade em estruturas de 

concreto representa um dos problemas mais difíceis de serem corrigidos na construção civil 

(PEREZ, 1985), gerando altos custos de manutenção e recuperação. Segundo Bauer, 

Vasconcelos e Granato (2017), o custo da impermeabilização na construção civil é estimado 

em 1% a 3% do custo total de uma obra, podendo, no entanto, gerar falhas com custos de 

reparação que ultrapassam 10% do custo total, já que geralmente envolvem retrabalhos com 

significativa dificuldade, além de custos pouco mensuráveis como depreciação do valor 

patrimonial, manchas em veículos e limitações de uso das áreas atingidas. 
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Na busca pela redução desses problemas, existe atualmente uma grande variedade de sistemas 

de impermeabilização, com características específicas, restrições e especificidades, cuja 

escolha depende, por exemplo, das condições de aplicação, das solicitações a que serão 

submetidos, do tipo de exposição e até mesmo de disponibilidade de mão de obra e custo. 

Muitos dos sistemas de impermeabilização mais comumente utilizados na construção civil 

dependem diretamente da qualidade na execução, o que acaba por se tornar um risco na atual 

realidade brasileira, já que mesmo com a evolução percebida nos últimos anos e a utilização de 

mão de obra especializada em algumas aplicações específicas, ainda existe uma grande 

quantidade de mão de obra de baixa qualificação técnica no país, em especial fora dos grandes 

centros. Com isso, torna-se mais interessante a busca pela utilização de sistemas menos 

dependentes de uma mão de obra qualificada, como é o caso do uso de aditivos químicos 

incorporados ao concreto. 

Desta forma, considerando a importância do processo de impermeabilização para um bom 

desempenho de uma edificação, as dificuldades de execução decorrentes da baixa qualificação 

da mão de obra disponível no país e ao uso pouco frequente de aditivos cristalizantes na região 

de Goiânia como alternativa para melhoria deste cenário, este trabalho busca identificar o 

potencial de influência do uso de aditivo cristalizante nas propriedades do concreto produzido 

com materiais comumente encontrados na região de Goiânia e a partir disso identificar as 

vantagens dessa alternativa como sistema de impermeabilização na região. 

É importante salientar, no entanto, que os diferentes sistemas de impermeabilização existentes 

não precisam ser excludentes entre si, podendo ser aplicados em associação para promover 

resultados mais satisfatórios de conforto, segurança e durabilidade nas edificações. A NBR 

9575/2010 (ABNT, 2010) define a impermeabilização como “o conjunto de operações e 

técnicas construtivas, composta por uma ou mais camadas, que tem por finalidade proteger as 

construções contra a ação deletéria de fluidos, vapores e umidade”. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a influência dos aditivos cristalizantes para impermeabilização nas propriedades do 

concreto produzido com materiais encontrados na região de Goiânia – GO, por meio da 

comparação com o concreto produzido sem o uso de aditivos cristalizantes. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a redução de porosidade e absorção de água e o ganho na impermeabilidade do 

concreto produzido com aditivo cristalizante. 

 Analisar como o uso de aditivo cristalizante altera as propriedades do concreto em 

estado fresco (consistência e plasticidade) que podem modificar a forma de aplicação 

deste material. 

 Verificar se o uso de aditivo cristalizante é capaz de gerar alterações em outras 

propriedades desejáveis do concreto como a resistência mecânica à compressão. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. CONCRETO 

O concreto é definido pelo ACI – Instituto Americano de Concreto (2013) como um material 

compósito, formado pela mistura de cimento hidráulico, agregados e água, com ou sem a 

presença de aditivos, adições, fibras ou outros materiais cimentícios. A ASTM – Sociedade 

Americana de Testes e Materiais (2009) define o concreto como um material compósito que 

consiste de um meio aglomerante, cimento em presença de água, no qual estão aglutinadas 

partículas de diferentes naturezas, como agregados, aditivos e adições. 

Atualmente o concreto mais comumente utilizado no mundo é produzido com Cimento 

Portland, aglomerante hidráulico patenteado em 1824 e obtido a partir da queima de calcário e 

argila finamente moídos em altas temperaturas. Entretanto, segundo Kaefer (1998) a origem do 

concreto, remonta à época dos egípcios, em 2500 a.C., com a utilização de aglomerantes não-

hidráulicos como cal e gipsita no assentamento de tijolos de barro e palha. 

Por ser um material compósito, o concreto tem sua forma de produção bastante flexível, com 

modificações de qualidade e proporção dos componentes e até mesmo a adição de novos 

materiais. Dessa forma, está sempre suscetível a uma evolução na direção de mudanças 

desejáveis em suas propriedades, tanto em estado fresco quanto em estado endurecido, o que 

proporcionou o aparecimento de diversos tipos de concreto. Mehta e Monteiro (2014) citam, 

como concretos modificados com características especiais: 

 Concreto estrutural leve 

 Concreto de Alta Resistência 

 Concreto Auto adensável 

 Concreto de Alto Desempenho 

 Concreto com compensação de retração 

 Concreto reforçado com fibras 

 Concreto com polímeros 
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 Concreto pesado para proteção de radiação 

 Concreto Massa 

3.1.1. Cimento Portland 

A NBR 12655 (ABNT, 2015) define cimento Portland como um aglomerante hidráulico obtido 

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

necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio, além de materiais pozolânicos, escórias 

granuladas de alto-forno e/ou materiais carbonáticos. Kihara e Centurione (2005) definem 

clínquer como um material sintetizado e peletizado, resultante da calcinação, a uma temperatura 

aproximada de 1450 °C, de uma mistura de calcário, argila e eventuais corretivos químicos de 

natureza silicosa, aluminosa ou ferrífera, empregados para garantir o quimismo da mistura 

dentro de limites específicos. 

3.1.2. Agregados 

Segundo Albuquerque (2008), agregado é o material particulado, incoesivo, de atividade 

química praticamente nula, constituído de misturas de partículas cobrindo extensa gama de 

tamanhos. É qualquer material granular, como areia, pedregulho, seixos, rocha britada, escória 

de alto-forno e resíduos de construção e demolição, podendo ser classificado em agregado 

miúdo ou graúdo, de acordo com o limite de diâmetro de 4,75mm. 

3.1.3. Aditivos e adições  

Para Falcão Bauer (2008), os aditivos podem ser definidos como todo produto não 

indispensável à composição e finalidade do concreto, que misturado ao concreto em 

quantidades geralmente pequenas e sendo bem homogeneizado seja capaz de fazer aparecer ou 

reforçar certas características, tanto em estado fresco quanto após o endurecimento. 

3.2. PROPRIEDADES DO CONCRETO 

As principais propriedades do concreto fresco são definidas por Araujo, Rodrigues & Freitas 

(2000) como: 
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 Consistência – Propriedade definida como o grau de fluidez da mistura do concreto 

fresco, estando, portanto, diretamente relacionada com a mobilidade da pasta (mistura 

de cimento e água). Sendo a relação água/materiais secos o principal fator influente. 

Quanto mais plástica for a consistência do concreto, maior é a facilidade de moldagem 

e deslize do concreto entre a armadura, sem que ocorra a separação dos seus 

componentes. No Brasil o processo de determinação da consistência é o ensaio de 

abatimento conhecido como Slump Test. 

 Plasticidade – Propriedade que o concreto fresco possui, definida pela facilidade com 

que o mesmo pode ser moldado sem se romper. Essa propriedade é inteiramente 

dependente da consistência e do grau de coesão entre os componentes do concreto. Na 

ausência da coesão ocorre a segregação que é definida como a separação dos grãos do 

agregado da pasta de cimento que pode ocorrer durante o transporte, durante o 

lançamento, durante o adensamento ou também pela ação da gravidade que provoca o 

assentamento dos grãos mais pesados no fundo das formas, ficando os demais 

espalhados pela pasta de cimento.  

 Exsudação – É o fenômeno que deve sempre ser evitado, caracterizado pela separação 

da água dos demais componentes do concreto e por sua subida até a superfície da peça 

concretada. Este fenômeno acontece quando no processo de lançamento do concreto nas 

formas a parte solida não é capaz de reter a água de amassamento e geralmente em 

concretos com pequena porcentagem de finos provocando um concreto muito poroso e 

menos resistente. 

 Trabalhabilidade – Propriedade do concreto fresco definida como a maior ou a menor 

facilidade de seu emprego para atender a um determinado fim. O concreto é considerado 

trabalhável quando no estado fresco apresenta consistência e dimensões máximas dos 

agregados apropriadas ao tipo de obra a que se destina, levando em conta as dimensões 

das peças, afastamento e distribuição das barras de aço, métodos de transporte, 

lançamento e adensamento que serão adotados. A trabalhabilidade depende 

principalmente das condições do local da aplicação do concreto, ou seja, um concreto 

adequado para peças de grandes dimensões e pouco armado pode não sê-lo para peças 

delgadas e muito armado. 
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 Tempo de pega – A NBR NM 9 (ABNT, 2003) define os tempos de início e fim de pega 

como os tempos decorridos após o contato inicial do cimento com a água de 

amassamento, necessários para uma argamassa atingir, respectivamente, a resistência à 

penetração igual a 3,4 MPa e 27,6 MPa. 

Falcão Bauer (2008) apresenta como propriedades do concreto endurecido: 

 Densidade – Parâmetro que varia conforme o processo de adensamento utilizado na 

fabricação do concreto com agregados normais e ainda com a proporção de água e de 

aço, no caso do concreto armado. 

 Permeabilidade – Característica que se exprime pela quantidade de água que atravessa 

uma superfície unitária, numa espessura unitária durante a unidade de tempo e sob 

pressão unitária.  

 Durabilidade – Propriedade condicionada pelo eventual ataque de agentes agressivos a 

que os elementos estejam sujeitos durante a vida em serviço. Sendo um conceito que 

deve ser entendido em termos relativos, proporcionados pelo conhecimento do 

comportamento desse material, sujeito a deterioração em maior ou menor grau frente a 

determinadas situações  

 Resistência mecânica – Capacidade do material de resistir às cargas impostas durante a 

sua vida útil, destacando-se as resistências à compressão, tração, flexão e cisalhamento. 

 Deformabilidade – Propriedade definida como a característica que um material possui 

para alterar sua forma como resposta às solicitações impostas, podendo ser permanente 

ou elástica, se houver retorno à forma original após a remoção das forças aplicadas. 

 Ductilidade – Característica definida como a capacidade do material de experimentar 

deformações inelásticas sem a perda de sua capacidade resistente, atingindo a ruptura 

após um considerável acúmulo de energia inelástica de deformação. A ductilidade é 

uma medida da capacidade do elemento estrutural se deformar antes que a ruptura 

ocorra. 

 Retração – Propriedade resultante da retração da pasta de cimento, que ao sofrer 

modificações de volume resultantes da movimentação da água, exerce tensões sobre o 

agregado, provocando fissuração no concreto, abrindo caminho para agressão de 
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agentes exteriores. É influenciada pela concentração de agregados, fator água/cimento, 

dimensões da peça e condições de cura. 

 Fluência – Propriedade definida por Neville (1997) como o aumento da deformação sob 

tensão constante, que pode se manifestar também pela redução progressiva da tensão 

quando a deformação é mantida constante, sendo denominada nesse caso relaxação. 

3.3. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Considerando a durabilidade como característica inerente de materiais de alto desempenho, 

Mehta e Monteiro (2014) citam que no desenvolvimento dos Concretos de Alto Desempenho, 

diversos pesquisadores demonstraram que misturas de concreto superplastificados, com 

proporções e cura adequadas e com relação água/cimento menor que 0,4 mostravam pouca ou 

nenhuma permeabilidade, propriedade mais desejada para a durabilidade de longo prazo em 

estruturas expostas a ambientes agressivos.  

Como dito anteriormente, a durabilidade é uma das propriedades mais desejadas do concreto, 

na medida em que possibilita o uso de uma estrutura durante um maior período de tempo, 

aumentando as vantagens de utilização deste material. Desta forma, a permeabilidade ganha 

cada vez mais importância como propriedade do concreto, visto que tem implicações diretas na 

deterioração do aço e consequentemente na durabilidade da estrutura como um todo. 

As principais falhas de desempenho citadas por Bauer, Vasconcelos e Granato (2017) 

provocadas pela presença de umidade não controlada nas edificações são corrosão de 

armaduras, eflorescências, degradação do concreto e argamassa, empolamento e bolhas em 

tintas, causando desconforto aos usuários e colocando em risco a integridade física das 

estruturas. 

Além de ser responsável por tantas manifestações patológicas, a umidade em estruturas de 

concreto representa um dos problemas mais difíceis de serem corrigidos na construção civil 

(PEREZ, 1985), gerando altos custos de manutenção e recuperação. Segundo Bauer, 

Vasconcelos e Granato (2017), o custo da impermeabilização na construção civil é estimado 

em 1% a 3% do custo total de uma obra, podendo, no entanto, gerar falhas com custos de 

reparação que ultrapassam 10% do custo total, já que geralmente envolvem retrabalhos com 

significativa dificuldade e sem garantia de solução e durabilidade, além de custos pouco 
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mensuráveis como depreciação do valor patrimonial, manchas em veículos e limitações de uso 

das áreas atingidas. 

Na busca pela redução desses problemas, existe atualmente uma grande variedade de sistemas 

de impermeabilização, com características específicas, restrições e especificidades, cuja 

escolha depende, por exemplo, das condições de aplicação, das solicitações a que serão 

submetidos, do tipo de exposição e até mesmo de disponibilidade de mão de obra e custo. 

A NBR 9575/2010 define impermeabilização como o conjunto de operações e técnicas 

construtivas (serviços), composto por urna ou mais camadas, que tem por finalidade proteger 

as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e da umidade. A norma classifica 

as impermeabilizações segundo o material constituinte principal em: 

 Cimentícios 

o Argamassa com aditivo impermeabilizante 

o Argamassa modificada com polímero 

o Argamassa polimérica 

o Cimento modificado com polímero 

 Asfálticos 

o Membrana de asfalto modificado sem adição de polímero 

o Membrana de asfalto elastomérico 

o Membrana de emulsão asfáltica 

o Membrana de asfalto elastomérico, em solução 

o Manta asfáltica 

 Poliméricos 

o Membrana elastoméricas; 

o Membrana de poliuretano; 
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o Membrana de poliuréia; 

o Membrana acrílica; 

o Manta de acetato de etilvinila (E.V.A) 

o Manta de policloreto de vinila (P.V.C) 

o Manta de polietileno de alta densidade (P.E.A.D) 

o Mantas elastoméricas 

Ainda segundo a NBR 9575/2010, a escolha do tipo adequado de impermeabilização é 

determinada segundo a solicitação imposta pelo fluido nas partes construtivas que requeiram 

estanqueidade, ocorrendo de quatro formas distintas: 

 Imposta pela água de percolação 

 Imposta pela água de condensação 

 Imposta pela umidade do solo 

 Imposta pelo fluido sob pressão unilateral ou bilateral 

Os sistemas de impermeabilização podem também ser classificados em rígidos ou flexíveis de 

acordo com seu comportamento em relação à movimentação estrutural, ou ainda de acordo com 

a aderência ao substrato. 

Com o grande número de opções de sistemas de impermeabilização disponíveis no mercado, a 

escolha da melhor alternativa será sempre dependente das especificidades de cada situação de 

aplicação. Nota-se, porém, que muitos dos sistemas de impermeabilização mais comumente 

utilizados na construção civil dependem diretamente da qualidade na execução, o que acaba por 

se tornar um risco na atual realidade brasileira, já que mesmo com a evolução percebida nos 

últimos anos ainda existe uma grande quantidade de mão de obra de baixa qualificação técnica 

no país, em especial fora dos grandes centros. Com isso, torna-se mais interessante a busca pela 

utilização de sistemas menos dependentes de uma mão de obra qualificada, como é o caso do 

uso de aditivos químicos incorporados ao concreto. Ressaltando-se, no entanto, que a 

impermeabilização não se resume ao uso de um único sistema de proteção. 
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3.4. ADITIVOS CRISTALIZANTES 

Segundo o Relatório sobre Aditivos Químicos do ACI (2010), os aditivos cristalizantes são 

classificados como PRAH (Aditivos Redutores de Permeabilidade para condições de Pressão 

Hidrostática) e geralmente incluem em sua composição: 

 Materiais químicos hidrofóbicos, responsáveis por produzirem um filme capaz de 

repelir a água nos poros do concreto, permitindo, no entanto, que os poros permaneçam 

fisicamente abertos. 

 Materiais sólidos finamente divididos, como fillers inertes ou quimicamente ativos, que 

agem aumentando a densidade e restringindo fisicamente a passagem de água através 

dos poros 

 Materiais cristalinos e compostos químicos ativos específicos, fornecidos em um 

substrato com cimento e areia, cuja natureza hidrofílica promove um aumento na 

densidade do Silicato de Cálcio Hidratado gerando depósitos que preenchem os poros 

e resistem à penetração da água 

Um exemplo deste tipo de aditivo é o Penetron Admix, material produzido no Brasil, mostrado 

na Figura 2, e cuja ficha técnica disponibilizada pelo fabricante define-o como um produto 

impermeabilizante por cristalização na forma de aditivo para concreto, apresentando em sua 

composição cimento Portland, areia de sílica ativa fina tratada e compostos químicos ativos. 

 

Figura 2. Exemplo de aditivo impermeabilizante PENETRON ADMIX. Fonte: Penetron 
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3.4.1. Mecanismo de ação 

Ourives (2009) explica que, ao contrário dos sistemas convencionais de impermeabilização por 

aderência, na impermeabilização do concreto por cristalização não há a formação de filme 

superficial sobre o concreto, o que torna este sistema mais resistente ao intemperismo e mesmo 

a águas agressivas. O autor cita que o processo de cristalização ocorre através da reação dos 

compostos químicos ativos com a umidade do concreto fresco e também no interior dos poros 

e fissuras com os produtos da hidratação do cimento, como o hidróxido de cálcio, alumínio, 

óxidos metálicos e sais, formando uma estrutura cristalina insolúvel nos poros e capilares do 

concreto, tornando-o permanentemente selado contra a penetração de água e agentes agressivos 

da atmosfera, mas permitindo ainda a passagem de vapor d’água, o que evita a formação de 

pressão de vapor dentro do concreto, como mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3. Processo de formação dos cristais no interior do concreto. (a) Poro ou fissura contendo umidade, produtos 

de hidratação do cimento e compostos químicos ativos do aditivo. (b) Início da formação de cristais a partir da 

reação dos compostos químicos ativos com a umidade e os produtos de hidratação. (c) Evolução da formação de 

cristais. (d) Selamento total da fissura ou poro pelo processo de cristalização integral do concreto. Fonte: MC-

Bauchemie 

O processo de cristalização permanece dormente na ausência de água. Dessa forma, o 

aparecimento de novas fissuras durante a utilização da estrutura é capaz de promover a 

retomada da formação de cristais no interior dessas fissuras impedindo o surgimento de novos 

caminhos para a passagem de água. Essa capacidade de selamento de fissuras é denominada de 
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autocicatrização e tem papel fundamental na eficiência da impermeabilização por cristalização, 

na medida em que torna a redução da permeabilidade um processo contínuo, que evolui durante 

a vida útil da estrutura. 

3.4.2. Influência nas propriedades do concreto 

Em um artigo publicado na revista Concreto nº 77 do IBRACON, Lema, Moraes e Ourives 

(2015) apresentam um estudo realizado no Chile para a verificação da durabilidade das 

estruturas pela impermeabilização por cristalização integral do concreto. 

Considerando a definição do ACI (2001) para a durabilidade do concreto como a capacidade 

para resistir à ação de intempéries, ataques químicos, abrasão ou qualquer outro processo de 

degradação, o estudo avaliou diversos parâmetros do concreto que se relacionam direta ou 

indiretamente com esta característica. 

O estudo envolveu a incorporação de aditivo cristalizante em concretos produzidos com 

diferentes tipos de cimento (Cimento Portland pozolânico e cimento Portland com adições de 

escória) e diferentes tipos de agregados, provenientes de regiões do norte e sul do Chile. 

Em sua conclusão, o estudo buscou identificar as propriedades do concreto que sofreram 

influência da presença do cristalizante na composição do traço. Algumas das principais 

propriedades listadas e as conclusões do estudo estão apresentadas a seguir: 

 Impermeabilização: Foi identificado que o concreto com aditivos de cristalização 

apresentou entre 30 a 40% menos penetração de água sob pressão em comparação com 

o concreto de referência. Essa redução, no entanto, foi identificada para idades 

superiores aos 28 dias recomendados nos ensaios (63 e 92 dias), indicando que o 

processo de cristalização continua a ocorrer ao longo do tempo. 

 Retração por secagem: O concreto com aditivos de cristalização apresentou 24% menos 

retração por secagem 

 Resistência a sulfatos: O concreto com aditivos de cristalização não apresentou 

expansão de volume provocada pela exposição a sulfatos, como ocorreu com o concreto 

de referência 
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 Absorção capilar: O concreto com aditivos de cristalização apresentou valores 10 vezes 

menores de absorção capilar do que o limite indicado por norma para ambientes severos 

com espessura de cobrimento de 30 mm. Enquanto o concreto de referência não atendeu 

a este limite. 

 Difusão de cloreto: O concreto com aditivos de cristalização apresentou valores de 

coeficiente de difusão de cloreto 50% menores do que o concreto de referência, 

resultando em vida útil 4,7 vezes maior. 

 Autocicatrização de corpos-de-prova fissurados: O concreto com aditivos de 

cristalização formou cristais nas fissuras dos corpos-de-prova restaurando a 

impermeabilidade em mais de 95%, enquanto o concreto de referência foi capaz de 

reduzir a taxa de percolação em apenas 60% na mesma idade. 

 Resistência à compressão: Foi identificado um aumento de 13% na resistência a 

compressão do concreto com aditivos de cristalização em comparação com o concreto 

de referência. 

Com isso, o estudo considerou que o uso de aditivos de cristalização tem a capacidade de 

otimizar o traço do concreto, removendo a necessidade de superdimensionamento para 

durabilidade, reduzindo manifestações patológicas, aumentando a vida útil e reduzindo custos 

da estrutura e eliminando a utilização de outros aditivos voltados para durabilidade. 

3.5. PARÂMETROS DE ANÁLISE E ENSAIOS DE 

QUALIFICAÇÃO 

A NBR 12655 (ABNT, 2015) cita que a composição do concreto e a escolha dos materiais 

componentes devem satisfazer as exigências desta norma para o concreto fresco e endurecido, 

observando: consistência, massa específica, resistência, durabilidade, proteção das barras de 

aço quanto à corrosão e o sistema construtivo escolhido para a obra. 

Outros parâmetros comumente utilizados na avaliação das características do concreto são 

plasticidade, trabalhabilidade, exsudação e tempo de pega para o estado fresco e densidade, 

permeabilidade, deformabilidade, ductilidade, retração e fluência para o estado endurecido. 
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A NBR 12654 (ABNT, 2002) cita que para o concreto em estado fresco devem ser realizados 

os seguintes ensaios: 

 Consistência – NBR NM 67:1998 

 Tempos de pega – NBR NM 9:2003 

 Massa específica – NBR 9833:2009 

 Teor de ar incorporado – NBR 9833:2009 

 Exsudação – ASTM-C 232 

 Perda de abatimento – NBR 10342:2012 

E para o concreto endurecido, devem ser realizados os seguintes ensaios: 

 Massa específica – NBR 9778:2009 

 Resistência à compressão axial – NBR 5739:2018 

 Resistência à tração por compressão diametral – NBR 7212:2012 

 Resistência à tração na flexão – NBR 12142:2010 

Existem ainda outros ensaios de qualificação de alguns parâmetros do concreto endurecido 

 Coeficiente de permeabilidade – NBR 10786:2013 

 Absorção de água por capilaridade – NBR 9779:2012 

 Penetração de água sob pressão – NBR 10787:2011 

 Dilatação térmica linear – NBR 12815:2012 

 Condutividade térmica – NBR 12820:2012 

 Fluência – NBR 8224:2012 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste trabalho teve como ponto de partida, o levantamento da revisão 

bibliográfica sobre o tema escolhido, a fim de se obter um consistente embasamento teórico 

acerca dos materiais e processos que estão relacionados à utilização dos aditivos cristalizantes 

para impermeabilização do concreto. Para tanto realizou-se uma pesquisa bibliográfica com 

consulta a livros, artigos e periódicos técnicos, além de outros estudos similares já realizados 

anteriormente, para o levantamento de informações a respeito do concreto, como sua 

composição, características e propriedades, a respeito dos processos de impermeabilização e 

dos aditivos cristalizantes especificamente, como sua origem, composição e forma de ação, e 

das normas técnicas que abordam a caracterização e qualificação dos materiais e sistemas 

relacionados ao tema de estudo. 

Durante a elaboração da revisão bibliográfica foram identificados os principais aditivos 

cristalizantes presentes no mercado brasileiro e obteve-se a oportunidade de contato com a 

empresa PENETRON BRASIL, uma importante indústria do mercado de impermeabilização, 

responsável pela produção de um dos principais aditivos cristalizantes disponíveis no país. 

Após o contato, a empresa se dispôs a apoiar o trabalho, fornecendo gratuitamente o aditivo 

cristalizante e indicando obras e fornecedores que utilizavam o produto na região de Goiânia. 

Com isso, foi possível também obter o apoio de uma das concreteiras responsáveis pelo 

fornecimento de concreto com aditivo cristalizante para obras da região. 

Diante dessas informações e buscando-se concentrar os esforços da pesquisa nas propriedades 

de impermeabilização do concreto, optou-se por analisar o mesmo concreto fornecido pela 

concreteira em uma obra executada em Goiânia, em que foi utilizado o aditivo cristalizante. 

Após a definição dos materiais utilizados, foram rodados dois traços de concreto no laboratório 

de materiais da UFG, produzindo-se os corpos-de-prova que foram utilizados para a realização 

dos ensaios de análise definidos neste trabalho. 
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4.1. SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

BÁSICOS 

Seguindo o objetivo geral de avaliar a influência dos aditivos cristalizantes, era necessária a 

caracterização dos materiais básicos componentes do concreto. Para tanto, o apoio da 

concreteira REALMIX ao trabalho foi importante na medida em que possibilitou a obtenção 

gratuita dos materiais e também as informações sobre os ensaios de caracterização de cada 

material. 

Foram disponibilizados os seguintes materiais: 

 Cimento CPIIF-40 

 Brita 01 

 Areia Natural 

 Areia Artificial 

 Aditivo Polifuncional 

A seguir são apresentados os resultados dos ensaios de caracterização disponibilizados para 

cada material. 

4.1.1. Caracterização do Cimento 

A caracterização do Cimento Portland é obtida através de ensaios realizados pelo fabricante e 

disponibilizadas para a concreteira através de laudo técnico de caracterização por lote de 

produto vendido. O laudo apresentado contempla informações de teores de químicos, finura, 

blaine, tempo de pega, expansibilidade e resistência à compressão, porém, para este trabalho o 

principal parâmetro definido para a caracterização do cimento foi o índice de finura, obtido 

pelos procedimentos descritos na norma NBR 11579 – Cimento Portland – Determinação do 

índice de finura por meio da peneira 75 µm (nº 200) (ABNT, 2013). 

Para o cimento utilizado neste trabalho (CPIIF-40) o laudo de caracterização informou os 

parâmetros apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Propriedades físicas do Cimento Portland utilizado 

Propriedade Valor 
Índice de finura médio (%) 0,1 

Massa específica (g/cm³) 3,05 

4.1.2. Caracterização dos agregados 

A caracterização dos agregados miúdos e graúdos é dada por ensaios realizados pela própria 

concreteira para cada lote de material adquirido, através da determinação da composição 

granulométrica de acordo com os procedimentos indicados na norma NBR NM 248: Agregados 

– Determinação da composição granulométrica (ABNT, 2003) e pela determinação da massa 

específica dos agregados de acordo com as normas NBR NM 52 – Agregado miúdo – 

Determinação da massa específica e massa específica aparente (ABNT, 2009) e NBR 6458 – 

Grãos de pedregulho retidos na peneira de abertura 4,8 mm – Determinação da massa 

específica, da massa específica aparente e da absorção de água (ABNT, 2017). 

Os resultados de caracterização de cada material são apresentados a seguir nas Tabelas 2 a 8. 

 Brita 1: 

Tabela 2. Resultados da Composição granulométrica do agregado graúdo 

Peneiras ABNT (mm) 
Média Porcentagem 

Retida Individual (%) 
Média Porcentagem 

Retida Acumulada (%) 
19 0,0 0,0 

12,5 90,1 90,1 
9,5 7,1 97,2 
6,3 2,2 99,4 

4,75 0,2 99,5 
2,36 0,1 99,6 
1,18 0,0 99,6 
0,15 0,1 99,7 

fundo 0,2 99,9 

Tabela 3. Propriedades definidas pelos ensaios de caracterização do agregado graúdo 

Propriedade Valor 
Módulo de Finura 0,069 

Dimensão Máxima Característica (mm) 19 
Massa específica (g/cm³) 2,91 

Massa específica saturada superfície seca (g/cm³) 2,92 
Massa aparente (g/cm³) 2,94 
Absorção de água (%) 0,31 
Massa Unitária (g/cm³) 1,43 
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 Areia Artificial: 

Tabela 4. Resultados da Composição granulométrica do agregado miúdo Areia Artificial 

Peneiras ABNT (mm) 
Média Porcentagem 

Retida Individual (%) 
Média Porcentagem 

Retida Acumulada (%) 
9,5 0,2% 0,2% 

*6,3 0,4% 0,6% 
4,75 0,7% 1,3% 
2,36 20,9% 22,2% 
1,18 21,9% 44,1% 
0,6 16,8% 60,9% 
0,3 14,5% 75,3% 

0,15 11,8% 87,1% 
*Fundo 12,7% 99,8% 

Tabela 5. Propriedades definidas pelos ensaios de caracterização do agregado miúdo Areia Artificial 

Propriedade Valor 
Módulo de Finura 2,91 

Dimensão Máxima Característica (mm) 4,75 
Massa específica (g/cm³) 2,77 
Massa Unitária (g/cm³) 1,54 

 Areia Natural: 

Tabela 6. Resultados da Composição granulométrica do agregado miúdo Areia Natural 

Peneiras ABNT (mm) 
Média Porcentagem 

Retida Individual (%) 
Média Porcentagem 

Retida Acumulada (%) 
9,5 0,1% 0,1% 

*6,3 0,1% 0,2% 
4,75 0,1% 0,2% 
2,36 1,3% 1,5% 
1,18 4,6% 6,2% 
0,6 13,3% 19,4% 
0,3 30,6% 50,0% 

0,15 44,4% 94,4% 
*Fundo 5,2% 99,6% 

Tabela 7. Propriedades definidas pelos ensaios de caracterização do agregado miúdo Areia Natural 

Propriedade Valor 
Módulo de Finura 1,72 

Dimensão Máxima Característica (mm) 2,36 
Massa específica (g/cm³) 2,62 
Massa Unitária (g/cm³) 1,50 

4.1.3. Caracterização do aditivo polifuncional 

A caracterização do aditivo polifuncional é obtida através de ensaios fornecidos pelo fabricante 

do produto e disponibilizadas à concreteira por meio de um certificado de análise. Os ensaios 
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de caracterização são realizados de acordo com os métodos descritos na NBR 10908:2008 

Aditivos para argamassa e concreto - Ensaios de caracterização. 

Os resultados dos ensaios de caracterização do lote do aditivo polifuncional utilizado neste 

trabalho (BASF MasterMix 182) são apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8. Propriedades físicas do aditivo polifuncional 

Propriedade Valor 
Densidade (g/cm³) 1,116 

Teor de Sólidos (%) 25,45 
pH 5,91 

4.2. DOSAGEM DO CONCRETO 

Assim como ocorreu com a caracterização dos materiais, o apoio da concreteira permitiu a 

obtenção das informações a respeito do traço do concreto utilizado. Desta forma, foi possível 

obter o traço real de concreto utilizado em uma importante obra da região, em que foi aplicado 

o aditivo cristalizante, a Estação de Tratamento de Esgotos de Aparecida de Goiânia. 

O traço básico utilizado como referência para a análise deste trabalho está apresentado na 

Tabela 9, com valores em massa, para a produção de 1 m³ de concreto. 

Tabela 9. Traço básico de concreto utilizado como referência para este estudo. 

Material Peso (kg) 
Cimento 481 

Areia Natural 115 
Areia Artificial 465 

Brita 1 1060 
Aditivo Polifuncional 3,4 

Água 202 

4.3. ENSAIOS PARA ANÁLISE DE DESEMPENHO DO 

CONCRETO 

Após a determinação do traço básico de concreto, foram rodados em laboratório um traço de 

controle, sem aditivo cristalizante, e um traço experimental com uso de aditivo cristalizante na 

proporção de 0,8% em relação à massa de cimento, de acordo com a orientação do fabricante. 

Os traços foram rodados com volume suficiente para a moldagem dos corpos-de-prova 

necessários para a realização dos ensaios de qualificação disponíveis no Laboratório de 
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Materiais de Construção da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal 

de Goiás e definidos conforme o plano de ensaio apresentado na Tabela 10. Para cada tipo 

ensaio foram moldados corpos-de-prova excedentes que possibilitassem a realização de pelo 

menos um ensaio futuro. 

Tabela 10. Plano de ensaios do estudo 

Ensaio  Preparação dos corpos-de-prova 

Resistência à compressão axial – ABNT 

NBR 5739/2007 

 Moldagem de 2 CPs x 3 idades = 6 

CPs (∅ 100x200 mm) 

 Rompimento em prensa hidráulica 

com 7 e 28 dias 

Absorção de água pelo método do 

cachimbo – Método de Teste RILEM 11.4 

 Moldagem de 1 CP x 2 idades = 2 CPs 

(∅ 100x200 mm) 

 Cura submersa até os 21 dias. 

Secagem natural até os 28 dias 

 Fixação do cachimbo, 

preenchimento com água. 

 Leituras com 5, 10, 15, 30 e 60 

minutos. 

Absorção de água por imersão – ABNT 

NBR 9778/1987 

 Moldagem de 1 CP x 2 idades = 2 CPs 

(∅ 100x200 mm) 

 Cura submersa até os 21 dias. 

Secagem natural até os 28 dias. 

 Determinação da massa ao ar. 

Secagem em estufa por 72h e 

determinação massa seca. 

 Imersão em água (1/3 da altura nas 

primeiras 4h, 2/3 nas 4h 

subsequentes e imersão completa 

até completar 72h) 

 Determinação massas imersas com 

24h, 48h e 72h. 
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Absorção de água por capilaridade – 

ABNT NBR 9779/1995 

 Moldagem de 3 CPs x 1 idade = 3 CPs 

(∅ 100x200 mm) 

 Cura submersa até os 21 dias. 

Secagem natural até os 28 dias. 

 Determinação da massa ao ar. 

Secagem em estufa por 72h e 

determinação da massa seca. 

 Imersão parcial com nível de água 

de 5mm acima da face inferior. 

 Determinação da massa com 3h, 6h, 

24h, 48h, 72h. 

Assim, o volume de concreto e a quantidade de materiais necessários para a realização dos 

ensaios foram determinados conforme a Tabela 11. 

Tabela 11. Volume de concreto necessário para a realização dos ensaios 

Ensaio Corpos-de-prova Volume 
Resistência à compressão 6 CPs (∅ 100x200 mm) 9,43 Litros 

Absorção - Método do cachimbo 2 CPs (∅ 100x200 mm) 3,15 Litros 
Absorção por Imersão 2 CPs (∅ 100x200 mm) 3,15 Litros 

Absorção por Capilaridade 3 CPs (∅ 100x200 mm) 4,72 Litros 
Volume Total  20,43 Litros 

Com base nesses valores, optou-se por produzir um volume de 30 litros de concreto em cada 

traço estudado, conforme as quantidades apresentadas na Tabela 12. 

Tabela 12. Quantidades de materiais necessárias para a produção de traço com 30 litros de concreto 

Material Peso 
Cimento 14,5 kg 

Areia Natural 3,45 kg 
Areia Artificial 14 kg 

Brita 1 31,8 kg 
Aditivo Polifuncional 102 g 

Água 6 kg 

Dessa forma, a relação água cimento obtida nos dois traços é 0,4138. O aditivo cristalizante, 

fornecido em forma de pó, foi utilizado conforme dosagem indicada pelo fabricante, de 0,8% 

em relação à massa de cimento, 116 g para o traço com 30 litros, dando, portanto, ao traço 

experimental uma maior quantidade de finos. 
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As figuras 4 e 5 apresentam, respectivamente, os materiais utilizados para a produção do traço 

de concreto e o detalhe do aditivo cristalizante, que foi utilizado junto com o cimento. 

 

Figura 4. Materiais utilizados para produzir o traço de controle. 

 

Figura 5. Detalhe do aditivo cristalizante misturado ao cimento 
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4.3.1. Concreto em estado fresco 

4.3.1.1. Perda de abatimento 

A análise da consistência das amostras de concreto foi realizada através da determinação da 

perda de abatimento do tronco de cone conforme procedimentos descritos na norma NBR 10342 

– Concreto – Perda de abatimento – Método de ensaio (ABNT, 2012), utilizando-se os 

equipamentos apresentados na Figura 6. 

 

Figura 6. Equipamentos para ensaio de perda de abatimento. Placa de base, molde tronco cônico e haste de 

adensamento. 

O procedimento de determinação da perda de abatimento foi iniciado umedecendo-se o molde 

tronco cônico e a placa de base para em seguida realizar o preenchimento do molde com o 

concreto, em três camadas de aproximadamente um terço da altura do molde, realizando-se a 

compactação de cada camada com 25 golpes da haste de adensamento. 

Após o adensamento da terceira e última camada, a superfície do concreto foi rasada e o molde 

foi levantado cuidadosamente em posição vertical, em movimento lento e constante para evitar 

movimentos de torção lateral no concreto. 
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Em seguida, o molde retirado foi colocado ao lado do corpo de prova para possibilitar a 

determinação da perda de abatimento pela diferença de altura entre o molde e o corpo de prova, 

como apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7. Determinação da perda de abatimento. 

4.3.2. Concreto em estado endurecido 

Para a realização dos ensaios com concreto endurecido foram moldados 13 corpos-de-prova 

cilíndricos com dimensões de 100 x 200 mm para cada traço estudado, conforme os 

procedimentos descritos na norma ABNT NBR 5738 – Concreto – Procedimento para 

moldagem e cura de corpos-de-prova. 

O procedimento de moldagem dos corpos-de-prova foi iniciado com a preparação dos moldes 

com óleo mineral e realizado em duas etapas, com preenchimento inicial até a metade da altura 

e adensamento por 5 segundos em mesa vibratória e em seguida preenchendo a segunda metade 

e realizando novo adensamento por 5 segundos. A Figura 8 apresenta a primeira etapa de 

preenchimento e adensamento dos corpos-de-prova. 
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Figura 8. Preparação e adensamento dos corpos-de-prova em mesa vibratória. (a) Preenchimento inicial até a 

metade da altura. (b) Adensamento após vibração por 5 segundos. 

Após a moldagem e adensamento na mesa vibratória os corpos-de-prova foram identificados, 

conforme a Figura 9. 

 

Figura 9. Corpos-de-prova moldados para cada traço. 
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4.3.2.1. Resistência à compressão 

A determinação da resistência à compressão das amostras de concreto foi feita por meio do 

rompimento de corpos-de-prova por compressão axial, nas idades de 7 e 28 dias, de acordo com 

os procedimentos descritos na NBR 5739 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-

prova cilíndricos (ABNT, 2018). 

Seguindo os procedimentos determinados na norma, foi necessário realizar a preparação das 

bases de cada corpo de prova para se obter uma superfície plana e perpendicular ao seu eixo. 

Para tanto, utilizou-se o método de retificação, que consistiu na remoção de uma fina camada 

de material do topo do corpo de prova através da utilização de um disco de corte diamantado. 

A Figura 10 apresenta o procedimento de retificação dos corpos-de-prova. 

 

Figura 10. (a) Preparação da base do corpo de prova pelo método da retificação. (b) Corpo de prova com superfície 

retificada. 

Após a retificação, os corpos-de-prova foram submetidos a compressão axial em uma prensa 

hidráulica (Figura 11) capaz de indicar a força necessária (em tf) para a ruptura do concreto. 

Com a informação da força aplicada e a área da seção transversal dos corpos-de-prova foi então 

possível determinar os valores de tensão de resistência à compressão de cada corpo-de-prova, 

através da seguinte equação: 

𝑓𝑐𝑘 (𝑀𝑃𝑎) = 𝐹(𝑡)×1000𝐴𝑠(𝑐𝑚2) × 10,194                                            (4.1) 
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Figura 11. Ensaio de resistência à compressão axial em prensa hidráulica. 

4.3.2.2. Absorção de água por imersão 

Para a determinação da absorção de água por imersão foram seguidos os procedimentos 

descritos na NBR 9778 – Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da absorção de 

água por imersão, índice de vazios e massa específica (ABNT, 2009). 

Inicialmente os corpos-de-prova, que estavam submetidos a cura úmida, foram colocados em 

estufa à temperatura de 105 °C por 72h para que ficassem completamente secos, tendo suas 

massas aferidas em 24h, 48h e 72h. A massa registrada após 72h foi considerada como a massa 

do corpo-de-prova seco em estufa (Ms). A Figura 12 apresenta os corpos-de-prova colocados 

na estufa. 
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Figura 12. Corpos-de-prova colocados em estufa para secagem nos ensaios de absorção de água. 

Completada a secagem em estufa, deu-se início ao procedimento de imersão dos corpos-de-

prova em água à temperatura de (23 ± 2) °C durante 72h. O procedimento de imersão foi 

composto por 3 etapas, com imersão de 1/3 do volume nas primeiras 4h, 2/3 nas 4h 

subsequentes e imersão completa até o fim do período de 72h, como mostrado na Figura 13.  

 

Figura 13. Procedimento de imersão dos corpos-de-prova em 3 etapas. (a) Imersão de 1/3 da altura durante 24h. 

(b) Imersão de 2/3 até 48h. (b) Imersão completa até o fim das 72h. 

As massas foram aferidas em 24h, 48h e 72h, sendo esta última registrada como a massa do 

corpo-de-prova saturado (Msat). Em seguida, realizou-se a pesagem em balança hidrostática 

obtendo-se a massa da amostra imersa em água (Mi), como apresentado na Figura 14. 



Influência dos aditivos cristalizantes na impermeabilização do concreto com a utilização de materiais da...     47 

E. T. A. ALPES 

 

Figura 14. Balança Hidrostática para determinação da massa imersa. 

A partir da obtenção dos três dados, massa da amostra seca em estufa (Ms), massa da amostra 

saturada (Msat) e massa da amostra imersa (Mi) procedeu-se a determinação da absorção, índice 

de vazios e massas específicas seca e saturada, através dos seguintes cálculos. 

 Absorção (A) após imersão em água à temperatura de (23 ± 2) °C, em porcentagem 

𝐴 = 𝑚𝑠𝑎𝑡−𝑚𝑠𝑚𝑠 × 100                                                      (4.2) 

 Índice de Vazios (Iv) após saturação em água 

𝐼𝑣 = 𝑚𝑠𝑎𝑡−𝑚𝑠𝑚𝑠𝑎𝑡−𝑚𝑖 × 100                                                      (4.3) 

 Massa Específica da amostra seca (ρs) 

𝜌𝑠 = 𝑚𝑠𝑚𝑠𝑎𝑡−𝑚𝑖                                                               (4.4) 
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 Massa Específica da amostra saturada (ρsat) 

𝜌𝑠𝑎𝑡 = 𝑚𝑠𝑎𝑡𝑚𝑠𝑎𝑡−𝑚𝑖                                                      (4.5) 

 Massa Específica real (ρr) 

𝜌𝑟 = 𝑚𝑠𝑚𝑠−𝑚𝑖                                                            (4.6) 

4.3.2.3. Absorção de água por capilaridade 

A determinação da absorção de água foi realizada também através do método de ascensão 

capilar de acordo com os procedimentos descritos na NBR 9779 – Argamassa e concreto 

endurecidos – Determinação da absorção de água por capilaridade (ABNT, 2012). 

Assim como no método por imersão os corpos-de-prova foram submetidos à secagem em estufa 

à temperatura de 105 °C por 72h, de modo a atingirem a constância de massa. Após serem 

retirados da estufa os corpos-de-prova foram resfriados até a temperatura ambiente e tiveram 

suas massas secas registradas (B). 

Em seguida deu-se início ao procedimento de imersão parcial dos corpos-de-prova em água, 

posicionando-os em um recipiente de modo que o nível de água estivesse a (5 ± 1) mm acima 

de suas faces inferiores, como mostra a Figura 15. 

 

Figura 15. Corpos-de-prova submetidos à imersão parcial em lamina d’água de 5 mm. 
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Com os corpos-de-prova em contato constante com a lâmina de água foram determinadas as 

massas com 3h, 6h, 24h, 48h e 72h, sempre enxugando-os previamente com pano úmido para 

remover o excesso de água superficial. A massa obtida após a última medição foi registrada 

como massa do corpo-de-prova que permanece com uma das faces em contato com água 

durante 72h (A) e utilizada para a determinação da absorção de água por capilaridade (C), em 

g/cm², através da equação: 

𝐶 = 𝐴−𝐵𝑆                                                                    (4.7) 

Onde S é a área da seção transversal do corpo-de-prova em cm². 

Após a última etapa de determinação de massa os corpos-de-prova foram rompidos por 

compressão diametral conforme a norma NBR 7222, para possibilitar a avaliação da 

distribuição de água em seu interior, com o registro da altura da ascensão capilar máxima, em 

centímetros, e da distribuição interna da água absorvida, como apresentado na Figura 16. 

 

Figura 16. Corpos-de-prova rompidos diametralmente para observação da ascensão capilar 

4.3.2.4. Permeabilidade pelo método do Cachimbo 

Para este trabalho, optou-se também por se realizar a análise de permeabilidade das amostras 

de concreto pelo método do Cachimbo de Permeabilidade. O ensaio de permeabilidade pelo 

método do cachimbo mede a quantidade de água absorvida por uma superfície de concreto 
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durante um período de tempo e, apesar de ser um ensaio simples, não é normalizado no Brasil. 

Dessa forma, este ensaio foi realizado de acordo com os procedimentos propostos pela Réunion 

Internationale des Laboratoires d’Essais et de Recherches sur les Matériaux et les 

Constructions – RILEM, e descritos pelo RILEM Test Method 11.4 (GALE, 1987). 

Inicialmente, os corpos-de-prova foram deixados à temperatura ambiente por 72h para secarem 

naturalmente e depois foram preparados para o ensaio através da fixação dos cachimbos de 

permeabilidade sobre suas superfícies com a utilização de massa de calafetar, um material 

maleável capaz de promover uma boa fixação e garantir a vedação da interface entre o vidro e 

o concreto. Para isso, modelou-se a massa de calafetar numa forma cilíndrica de modo a se 

envolver toda a circunferência do cachimbo, como mostra a Figura 17. Em seguida o cachimbo 

foi pressionado contra a superfície do corpo-de-prova até a sua completa fixação, como 

apresentado na Figura 18. 

 

Figura 17. Preparação da massa de calafetar sobre os cachimbos de permeabilidade 

 

Figura 18. Cachimbos de vidro fixados na superfície dos corpos-de-prova para execução de ensaio de 

permeabilidade. 
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O procedimento de ensaio foi iniciado preenchendo-se o cachimbo com água até a marca de 0 

mL e realizando-se leituras para 5, 10, 15, 20, 30 e 60 min, como indicado pelo Método RILEM 

11.4 e também leituras para 2, 3, 4, 5, 8, 18 e 24h que possibilitaram uma melhor comparação 

da absorção de água dos corpos-de-prova. 

A permeabilidade do concreto pelo Método do Cachimbo foi obtida pela diferença de volume 

inicial e as leituras feitas em cada horário. 
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5. ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS 

Com a realização dos procedimentos e ensaios descritos no capítulo anterior foi possível, como 

definido nos objetivos deste estudo, a elaboração de uma análise comparativa da influência da 

utilização de aditivo cristalizante nas características e propriedades do concreto produzido com 

os materiais da região. 

Os resultados obtidos em cada ensaio e suas respectivas análises são apresentados a seguir.  

5.1. PERDA DE ABATIMENTO 

Para cada um dos dois traços de concreto produzidos para este estudo, foi medida consistência 

pelo método do abatimento. Os resultados são apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13. Perda de Abatimento dos concretos produzidos 

Concreto Perda de Abatimento (cm) 
Sem aditivo 12,0 
Com aditivo 11,5 

Diferença 
Relativa (%) 

- 4,16 

Observa-se que os dois traços apresentaram valores de perda de abatimento muito próximos, 

com a variação estando dentro dos limites estabelecidos para a definição de uma mesma classe 

de perda de abatimento, que é de 2 cm para mais ou para menos. Assim, pode-se inferir que o 

uso do aditivo cristalizante não provocou alteração na consistência do concreto. 

5.2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

Os resultados obtidos pelos ensaios de compressão axial são apresentados na Tabela 14 e no 

Gráfico 1, tendo sido considerados apenas as maiores leituras para cada traço. 

Tabela 14. Resistência à compressão dos dois traços estudados 

Concreto Fck, 7 dias (MPa) Fck, 28 dias (MPa) 
Sem aditivo 30,48 36,85 
Com Aditivo 32,22 39,09 

Diferença 
Relativa (%) 

+ 5,71 + 6,08 
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Gráfico 1. Resistência à compressão dos dois traços 

 

Observa-se que os valores de resistência à compressão também estiveram próximos, tendo sido 

maiores no traço com aditivo, tanto para a idade de 7 dias quanto para 28 dias.  

Desta forma, apesar de as diferenças não terem sido significativas, próximas de 6%, pôde-se 

perceber que o uso do aditivo cristalizante não gerou prejuízo algum ao ganho de resistência à 

compressão do concreto, que é um fator primordial para este material. O crescimento de 

resistência identificado nos ensaios está em consonância com os estudos anteriores consultados 

na bibliografia e pode ser decorrente da formação de cristais no interior dos poros do concreto, 

que reduziria a sua porosidade, aumentando a sua resistência. 

5.3. ABSORÇÃO POR IMERSÃO, ÍNDICE DE VAZIOS E MASSA 

ESPECÍFICA 

Com a determinação das massas dos corpos-de-prova secos, saturados e imersos foi possível a 

obtenção dos valores médios de absorção por imersão, índice de vazios e massas específicas de 

cada traço conforme apresentado na Tabela 15.  
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Tabela 15. Absorção por imersão, índice de vazios e massas específicas 

Concreto 
Absorção 

(%) 
Índice de 

Vazios (%) 
Massa Específica 

Seca 
Massa Específica 

Saturada 
Massa 

Específica Real 
Sem aditivo 6,09 14,43 2,37 2,51 2,77 
Com aditivo 5,73 13,70 2,39 2,53 2,77 

Diferença 
relativa (%) 

- 5,95 - 5,07 + 0,94 + 0,60 + 0,09 

Os resultados obtidos demonstram que o uso do aditivo cristalizante foi capaz de promover, 

ainda que de maneira pouco significativa, uma redução da absorção de água por imersão. Esta 

redução de absorção foi também acompanhada de uma redução no índice de vazios, o que é 

esperado, visto que as duas características estão diretamente relacionadas. Com variações 

menores que 1% pode-se dizer que não houve alteração nas massas específicas calculadas. 

5.4. ABSORÇÃO POR CAPILARIDADE 

A absorção pelo método da capilaridade forneceu resultados da capacidade de absorção de água 

do concreto pelo fenômeno da ascensão capilar ao longo do tempo. Para efeito de cálculo, foi 

considerada a média das massas obtidas após 72h de contato com a lâmina d’água. Os resultados 

são apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16. Absorção por capilaridade 

Concreto Absorção por Capilaridade (%) 
Sem aditivo 2,80 
Com aditivo 2,66 

Diferença Relativa (%) - 5,03 
 

Novamente, os resultados dos ensaios demonstraram a capacidade do aditivo cristalizante em 

reduzir a absorção de água por capilaridade do concreto. Essa redução, porém, mais uma vez 

foi pouco significativa para a idade de 28 dias. Como indica a bibliografia, é esperado que o 

processo de cristalização continue a evoluir com o passar do tempo, à medida que os 

componentes do aditivo reajam com a umidade e os produtos de hidratação do cimento, 

promovendo uma redução mais significativa dos valores de absorção. 

5.5. PERMEABILIDADE PELO MÉTODO DO CACHIMBO 

Com o ensaio do Método do Cachimbo foram obtidos os valores de permeabilidade de cada 

traço ao longo do tempo, apresentados na Tabela 17 e no Gráfico 2. 
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Tabela 17. Valores de permeabilidade pelo Método do Cachimbo 

Tempo 
Permeabilidade (mL) 

Sem aditivo Com aditivo 
5 min 0 0 

10 min 0 0 
15 min 0,05 0 
20 min 0,1 0 
30 min 0,1 0,05 
1 hora 0,15 0,1 
2 horas 0,2 0,1 
3 horas 0,2 0,15 
4 horas 0,25 0,2 
5 horas 0,3 0,2 
8 horas 0,3 0,2 
18 horas 0,5 0,35 
24 horas 0,6 0,4 

Diferença 
Relativa 

(%) 
- 33,3 

 

Gráfico 2. Valores de permeabilidade pelo Método do Cachimbo. Fonte: Autor 

 

Os valores obtidos neste ensaio e o comportamento do gráfico gerado mostram uma diferença 

mais significativa entre os dois traços de concreto, do que as diferenças encontradas nos 

resultados obtidos nos outros ensaios, indicando assim que o uso do aditivo cristalizante foi 

capaz de promover uma redução mais efetiva na permeabilidade da superfície de concreto do 

que na absorção de água por imersão e capilaridade. 
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5.6. RESUMO DOS RESULTADOS 

Para melhor visualização da influência do uso do aditivo cristalizante sobre as propriedades do 

concreto identificada a partir do desenvolvimento deste trabalho, a Tabela 18 apresenta o 

resumos dos resultados obtidos em cada ensaio e as diferenças encontradas entre o traço de 

referência, sem aditivo, e o traço experimental, com aditivo. 

Tabela 18. Resumo dos resultados obtidos. Fonte: Autor 

 Ensaio 
Concreto sem 

aditivo 
Concreto com 

aditivo 
Diferença Relativa  

Estado Fresco 
Perda de 

abatimento (NBR 
10342) 

12,0 cm 11,5 cm - 4,16 % 

Estado 
Endurecido 

Resistência à 
compressão aos 7 
dias (NBR 5739) 

30,48 MPa 32,22 MPa  + 5,71 

Resistência à 
compressão aos 28 
dias (NBR 5739) 

36,85 MPa 39,09 MPa + 6,08 

Absorção de água 
por imersão (NBR 

9778) 
6,09 % 5,73 % - 5,95% 

Índice de Vazios 
(NBR 9778) 

14,43 % 13,70 % - 5,07 % 

Absorção de água 
por capilaridade 

(NBR 9779) 
2,80 % 2,66 % - 5,03 % 

Permeabilidade em 
24h pelo Método 

do Cachimbo 
(RILEM 11.4) 

0,6 mL 0,4 mL - 33,33 % 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o objetivo principal de avaliar a influência do aditivo cristalizante nas propriedades do 

concreto, em especial suas propriedades de permeabilidade, a realização deste estudou buscou 

avaliar o uso do aditivo cristalizante como mais uma alternativa viável de impermeabilização 

de estruturas de concreto na região de Goiânia. 

Dessa forma, a análise dos resultados obtidos nos ensaios realizados neste trabalho, bem como 

as informações levantadas durante o seu desenvolvimento teórico, possibilitaram a elaboração 

de algumas considerações finais, listadas a seguir. 

 A utilização do aditivo cristalizante não provocou alteração nas características de 

consistência do concreto em estado fresco, visto que a variação de valores de perda de 

abatimento esteve dentro dos limites de 2 cm. 

 O aditivo cristalizante promoveu um aumento da resistência à compressão do concreto 

da ordem de 5,71%. Essa alteração configura-se em um interessante efeito positivo na 

utilização do aditivo cristalizante na medida em que potencializa uma característica de 

grande importância nas principais aplicações do concreto. 

 As reduções da taxa de absorção de água e do índice de vazios observadas no traço 

contendo aditivo cristalizante mostram que a utilização deste produto gerou uma 

redução na porosidade do concreto, propriedade fundamental para a durabilidade deste 

material. Essas alterações, no entanto, apresentaram valores relativos pouco 

significativos para a idade de 28 dias em que os ensaios foram elaborados, variando de 

5 a 6%. Como observado em outros estudos encontrados na bibliografia consultada, pelo 

fato de a cristalização ser um mecanismo contínuo e evoluir progressivamente na 

medida em que o concreto é exposto a umidade, espera-se que essas alterações 

apresentem resultados mais significativos em idades mais avançadas. 

 No ensaio realizado pelo método do cachimbo, em que as amostras não precisaram ser 

submetidas à secagem em estufa, observou-se uma diferença mais significativa no 

comportamento das amostras. Os resultados mostraram que o uso do aditivo 

cristalizante apresentou mais eficiência na redução da permeabilidade da superfície de 



Influência dos aditivos cristalizantes na impermeabilização do concreto com a utilização de materiais da...     59 

E. T. A. ALPES 

concreto em contato com a água se comparada aos resultados obtidos nos ensaios de 

absorção. 

 Para uma investigação mais ampla do tema de estudo, indica-se como sugestão de 

trabalhos futuros a avaliação do aumento do teor de aditivo cristalizante acima do 

indicado pelo fabricante e a realização de ensaios em idades mais avançadas para avaliar 

a evolução do processo de cristalização ao longo do tempo. Além disso, recomenda-se 

também a avaliação de outras propriedades importantes para a durabilidade do concreto 

que não foram abordadas neste estudo, como a penetração de cloretos. 

 Adicionalmente, para alcançar o objetivo de se verificar o uso do aditivo cristalizante 

como alternativa viável de impermeabilização, sugere-se também a realização de 

estudos comparativos com outros métodos existentes no mercado, em especial aqueles 

baseados em revestimentos, de base cimentícia, asfáltica ou polimérica, que são os mais 

difundidos na região de Goiânia. 

.
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