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As estruturas de concreto estão expostas em ambientes na presença de agentes 

deletérios ao concreto e também às armaduras. Esses agentes ao reagirem com o 

concreto podem provocar a deterioração do mesmo e/ou a despassivação da armadura 

propiciando o processo de corrosão. Tem-se, portanto, a necessidade de adoção de 

uma medida mitigadora que iniba ou reduza a ação destes compostos (SO-4, CO2, Cl-) 

presentes em águas, solos e no ar. Neste contexto, o presente trabalho, avaliou o 

desempenho de argamassas modificadas por polímeros à base de éter de celulose 

(HEC e MHEC), como material de reparo de estruturas danificadas expostas em 

ambientes agressivos. Foi desenvolvido programa experimental que envolveu a 

caracterização dos materiais (cimento, areia, água, HEC e o MHEC) e produção de 

argamassas com substituição de parte de cimento por polímeros. Os teores de 

polímeros utilizados foram 0,3%, 0,6% e 0,9% em relação à massa de cimento. A 

influência dos polímeros foi avaliada através de ensaios das propriedades da 

argamassa nos estado fresco (índice de consistência, retenção de água, ar incorporado 

e densidade de massa) e no estado endurecido (resistência à compressão aos 28 dias, 

resistência à compressão diametral, resistência à aderência na tração, absorção, índice 

de vazios e massa específica). Foi também avaliada a influência dos polímeros nas 

características de durabilidade da argamassa (carbonatação e o ataque por sulfatos). A 

análise dos resultados permite concluir que os polímeros estudados reduziram a 

resistência à compressão, à tração por compressão diametral, a resistência de 

aderência e a resistência ao ataque por sulfatos. 
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The concrete structures are showed in environment with the presence of deleterious 

agents to concrete. These agents when react with the concrete can destroying it, as well 

as causing the process of corrosion of the reinforcement. For this reason, it is necessary 

to take preventive measures that delay the action of this mixture (SO-4 , CO2, CI-) 

present in the water, the soil, and in the air. In this context, the present work investigated 

the use of mortar modified by polymers with a cellulose ether base and fixed by 

structures in an aggressive environment . An experimental program was used with the 

materials (cement, sand, water, HEC, and MHEC) and the production of mortar in which 

part of cement was substituted by polymers. The amount of polymers used was 0,3%, 

0,6% and 0,9% in relation to the cement mass. The influence of the polymers was 

evaluated by mortar property  tests in a fresh state (flow value, water retention, air 

entrainment and the density of mass) and at hardened mortar properties (compressive 

strength, split tensile strength, bond strength, water absorption by immersion, void ratio 

and specific mass). The influence of the polymers on the characteristics of mortar 

durability (carbonation rate and sulfate attack resistance) was also investigated. The 

analyses of the results allowed us to conclude that the polymers reduced compressive 

strength, split tensile strength, bond strength and sulfate attack resistance.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 
 

 

A durabilidade das estruturas de concreto tem sido pauta nas discussões atuais de 

projetos e de execução, como principal preocupação a ser atendida. Para garantir esta 

durabilidade, ou melhor, prolongar a vida útil da estrutura, faz-se necessário, além das 

medidas preventivas, medidas mitigadoras tais como reparo, recuperação e reforço 

utilizando materiais de qualidade.  

Mheta e Monteiro (1994) discutem a importância de se levar em conta em projetos 

estruturais, as características de durabilidade dos materiais, devendo ter o mesmo 

cuidado que outros aspectos, tais como propriedades mecânicas e custo inicial. 

Afirmam ainda, que há uma melhor avaliação das implicações socioeconômicas da 

durabilidade e relatam que há um crescente aumento dos custos de reparo e 

substituições em estruturas devido às falhas nos materiais. 

Para garantir e/ou melhorar as propriedades inerentes às argamassas, tanto no 

estado fresco quanto no estado endurecido, podem-se adicionar polímeros. Trata-se 

de macromoléculas, compostos orgânicos formados pelo encadeamento de um grande 

número de moléculas muito menores. As pequenas moléculas que se combinam para 

formar moléculas poliméricas são chamadas de monômeros e as reações pelos quais 

se combinam são chamada de polimerização (GORNINSKI, 1996).  

As argamassas poliméricas e as argamassas modificadas por polímeros estão 

sendo cada vez mais utilizadas como material de revestimento e/ou reparo de 

elementos estruturais. Principalmente quando estas estruturas estão em ambientes 

muito agressivos, como orlas marítimas, pátios industriais, canais de esgoto. Nestes 

ambientes é comum a presença de compostos químicos, que atacam a matriz 

cimentícia do concreto e as armaduras, provocando a perda da capacidade portante 

comprometendo, assim, a sua durabilidade. 

Os materiais à base de cimento com alto teor de polímeros vêm sendo 

amplamente aplicados, também, no reforço de estruturas submersas, sob a forma: 

argamassa modificada por polímeros modificada por estireno-butadieno, acetato de 

etileno-vinil e éster poliacrílico (KORMAN, 2002) 

Um dos polímeros que pode ser também utilizado é o de base de éteres de 

celulose que são polímeros semi-sintéticos solúveis em água (KWAI apud KHAYAT, 

1998). Fazem parte dessa categoria os polímeros: metil celulose (MC), carboximetil 
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celulose (CMC),  hidroxietil celulose (HEC), metil hidroexietil celulose (MHEC) e metil 

hidroxipropil celulose (MHPC). De acordo com DO Ò (2004), a utilização destes 

polímeros pode promover o aumento do desempenho de argamassas do ponto de 

vista da sua consistência, tixotropia, plasticidade, redução de água e adesão inicial. Já 

no estado endurecido eles proporcionam melhor desempenho quanto à resistência de 

aderência, ao módulo de deformação, à resistência à tração e à permeabilidade. A 

argamassa modificada por polímeros de éter de celulose produzida tem como 

propósito seu uso como material de reparo, funcionando como proteção de estruturas 

de concreto em ambientes agressivos. 

Apesar dos polímeros à base éteres celulose já serem utilizados e 

comercializados, poucos estudos foram desenvolvidos para verificar sua eficiência em 

argamassas para reparo em estruturas de concreto (SILVA; ROMAN, GLEIZE, 1999; 

SILVA 2001; SILVA, CINCOTTO, ROMAN, 2005).   

Portanto esta pesquisa propõe o estudo do comportamento das argamassas 

modificadas por polímeros à base de éter de celulose em ambientes com agentes 

agressivos à matrizes cimentícias. A avaliação será feita através da comparação de 

argamassas sem polímero (referência) e argamassas à base de éter de celulose, metil 

hidroxietil celulose (MEHC) e hidroxietil celulose (HEC). Serão utilizados nos teores de 

0,3 %, 0,6%, 0,9%, em relação à massa de cimento.  

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

 

1.2.1  Objetivo geral 
 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento das argamassas 

modificadas por polímeros à base de éter de celulose em ambientes agressivos. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos do estudo são os seguintes: 

 

- avaliar o desempenho das argamassas no estado fresco quanto à densidade de 

massa, consistência, incorporação de ar e retenção de água; 
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- avaliar o desempenho das argamassas no estado endurecido quanto à 

resistência à compressão axial, resistência à aderência, resistência à  tração por 

compressão diametral; 

- avaliar as argamassas quanto aos parâmetros de durabilidade através dos 

ensaios de ataque por sulfato de magnésio e carbonatação. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

 

A dissertação está estruturada da seguinte forma: 

No 1° capítulo apresenta-se a justificativa e a relevância de se estudar o 

desempenho de argamassas poliméricas em ambientes com a presença de 

substâncias agressivas à matriz cimentícia e despassivação de armaduras de  

estruturas de concreto armado. O capítulo inclui ainda os objetivos da pesquisa e a 

estruturação do trabalho. 

O 2° capítulo trata a conceituação e caracterização dos polímeros de maneira 

geral, e dentre estes se destacam os éteres de celulose. 

No capítulo 3 aborda-se o efeito da adição de polímeros na hidratação de 

argamassas e concretos, tanto nas propriedades no estado fresco quanto no estado 

endurecido. 

Discute-se no capítulo 4, a durabilidade das estruturas e a ação dos agentes 

agressivos à matriz cimentícia e às armaduras de concreto. 

No capítulo 5 apresenta-se o programa experimental destacando-se os materiais 

que serão utilizados e o método de pesquisa. 

A apresentação e discussão dos resultados serão mostrados no capítulo 6. 

São apresentadas no capítulo 7, as conclusões obtidas na pesquisa e sugestões 

para futuros trabalhos. 
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2 POLÍMEROS 

 

 

2.1 CONCEITUAÇÃO 
 

Os polímeros são macromoléculas, que possuem características próprias, gerais e 

muito mais dominantes do que as características dos átomos que a constituem ou dos 

agrupamentos funcionais presentes (MANO, 1985). Dentro de cada macromolécula, os 

átomos estão ligados entre si através de ligações interatômicas covalentes. No caso 

da maioria dos polímeros, essas macromoléculas se encontram na forma de cadeias 

longas e flexíveis, cujo esqueleto principal consiste em uma série de átomos de 

carbono (CALLISTER, 2002). 

A reação ou conjunto de reações químicas para produção de polímeros denomina-

se, polimerização na qual moléculas simples reagem entre si, formando uma 

macromolécula de alta massa molecular. Algumas variáveis são consideradas 

importantes na produção de polímeros, tais como: temperatura, pressão, tempo, 

presença e tipo de iniciador, inibidor, retardador, catalisador, controlador de massa 

molecular, quantidade de reagentes e demais agentes específicos, que promovem 

características peculiares a cada polímero, de acordo com as suas possíveis 

aplicações (CANEVAROLO JR, 2004). 

Os polímeros possuem uma unidade fundamental estruturada denominada de 

mero, que se repete sucessivamente ao longo da cadeia macromolecular. Quando há 

uma repetição da mesma estrutura fundamental ao longo de toda cadeia carbônica, 

denomina-se de homopolímero, como apresentada a Figura 1. Quando há uma 

heterogeneidade de unidades fundamentais estruturadas, chamam-se de copolímeros, 

conforme Figura2. 

 

 
Figura 1 Cadeia carbônica de um homopolímero (Timmons, 2006) 
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Figura 2 Estrutura molecular de um  copolímero vinílico (adaptado de Timmons, 2006) 

 

Dentre os polímeros pode-se destacar borracha natural, borracha sintética, éster 

poliacrilico (PAE), poli acetato de vinila-etileno (EVA), éster estireno-acrílico (SAE), 

polivinil propionato (PVP), polipropileno (PP), poliacetato de vinila (PVAC), resina 

epóxi, asfalto, parafina, éteres de celulose (DO Ò, 2004). 

 

 

2.2  CLASSIFICAÇÕES  DOS POLÍMEROS 
 

 

Para um melhor entendimento das propriedades dos polímeros, Mano (1985), 

Canevarolo Jr. (2002) classificam de acordo com a sua estrutura química, o método de 

preparação e o comportamento mecânico. Conforme apresentado a seguir. 

 

 

2.2.1 Quanto à estrutura química 
 

 

A classificação da estrutura química de um polímero dá-se pela análise da 

estrutura do seu mero (unidade fundamental) que forma a cadeia carbônica, 

subdividindo-se em: polímeros de cadeia carbônica e polímeros de cadeia 

heterogênea (MANO 1985; CANEVAROLO JR, 2002). Os polímeros de cadeia 

carbônica apresentam na sua estrutura química predominantemente átomos de 

carbono, enquanto, nas cadeias heterogêneas há a presença de outros átomos ou 

moléculas além do carbono. Os Apêndices A1.1 e A1.2 apresentam os principais 

polímeros representantes destas classes. 
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2.2.2 Métodos de preparação 
 

 

Segundo Canevarolo (2002), o método de preparação  dos polímeros foi proposto 

por Carothers (1929), que divide em dois grandes mecanismos de reação: polímeros 

de adição e polímeros de condensação. Estes métodos de preparação são 

denominados de polimerização, definidos por Callister (2002) como a síntese de 

polímeros de grandes pesos mole curares que consiste na união das unidades 

monoméricas entre si, gerando grandes moléculas.  

Para ocorrer à síntese, a molécula que participará das reações de polimerização, 

tem que possuir uma funcionalidade maior ou igual a dois (2). Canevarolo (2002) 

explica que a funcionalidade de uma molécula é o número de pontos reativos 

(passiveis de reação em condições favoráveis) presentes nessa molécula. Callister 

(2002) complementa comentando que as unidades mero possuem duas ligações 

ativas que podem se ligar covalentemente a outras duas unidades mero. 

A polimerização por adição (ou reação em cadeia), segundo ainda Callister (2002), 

é o processo no qual as unidades bifuncionais  (dois pontos de reação) são fixadas 

formando linearmente uma cadeia. Van Vlack (2003) discute que o processo é 

complexo, pois apenas acrescentar monômeros em cadeia não é  indispensável  para 

uma reação de polimerização. A reação passa por 3 estágios distintos: ativação, 

propagação e terminação.  

Os radicais livres, por exemplo, peróxido (H2O2) são comumente utilizados como 

ativadores de reação (VAN VLACK, 2003). As reações após a ativação continuam se 

propagando numa velocidade relativamente rápida, na ordem de 1000 unidades mero 

por 10-3 a 10-2s produzindo longas cadeias poliméricas (CALLISTER, 2002).  A 

terminação se dá quando, as extremidades ativas de duas cadeias que se propagam 

podem reagir entre si ou se ligar para formar uma molécula não-reativa (CALLISTER, 

2002). As reações  são mostradas na Figura 3. 

 

 
Figura 3 Polimerização por adição do Polietileno (adaptado de Alindo Silva)  
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A polimerização por condensação (ou reação em estágios), são reações químicas 

intermoleculares que envolvem, comumente, mais de um tipo de monômero como 

mostra a Figura 4. Van Vlack (2003) afirma que neste processo forma uma segunda 

molécula não polimerizável, usualmente, a água ou alguma outra molécula simples. 

 

 
Figura 4 Polimerização por condensação do fenol-formaldeído 

 

Van Vlack (2003) diz ainda que as reações de condensação  liberam energia que 

ativa o processo, não possuindo um fim absoluto no crescimento do polímero,  

permitindo a permanência da bifuncionalidade da molécula, deixando-a ainda reativa. 

 

 

2.2.3 Quanto ao comportamento mecânico 
 

 

Vários trabalhos classificam os polímeros quanto o comportamento mecânico 

subdividindo em plásticos, elastômeros e fibras (MANO, 1985; VAN VLACK, 2003; 

CANEVAROLO JR., 2002; CALLISTER, 2002). 

Os plásticos são ainda subdivididos quanto a sua fusibilidade em termoplástico e 

termorrígidos (MANO, 1985). 

Telles (2003), afirma que os polímeros termoplásticos são constituídos de 

moléculas contendo desde centenas até milhões de átomos de carbono, que no 

processo de aquecimento provoca uma diminuição gradual nas forças de atração 

intermolecular levando à fusão, mas sem a perda expressiva de suas propriedades 

possibilitando uma reversão do processo repetidas vezes. 

Os termorrígidos são formados por ligações cruzadas entre as moléculas  

tornando-as insolúveis e infusíveis, impossibilitando a reversibilidade da reação. São 

moldados quando ainda na forma de pré-polímero (antes da cura, sem ligações 

cruzadas) (CANEVAROLO JR., 2002). 
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Elastômeros ou borrachas são materiais elásticos na temperatura ambiente, 

obtidos através da reticulação (cura) do látex, que são, por sua vez, polímeros 

viscosos de forma indefinida (TELLES, 2003).  A elasticidade e a flexibilidade são 

características peculiares a estes tipos de polímeros, atingindo a ruptura com uma 

deformação elástica muito grande da ordem de 300 a 700% do comprimento original. 

Segundo Mano (1985), a fibra é um corpo que tem uma elevada razão entre o 

comprimento e as dimensões laterais, e é composto principalmente de 

macromoléculas lineares, orientadas longitudinalmente. Callister (2002) afirma que o 

peso molecular do polímero em fibra deve ser relativamente alto, pois o limite de 

resistência à tração aumenta com o grau de cristalinidade, a estrutura,  a configuração  

das cadeias deve permitir a produção de um polímero altamente cristalino.  

 

 

2.3 ÉTERES DE CELULOSE 
 

 

Os éteres de celulose (polímeros celulósicos) são provenientes da  síntese da 

celulose, que é uma macromolécula orgânica de grande abundância  na terra, 

altamente insolúvel em solução aquosa. Esta insolubilidade presente na celulose é 

devido à fortes interações intra e intermolecular (via ligação de hidrogênio) impondo 

restrições para aplicação prática. Estima-se uma produção anual de 50 bilhões de 

toneladas deste composto orgânico presente entre 40 a 50% de quase todas as 

plantas (KLOCK et al., 2005). 

Além das plantas, as algas e bactérias possuem celulose, mas em pequenas 

proporções. A forma mais pura de celulose é proveniente do algodão que fica em 

cerca de até 99%. A Figura 5  mostra a estrutura da celulose (BALAN, 2006). 

 

 
 

Figura 5 Estrutura da celulose (BALAN, 2006) 
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Na celulose a presença dos grupos hidroxila (OH -) favorece  a ocorrência  de 

várias reações orgânicas como a nitração1, acetilação2, esterificação,3 entre outras, 

permitindo a fácil obtenção de derivados aquo-sóluveis  em água (HEINZE et al.,2001 

apud BALAN, 2006). Este derivados aquo-sóluveis podem ser divididos em dois 

grupos principais de acordo com a funcionalidade da ligação de oxigênio em éster e 

éter de celulose (CLASEN e  KULICKE, 2001).  

Nesta pesquisa foram utilizados os éteres de celulose, por serem os mais 

utilizados nas mais diversas aplicações da construção civil (argamassa de reparo, 

argamassa colante, tintas) sendo estes listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1:  Grupos funcionais de Éteres de celulose (CLASEN e KULICKE, 2001) 

Éter de celulose Grupos  funcionais (- R) 

Carboximetil celulose (CMC) - CH2COONa 

Metil celulose (MC) - CH3 

Etil celulose (EC) -CH2CH3 

Hidroxietil celulose (HEC) - CH2CH2OH 

Hidroxipropil celulose (HPC) - CH2CH2CH2OH 

Metilhidroxietil celulose (MHEC) -CH2CH2OH-CH3 

  

 

A Formação dos éteres acontece quando a celulose original em presença de 

álcalis ou a celulose alcalina (alcali-celulose) é tratada com haletos4 ou sulfatos de 

alquilo5 ou arilo, além de outros compostos orgânicos específicos (KLOCK et al., 

2005). Este processo acontece com introdução de agentes eterificantes na presença 

de i -propanol ou i -butanol numa temperatura dentro do reator cerca de 60°C 

(ATALLA e ISOGAI, 2005). 

A ação destes éteres de celulose, de acordo de KHAYAT (1998), pode ser 

compreendida em três formas relatadas a seguir: 

a) adsorção – acontece uma adesão das moléculas poliméricas na periferia das 

moléculas de água, adsorvendo e fixando parte da água do sistema e expandindo, 

aumentando desta forma a viscosidade. 

                                                 
1
 Reação de substituição que ocorre entre o benzeno e o ácido nítrico (HNO3 ou HO – NO2) na 

presença de H2SO4 (ALLINGER, 1976). 
2
 Adição de ácido sulfúrico (H2SO4), anidrido acético (Ac2O) e ácido acético (AcOH) (d´Almeida et 

al.,2005). 
3
 Reação reversível de álcool com um ácido formando éster e água  (www.ficharionline.com.br). 

4
 Compostos orgânicos que derivam dos ácidos carboxílicos pela substituição da hidroxila por um 

halogênio ( www.ficharionline.com.br) 
5
 Substituição ou adição de grupos alquil (-R) ou acil (-RCO) em compostos orgânicos.  
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b) associação – existe a possibilidade do surgimento de forças de atração entre 

moléculas adjacentes formando um gel pela impossibilidade de locomoção da água, 

aumentando a viscosidade. 

c) entrelaçamento – as cadeias poliméricas podem se entrelaçar sob algumas 

circunstâncias como um alto teor de polímero e sob tensões baixas, resultando numa 

viscosidade aparente.   

Estes polímeros, em materiais à base de cimento agem principalmente na 

modificação da viscosidade da fase aquosa da mistura, o que afeta drasticamente a 

cinética da hidratação e as propriedades desses no estado fresco e, como 

conseqüência, no estado endurecido (SILVA apud DO Ó, 2004).  

 O hidroxietil celulose (HEC) e o metil hidroxietil celulose (MHEC) e outros éteres 

de celulose são empregados na produção de argamassas colantes para assentamento 

de revestimentos cerâmicos, mas requerem mais estudos no que se refere à utilização 

desses aditivos em argamassa para recuperação e reparo. 

 

 

2.3.1  Hidroxietil celulose (HEC)  
 

 

SILVA, ROMAN, (2002), SILVA et al.(2005) estudaram o comportamento do 

hidroxietil celulose (HEC) que é um polímero termoplástico de alta massa molecular 

obtido a partir de uma modificação da estrutura da celulose pela substituição de um ou 

mais dos três grupos hidroxila por grupos hidroxietil, por meio da reação entre álcali-

celulose e óxido de etileno ( ALGER apud SILVA et al, 2001). A estrutura química do 

hidroxietil celulose é mostrada na Figura 6. 

 
Figura 6 Estrutura química do Hidroxietil celulose ( BALAN, 2006) 

 

O campo de atuação do HEC é bastante vasto na indústria por atuar como agente 

espessante e estabilizante em formulações nas indústrias de alimentos, têxteis, 
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farmacêutica, de papel e outras. Melzer et al (2003) apresentou uma importante 

utilização do HEC como estabilizante de emulsões utilizados na indústria farmacêutica. 

O HEC, assim como outros éteres de celulose, apresenta características 

peculiares, como solubilidade inversa com a temperatura, gelificação6 de soluções 

aquosas e comportamento expansível (SARKAR, WALKER, 1995 apud SILVA, 2001). 

O HEC apresenta-se na forma de solução aquosa, gel ou sólido, em função da 

temperatura e do grau de substituição dos grupos hidroxilas, esquematizado na Figura 

7. 

 

 
Figura 7 Esquema da transformação sol-gel de soluções aquosas de éteres de celulose 

( SARKAR e WALKER, 1995 apud SILVA, 2001) 
 

 

O HEC provoca impacto na hidratação do cimento retardando a precipitação da 

portlandita (Ca(OH)2), explicado por duas hipóteses: a primeira diz respeito à formação 

de produtos da degradação do éter de celulose como os carboxilatos e a segunda 

trata da adsorção dos éteres na superfície do cimento  ( POURCHEZ et al., 2006).  

Silva, D.A (2001) relata que em concentrações suficientes, a solução de HEC pode 

resultar, com a secagem, na formação de um filme muito fino e transparente, de baixa 

resistência, este comportamento  será tratado no capitulo 3. 

 

 

 

2.3.2   Metil hidroxietil celulose (MHEC)  
 

 

Metil hidroxietil celulose (MHEC)  apresenta características semelhantes ao do 

HEC, modificando as argamassas  principalmente na fase aquosa. A estrutura química 

do MHEC  se dá pela substituição das hidroxilas da celulose pelos grupos metoxi 
                                                 
6
 Capacidade em torna-se em estado gel 
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(metil hidroxietil) apresentada, na Figura 8. A literatura apresenta alguns estudos sobre 

as características, deste aditivo. 

  

 
Figura 8 Síntese da molécula de metil hidroxietil celulose – MHEC (DO Ó, 2004) 

 

Segundo Pourchez et al (2005), as propriedades reológicas da argamassa com 

MHEC é um benefício para a indústria por ser um espessante e estabilizantes utilizado 

também em cosméticos, fármacos e tintas. 

 

 

2.4 PROPRIEDADES DOS POLÍMEROS 
 

 

Os  materiais poliméricos apresentam propriedades mecânicas, físicas e químicas 

que  identificam e os diferenciam, ou os assemelham a outros  materiais. A seguir 

serão discutidas estas propriedades. 

 

 

2.4.1 Propriedades mecânicas 
 

 

Segundo Padillha (1997), as propriedades mecânicas apresentadas pelos 

materiais poliméricos mostram-se um pouco uniforme. Exemplifica  que um material 

termorrígido ou um termoplástico vítreo (como o poliestireno) apresenta um 

comportamento tão frágil que lembra o comportamento mecânico de um material 

cerâmico.Já os termoplásticos parcialmente cristalinos apresentam um comportamento 

dúctil, semelhante a um metal. 
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Para uma compreensão molecular, Mano (1985) discute que os polímeros com 

cadeias formadas por anéis aromáticos7, interligados por um ou dois átomos 

pertencentes a grupos não-parafínicos8, oferecem maior dificuldade à destruição da 

ordenação macromolecular, e assim apresentam propriedades mecânicas mais 

elevadas, as quais se mantêm ao longo de uma ampla faixa de temperatura. Afirma 

ainda que as propriedades mecânicas: resistência  à tração, resistência à compressão, 

módulo de elasticidade e resistência à flexão são decorrentes de processos em que 

ocorrem relaxações moleculares, como relaxação sob tensão e escoamento sob peso 

constante.   

 

 

2.4.2 Propriedades físicas 
 

 

Uma das propriedades físicas de maior relevância dos polímeros é a baixa 

permeabilidade a gases e vapores. Mano (1985) exemplifica que a presença de 

domínios cristalinos diminui bastante a permeabilidade , pois dificulta o transporte 

intersticial através de poros permanentes  ou transitórios da membrana ou processo 

de sorção9 e dissolução10, decorrido de difusão dos gases e vapores. 

 

 

2.4.3 Propriedades químicas 
 

 

Os polímeros desempenham um papel significativo quanto às propriedades 

químicas requeridas  de alguns materiais, tais como: resistência à oxidação, ao calor, 

às radiações ultravioletas, à água, dentre outras. 

 

a) Resistência à oxidação 

A resistência à oxidação dos polímeros são características principalmente das 

poliolefinas (polietileno, polipropileno, poliisobutileno) (MANO,1985). Enquanto as  

borrachas, na presença de oxigênio (O2) na forma de ozônio (O3), forma mais reativa 

                                                 
7
 Denominado desta forma, por seu odor, sendo o principal composto o benzeno ( C6H6) e sua 

representação química apresenta-se  da forma de um anel (ALLINGER et al., 1976). 
8
 Cadeia carbônica heterogênia (MANO, 1985). 

9
 Fenômeno de transferência de massa no qual moléculas passam de uma fase aquosa e tornam-se 

associados com uma fase imóvel (BARIZON, 2004). 
10

 Reação química em que moléculas de um sólido são dispersas com íons em uma fase líquida. 
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do átomo, degradam-se pela formação de ligações cruzadas com o oxigênio, 

endurecendo-as, e assim, reduzindo a sua  deformabilidade (VAN VLACK, 2003). 

b)Resistência à temperatura 

Mano (1994), menciona que as propriedades térmicas têm um papel de destaque 

pois, as temperaturas nas quais os polímeros estão sujeitos são preponderantes no 

seu comportamento físico e mecânico. 

As temperaturas de transição características em polímeros, são: temperatura de 

transição vítrea (Tv ou Tg), fusão cristalina e cristalização. (MANO 1994; 

CANEVAROLO, 2002) 

A temperatura vítrea (Tv) ou temperature glass (Tg),  designado por Canevarolo 

(2002), é o valor médio da faixa de temperatura que durante  o aquecimento de um 

material polimérico, possibilita mobilidade de cadeias macromoleculares. Comenta 

ainda, que abaixo desta,  o polímero não tem energia suficiente para permitir o 

deslocamento de uma cadeia em relação à outra, tornando o material mais rígido, 

comportando-se como um vidro (duro, rígido e quebradiço). Mano (1994) declara que 

as borrachas têm Tg abaixo da temperatura ambiente, sendo que na grande maioria 

dos polímeros, o valor da Tg não ultrapassa de 110°C. 

A temperatura de fusão cristalina, é aquela que os cristalitos11 e esferulitos12 

(regiões ordenadas dos polímeros), se desagregam e se fundem, isto pode ser melhor 

visto na Figura 8 (MANO, 1994). Ocorre um rearranjo molecular, onde parte de um 

estado molecular ordenado e chega a um estado molecular desordenado 

(CALLISTER, 2002). 

 

 

                                                 
11

 Estrutura cristalina descontínua, geralmente lamelar, interligados por segmentos desta cadeia (MANO, 

1994). 
12

 Estrutura cristalina compostas por lamelas na forma de feixes que crescem radialmente a partir de um 

núcleo (CANEVAROLO, 2002). 
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Figura 9 Estrutura  dos esferulitos e cristalitos (Mano, 1994) 

 

Callister (2002) explica que o processo de cristalização de polímero fundido ocorre 

através dos processos de nucleação  e de crescimento, na qual se baseia na 

organização de cadeias poliméricas de forma regular em uma estrutura cristalina 

(cristalito ou lamela) naquele ponto e diversos outros. 

 

c) Resistência à radiação ultravioleta 

Van Vlack (2003) diz que a radiação ultravioleta pode quebrar ligação entre 

carbonos de polímeros vinilícos, obtendo um efeito negativo nas propriedades de 

resistência e viscosidade.  Fischbach (2000) em estudos com biomateriais poliméricos 

percebeu que a degradação através  de radiação ultravioleta depende do tempo de 

exposição aos raios. Ocorrendo caso adverso, por exemplo, com o polietileno, que a 

radiação induz a ramificação, melhorando suas propriedades. 

 

d) Resistência à Água 

Mano (1994) afirma que a resistência à água em polímeros é avaliada pela 

absorção de umidade, que aumenta as dimensões da peça. Ela explica que com a 

variação do teor de umidade pode provocar uma rede de microfraturas na superfície, 

possibilitando alteração de suas propriedades elétricas e mecânicas. 

A absorção de água é mais fácil quando a molécula do polímero apresenta 

agrupamentos capazes de formar pontes de hidrogênio. Além disso, a sensibilidade à 

água permite ver o grau de cura de resinas fenólicas (MANO, 1994). 
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3 EFEITO DE POLÍMEROS EM MATERIAIS CIMENTÍCIOS 
 

 

3.1 HISTÓRICO E CONCEITOS 
 

 

Pesquisas sobre a influência dos polímeros em materiais cimentícios, como 

argamassas e concretos não são recentes. Estudos sobre modificação poliméricas 

começaram em 1923, com registros de patentes de argamassas contendo látices de 

resinas sintéticas, como poliacetato de vinila (PVAc), neoprene e poliésteres acrílicos, 

dentre outros, e suas várias aplicações como materiais adesivos  (OHAMA,1998; DO 

Ó,2004).  

 Ohama (1995) menciona ainda que a década de 30 foi um marco para 

modificação polimérica em concreto, pois parte da utilização de látex de borracha 

natural, comumente utilizada   para  a utilização das borrachas sintéticas ou resinas. 

Gorninsky (1996) relata a razão que os polímeros, nos últimos anos, estão sendo 

bastante  empregados na engenharia civil como adesivos, material de reparo, concreto 

para pavimentação entre outros fins. Segundo a autora, isto se deve ao melhoramento 

que o polímero promove em algumas propriedades do concreto, tornando-o 

multifuncional na indústria da construção civil.  

Fowler (1999) comenta que os materiais cimentícios poliméricos só começaram ter 

uma notoriedade a partir da década de 70,  com a formação do  American Concrete 

Institute Commitee 548, propondo em 1975, o 1° Congresso Internacional do Polímero 

em Concreto, realizado em Londres.  

Desde então, vêm crescendo os estudos e a utilização deste tipo de material em 

vários centros de pesquisas do mundo, a exemplo de Londres, Texas, Koriyama 

(Japão), Darmstadt (Alemanha), Braghton (Reino Unido), Shanghai (China) e Moscou. 

Tendo como destaque na produção, pesquisa e normatização de métodos e testes de 

controle de qualidade, os Estados Unidos, Japão e Reino Unido (OHAMA, 1995; 

GORNINSKY, 1996). O quadro 3 apresenta precisamente  os maiores congressos e 

simpósios internacionais referentes à  interação dos polímeros em concreto. 
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Quadro 1 - Maiores congressos e simpósios internacionais de polímeros em concreto 
(OHAMA, 1995) 

ANO LOCAL NOME DO CONGRESSO OU SIMPÓSIO 

1967 Paris, França RILEM Simpósio de Resinas Sintéticas em 

Construção de Edifício 

1973 Tyne, Reino Unido Simpósio de Resinas e Concreto 

1975 Londres,  Reino Unido 1° Congresso Internacional do Polímero no 

Concreto 

1978 Austin, Texas (EUA) 2° Congresso Internacional do Polímero no 

Concreto 

1981 Koryama, Japão 3° Congresso Internacional do Polímero no 

Concreto 

1981 Praga, Tchekolosváquia  Simpósio internacional de plásticos em 

materiais e estruturas de engenharia 

1984 Liege, Bélgica Simpósio Internacional , Futuro para 

plásticos em Construções e Engenharia Civil. 

1984 Darmstadt, Alemanha 4° Congresso Internacional do Polímero no 

Concreto 

1986 Praga, Tchekolosváquia Simpósio Internacional, Mecânica de 

compósitos poliméricos 

1986 Aix-en-Provence Simpósio Internacional, Adesão entre 

polímeros e concreto 

1987 Brighton, Reino Unido 5° Congresso Internacional do Polímero no 

Concreto 

1990 Shangai, China 6° Congresso Internacional do Polímero no 

Concreto 

1991 Bochum, Alemanha Simpósio Internacional de compósitos  de 

concreto-polímero 

1991 San Francisco, Califórnia  

(EUA) 

Workshop Norte-americano de Polímero em 

Concreto 

1992 Moscou, Rússia 7 ° Congresso Internacional do Polímero no 

Concreto 

1993 Salvador, Brasil Workshop de Polímero em concreto 

(IBRACON) 
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Estes encontros científicos classificaram os materiais à base de cimento Portland 

(concretos e argamassas) e polímeros em três categorias:  

1) concreto/argamassa de polímero (CP/AP) é formado polimerizando-se uma 

mistura de monômero/resina  e agregado e  não contém  cimento Portland ou água.  

Geralmente, o poliéster-estireno, acrílicos e epóxis são os mais utilizados, mas 

também além deles tem os ésteres vinílicos, furânicos e uretanas. 

 Estes materiais são bastantes empregados como material de recuperação, pois 

possuem excelentes propriedades como cura rápida, ponte de aderência entre o 

concreto e o aço, altas resistência mecânicas, resistência a diversos agentes 

químicos, baixa permeabilidade levando a uma maior durabilidade (FOWLER, 1999). 

Mheta e Monteiro (1994) comentam que as propriedades dependem da quantidade 

e do polímero no monômero e exemplificam mostrando um CP feito de MMA que dá 

uma característica de ruptura frágil, mas muda esta tendência para uma ruptura mais 

dúctil adicionando-se  butil acrilato (BA); 

2) concreto/argamassa impregnado com polímero (CIP/AIP) que é produzido 

impregnando-se ou infiltrando-se um concreto endurecido de cimento Portland com um 

monômero e posterior polimerização do monômero “in loco” (MHETA E MONTEIRO, 

1994; GORNINSKY, 1996). Usualmente, o metil metacrilato e o estireno são 

empregados no processo de impregnação, pela as seguintes razões: baixa 

viscosidade, facilitando a penetração dos vazios de concreto endurecido; alto ponto de 

ebulição, evitando a perda devido à volatização e o baixo custo. 

Fowler (1999) faz referência ao aumento do desempenho dos concretos 

impregnados com polímeros em relação ao concreto original evidenciando um grande 

incremento nas resistências mecânicas, resistência aos ácidos, maiores resistências 

ao ciclo gelo/degelo e excelente durabilidade;  

3) concreto/argamassa modificado com látex (CML/AML), o qual é também 

conhecido como o concreto/argamassa polímero de Cimento Portland (CPCP/APCP), 

é um concreto de cimento Portland convencional, normalmente obtido pela 

substituição de parte da água de amassamento por látex (emulsão de polímero);  

Mheta e Monteiro (1994) justificam o uso dos látex caros, na produção de CML, 

não pelos ganhos consideráveis na resistência à compressão, mas pelo melhoramento 

de outras propriedades como a aderência e a resistência a entrada de água e agentes 

agressivos.   
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Os polímeros empregados para a modificação de materiais à base de cimentos, 

como argamassas e concretos, são comercializados das seguintes formas: em látex, 

pó dispersível, polímeros solúveis, resinas líquidas e monômeros (pré-polímero) 

(GODOY e BARROS, 2000).  

 

a) Látex 

Nos meados do século XIX, a designação de látex estava associada apenas ao 

polímero de borracha natural, proveniente da seringueira (hevea brasilienses), Figura 

10. Material já bastante usado pelas civilizações indígenas, antes mesmo da chegada 

dos colonizadores (PERUZZI, 2002; ROSSIGNOLO, 2003). 

 

 
Figura 10 Plantio de seringueira (heveas brasilienses) (Fonte: crendices13) 

 

Define-se o látex como pequenas partículas esféricas de polímeros orgânicos com 

diâmetro de 5µm dispersas em meio aquoso por agentes tensoativos. (MEHTA e 

MONTEIRO,1994; OHAMA,1998). 

Estes látices são produzidos pelo processo de polimerização em emulsão que  

consiste na mistura de um ou mais monômeros com água, estabilizador e um 

catalisador, exceto a resina epóxi. Sendo que durante o processo são adicionados 

produtos para controlar o pH, o tamanho das partículas, o ar incorporado e outros 

(STORTE, 1991 apud PERUZZI, 2002). 

Os látices comumente utilizados para a introdução de sistemas à base de cimento 

são: copolímeros acrílicos, copolímeros estireno acrílico (AS), etileno acetato de vinila 

(EVA), poliacetato de vinila (PVA), dentre outros, conforme ilustra a  Figura 11 

(KUMAR, 2002). 

                                                 
13

 www.crendices.com.br/hps/defaut.asp?cod=102 
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Figura 11 Látices empregados em materiais à base de cimento (STORTE, 1991 apud 

PERUZZI, 2002) 
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b) Pó redispersível 

KUMAR (2002), GODOY e BARROS (2000) mencionam que os pós redispersíveis 

convertem-se em látex depois da adição de água no sistema. DO Ó (2004), afirma que 

quando solúveis em água os pós redispersíveis produzem aumento considerável na 

viscosidade e na retenção de água dos sistemas em que são adicionados. 

Medeiros e Sabattini (1999) dizem que os pós redispersíveis formam uma 

dispersão cuja distribuição de tamanhos de partículas é a mesma do produto da fase 

aquosa. Eles citam Schulze (1992) sobre a vantagem do transporte, armazenamento, 

manuseio, e mistura destes pós redispersíveis. 

 

c) Polímeros solúveis em água (WPS) 

Os polímeros solúveis em água também conhecidos industrialmente como water 

polymer soluble (WPS) aumentam a plasticidade das argamassas e reduz o efeito de 

secagem rápida aumentando à retenção de água, devido ao peso molecular em 

comparação as outras formas. Os mais difundidos são o poli(vinilalcóol) (PVOH) e os 

derivados celulósicos empregados na fabricação de argamassas colantes, como o 

metilhidroxietil celulose (MHEC), carboxi metil celulose (CMC), hidroxietil celulose 

(HEC) (GODOY e BARROS, 2000; KUMAR, 2002). 

 

d) Resinas líquidas 

Mano (1985)  define como resina, uma substância amorfa ou uma mistura, de peso 

molecular intermediário ou alto, insolúvel em água, mas solúvel em alguns solventes 

orgânicos, e que, à temperatura ordinária, é sólida ou um líquido muito viscoso, que 

amolece  gradualmente por aquecimento. Todas as resinas naturais são solúveis e 

fusíveis, e todos os polímeros sintéticos que obedecem às condições acima apontadas 

são também chamadas de resinas sintéticas. Como as resinas epóxi, fenólicas, 

poliéster, furânicas (GORNINSKY, 1996). 

 

e) Monômeros (pré-polímeros) 

São líquidos voláteis, combustíveis e tóxicos, mas  apresentam  uma estabilidade 

prolongada, desde que tenham um adequado cuidado no seu armazenamento e 

manuseio. Os monômeros normalmente fabricados para uso em 

concretos/argamassas poliméricas, são: metil metacrilato (MMA),  butil acrilato (BA) e 

outros (GORNINSKY, 1996). 
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Godoy e Barros (2000), Kumar (2002) apresentam, como uma desvantagem do 

uso de monômeros, a sua  degradação diante dos álcalis presentes no cimento. 

 

 

3.2 INFLUÊNCIA DE POLÍMEROS NA HIDRATAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND EM 
ARGAMASSAS  
 

 

Trabalhos apontam a influência dos polímeros na hidratação de materiais 

cimentícios e a formação de filmes poliméricos durante este processo (OHAMA, 1998; 

SAKAI e SUGITA, 1995 e outros).  

Ballista (2003) menciona que a modificação das argamassas e concretos pelos 

polímeros é governada por dois processos: hidratação do cimento e a coalescência do 

látex (polimerização). Ainda o mesmo autor referenciando o ACI (1995) diz que 

“geralmente a hidratação do cimento ocorre primeiro e como as partículas hidratadas 

do cimento se estabilizam e a mistura endurece, as partículas se concentram no 

espaço vazio”. 

O mecanismo de hidratação dos materiais cimentícios modificados por 

polímeros não está completamente esclarecida, entretanto, está sustentado em duas 

teorias: a primeira defende que não há  interações químicas entre o polímero e os 

produtos de hidratação do cimento, pois o que existe é uma co-matriz, ou seja,  uma 

estrutura  monolítica formada pela matriz polimérica e pela matriz do cimento hidratado 

que entremeadas, reúnem os agregados em uma massa única  (SAKAI e 

SUGITA,1995; SILVA et al, 2002). E ainda mostram que durante a hidratação a parte 

hidrofílica do polímero está orientada para a fase aquosa ao passo que a parte 

hidrofóbica está orientada para fase ar (poros e capilares não preenchidos com água) 

possibilitando a formação das microbolhas de ar. A segunda teoria, diz que há 

interação química entre os polímeros e os produtos hidratados do cimento resultando  

na formação de  compostos complexos e na modificação da composição e morfologia 

das fases hidratadas (SILVA e ROMAN,  2002;  GOMES, C.E.M. e FERREIRA,2005).  

Estas interações químicas agem em alguns polímeros que contém grupo de 

acetato de vinila que podem sofrer hidrólise quando dispersa em meio alcalino tendo 

como resultado o ânion de acetato (CH3COO)- que pode reagir com o íon Ca++  

proveniente das reações de hidratação do C2S e C3S formando um sal orgânico 

(acetato de cálcio) (SILVA et al., 2002; GOMES, C.E.M. et al, 2005).  
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Em suas pesquisas OHAMA (1998), apresenta um modelo do processo de 

formação do filme polimérico durante a fase de hidratação do cimento, divididas em 3 

etapas, descritas a seguir e mostradas na Figura 12. 

 
Figura 12 Fases do processo de formação do filme polimérico (OHAMA, 1998) 

 

Na primeira fase, o polímero (látex) é adicionado à mistura com cimento, onde 

suas partículas estão dispersas no meio aquoso, Sakai e Sugita (1995) 

acompanharam por microscopia eletrônica de varredura as fases de hidratação 

congelando cada momento, onde se observou a formação do gel hidratado, e a fase 

aquosa saturada de hidróxido de cálcio Ca(OH)2.  Durante esta fase, ocorre a 

deposição parcial das partículas de polímero sobre os grãos de cimento anidro e nos 

compostos hidratados do cimento. 
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A segunda fase envolve um empacotamento das partículas poliméricas pelos 

compostos hidratados, mediante a cinética de hidratação do cimento formando uma 

interconexão dos compostos hidratados e o confinamento das partículas poliméricas. 

A terceira fase se caracteriza pela formação do filme após a coalescência das 

partículas poliméricas. O processo exotérmico da hidratação dos compostos 

hidratados do cimento e a pressão dos mesmos  sobre estas partículas possibilitam 

este processo de coalescência e formação do filme polimérico. Afridi et al (2001), 

afirma que dependendo do tipo de polímero poder-se-á formar estruturas diferentes de 

filmes poliméricos (denso, fino, superfície rugosa ou lisa, malha densa, fio denso) 

influenciando nas suas características macroscópicas. 

Para ocorrer este processo, alguns fatores são preponderantes na sua 

formação, principalmente a temperatura mínima de formação do filme (TMFF), que é a 

temperatura necessária para a aglutinação das partículas poliméricas. A aglutinação, 

por sua vez, depende do tipo do monômero e da temperatura de transição vítrea (Tg) 

do polímero (Silva, J.M., 2005).  A Tabela 2 apresenta a TMFF de alguns polímeros 

utilizados como aditivos em argamassas (GODOY e BARROS, 1999). 

 

Tabela 2- Temperatura mínima de formação de filme de polimérico (GODOY E BARROS, 
1999) 

Tipo de Látex TMFF (°C) 

Estireno-acrilico 20 

Estireno-butadieno (SBR) < 0 

Acetato de polivinila 13 

 

O trabalho de Storte (1991) elucida o processo de hidratação do cimento e 

coalescência das partículas  poliméricas  e ainda afirma que a combinação entre as 

partículas poliméricas é irreversível, ocorrendo uma aderência química do látex, no 

seu caso, o estireno-butadieno. A Figura 13 apresenta um modelo simplificado da 

formação do filme polimérico apresentado por Storte (1991) e Ohama (1998). 

Shaker et al. compararam concreto com adição de látex de estireno butadieno 

e concreto convencional (CC) e observaram através de microscopia eletrônica de 

varredura uma microestrutura mais densa no CML do que no CC .  O autor atribui este 

comportamento à presença do filme polimérico. 
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Figura 13 Modelo simplificado de formação do filme polimérico  ( STORTE,1991) 

  

O filme polimérico, principalmente em concretos, confere uma grande vantagem 

em se tratando da porosidade existente na zona  de transição, reduzindo a mesma e 

minimizando o aparecimento de grandes cristais de Ca(OH)2 , propiciando uma ponte 

de aderência entre os grãos de cimento anidro e os agregados, isto pode ser 

visualizado na Figura 14 (a) e (b) que mostra a zona de transição de um concreto com 

10% de SBR e outra com concreto de referência.  

 

  

(a)                                                                    (b) 
Figura  14 (a) zona de transição de concreto modificado com 10% de SBR , (b) zona de 

transição de concreto de referência (Beeldens et. al., 2001)  
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3.2.1 Influência do HEC e do MHEC na hidratação de argamassas de cimento 
Portland 
 

 

Em sistemas à base de cimento, a água permanece fisicamente ligada ao HEC 

devido a sua natureza hidrofílica, resultando em aumento da viscosidade da fase 

aquosa, tornando as reações de hidratação mais lentas. A capacidade de retenção de 

água do polímero está diretamente relacionada a esta viscosidade. Segundo DO Ó 

(2004), esse é um dos principais motivos da utilização desses aditivos em argamassas 

para assentamento de cerâmica e outras aplicações como adesivos a substratos 

porosos.  

Silva e Roman (2001) citam o trabalho de Edmeads e Hewlett (1998) no qual 

consideram que os polímeros retardam as reações de hidratação também por 

interagirem com os íons Ca+2.  A interação entre os polímeros celulósicos e o cimento 

em hidratação pode gerar um gel complexo, formado por polímeros e produtos 

hidratados. 

 
A influência do metil hidroxietil celulose  na hidratação do cimento Portland ainda 

não está totalmente esclarecida mais alguns pesquisadores mostraram em seus 

estudos  evidências desta interação. 

Alesiani et al (2004) investigou o mecanismo de ação do MHEC na estrutura de 

poros  durante  a fase de evolução do processo de hidratação do C3S e perceberam o 

melhoramento da eficiência de hidratação pelo incremento da quantidade de água 

envolvida nas reações de hidratação em que finaliza a hidratação com somente 20% 

de água remanescente, enquanto, uma pasta não modificada finaliza a hidratação com 

60% de água que não participa das reações, produzindo deste modo, uma estrutura 

diferenciada do CSH.  

Pourchez et al (2005) afirmam que a adição do metil hidroxietil celulose atrasam as 

reações de hidratação na escala de 22 a 29% em comparação ao processo de 

hidratação de pastas convencionais. Além disso, retardam a precipitação da 

portlandita Ca(OH)2. Os autores propuseram duas hipóteses para explicar o 

mecanismo de interação entre a fase cimentícia e o éter. A primeira hipótese trata da 

degradação dos produtos dos éteres celulose (tais como, os carboxilatos) que 

poderiam explicar a lenta hidratação do cimento na precipitação da portlandita. A 

segunda hipótese postulada considera que a lenta hidratação é baseada no 

mecanismo de adsorção dos éteres de celulose no cimento. 
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Ridi et al (2005) estudaram através de técnicas de analise química (DSC, TG-DTA, 

XRD, SEM) o efeito do MHEC na cinética de hidratação dos compostos hidratados do 

cimento e constataram que a adição deste éter de celulose  produziu um incremento 

no tempo de indução sem a influência do período de nucleação-e-crescimento do 

produtos hidratados. 

 

 

3.3 INFLUÊNCIA DE POLÍMEROS NAS PROPRIEDADES DE ARGAMASSAS NO 
ESTADO FRESCO 

 

 

O processo de hidratação das argamassas modificadas por polímeros 

influencia diretamente nas suas principais propriedades no estado fresco, como 

consistência, coesão, tixotropia, plasticidade, retenção de água, massa específica, 

trabalhabilidade e ar incorporado. Esta influência será discutida a seguir. 

 

 

3.3.1 Consistência e Plasticidade 
 

 

Define-se consistência como a tendência de resistir às deformações que lhe 

são impostas (RILEM MR-13, 1982 apud DO Ó, 2004), ou seja, resistência a 

deformação sob a ação de cargas.  

A NBR 7215 (ABNT, 1991) apresenta um índice para avaliar a consistência e 

ao mesmo tempo a plasticidade de argamassas mensuradas pelo espalhamento 

(diâmetro) de uma amostra numa mesa padrão. Apesar de Cincotto et al (1995), 

pontuar que não há uma unidade definida que quantifique a consistência das 

argamassas, mas vários autores as classificam, segundo esta propriedade, em 

argamassas secas, plásticas e fluidas. 

Alguns autores utilizaram outros métodos para avaliação da consistência das 

argamassas: GOMES, A.  et al (1995)  propuseram a avaliação da consistência e 

conseqüentemente da trabalhabilidade através do penetrômetro denominado k slump 

tester facilitando a medição no próprio canteiro de obras; Yoshida e Barros (1995) no 

seu trabalho determinaram a consistência das argamassas pelo método dropping 

Ball14; DO Ó (2004) utilizou os métodos de  penetração estática de cone15 e  o Vane 

                                                 
14

 Método de avaliação que consiste na penetração dinâmica de uma esfera medindo à deformação de 

material (DO O, 2004) 
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teste (ensaio de palheta)16 discordando da maioria dos autores que utilizam a mesa  

padrão pois,  segundo o mesmo, o emprego deste método de ensaio obtém resultados 

semelhantes em argamassas reologicamente diferentes. Bauer, E. et al (2005) 

comungam com esta opinião.   

A introdução de aditivos poliméricos em argamassas altera o seu 

comportamento, principalmente no estado fresco. Percebeu-se em muitos trabalhos 

um aumento da fluidez das argamassas e, conseqüentemente, uma redução da sua 

consistência, em decorrência dessa interação cimento e polímero. 

Cestari e Paulon (1999) avaliaram a adição do copolímero acetato-versatato 

em argamassa de revestimento nos teores 2, 4, 6, 8, 10 e 14% e observaram uma 

redução do a/c para uma mesma consistência de índice padrão pré-fixada, 

constatando a Influência   do polímero na consistência. 

Oliveira (1999) observou uma diminuição de consistência na adição de 

polímeros à base de látex de poliálcool vinílico (PVA). 

Segundo DO Ó (2004), tanto a plasticidade quanto a consistência são as 

propriedades reológicas básicas, que caracterizam a trabalhabilidade das argamassas, 

sendo avaliadas sinergicamente, pois influenciam simultaneamente a trabalhabilidade. 

O conceito de plasticidade confunde-se com o de consistência, segundo a 

Rilem MR-13 (1982) citado por DO Ó (2004), define-se plasticidade como sendo a 

propriedade de manter a deformação causada pela ação de forças externas, mesmo 

após o cessamento dessas cargas. 

Dentre os principais polímeros que influenciam o aumento da plasticidade 

estão os éteres de celulose, por modificarem o cimento na fase aquosa, transformando 

a água contida no sistema em gel. 

 

 

3.3.3 Retenção de água  
 

 

Uma das principais modificações promovidas, em decorrência da adição de 

polímeros em concretos e argamassas, é a retenção de água. 

Denominados como aditivos retentores de água, esses polímeros, na sua 

grande maioria na forma de solução e pós redispersíveis, que quando solúveis em 

água produzem um aumento na considerável na viscosidade (DO Ó, 2004).  Cincotto 

                                                                                                                                               
15

 Penetração de um cone metálico sob gravidade na argamassa e procedendo a medição da profundidade 

de penetração.  
16

 Avaliação da consistência indiretamente através da determinação da resistência ao cisalhamento, ou 

seja, tensão limite de escoamento. 
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et al (1995) apud Tristão et al (2003) define como sendo a capacidade da argamassa 

fresca manter sua consistência ou trabalhabilidade quando submetida a solicitações 

que provocam perda de água, influenciando nas propriedades no estado endurecido 

agindo sobre a retração de secagem, resistência mecânica e aderência do 

revestimento.  

Yoshida e Barros (1995) comentam que uma argamassa tem  a capacidade de 

retenção de água necessária para molhar os grãos do aglomerante, estando 

relacionada diretamente com sua superfície específica.  

A retenção de água em argamassas com aditivos poliméricos é bastante 

pronunciada, principalmente pelos denominados retentores de água que agem na fase 

aquosa dos materiais cimentícios impedindo a mobilidade da água, tornando as 

reações de hidratação mais lentas.  

Oliveira e Bauer (1999) observaram que os látices de PVA e SBR agiram com 

efeito redutor de água mostrando que com o aumento do teor, a demanda de água 

necessária para uma mesma trabalhabilidade é reduzida. 

OHAMA (1995) apresenta um gráfico conforme Figura 15, que relaciona a 

retenção de água com o teor de polímero  (SBR, NBR, PAE e PVAC), demonstrando 

que com o aumento do teor de polímero variando de 0 a 20% em relação à massa de 

cimento a retenção da argamassa tende a crescer. 

 
Figura 15 Relação teor de polímeros (%) e retenção de água, OHAMA (1995) 
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3.3.4 Trabalhabilidade 
 

 

Yoshida e Barros (1995) afirmam que a trabalhabilidade é a propriedade mais 

importante, sendo derivada das características de plasticidade, coesão, consistência, 

viscosidade, adesão e densidade. 

Sousa e Bauer (2003) apresentam os conceitos de trabalhabilidade de alguns 

autores como  Cincotto, Silva e Carasek (1995), Carasek (1996) e a Rilem (1982). Que 

de forma geral, conceituam a trabalhabilidade como a facilidade do operário trabalhar 

com a argamassa, conferindo-lhe uma qualidade e uma boa produtividade. A 

trabalhabilidade está   relacionada com propriedades  reológicas  (consistência e 

plasticidade) sem uma mensuração objetiva. 

O parâmetro de medida da trabalhabilidade não pode ser determinado, ou 

melhor, mensurado devido a sua grande subjetividade. Depende da percepção 

sensorial do operário que está manejando a argamassa, possibilitando apenas a sua 

qualificação. 

Ohama (1998), Do Ó (2004) e outros mostram que com a adição de polímeros 

em sistemas cimentícios como as argamassas  promovem uma melhora nas suas 

propriedades no estado fresco, principalmente a trabalhabilidade. Isso se deve, 

segundo Silva (2001) à interação das moléculas dos polímeros com a água, por 

ligação de hidrogênio. Além de possuírem afinidade pelas superfícies polarizadas das 

partículas de cimento e agregados, proporcionando redução na tendência à 

segregação e exsudação. Os polímeros tornam também a água menos móvel no 

sistema, ou seja , dificulta  a perda de água por secagem ou evaporação. 

 

 

3.3.5 Incorporação de ar 
 

 

Os polímeros que promovem a incorporação do ar em concretos e argamassas 

são denominados de aditivos incorporadores de ar. Segundo Rixom  e Mailvaganan 

(1999) apud DO Ó (2004) aditivos incorporadores de ar são materiais orgânicos, 

usualmente apresentados na forma de solução, que quando adicionados ao concreto, 

às argamassas ou às pastas de cimento, produzem uma quantidade controlada de 

bolhas esféricas microscópicas de ar, uniformemente dispersas e estáveis. 

DO Ó (2004) cita Dolch (1984) que enquadra esse tipo de aditivo na classe  

química dos tensoativos, os quais são adsorvidos às interfaces ar/água ou 
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água/sólido. Esses agentes possuem dupla natureza: uma parte da molécula é 

hidrófoba, ou seja, repelente a água e a outra hidrófila, com afinidade a água. A figura 

16  mostra a representação de uma molécula do tensoativo aniônico17. Onde a parte 

superior é denominada de “cabeça” e a inferior de “cauda” formada por uma cadeia de 

hidrocarbonetos. 

 

 
Figura 16 Representação de uma molécula do tensoativo aniônico 

 

Os agentes incorporadores de ar tendem a se adsorver na superfície das 

partículas sólidas do cimento  pela parte polar,.sendo a apolar voltada para a água.  A 

formação das microbolhas deve-se aos tensoativos que não adsorveram na superfície 

dos grãos e estão livres na fase aquosa (BAUER, 2005). Este fenômeno  apresentado 

com incorporação de ar, em sistemas à base de cimento melhora as propriedades no 

estado fresco como a trabalhabilidade pelo efeito rolamento produzido pela introdução 

de ar no sistema, facilita a aplicação, pois reduz a tensão superficial da argamassa 

possibilitando um maior contato  entre o substrato e a mesma. Muitos polímeros são 

usados para estes fins. 

Por exemplo, o copolímero acetato-versatato utilizado pelos pesquisadores 

Cestari e Paulon (1999) no seu trabalho evidenciaram a eficiência deste polímero 

como um ótimo incorporador de ar podendo ser utilizado em argamassas de 

revestimento interno, pois esta propriedade contribui para isolação térmica e acústica. 

Rossignolo e Agnesini (1999) mostraram os resultados da incorporação de ar 

provocados pela introdução de látex de estireno-butadieno (SBR) nos teores de 5, 10 

e 15% e verificaram o aumento na incorporação de ar em 18, 22 e 30%, 

respectivamente, concluindo com isto que a incorporação de ar aumenta com o 

incremento do teor de polímero. 

Ohama (1995) alerta para uma excessiva incorporação de ar, pois influencia na 

resistência à compressão reduzindo-a. Além disto, ele compara a eficiência da 

incorporação de ar em argamassas modificadas por látex (AML) para os concretos 

                                                 
17

 Aniônicos – quando disperso em água apresenta carga negativa. 

Extremidade polar (hidrófila) 

Extremidade apolar (hidrófoba) 
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modificados por látex (CML), isto se deve, pela razão dos agregados graúdos 

utilizados nos concretos impossibilitarem a entrada de ar nos concretos pelo seu 

tamanho, mostrados na Figura 17, onde a curvas de linha tracejada representam as 

argamassas e as curvas de linha cheia representam os concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 Relação do teor de polímero pela incorporação de ar de concretos e 

argamassas (OHAMA, 1955) 
 

 No entanto, Calhau e Tristão (1999) utilizando aditivo incorporador de ar à 

base de resinas polifenólicas e ácido resino natural mostraram o efeito contrário 

provocado pelo aditivo que funcionaria também como um plastificante permitindo uma 

melhor hidratação do cimento, aumentando desta forma a resistência à compressão 

axial. 

 

 

3.4 INFLUÊNCIA DE POLÍMEROS NAS PROPRIEDADES DE ARGAMASSAS NO 
ESTADO ENDURECIDO 

 

 

Os polímeros influenciam também nas propriedades de argamassas no estado 

endurecido, como discutido a seguir. 

Para uma melhor compreensão da influência de polímeros nas propriedades 

mecânicas Ohama (1994) apresenta vários fatores a serem considerados no 

comportamento das argamassas poliméricas. Estes fatores são: natureza e teor do 
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monômero, cimento, agregados, relação cimento-polímero, relação a/c, condições de 

cura, métodos de avaliação. Dois fatores serão discutidos sucintamente a seguir: 

 

 

a) natureza e teor do monômero  

 

Este fator é importante ser estudado para reconhecermos a sua influência nas 

argamassas poliméricas. Por exemplo, o máximo de resistência obtida pelas 

argamassas modificadas por EVA é quando contém 13% do monômero  etileno e no 

caso do  SAE são obtidas quando contém  55% de estireno na sua composição. Além 

desses, o autor, complementa afirmando que as argamassas modificadas  com SBR 

aumentam as resistências com o  incremento do teor de monômero de estireno. 

 

b) Condições de cura  

 

As condições de cura das argamassas modificadas por polímeros são 

diferenciadas das argamassas convencionais, para avaliação das resistências 

mecânicas. As reações de hidratação estão divida em duas fases: a hidratação do 

cimento e a formação do filme. 

 E compreendendo esta singularidade deste tipo de argamassa é proposto um 

método de cura mista, em que a argamassa é submetida à cura úmida nas primeiras 

horas (24 ou 48 horas) para favorecer a hidratação do cimento e após a cura inicial é 

submetida à cura seca ao ar até o momento dos ensaios mecânicos. 

   

 

3.4.1 Resistência à compressão axial 
 

 

Como ocorrem modificações na fase aquosa de materiais cimentícios, promovidas 

pela adição de polímeros, conseqüentemente, ocorre modificações nas propriedades 

mecânicas desses materiais, pois a reação de hidratação que ocorre se diferencia da 

reação de hidratação de materiais convencionais. 

Mehta e Monteiro (1994) destacam o papel principal do sistema relação 

água/cimento - porosidade  na resistência à compressão em concretos convencionais. 

Eles esclarecem que a porosidade ou sistemas de poros possuem  uma relação 

inversa às resistências. Isto  se deve à presença de espaços interlamelares interno da 

estrutura de C-S-H e vazios capilares presentes na matriz, produzidos no processo de 
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hidratação dos compostos do cimento como os grandes cristais de hidróxido de cálcio 

(CH) e a etringita (grandes cristais em forma aciculares presente tanto na matriz 

quanto na zona de transição). Pois o processo de coalescência das partículas 

poliméricas e  formação dos filmes poliméricos acontecem nesses vazios produzidos 

pelos produtos de hidratação, preenchendo-os, reduzindo assim sua estrutura de 

poros. 

Alguns pesquisadores  evidenciaram  a influência da adição de polímeros nas 

propriedades mecânicas de argamassas e concreto, principalmente na resistência à 

compressão axial apontando algumas peculiaridades inerentes  de cada polímero.  

Afridi et al. (1989) apud Silva (2001) comentam que foram realizados testes de 

compressão em argamassas modificadas com EVA em pó e observaram aumento da 

resistência na presença do copolímero em relação às argamassas comuns. 

Ohama (1995)  confirma que a resistência à compressão é influenciada pelo teor e 

pelo  tipo e pela quantidade de monômeros que formam o copolímero. Entretanto, 

Godoy e Barros (1999) que avaliaram a adição dos polímeros de estireno-acrilico, 

estireno-butadieno e o poliacetato de vinila em teores de 5% e 10% nas argamassas 

constataram que o ganho de resistência era muito pequeno, independente do tipo de 

polímero empregado no estudo. 

Em seu trabalho Royer (2005) confirma que a adsorção do Poliestireno sulfonado 

(PSSNa) sobre as partículas de cimento melhora  a dispersão dos componentes da 

argamassa, aumentando a sua resistência mecânica à compressão. São expressos 

valores de ganho de resistência de 21,5% e 26,3%, aos 7 e 28 dias de cura, 

respectivamente. 

Oliveira, j. (2004) avaliou as argamassas com adição de EVA e HEC 

individualmente e em conjunto e percebeu que a resistência das argamassas com 

apenas o HEC diminui com o aumento do teor de polímero, e ainda, notou que com 

adição de 10% e 20% de EVA nas argamassas contendo também o HEC não 

apresentaram efeito notável na resistência à compressão axial, ou seja, não ocorreu 

aumento considerável da resistência. 

 

 

 3.4.2 Resistência à tração por compressão diametral e flexão 
 

 

É perceptível a influência dos polímeros na resistência à tração e à flexão de 

concretos e argamassas.  
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Mheta e Monteiro (1994) afirmam que as resistências à tração e a flexão das 

argamassas modificadas por polímero são bastante superiores as  das argamassas de 

controle. 

Ohama (1998) declara que o desempenho das argamassas melhora com o 

aumento da relação polímero/cimento, em outro trabalho publicado em 1994, Ohama 

avaliou argamassas modificadas com SBR e PAE com diferentes tipos de cimento, 

mesma relação polímero/cimento e com cura combinada (úmida e seca) e constatou 

para as argamassas modificadas  um melhor comportamento frente à resistência à 

tração por flexão, visualizadas no anexo A. 

Sakai e Sugita (1995) esclarecem que o aumento deve-se também pela deposição 

das partículas poliméricas sobre os grãos de cimento, aumentado a adesão dentro da 

matriz cimentícia, reduzindo a tendência das ação das microfissuras. 

As propriedades mecânicas referentes à tração (por compressão diametral e 

flexão) em argamassas modificadas por SBR foram avaliadas por Rossignolo e 

Agnesini (1999) que constataram a influência positiva do polímero aumentando em 

ambas as propriedades, como mostra a Figura 18. 

 

 

 
Figura 18 Resistência à tração por compressão diametral e tração na flexão (MPa) de 

argamassas convencionais (Ci) e argamassas com SBR (Mi) (ROSSIGNOLO 
e AGNESINI, 1999) 

 

 

Por outro lado, Oliveira, J. (2004), avaliou o desempenho das argamassas 

poliméricas com a adição de HEC e EVA frente a várias condições de cura das 

mesmas e concluiu que há uma tendência de redução da resistência à tração, por 
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causa da incorporação de ar, independente da condição de exposição na qual a 

argamassa foi submetida,  conforme mostra a  Figura19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 Efeitos dos polímeros (HEC e EVA) na resistência a tração por flexão em 

função de diversas condições de exposição (OLIVEIRA, J., 2004). 
 

 

O fenômeno de redução da resistência à tração por compressão diametral com a 

adição de polímeros (acetato-versatato) em argamassas foi percebida no trabalho de 

Cestari e Paulon (1999) frustrando suas expectativas na maioração das resistências. 

Segundo eles, esta minoração das resistências foi devido à incorporação de ar 

promovida pelo acetato-versatato.  

Ainda os autores, recomendaram a introdução de anti-espumantes para minimizar 

o efeito da incorporação de ar. 

  

 

3.4.3. Resistência de aderência  
 

 

Uma das principais funções das argamassas modificadas por polímeros é como 

argamassas colantes utilizadas na colagem de revestimento cerâmicos. Também 

estão sendo largamente utilizadas como material de reparo. 

Thurler e Ferreira (1995) definem resistência de aderência como ligações de 

natureza atômica ou molecular existentes na interface entre um corpo sólido e outro 

qualquer (sólido,  líquido ou gasoso). Em argamassas pode-se admitir a capacidade 
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do adesivo de resistir a esforços de tração perpendiculares (tração simples) ou 

paralelos ao substrato (cisalhamento ou tensão cortante). 

Segundo Gallegos (1995), a força de aderência é o resultado da tensão de 

aderência do engastamento dos produtos hidratados do cimento nos poros existentes 

nos substratos. 

 A aderência é aumentada para maiores  relações polímero/cimento  e para alguns 

tipos de polímero. Existe um teor ótimo que resulta em máximas resistências (OHAMA, 

1984 apud Silva, 2001). Teores de 20 a 25% em relação à massa de cimento não 

causam aumento adicional (RILEY E RAZL, 1974 apud SILVA, 2001).  

Jenni et al (2005) dizem que a promoção da força adesiva em argamassas difere 

do tipo e teor de polímeros, pois, por exemplo, o PVA aumenta ligeiramente, enquanto 

o EVA aumenta expressivamente esta força adesiva.  

Foi estudado por Mirza et al (2002) a desempenho do efeito da adição de 

polímeros (SBR e acrílicos) em argamassas de reparo exposta em países de  clima 

frio e foi confirmado a tendência do aumento da resistência de aderência em 

comparação as argamassas de referência.Afirmam ainda que, o SBR teve um 

desempenho maior que as argamassas com polímeros acrílicos. Relatam também, a 

grande variabilidade que ocorre de um produto para outro, dependendo do tipo de 

cura, por exemplo, variam de 2,5 MPa a 68,7 MPa quando procedida  cura úmida e de 

2,98 MPa a 60 MPa para cura seca ao ar. 

 

 

3.5  A INFLUÊNCIA DOS ÉTERES DE CELULOSE (HEC E MHEC) NAS 
PROPRIEDADES DE ARGAMASSAS NO ESTADO FRESCO E NO ESTADO 
ENDURECIDO  

 

 

Como os éteres de celulose promovem uma alteração na fase aquosa das 

argamassas modificando a sua viscosidade, então percebe um melhoramento da 

trabalhabilidade e a maior incorporação de ar durante a mistura, devido a sua ação 

tensoativa, que reduz  a tensão superficial da água na mistura (MAILVAGANAM, 1984; 

OHAMA, 1984; DO Ó, 2004). Vários trabalhos confirmam a influência do HEC nas 

propriedades do estado fresco, e no que se refere  à retenção de água como Pourchez  

et al. (2006); Silva e Roman (2001); Um et al. (1997), Brea (1997). 

Há a redução das resistências mecânicas, pela adição de polímeros celulósicos 

em sistemas cimentícios. Isso se deve à incorporação de ar promovida pelo efeito 

tensoativo, proporcionado por eles (WAGNER, 1973; OHAMA, 1994; SILVA, 2001). 



38 
 

Wagner (1960) publica que o alto peso molecular do metilhidroxietil celulose 

produz um grande incremento na viscosidade em relativamente baixas concentrações 

deste polímero. Segundo este autor, o endurecimento e a retração foram 

determinados na mistura com a concentração de 2% e viscosidade de 4000cp 

(centipoise) e para um melhoramento das resistências mecânicas com uma 

concentração de 3,6% para uma mesma relação a/c de 0,33, constante. 

Silva et al. (1999) explica que com maiores teores de MHEC, as argamassas 

tornam-se plásticas, resultando em menor espalhamento sobre a mesa de 

consistência. Em outro trabalho, Silva (2001) demonstrou que o MHEC com teores de 

variando de 0 a 2% em relação à massa de cimento reduziu até 63% no 

espalhamento. Estes pesquisadores mostraram em seu trabalho que para maiores 

teores de MHEC menor a perda de água das argamassas quando em contato com 

superfícies porosas, ou maior a retenção de água. Sendo a máxima capacidade de 

retenção (aprox. 100%) obtida com 0,5% do polímero. 

Klemm e Klemm (1997) demonstraram o efeito do MHEC no ciclo de gelo/degelo 

na estrutura de poros de materiais cimentícios.  Segundo os autores, o MHEC em 

pequenas quantidades produz uma microestrutura de poros de pequeno diâmetro. 

Chen e  Chung (1995) relatam  que a adição do metil hidroxietil celulose em 

concretos reduz a sua  expansão térmica até a 42°C. 

Faz-se necessário ampliar os estudos da utilização deste aditivo polimérico na 

modificação de argamassas para reparo. 
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4 DURABILIDADE 
 

 

Atualmente, a maior preocupação com as  estruturas de concreto nas fases de 

projeto e execução,  é garantir a sua durabilidade, definida como a capacidade de 

resistir á ação das intempéries, ataques químicos, abrasão ou qualquer outro processo 

de deterioração (MHETA e MOTEIRO, 1994).  A durabilidade não é uma questão 

meramente técnica, tem implicações sócio-econômicas e ambientais, no que tange ao 

consumo de recursos naturais, pois a produção de materiais mais duráveis reduz, de 

uma forma direta e indireta, a extração desses recursos e os investimentos podem ser 

direcionados em ações sociais. 

Neste capítulo serão discutidos aspectos relevantes relacionados à durabilidade 

das estruturas de concreto armado. 

 

4.1 AMBIENTES AGRESSIVOS 
 

 

É freqüente a presença de poluentes atmosféricos, substâncias gasosas, sólidas e 

líquidas, como o monóxido de carbono (CO), o monóxido de nitrogênio (NO) ou o 

dióxido de enxofre (SO2) em locais de alto tráfego de veículos e pátios industriais 

alterando  a atmosfera de centros urbanos, (SILVA, 1995 ; MEDEIROS, 2005). 

Segundo Medeiros (2005) a origem dos poluentes encontrados na atmosfera pode 

ser natural, como a maresia (spray marinho), decomposição de matéria orgânica, e 

outras; ou causada pela expansão da atividade humana, como as originadas de áreas 

industriais, tráfego, resíduos urbanos. 

O alto teor de poluentes, em conjunto com fatores climáticos, acaba gerando um 

ambiente agressivo aos materiais cimentícios. A água, o solo e o ar são os principais 

agentes de transporte de substâncias deletérias, que na forma de águas ácidas de 

chuva e solos sulfatados, reagem com os componentes do sistema (MEDEIROS, 

2005). Polito (2006) discute, sucintamente, o fenômeno da chuva ácida que é 

originada da combinação de gases poluentes (óxido de enxofre) com vapor d’água 

obtendo o ácido sulfúrico (H2SO4) que diluído em água. 

A classificação destes ambientes, no qual as estruturas estão inseridas, segundo 

Helene (1993), são: atmosfera rural, que são regiões há grande distância de fontes 

poluidoras de ar, com um baixo teor de poluentes; atmosfera urbana, que são regiões 

de grande concentração populacional, que contêm, poluentes de forma de óxido de 

enxofre (SO2), dióxido de carbono CO2, sulfatos (SO4
-2 ) e outros; atmosfera marinha, 
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regiões adjacentes a orlas marítimas ou sobre o mar com grande presença de cloretos 

em forma de cristais ou dissolvidos em gotículas d’água arrastada pelo vento, 

denominado de névoa salina (spray salino); e atmosferas industriais, que são regiões 

em zonas industriais contaminadas por diversos gases e resíduos  tóxicos. 

A classificação de agressividade do meio e, conseqüentemente, do risco de 

deterioração da estrutura é preconizada pela NBR 6118 (2003)  que estabelece 

classes de agressividade  diante do meio que está exposta a estrutura, conforme a 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 Classes de agressividade ambiental (Fonte:  NBR 6118, ABNT, 2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Os materiais cimentícios passam por vários processos físicos  e químicos de 

degradação, que  interagem entre si. Isto significa que estes materiais sofrem várias 

ações deletérias mutuamente, pondo em risco a sua vida útil.  Essas ações 

necessitam de uma classificação em categorias claramente estabelecidas para um 

melhor entendimento de suas causas e conseqüências.  

Dentre as formas de ataque dos materiais cimentícios destaca-se a carbonatação, 

íons cloreto e sulfatos. 
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4.2 CARBONATAÇÃO 

 

 

Uma das formas de ataque a materiais cimentícios é a carbonatação,  que é um 

fenômeno físico-químico decorrente da reação de gases ácidos (CO2), (SO2) e (H2S) 

presentes na atmosfera, com compostos alcalinos (KOH, NaOH e Ca(OH)2), 

provenientes das reações de hidratação do cimento, principalmente Ca(OH)2, que é 

gerado em maior quantidade (XU et al., apud MOURA, 2000). A equação 1, mostra de 

forma simplificada a reação de carbonatação. 

OHCaCOCOOHCa 2322)( +→+                                  (1) 

 

Papadakis (1991) descreve detalhadamente o processo da carbonatação em 

materiais cimentícios. 

• A difusão de CO2 atmosférico na fase gasosa nos poros do concreto. 

• A dissolução do Ca(OH)2 sólido nos poros com água e a difusão do 

Ca(OH)2  dissolvido na fase aquosa dos poros. 

        −++

+→ OHCaOHCa 2)( 2                                           (2) 

 

• A dissolução do CO2 nos poros com água e sua reação com Ca(OH)2 

dissolvido, de acordo com as reações 3 e 4: 

 

−+

+→+ 322 HCOHOHCO                                         (3)       

−+−

+→ 33 COHHCO                                         (4) 

• A reação do CO2 com outros sólidos carbonatáveis constituintes da pasta 

de cimento endurecido, formando os carbonatos, mostrados na equação 5: 

 

33 CaCOCOCa →+
−++

                                      (5) 

• A redução do volume dos poros devido  aos produtos da hidratação e 

carbonatação. 

• .A condensação do vapor de água nas paredes dos poros do concreto, em 

equilíbrio a temperatura ambiente e condições de umidade relativas.  

 

A principal conseqüência da carbonatação é que a alcalinidade da fase aquosa 

presente nos poros do concreto diminui o pH para um valor abaixo de 8,0 (PESSÔA e 

NEPOMUCENO, 2002).  
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Segundo Moura (2000), a carbonatação se dá a partir da superfície, formando uma 

frente de carbonatação, progredindo até atingir a armadura, despassivando-a.  

Guimarães (1997) completa que após a despassivação, as armaduras tornam-se 

suscetíveis de sofrer a corrosão, dependendo da formação da pilha eletroquímica, que 

é função, nesse estágio, principalmente da presença dos agente redutores, água e 

oxigênio. 

 A Figura 20 ilustra o mecanismo da despassivação das armaduras por ação da 

carbonatação. 

 
Figura 20 Esquema de despassivação da armadura e ataque do CO2 (fonte: Lúcio Valter) 

 

Alguns modelos expressam a velocidade de carbonatação, mas o modelo clássico 

utilizado para a estimativa da profundidade da frente de carbonatação segundo 

Kazmierczak (1995) baseia-se na primeira lei de Fick mostrado na equação 6. 

tkee
22 co0co +=                                           (6) 

Onde: 

eco2 = espessura da camada carbonatada, em mm; 

eo  = espessura da camada carbonatada ao início da medição; 

kco2 = constante que depende das condições de exposição e das características do 

concreto, em mm/ano1/2; 

t = tempo de exposição ao CO2, em anos. 

Kazmierczak (1995) relata a dificuldade de determinar o valor de Kco2, mas Neville 

(1997) informa que os valores de kco2 são freqüentemente maiores do que 3mm/ano0,5 

ou 4mm/ano0,5 para concretos de baixa resistência. 

 



43 
 

4.2.1  Fatores que Influenciam a carbonatação 
 

 

As reações de carbonatação são influenciadas pelos seguintes fatores: 

concentração de CO2 na atmosfera, umidade relativa, temperatura, relação a/c, 

condições de cura, porosidade  do material cimentício. 

 

 

a)  Concentração de CO2 

 

 

A concentração de CO2 no ambiente ao qual está exposto o material cimentício é 

preponderante nas reações deletérias de carbonatação. A penetração de CO2 é regida 

pela primeira Lei de Fick (eq. 6), que diz que a difusão do gás é diretamente 

proporcional à diferença de concentração do mesmo entre dois meios. (Kulakowski, 

1997) 

Kumar (2002) relata que a carbonatação em concreto  pode ser um problema em 

áreas onde possui uma alta concentração de CO2  e moderada umidade relativa (50 a 

60%). 

Mheta e Monteiro (1994) destacam  que o CO2 dissolvido,  geralmente encontrado 

em concentrações significativas em águas minerais, água do mar e água subterrânea 

decorre dos restos de animais ou vegetais em decomposição quando em contato com 

a água, tornando-a ácida, daí a redução do pH. 

Ferreira (2000) comenta que o CO2 é ativo mesmo em concentrações de 0,03% 

em atmosfera rural. Em centros urbanos, fica em média 0,3%, chegando 

excepcionalmente a 1%. Helene (1993) mostra em seu trabalho que a concentração 

de CO2 na atmosfera pode variar de 0,03 a 0,05% em ambientes rurais e de 0,1 a 

1,2% em locais de trafego pesado, podendo chegar a 1,8 % em ambientes fechados 

de atmosfera viciada. 

A figura 21 mostra a concentração de CO2 em função da fração de  volume de CO2 

à temperatura de 20°C e uma pressão atmosférica de 105 Pa. 
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Figura 21 Concentração de CO2 em função da fração de volume de CO2 , temperatura de 

20°C  e uma pressão atmosférica de 105 Pa (Thierry, 2005). 
 

 

b)  Umidade Relativa 
 

 

A difusão de CO2 em meio líquido é mais lenta do que  em meio  gasoso, mas para 

possibilitar o processo de carbonatação  tem que haver a dissolução do Ca(OH)2  e do 

CO2 no meio aquoso. Então, a umidade do concreto torna-se um agente de veiculação 

e dissolução do CO2 presente nos poros do concreto. 

Guimarães (1997) relata que para ocorrer as reações de carbonatação, é 

necessário o mínimo de água nos poros. Caso contrário, a baixa umidade 

impossibilitará a carbonatação. Ele cita Bakker(1988), Gonzalez e Andrade (1980) que 

afirmam que a maior velocidade de carbonatação ocorre na faixa de 50 a 70% de 

umidade relativa. 

Segundo Helene (1993), as maiores velocidade de carbonatação ocorrem em 

umidade relativa entre 60 e 85%. 

 

 

c)  Temperatura 
  

 

Moura (2000) em seus estudos declara que há controvérsias quanto ao efeito da 

temperatura sobre as reações de carbonatação, pois pesquisadores como Roy et al 

(1996), John (1993), Uomodo e Takada (1993) argumentam que há efeito significativo 
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da temperatura nas reações de carbonatação, enquanto  Loo et al (1994), Papadakis 

et al (1991), Kazmierczak (1995) observaram em suas experiências que não houve 

uma influência significativa da temperatura na velocidade da reação de carbonatação. 

 

 

d)  Relação água/cimento e porosidade 
 

 

De acordo, Neville (1997) o fator fundamental que controla a carbonatação é a 

difusividade da pasta de cimento hidratada, sendo função  do sistema de poros da 

mesma durante o período que ocorre a difusão do CO2. 

Este sistema de poros é determinado segundo Kazmierczak (1995) pela relação 

água/cimento e se reflete diretamente na velocidade de penetração da frente de 

carbonatação. 

  

 

4.2.2  Efeito dos polímeros nas reações de carbonatação  
 

 

Afridi et al. (2001) mencionam que há, com o uso de pós redispersíveis 

poliméricos, um blindamento do Ca(OH)2 após as reações de  hidratação. Este 

blindamento pelo filme formado impossibilita a imediata solubilização do hidróxido de 

cálcio, reduzindo a reação de carbonatação. 

Al- Zahrani et al. (2003) trabalharam com argamassas de reparos com adição de 

polímeros e adição de sílica ativa, expostas durante 12 meses  em câmara acelerada 

de carbonatação e concluíram que as argamassas contendo sílica ativa tinham uma 

menor profundidade de carbonatação, em decorrência, de sua estrutura densa 

produzida pela ação pozolânica da sílica. Entretanto, as argamassas contendo 

também o polímero (látex acrílico) tiveram um desempenho menor que as argamassas 

com apenas sílica. Segundo os autores, isto depende muito do tipo de polímero. 

 Em seu trabalho, Ohama (1995) mostrou a influência de alguns polímeros 

diante da frente de carbonatação. O autor realizou os ensaios de carbonatação 

acelerada a 30°C, 50% umidade, com concentração de 5% de CO2 e carbonatação 

natural por 10 anos, em ambientes fechados e abertos e verificou que os polímeros 

SBR, PAE-1, PAE-2 e PVAc- 1 apresentaram uma menor frente de carbonatação em 

ambientes externos comparando com a referência, enquanto em ambientes internos 
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só alguns polímeros apresentaram uma menor frente de carbonatação.Estes 

comportamentos podem ser observados nas Figuras 22 (a) e (b), respectivamente. 

 

 

 

i 

(a) 
 

 
(b) 

Figura 22 (a) Ensaio de carbonatação acelerada em câmara de carbonatação (30°C e 
50% de umidade e 5% de CO2; (b) exposição por 10 anos em ambientes 
internos e externos 

 



47 
 

4.2.3 Métodos de Ensaio  
 

 

A profundidade de carbonatação é determinada por alguns métodos consagrados 

no meio científico, como por exemplo: aspersão de indicadores químicos,  química 

analítica (análise microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios-X, 

espectrometria por infravermelho), análise térmica (análise térmica diferencial, 

termogravimetria (TG)) e variação de massa. Discutir-se-á a seguir apenas alguns 

métodos de carbonatação. 

 

a) Aspersão de indicadores químicos 

 

Este método de observação visual da área carbonatada é o mais comum, devido 

sua praticidade e baixo custo. Utiliza-se um indicador químico sobre a superfície 

fraturada de concreto ou argamassa e observa-se a cor da região, onde foi aspergida 

a solução. O aspecto incolor indica pH abaixo de 8,3 e vermelho carmim indica pH 

acima de 10, indicador químico fenolftaleína é o mais utilizado. A Tabela 4 apresenta 

outros  indicadores químicos, além da fenolftaleína, utilizados na observação da frente 

de carbonatação. 

 

Tabela 4 Mudanças de cor e intervalos de pH dos principais indicadores químicos 
utilizado para observação visual da área carbonatada (adaptado de Basset et 
al.,1981 apud Kazmierczak,1995). 

Indicador pH Mudança de cor 
fenolfaleína 

[C6H4COOC(C6H4OH)2] 
8,3 – 10,0 Incolor / vermelho carmim 

Timolfataleína 
[C6H4COOC(C10H14O)2] 

9,3 – 10,5 
 Incolor/ azul 

Amarelo de alizarina R (ácido 
para-nitrobenzenoazo-

salicílico) 

10,1 – 12,0 
 

Amarelo / vermelho 
alaranjado 

 
 

O método preconizado pela Rilem (1988) descreve o procedimento de aspersão de 

uma solução de fenolftaleína na superfície recém-fraturada do concreto ou argamassa, 

antes que a face exposta pela fratura venha se carbonatar ao reagir com o CO2 do ar. 

Desta forma, evidenciará as regiões de pH muito alcalino, que irão apresentar cor 

vermelho-carmim, diferenciando-se das regiões, onde devido à carbonatação, houve 

uma diminuição do pH, e a solução mantém-se incolor. Procede-se a mensuração da 

extensão da frente de carbonatação com aproximação de 0,5mm. A medição deverá 
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ser feita alguns minutos após a aspersão do indicador, quando a interface gerada pelo 

ponto de viragem de cor torna-se mais nítida (KAZMIERCZAK, 1995). 

 

 

b) Microscopia eletrônica de varredura 

 

Consiste na observação e visualização da interface entre as regiões carbonatadas 

e não carbonatadas da amostra e a estimativa da quantidade de compostos 

carbonatados existentes na pasta. 

 

c) Termogravimetria 

 

Este método, no qual uma massa de argamassa triturada (na ordem de 1 a 10mg) 

é sujeita a um aumento progressivo de temperatura (normalmente até 1000°C). Ao 

longo do ensaio, são registrados os acréscimos de temperatura e as perdas de massa 

da substância analisada.  A curva plotada do ensaio permite a determinação de 

diversos compostos carbonatados e não-carbonatados, através dos picos exotérmicos 

de cada composição (KAZMIERCZAK, 1995). 

 

 

4.3 ATAQUE POR SULFATOS 
 

 

A degradação do concreto por ataque de sulfato pode manifestar-se na forma de 

expansão do concreto e também apresentar perda progressiva de resistência e de 

massas devido à deterioração da coesão dos produtos de hidratação do cimento 

(MHETA e MONTEIRO, 1994). São comuns os sulfatos de sódio, potássio, magnésio 

e cálcio, que se encontram em solos ou em águas freáticas (NEVILLE, 1997). 

Esses sulfatos existem em solos argilosos ou outros solos, em quantidades 

consideráveis tendo a sua distribuição heterogênea verificada em concentrações dos 

mesmos (COUTINHO, 2001). Nos Estados Unidos a concentração de sulfato é 

expressa em ppm na água ou porcentagem em solos. A Tabela 5 apresenta os níveis 

de agressividade (MOURA, 2000). 
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Tabela 5 Níveis de agressividade em função da Concentração de sulfato no solo e na 
água, adotadas nos Estados Unidos (DJANIKIAN, 1980 apud MOURA, 2000) 

Níveis de agressão 
Porcentagem de SO4 
solúvel na água nas 

amostras de solo 

Ppm de SO4 nas amostras 
de água 

Desprezível 0 a 0,10 0 a 150 
Positivo 0,10 a 0,20 150 a 1000 
Grande 0,20 a 0,50 1000 a 2000 
Severo acima de 0,50 acima de 2000 

 

A formação do trisulfualuminato de cálcio hidratado ou etringita 

(3CaO.Al2O3.3CaSO4.31H2O) apartir da combinação do gesso (CaSO4) com o C3A 

encontrado nos cimentos,  pode gerar expansões elevadas, provocando a fissuração, 

fragilização e lascamento das camadas externas, até a completa deterioração do 

concreto ou argamassa.  

O ataque ocorre quando o sistema de poros dos concretos e argamassas é 

penetrado por soluções de sulfato com origem normalmente nas águas dos solos em 

contato com o concreto, na água do mar e dos efluentes industriais. A intensidade do 

depende dos seguintes parâmetros (FERREIRA ,2000): 

• Concentração dos íons sulfato; 

• cátions presentes na solução de sulfatos (sódio, potássio, amoníaco ou 

magnésio); 

• teor de C3A do cimento; 

• densidade, permeabilidade, ou em geral a qualidade das argamassas e 

concretos. 

As principais reações envolvidas no ataque por sulfatos ao concreto e argamassas 

são (COLLEPARDI, 1996; MOURA, 2000): 

• Ataque do sulfato de sódio ao hidróxido de cálcio 

NaOHOHCaSOOHOHCaNaSO 22.2)( 24224 +⇒++                   (7) 

• reação do sulfato de cálcio com C3A formando a etringita   

OHCaSOOAlCaOOHOHCaSOOHOAlCaO 2432224232 32...3542312..3 ⇒++    (8) 

• ataque do sulfato de magnésio ao hidróxido de cálcio 

224224 )(2.2)( OHMgOHCaSOOHOHCaMgSO +⇒++   (9) 

• ataque do sulfato de magnésio ao C–S–H  

OHSiOOHMgOHCaSOOHOHSiOCaOMgSO 222242224 .2)(3)2.(3832.33 ++⇒++    (10) 

• ataque do sulfato de magnésio ao C3A 

2324324 )(3)(2.333 OHMgOHAlOHCaSOOCaOAlMgSO ++⇒+        (11) 



50 
 

O sulfato de magnésio, além das reações com o hidróxido de cálcio  e com os 

aluminatos, tem uma ação mais intensa que os outros sulfatos, pois  decompõe os 

silicatos hidratados ( DJANIKIAN, 1980, SCHNEIDER e PIASTA, 1991 apud MOURA, 

2000).  

o sulfato de magnésio  cria uma camada dura na superfície dos concretos, devido 

à deposição dos hidróxidos de magnésio nos poros, mas após o avanço das reações o 

material apresenta-se mole e pulverulento (FERREIRA, 2000).  

Santhanan, Cohen e OleK (2003) apud Barbosa (2006)  apresentam etapas do 

processo de deterioração de materiais cimentícios através do sulfato de magnésio, 

apresentados a seguir: 

1° etapa – a solução de MgSO4 difunde-se para o interior do material; 

2° etapa – forma-se rapidamente uma camada superficial de brucita (Mg(OH)2) 

decorrente da reação com a portlandita presente na pasta de cimento hidratada. 

Forma-se também a gipsita; 

3° etapa – redução do pH da pasta, pelo consumo de portlandita para formação da 

brucita, para manter o equilíbrio o C – S – H libera mais portlandita aumentando o pH 

e descalcificando a microestrutura; 

4° etapa – depois de formada a camada de brucita, a solução de sulfato de 

magnésio penetra no interior do corpo-de-prova, por difusão, Com certa dificuldade 

devido a presença da brucita, que é um gel impermeável. 

5° etapa – são formadas gipsita e etringita próximas da região da camada de 

brucita provocando expansão e tensões internas gerando o processo de fissuração. 

6° etapa – em algumas regiões o cátion Mg2+, provindo das reações da solução de 

sulfato, degrada diretamente o C – S – H , provocando perda de massa e resistência. 

A figura 23 apresenta um modelo do ataque de sulfato de magnésio proposto por 

Souza (2006). 
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Figura 23 Modelo do ataque  do sulfato de magnésio em regiões da pasta de cimento 

hidratada (SOUZA, 2003). 
 

A seguir são apresentadas as três principais teorias mais aceitas da expansão da 

etringita pelas reações dos sulfatos  em matriz cimentícia. 

a) A expansão da etringita formada pelo processo topoquímico18 na presença da 

cal (Ca(OH)2) diretamente, a partir dos aluminatos, sem passar pela solução. Teoria 

proposta em 1930 por Lefuma. 

b) Expansão devido à absorção de água da etringita  de natureza coloidal formada 

pelo processo cristalização/solubilização na presença da cal. Teoria proposta por 

Mehta em 1970. 

c) Expansão devido à pressão de cristalização/solubilização num espaço 

confinado. As tensões expansivas resultantes da saturação da  solução com o íon 

reativo. 

Brandão (1998) relata algumas medidas que podem ser tomadas (profiláticas) para 

minimizar o efeito expansivo da formação da etringita, relacionadas a seguir: 

a) utilização de cimento com baixo teor de C3A, com no máximo 8%, denominado 

cimento de alta resistência ao sulfato ou moderada resistência ao sulfato com teor de 

5% de C3A. 

b) A adição de pozolanas no concreto e/ou argamassa, além reduzir a 

permeabilidade reduz o potencial do hidróxido de cálcio livre reagir com íons sulfato 

para formar o sulfato de cálcio. 

                                                 
18

 Reação de estado sólido, não envolvendo solução e reprecipitação que removeria o produto recém  

formado para longe do local em que se formou (Neville, 1997). 
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c) Redução da permeabilidade através da baixa relação água/cimento e alto 

consumo de cimento, dificultando a difusão de íons sulfato. 

Essas preocupações são inerentes a qualidade dos concretos e argamassas, pois 

permitem uma maior proteção ao ataque. 

As formas dos cristais de etringita  e seu tempo de formação são relevantes para 

compreensão do ataque  por sulfato. 

 

 

4.3.1  Formação da Etringita 
 

 

A etringita formada após o processo de hidratação  e ao ataque por íons sulfatos 

oriundos do meio externo, de acordo com Mehta e Monteiro (1994), possui vários 

formatos de cristais. Apesar de apresentarem estrutura interna semelhante, contudo 

distingui-se do ponto de vista da expansão, em normalmente em dois tipos: 

a) Etringita tipo 1- constituída por grandes cristais de forma alongada e estreita, 

com comprimento entre 10 e 100 micra que se formam quando as concentrações de 

íons hidroxila são baixas. Esse tipo não provoca expansão, podendo aumentar a 

resistência. 

b) Etringita tipo 2 – constituída por cristais pequenos, de morfologia acúlea, com 1 

ou 2 micra de comprimento e 0,1 e a 0,2 mícron de largura, que se formam em 

condições de alta concentração de íons hidroxila. Presentes em estruturas 

completamente atacadas.  

 

 

4.3.1.1 Tempo de formação da etringita  

 

 

O tempo de formação é fator preponderante para entendermos o mecanismo de 

expansão da etringita em concretos e/ou argamassas. 

A formação nas primeiras horas da etringita na mistura fresca e plástica não 

provoca expansão danosa à matriz cimentícia, e está associado com o tempo 

ambiental de regulação da pasta de cimento Portland. Este tipo denomina-se etringita 

primária (COLLEPARDI).  

A etringita presente tanto no estado fresco quanto no estado endurecido de pastas, 

argamassas e concretos sofrerá dissolução, seguida de uma recristalização em 
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espaços disponíveis e maiores, sem, no entanto gerar expansões danosas. Este tipo, 

de acordo com Bretanha (2000), denomina-se de etringita secundária. 

A formação retardada de etringita ocorre em idades avançadas e remete a uma 

expansão heterogênea num concreto  muito rígido que pode produzir fissuras e 

lascamento (COLLEPARDI). Esse tipo de ataque é habitual em concretos de cimento 

Portland que tenham sido curados com tratamento térmico e/ou armazenamentos 

inadequados, resultante de uma remobilização dos sulfatos inicialmente retidos na 

matriz cimentícia, provocando um fenômeno denominado de formação retardada da 

etringita (DEF – Delayed Ettringite Formation) (FERREIRA, 2000; COUTINHO, 2001). 

 

 

4.3.2 Formação da Taumasita ou Tomasita 
 

 

Além do ataque do sulfato de magnésio no cimento produzir a etringita, é 

produzido um composto denominado taumasita ou tomasita, um sulfocarbonato de 

cálcio  e sílica hidratada (CaSiO3.CaCO3.CaSO4.15H2O), envolvendo a decomposição 

da fase de C-S-H na matriz cimentícia, mostrada figura 24. Há, conseqüentemente, 

uma redução da coesão da pasta de cimento, resultando numa perda (FERREIRA, 

2000). 

 

Ata 

 

Figura 24 Esquema do ataque de íons sulfato no C – S – H formando taumasita.  

 

Coutinho (2001) relata que na década de 80 e nos princípios de 90 foram 

detectados, no Reino Unido, casos de degradação de estruturas de concreto 

enterrados em que apresentavam um aspecto mole e sem coesão verificada uma 

substituição completa do C – S – H pela taumasita. 

A autora mostra que as condições necessárias para formação da taumasita são:  

• Íons sulfato 

• Íons carbonatos 

• Silicatos cálcicos e silicatos cálcicos hidratados 

• Umidade e água 

Tendo como fonte de íons carbonato na matriz cimentícia  a presença de calcário 

utilizado no concreto proveniente de agregados e fíler do cimento. Além desses 

sulfatos C – S – H  tomasita 
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fatores, a temperatura é um fator interveniente no processo de formação da taumasita, 

sendo que as baixas favorecem a reação. 

Justnes (2003) comparou argamassas com 20% de fíller calcário e 20% de fíller 

quartzoso, expostas numa solução de 5% de sulfato de sódio, numa temperatura de 

5°C,  durante 10 meses e percebeu um excesso de taumasita em argamassas com 

fíler calcário e,  conseqüente, perda de massa, expansão e redução da resistência. 

Juel et al. (2003) conceberam um modelo de predição da formação da taumasita 

através do diagrama de fases, onde estuda-se termodinamicamente a estabilidade da 

fase taumasita, conforme  mostrado na Figura 25. 

 

%p

 
Figura 25 Diagrama de fases dos materiais hidratados  (Juel et al.,2003) 

 

Os estudos sobre a formação deste  composto são  incipientes, devido à 

semelhança morfológica da taumasita com a etringita. Embora em seus trabalhos 

Torres et al. (2003)  refere-se também como solução sólida etringita-tomasita, porque 

ambas estão presentes no ataque. 

 A Figura 26 mostra a microestrutura da superfície fraturada de uma argamassa 

com 5% de fíller calcário exposta, a 5 anos em meio agressivo com solução de  sulfato 

de magnésio (1,8%) à temperatura de 5 C, na qual foi verificada a presença da 

formação da tomasita e, conseqüentemente, deterioração da argamassa exposta a 

este meio. Os corpos-de-prova prismáticos (40x40x160)mm apresentaram quebra das 

arestas, alto quadro fissuratório e desagregação da pasta de cimento. 
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Figura 26 Aspecto morfológico da tomasita encontrada na superfície fraturada de 

argamassa contendo de 5% de fíller calcário, exposta por 5 anos, em solução 
de sulfato de magnésio (1,8%) (TORRES et al., 2003) 

 

Neville (2004) enfatiza que o mecanismo de ataque por sulfato ainda não foi 

completamente entendido, requerendo muito mais estudos sobre o caso. 

 

 

4.3.3 Métodos de ensaios 
 

 

Vários métodos são utilizados para avaliação do ataque de sulfato em matriz 

cimentícia, onde procura-se verificar parâmetros como: variação das resistências 

mecânicas,  variações dimensionais, variação de massa, aspecto visual, presença de 

fases através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de raio x. 

 
Moura (2000) sugere o método de Koch e Steinegger (1960), adaptado por Irassar 

(1990), para avaliar o desempenho de concretos e argamassas frente ao ataque por 

sulfatos. Argumenta que este método é mais próximo da prática, além de se poder 

fazer uso de uma solução agressiva qualquer, sem se prender ao sulfato de sódio. Ele 

sugere que seja feita a neutralização da solução agressiva, para que as mesmas 

condições sejam mantidas durante todo ensaio, este ensaio será detalhado na 

metodologia. 
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4.4 ATAQUE POR ÍONS CLORETO  
 

 

O contaminante cloreto combinado com a água e oxigênio é o maior causador de 

corrosão dos metais no concreto armado devido à destruição da camada passivadora 

da armadura (CASCUDO, 1997). 

Smith e Virmani (2000) apresentam as etapas do processo de corrosão ocorridas 

no concreto armado e lembram que para ocorrer estas reações tem que haver três 

componentes essenciais de uma célula galvânica de corrosão: o cátodo (região de 

deposição dos íons metálicos), o ânodo (região onde está ocorrendo a perda de 

material, propriamente dito como corrosão) e eletrólito (meio onde ocorre a fluência 

dos elétrons, corrente elétrica, da região anódica para região catódica). 

As etapas apresentadas a seguir, mostram o processo de corrosão que não pelos 

cloretos. 

1- na região anódica, o ferro é oxidado para o estado ferroso e os elétrons são 

liberados 

-2eFeFe +→
++

                                                   (12) 

2 – Estes elétrons migram para o cátodo onde eles combinam com água e 

oxigênio para formar íons hidroxila 
−

→++ OH2O 22
1OH2e 2

-

                                 (13) 

3 – Os  íons hidroxila combinam com íons de ferro para formar hidróxido de ferro 

2)OH(FeOH2 →+
−++Fe                                    (14) 

4 – Na presença de água e oxigênio o hidróxido de ferro é mais adiante oxidado 

para formar Fe2O3 

322 )OH(Fe4H)OH(Fe4 →++ OO 2                            (15) 

OH2.OFe)OH(Fe2 2323 →                                  (16) 

 A Figura 27, apresenta o processo de reação das armaduras.  

 

 
Figura 27 Esquema da reação de corrosão das armaduras (fonte: Lúcio Valter) 
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As equações a seguir mostram a corrosão do aço no concreto na presença de íons 

cloreto, mas sem oxigênio na região anódica. 

1 – no ânodo, o ferro reage com íons cloreto para formar um complexo ferro-

cloreto solúvel intermediário 
--- 2e2ClFe2ClFe ++→+

++ )(                          (17) 

2 – quando o complexo ferro-cloreto difunde  fora da barra para uma área com alto 

pH e concentração de oxigênio, ele reage com íons hidroxila para formar Fe(OH)2. 

Este complexo reage com água para formar hidróxido ferroso  
--- 2ClFe(2e2Cl(Fe ++→+++

+H2)OHOH) 22                  (18) 

3 – os íons hidrogênio combinam com elétrons  para formar gás hidrogênio. 

2
- H2e2H →+                                                  (19) 

4 – como no caso da corrosão do aço fora cloretos, o hidróxido de ferro na 

presença de água e oxigênio  mais adiante oxidado para formar Fe2O3 

322 )OH(Fe4H)OH(Fe4 →++ OO 2                             (20) 

OH2.OFe)OH(Fe2 2323 →                                            (21) 

 

Os cloretos agressivos podem ser encontrados na natureza, dissolvidos em água. 

Quando sólidos, podem depositar-se na superfície de materiais cimentícios.  Em 

dissolução aquosa, por intermédio de chuvas ou umidade e através da rede de poros, 

os agentes agressivos, atingem as regiões mais internas dos materiais cimentícios. 

Outra forma de  entrada de cloretos em materiais cimentícios é em aditivos, na água, 

como componentes do cimento e, algumas vezes, em agregados. (VIEIRA, 2003). 

Segundo Cascudo (1997), tais agentes podem ser transportados para dentro do 

concreto através dos mecanismos de absorção capilar, difusão, permeabilidade e 

migração, explicitados de forma sucinta, a seguir (Andrade, 2001; Cascudo, 1997; 

Neville 1997, Brandão , 1998): 

a) absorção capilar – mecanismo de transporte no qual, as tensões capilares 

ocorrem imediatamente após o contato superficial com o líquido. È influenciada 

principalmente pela estrutura de poros na matriz cimentícia, caracterizado pela 

porosidade, sendo que, quanto menores forem os diâmetros do poros capilares 

maiores serão as tensões exercidas por esta. 

 

b) difusão – é um processo induzido por uma tendência ao equilíbrio, ou seja, onde 

existe uma diferencial de concentração de uma solução num sistema consistindo no 
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movimento dos íons de um meio mais concentrado para outro menos concentrado, 

típicos de um fluido (gases e líquidos). Fenômeno  predominantemente do mecanismo 

de transporte de íons cloreto no concreto e/ou argamassa. A Figura 28 mostra o 

processo de difusão dos íons cloreto nos concretos. 

 
Figura 28  Processo de difusão dos íons cloreto em estruturas de concreto 

 

Segundo Morosi et al (1989) esses processos de transporte dos íons cloreto no 

concreto  e sua  profundidade estão relacionados com a relação água/cimento e o 

tempo de cura e podem ser calculadas pela  solução da lei de Fick, através da 

equação 22. 

      Dtx =           (22) 

Onde: 

X = profundidade de penetração (m) 

D= coeficiente de difusão (m2/s) 

T = período de tempo (s) 

 

c) Permeabilidade – é a propriedade dos materiais cimentícios de permitir a 

passagem de água através de seus poros consoante a uma pressão hidráulica 

exercida sobre eles. Neste caso, difere da absorção capilar pelo tamanho do diâmetro, 

ou seja, diâmetros maiores e principalmente interconectados favorecem este tipo de 

transporte. Os fatores intervenientes a permeabilidade são: estrutura de poros 

(tamanho, distribuição e continuidade), relação água/cimento e condições de cura. 

 

d) migração iônica – o transporte dos íons cloretos se dá através de um campo 

elétrico gerado pela diferença de potencial oriunda do processo eletroquímico que 

ocorre nas armaduras (interno) ou provindas de cargas acidentais (correntes de fuga) 

(externo).  
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4.4.1  Concentração de cloreto 
 

 

 O teor de cloretos máximo num concreto fresco deve ser em torno de 0,4%, em 

relação à massa do cimento ou 0,1% em relação à massa do concreto. (ANDRADE, 

1992 apud MEDEIROS, 2005). 

De acordo com Joukoski (2003) a quantidade de cloreto requerida para iniciar a 

corrosão depende do pH da solução contida nos  poros e além disso  da 

concentração. Porém, não é consenso no meio científico. A Tabela 6 apresenta os 

limites máximo dos teores de cloreto em concreto e argamassas de  algumas normas 

nacionais e internacionais. 

 

Tabela 6 Limite de concentração de cloreto para o concreto (HELENE, 1993 apud 
ANDRADE, 2001) 

 

 

Cascudo (1997) complementa que a corrosão induzida  por cloretos pode se dar 

mesmo com índices da ordem de 0,15% em relação a massa de cimento sendo 

tolerado este valor em algumas normas. Mas para teores de 0,30%, já se considera 

nocivo. 

 

 

4.4.2  Formas de presença de cloretos  
 

 

Conforme Cascudo (1997) os cloretos são apresentados em três tipos de forma no 

concreto: ligado quimicamente ao C3A reagindo e formando cloroaluminato de cálcio 
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ou SAL de Friedel (C3A. CaCl2. 10H2O); adsorvido na superfície dos poros; e sob as 

formas de íons livre, visto na Figura 29. 

 
Figura 29  Formas de íons no concreto (CASCUDO, 1997) 

 

 

4.4.3  Influencia da adição de polímeros ao ataque de íons cloreto 
 

  

Alguns trabalhos mostram que adição de polímeros em argamassas e concretos 

atenua ou reduz drasticamente a penetração de íons cloretos com o aumento da 

resistência ôhmica, reduzindo o processo desencadeador da corrosão. Estes trabalhos 

são discutidos, a seguir. 

Cabral (2000) confirma em seu trabalho que a adição de 20% de estireno 

butadieno (SBR) em relação a massa de cimento de uma argamassa de traço 1:3 com  

a/c=0,5, aumenta as resistências ôhmicas, chegando a 2350Ω para barras de 

cobrimento de 10mm e 2000Ω para o cobrimento de 5mm, isto em virtude da maior 

compacidade da argamassa com adição de SBR. Em se tratando de difusão de 

cloretos, Cabral (2000) confirma a ação das adições de estireno-butadieno (SBR)  em 

argamassas apresentando coeficientes de difusão na ordem de  65,7% inferiores aos 

da argamassa de referência. 

Em sua pesquisa,  Al-Zahrani  et al. (2003) avaliou a penetração de íons cloreto 

em materiais de reparo comuns e com polímeros.  O método de ensaio adotado foi o 

da ASTM C1202 que avalia permeabilidade de cloretos. Os autores concluíram que 

não há uma diferença significativa entre os materiais utilizados. Contudo, procederam 

a avaliação da resistência à penetração por íons cloreto pela resistividade elétrica e 

chegaram a conclusão que os materiais de reparo com adição de polímeros têm uma 

grande resistividade em comparação a materiais de reparo comuns. 
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4.4.4 Métodos de ensaio  
 

 

Em se tratando de ensaios avaliatórios da penetração de cloretos no concreto, 

existem vários métodos de ensaios, devido à complexidade do fenômeno e grande 

número de parâmetros obtidos direta e indiretamente, dando uma gama de variáveis 

para análise do ataque de cloretos e o risco de corrosão das armaduras. 

HELENE (1993), Cascudo (1997), Cabral (2000) e outros apresentaram alguns 

métodos que identificam e quantificam a corrosão de estruturas de concreto armado, 

tais como: método visual, o gravimétrico, e os eletroquímicos. Estes métodos serão 

abordados sucintamente, a seguir. 

a) Método visual – avaliação comumente utilizada através do aspecto de corrosão 

aparente que está sofrendo a estrutura. Este método é impreciso, pois leva em 

consideração a experiência do observador e a visibilidade do fenômeno. 

c) Método gravimétrico – método destrutivo que avalia pela perda gravimétrica, ou 

seja, perda de massa dos compostos de corrosão quantificando o processo corrosivo. 

Os resultados são obtidos em laboratórios impossibilitando uma avaliação in loco. 

d) Métodos eletroquímicos – estes métodos são os mais estudados e utilizados 

nos processos de avaliação de corrosão, pois pela apresentação de respostas em 

tempo real, pela confiabilidade das mesmas, além de, não precisar destruir a amostra 

em estudo, no caso, as estruturas de concreto. A Tabela 7 apresenta alguns  métodos 

eletroquímicos utilizados para estudar todo processo corrosivo provocado pela 

penetração de cloreto no concreto. 
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Tabela 7 Métodos eletroquímicos utilizados para avaliação do processo corrosivo 

Método eletroquímico Princípio da técnica Resultados obtidos 

Resistência elétrica 

 Baseia-se na lei de ohm, 
que diz: a área da seção 
transversal de um 
condutor elétrico é 
inversamente proporcional 
à sua resistência elétrica. 

Taxa de corrosão das 
armaduras metálicas 
situadas próximas a 
sonda. 

Potencial de corrosão 

Consiste na medição, 
através de um 
milivoltímetro, de uma 
diferença de potencial 
entre o eletrólito 
(aço/concreto) e o eletrodo 
de referência. 

Informações qualitativas 
sobre o estado superficial 
da armadura (mapeamento 
de potenciais de corrosão) 

Ruídos eletroquímicos 

Está baseado no registro 
de flutuações de potencial 
em torno do potencial de 
corrosão (Ecorr) ou 
flutuações de corrente em 
torno da corrente de 
corrosão (Icorr). 

Caracterização do início, 
tipo, intensidade e 
velocidade do processo 
corrosivo.  

Curvas de polarização 

Aplica - se uma sobre-
tensão no ânodo ou no 
cátodo e registra-se uma 
alteração de corrente ou 
de potencial. 

Morfologia do ataque, 
intensidade e velocidade 
do processo corrosivo. 

Resistência de 

polarização 

Aplicação de estímulo de 
uma corrente contínua a 
uma armadura no seu 
estado estacionário de 
corrosão (consumo de 
elétrons da reação 
anódicas pelas reações 
catódicas). 

Taxa de corrosão e a 
cinética do processo, 
precisamente. 
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5  PROGRAMA EXPERIMENTAL 
 

 

 A pesquisa foi desenvolvida a partir do estudo experimental da comparação do 

desempenho entre argamassas sem polímeros (referência) e argamassas contendo  

polímeros à base de éteres de celulose: metil hidroxietil celulose (MHEC) e hidroxietil  

celulose (HEC). Os teores de polímeros empregados foram 0,3%, 0,6% e 0,9%, em 

função da massa de cimento. Estes teores estão dentro de uma faixa empregada nos 

trabalhos já realizados que varia entre 0,1% a 3%, em relação a massa de cimento. 

  Foi avaliado as propriedades das argamassas tanto no estado fresco quanto 

no estado endurecido.   

 Os ensaios de resistência à compressão, resistência à compressão diametral, 

absorção, índice de vazios e massa específica, capilaridade, resistência à tração na 

flexão (após ataque por sulfato de magnésio), resistência à compressão e resistência 

potencial de aderência à tração foram efetuados no Laboratório de Materiais da 

Universidade Estadual de Feira de Santana. E os ensaios de retenção de água, teor 

de ar incorporado e densidade de massa foram elaborados no laboratório de ciências 

de tecnologia dos materiais na Universidade Federal da Bahia. 

 O programa experimental foi estabelecido em duas partes, conforme Figura 30.  

 As etapas para o desenvolvimento do estudo serão apresentadas a seguir. 
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Figura 30 Fluxograma dos Ensaios realizados 

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

Caracterização dos Materiais 

Produção das argamassas 
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a/c 0,5 a/c 0,6 
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DURABILIDADE 
Indice de consistência  
 
Ar incorporado (%) 
 
Retenção de água 

 
- Carbonatação 
- Absorção por 
imersão 
- Ataque por sulfato 
 

Resistência à compressão 
aos  28 dias; 
Resistência à tração por 
compressão diametral 
Indice de vazios 
Massa específica 

 Físico-mecânica 
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ESTADO ENDURECIDO 

DURABILIDADE 
Índice de consistência  
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Retenção de água 

 

 
- Absorção por 
imersão 
 
 

Resistência à compressão 
aos  28 dias; 
Resistência à tração por 
compressão diametral 
Resistência de aderência 
Índice de vazios 
Massa específica 

 Físico-mecânica 
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5.1 COLETA DE MATERIAIS 
 

 

 Os materiais utilizados no estudo foram cimento, agregado miúdo e aditivos 

adquiridos e/ou fornecidos em estabelecimentos comerciais e/ou industriais. 

  

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
 

 

 Todos os materiais utilizados foram caracterizados em consonância com as 

Normas Técnicas Brasileiras ou de acordo com padrões internacionais. 

 

 

5.2.1  Cimento  
 

 

 O aglomerante hidráulico utilizado foi cimento Portland CP II F 32, comumente 

utilizado na região de Feira de Santana. As Tabelas 8 e 9  mostram as características 

físicas  e químicas, respectivamente, do cimento, de acordo com o fabricante. 

 

Tabela 8 Caracterização física do cimento CP II F – 32  

Ensaio realizado Resultado obtido Especificação 
NBR 7211 

Massa específica (NBR NM23/2001) 2,99 g/cm3 - 
Finura  (MB 3432/1991) 1,1 % - 

Tempos de Pega 
(NM65/2002 

Inicio 3:15 - 
Fim 4:00 - 

Expansibilidade de Le 
Chatelier (NBR11582/1991) 

Quente 0 < 5 mm 
Frio 1 mm < 5 mm 

Resistência à compressão 
axial (NBR 7215, 1996) 

3 dias 22,8 MPa 10 MPa 
7 dias 28,1 MPa 20 MPa 
28 dias 33,9 MPa 32 MPa 
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Tabela 9 Caracterização química do cimento CP II F-32 

Composição química do clínquer Teores (%) Especificação NBR 11578/91 

Dióxido de Silicio (SiO2) 19,88 - 

Óxido de cálcio total (CaO) 4,38 - 

Óxido de ferro (Fe2O3) 2,93 - 

Óxido de magnésio (MgO) 1,08 ≤ 6,5% 

Óxido de alumínio (Al2O3) 4,38 - 

Óxido de sódio (Na2O) 0,05 - 

Óxido de potássio (K2O) 0,72 - 

Anidrido sulfúrico(SO3) 2,62 ≤ 4,0% 

Anidrido carbônico (CO2) 3,78 ≤ 5,0% 

Perda ao Fogo  4,67 ≤ 6,5% 

Resíduo insolúvel 2,13 ≤ 2,5% 

Fonte: Fabricante  

  

Os resultados apresentados mostram que o cimento caracterizado atende as 

especificações da NBR 11578 (ABNT, 1991) para cimentos Portland FII-32. 

 

 

5.2.2 Agregado miúdo 
 

 

 A areia utilizada no programa experimental é do tipo quartzosa, proveniente da 

região de Alagoinhas, com baixa presença de contaminantes, bastante utilizada entre 

as concreteiras da região.  

  A Tabela 10 apresenta a caracterização do agregado miúdo, a Tabela 11 e a 

Figura 28 mostram à distribuição granulométrica da areia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Tabela 10 Caracterização do Agregado miúdo conforme NBR 7211 (ABNT,2005 ) 

ENSAIO REALIZADO RESULTADO 
OBTIDO 

ESPECIFICAÇÃO 
NBR 7211 

Dimensão máxima característica (NM 248, 
2001) 

1,77 mm 
 

- 
Módulo de Finura (NM 248, 2001) 1,2 

Massa específica  (NBR NM 52, 
2003) 

Aparente 2,61 kg/dm3 

S.S.S. 2,62 kg/dm3 
Agr. Seco 2,62 kg/dm3 

Massa unitária (NBR 7251, 1982) 1,60 kg/dm3 
Impurezas Orgânicas e Húmicas (NBR NM 49, 
2001) 

Mais clara  Mais clara que a 
solução padrão. 

Material Pulverulento (NBR NM  46, 2001) 2,1% Máx. 5% 
Coeficiente de Inchamento médio (NBR 
6467/87) 1,30 

- 
Umidade crítica (NBR 6467/87) 1,50% 
Teor de torrões de argila (NBR 7218, 1987) 1,49% Máx 3,0% 

 

 

Tabela 11 Composição granulométrica do agregado miúdo ( NBR NM 248, 2001) 

ABERTURA DA PENEIRA (mm) 
% MASSA RETIDA 

INDIVIDUAL ACUMULADA 

4,8 1 1 

2,4 0 1 

1,2 1 2 

0,6 11 13 

0,3 54 67 

0,15 26 93 

< 0,15 7 100 
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Figura 28 Distribuição granulométrica da areia quartzosa 
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5.2.3  Água 
 

 

 A água utilizada na mistura dos materiais para a produção das argamassas é 

proveniente do poço artesiano da UEFS. Segundo Senna et al (2003), as 

características encontradas nesta água não influenciam nas propriedades das 

argamassas. 

 

5.2.4  Polímeros à base de éteres celulose  
 

 
A caracterização dos polímeros foi fornecida pelos fabricantes, conforme 

apresentado nas Tabelas 12 e 13  

Tabela 12 Caracterização do Hidroxietil celulose (HEC) fornecida pelo fabricante  

Propriedades Valores Especificação 

Voláteis 5,6% Min.  0% e máx 6% 

Viscosidade 4410 cps Min. 4000 e máx 6000 

pH 6,7 Min. 6,0 e máx. 7,0 

Tempo de Hidratação 10 min - 

Cinzas 3,2% Min. 0% e máx 5% 

Insolúveis 0,905% - 

Densidade de carga 22 lb/ft3 - 

Peneira 20 mesh 99,7% Min. 98,0 e máx. 100,0 

Massa específica(a) 1,41 g/cm3 (a) _ 

Fonte: Dow química Cellozise 
(a) Característica determinada pelo método do frasco volumétrico de Le Chatelier (OLIVEIRA, J.,2004) 

 

Tabela 13 Caracterização do metil hidroxietil celulose (MHEC) 

Propriedades Valores Especificação 

Viscosidade 14280 Mpas Min. 14000 e máx. 18000 

Densidade aparente 385 g/l Min. 300 e máx 450 

Umidade (envasado) 2,3% Min. 2,0 e máx. 6,0 

Massa específica(a) 1,28 g/cm3 (b) _ 

Fonte: cimentex 
(a) Característica determinada pelo método do frasco volumétrico de Le Chatelier (BETIOLI, 2007) 
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5.3 ARGAMASSAS 
 

 

 Após a caracterização dos materiais, foram produzidas as argamassas  e 

avaliadas propriedades  no estado fresco,  endurecido e durabilidade. 

 

 

5.3.1 Produção  
  

As argamassas foram produzidas no laboratório de Materiais do complexo 

laboratorial de tecnologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

 

 

5.3.1.1 Mistura 

 

 

O traço de referência adotado foi de 1:3 (cimento: areia), proporção 

comumente utilizada para argamassas de reparo apresentados em outros trabalhos 

como Mattos (2002) e Medeiros (2005). 

 Os materiais para o programa experimental das argamassas com a/c 0,6 foram 

misturados em argamassadeira  de cuba inoxidável, conforme a NBR 7215 (ABNT, 

1991). As etapas da mistura  são apresentadas as seguir: 

a) colocou-se o cimento com o aditivo e fez-se uma mistura prévia com uma colher; 

b) acrescentou-se água e bateu-se a mistura em velocidade baixa por 30 s; 

c) transcorridos 30s, colocou-se a areia em 30 s; 

d) aumenta-se  a velocidade  e fica misturando em 1min; 

e) transcorridos 2min desligou-se a argamassadeira, retirou-se material aderido na 

parede da cuba e da  pá e deixou-se descansando com um pano úmido sobre a cuba. 

O tempo para essa operação foi de 1min e 30s; 

f) após as etapas anterior ligou-se a argamassadeira em velocidade alta por 1min e 

30s;   

Finalizando o processo de mistura pela  argamassadeira com o tempo total de 5 min. 

A disposição dos materiais e a argamassadeira podem ser visualizados na Figura 31. 
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(a)                                                                        (b) 
Figura 31  (a) Argamassadeira (b) materiais utilizados para a produção de argamassa 

 

 O processo de mistura do programa experimental para o a/c 0,5 foi realizado 

em betoneira de 200l (FIGURA 32), em função da grande quantidade de argamassa 

para moldagem. Para este traço foram moldados de  8 corpos-de-prova prismáticos 

(100 x 100 x 150) mm, para o ensaio de carbonatação natural, 12 corpos-de-prova 

prismáticos (40 x 40 x 160)mm para o ensaio de ataque acelerado por sulfatos. Segue 

as etapas de produção das argamassas na betoneira. 

a) As paredes internas da betoneira foram untadas previamente com uma argamassa 

do mesmo traço da produção 1:3 (cimento e areia) e com água suficiente para deixar a 

mistura bastante fluida;  

b) para a argamassa de moldagem colocou-se primeiro a areia, depois o cimento  

misturou-se até o material seco ficar homogêneo. Imediatamente após a mistura 

acrescentou-se o aditivo polimérico à base de éter de celulose; 

c) fez-se novamente uma mistura com todo  material seco e acrescentou toda água à 

mistura; 

d) parando periodicamente para limpeza dos materiais aderidos nas pás e paredes;  

e) após a mistura, as argamassas foram moldadas nos moldes presentes na mesa 

vibratória; 

f) os corpos-de-prova foram adensados por vibração  na  mesa vibratória mostradas 

na Figura 33 (a) e (b). 
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(a)                                                                         (b) 
Figura 32 (a) Betoneira de 200 l  (b) disposição dos materiais na área de dosagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                (b) 
Figura 33 (a) Moldagem (b) disposição das formas para adensamento em  mesa vibratória 

 

  A Tabela 14, apresenta a nomenclatura  utilizada para identificação dos 

corpos-de-prova. 
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Tabela 14 Nomenclatura das argamassas do programa experimental 

SIGLA IDENTIFICAÇÃO 

A5REF Argamassa de referência para a/c 0,5 

A5H3 Argamassa com 0,3% de hidroxietil celulose para a/c 0,5 

A5H6 Argamassa com 0,6% de hidroxietil celulose para a/c 0,5 

A5H9 Argamassa com 0,9% de hidroxietil celulose para a/c 0,5 

A5M3 Argamassa com 0,3% de metil hidroxietil celulose para a/c 0,5 

A5M6 Argamassa com 0,6% de metil hidroxietil celulose para a/c 0,5 

A5M9 Argamassa com 0,9% de metil hidroxietil celulose para a/c 0,5 

A6REF Argamassa de referência para a/c 0,6 

A6H3 Argamassa com 0,3% de hidroxietil celulose para a/c 0,6 

A6H6 Argamassa com 0,6% de hidroxietil celulose para a/c 0,6 

A6H9 Argamassa com 0,9% de hidroxietil celulose para a/c 0,6 

A6M3 Argamassa com 0,3% de metil hidroxietil celulose para a/c 0,6 

A6M6 Argamassa com 0,6% de metil hidroxietil celulose para a/c 0,6 

A6M9 Argamassa com 0,9% de metil hidroxietil celulose para a/c 0,6 

 

 

 

5.3.2  Avaliação no estado fresco  
 

 

As argamassas foram ensaiadas, quanto ao índice de consistência, retenção 

de água, teor de ar incorporado e densidade de massa, conforme descrito a seguir. 

 

 

5.3.2.1 Índice de consistência  

 

 

 O índice de consistência foi determinado de acordo com a NBR 7215 (ABNT, 

1991). A Figura 34 ilustra um aspecto da realização do ensaio. 
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Figura 34 Avaliação do espalhamento da argamassas na mesa de consistência  

 

 

5.3.2.2 Retenção de água  

 

 

 O ensaio de retenção de água, preconizado pela NBR 13277 (ABNT,2005) 

baseia-se na quantificação da massa de água retida na argamassa, após a submissão 

a uma sucção através de uma bomba de vácuo realizada por discos de papel, a 

etapas do ensaio são mostradas nas Figuras 35 (a), (b),  (c) e (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                           (b) 

   

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                           (d) 
Figura 35 (a) Aparelhagem para o ensaio de retenção de água (b) colocação do filtro de 

papel (c) detalhes do conjunto (bomba de sucção+erlenmayer+funil) (d) balança 
analógica  

 

 

5.3.2.3 Teor de ar incorporado  e densidade de massa  

 

 

 Para determinação do teor de ar incorporado e densidade de massa das 

argamassas no estado fresco foi utilizado o método denominado gravimétrico, que 

consiste na relação entre a densidade de massa (massa especifica)  no estado fresco 

contendo ar e a densidade de massa dessa sem ar (calculada teoricamente), 

conforme prescritas pela NBR 13278 (ABNT, 2005). A Figura  36 apresenta o 

enchimento do molde de PVC adaptado pelo CETA para o ensaio.  

 
Figura 36 Enchimento do molde de PVC (adaptação CETA) para o ensaio de teor de ar 

incorporado e densidade de massa no estado fresco 
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5.3.3  Avaliação no estado endurecido 
  

 

5.3.3.1  Resistência à compressão  axial 

 

 

As argamassas  de referência e com os teores de 0,3%, 0,6% e 0,9% dos dois  

éteres de celulose, respectivamente, foram avaliadas quanto à resistência à 

compressão axial  aos 7 e 28  dias, conforme  a NBR 7215 (ABNT, 1996). 

Foram moldados 6 corpos-de-prova de 50 x 100 mm para cada tipo de argamassa, 

curados inicialmente por 24 horas em câmara úmida, em seguida, curados ao ar em 

laboratório até a data de ruptura.  

A Figura 37 mostra a execução do ensaio de resistência axial de compressão das 

argamassas numa prensa hidráulica. 

 

 
Figura 37  Execução do ensaio de resistência axial de compressão 

 
 

 
5.3.3.2  Resistência à tração por compressão diametral  

 

 

A determinação da resistência à tração por compressão diametral foi feita de 

acordo com a  NBR 12142 (ABNT,1994).  

Foram moldados 6 corpos-de-prova  de 50x100mm para cada tipo de argamassa. 

Os corpos-de-prova foram curados em câmara úmida por 24 horas e em ambiente de 

laboratório até a data de ruptura (28 dias). 

 A Figura 38 ilustra a execução do ensaio de resistência a tração por 

compressão diametral das argamassas. 
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Figura  38 Ensaio de resistência à tração por compressão diametral 

 
 

 
5.3.3.3  Absorção por imersão, índice de vazios e massa específica  

 

 

As argamassas produzidas foram submetidas ao ensaio de absorção por imersão, 

índice de vazios e massa específica, segundo a NBR 9778 (ABNT, 1991).  

O número de corpos-de-prova utilizados foi de 6  para cada tipo de argamassa 

produzida e para as idades  28 dias. A Figura 39 mostra o ensaio de absorção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39  Ensaio de absorção, índice de vazios e massa específica 
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5.3.3.4 Resistência de aderência à tração  

  

 

A metodologia consiste na aplicação de argamassa em painéis cujo substrato é de 

bloco cerâmico, bloco de argamassa, ou painéis de concreto. Para presente pesquisa 

foi utilizado como painéis para aplicação da argamassa pilares de concreto aparente 

existentes no laboratório de materiais da Uefs. A seguir são descritos os 

procedimentos para preparo da superfície de aplicação da argamassa. 

a) Os pilares de concreto foram apicoados com ponteira metálica e marreta de 

forma aleatória provocando uma rugosidade na superfície, conforme a Figura 40 (a); 

b) após o apicoamento da superfície foi passada uma escova de aço no local para 

retirar material desagregado. Em seguida passou-se a vassoura e pano úmido para 

retirar material pulverulento, conforme mostrados nas Figuras 40(b)(c); 

c) as mestras foram tiradas fora da área de aplicação com espessura de 20mm 

para controle da espessura, Figura 40 (d); 

d) as duas bateladas de argamassa preparada em ambiente de laboratório na  

argamassadeira, conforme a NBR 7215 (ABNT, 1996), foram previamente 

homogeneizadas numa bacia plástica com as paredes úmidas;  

e) as argamassas foram aplicadas diretamente no painel de concreto com o auxílio 

da colher de pedreiro e uma desempenadeira. A superfície da argamassa foi 

regularizada com desempoladeira; 

f) foi procedida nas argamassas cura ao ar com proteção de um pano úmido nas 

primeiras 48 horas. Esse procedimento foi adotado para evitar a incidência direta de  

raios solares e a conseqüente retração por secagem.  

Após o processo de preparação do substrato de concreto e aos 28 dias da 

aplicação da argamassa no painel, foi procedido o ensaio de resistência de aderência 

à tração, segundo a NBR 13528 (ABNT, 1995). 
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(a)                                                                (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                  (d) 
Figura 40 (a) Apicoamento da superfície ;(b) limpeza do substrato ;(c) mestras para 

aplicação no painel; (d) aplicação das argamassas  no substrato 
 

Foram serrados 6 exemplares com serra copo, com diâmetro de 49mm 

distanciados entre si, em cerca de no mínimo 50mm.  As pastilhas metálicas  

circulares  (50mm de diâmetro) foram coladas com adesivo epóxi de alta resistência, 

conforme mostrado seqüencialmente nas Figura 41 (a) e (b). 
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(a)                                 (b) 
Figura 41  (a) processo de serragem  (b) colagem das pastilha metálicas no painel 

O aparelho para o ensaio de arrancamento foi posicionado e acoplado sobre as 

pastilhas metálicas procedendo a aplicação de carga constante até a ruptura dos 

corpos de prova, mostrado na Figura 42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                                (b) 
Figura 42 (a)Acoplagem do aparelho de arrancamento (b) procedimento do ensaio de 

arrancamento  
 
 

 
5.3.3.5 Carbonatação natural   

  

 

O objetivo do ensaio de carbonatação é avaliar o mecanismo de transporte do CO2 

em materiais cimentícios.  Foram estabelecidos dois (2) ambientes de exposição dos 

corpos-de-prova para o programa experimental.  

Os corpos de provas foram moldados nas dimensões (100 x 100 x 150)mm 

segundo a  RILEM-18 (1998) e após 24h foram desmoldados e protegidos com filme 



80 
 

ou sacos plásticos para não sofrerem carbonatação antes da exposição aos 

ambientes. Permaneceram em câmara úmida até 28 dias, logo após foram retirados 

os sacos ou filmes plásticos e levados para a estufa a 50°C onde permaneceram por 

72h até serem levados para o ambiente de exposição. 

A seguir serão descritos os ambientes de exposição dos corpos de prova. 

 

b) Ambiente 1 – Terminal Rodoviário da Cidade de Feira de Santana 

 

 O terminal rodoviário de Feira de Santana apresenta um fluxo elevado de 

veículos de condução coletiva (transporte urbano intermunicipal). De acordo com 

Oliveira Filho (2006) para uma faixa populacional de (500 a 1000) mil habitantes, cerca 

de 768000 t/ano de CO2 é emitido, provenientes da combustão do diesel, além do 

material particulado. 

Desta forma, este ambiente oferece condições favoráveis para o ensaio de 

carbonatação natural dos corpos-de-prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                          (b) 
Figura 43 (a) Imagem externa do terminal rodoviário de Feira de Santana (b) disposição 

dos corpos-de-prova no deck da rodoviária. 
 

 

c) Ambiente 2 – Área de Dosagem do Labotec  

 

A área de Dosagem do Labotec, pertence à Universidade Estadual de Feira de 

Santana que está localizada na BR116- Norte, Esta área está próxima cerca de 500m 

da rodovia, o que caracteriza como ambiente agressivo. 
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(a)                                                    (b) 

Figura 44 (a) Área de dosagem (b) disposição dos corpos-de-prova  expostos na área de 
dosagem 

 
Os  corpos-de-prova   ficaram expostos durante  210 dias, para todos os traços.   

 

  

5.3.3.7 Ataque por sulfatos de magnésio  

 

 

Foi adotado para a análise da resistência ao ataque por sulfatos (SO4
-) o 

método alemão de KOCH e STEINEGGER (1960), adaptado por IRASSAR (1990), 

que consiste na imersão de 3 corpos-de-prova prismáticos de (4 x 4 x 16) cm para 

cada traço de argamassa em uma solução padrão ( contendo cal) e outros 3 corpos-

de-prova para cada traço em solução com concentração de 5% de sulfato de 

magnésio armazenados em caixas de 45 litros. 

Foi escolhida a solução de sulfato de magnésio porque segundo Djanikian 

(1989), Schneider e Piasta (1991), sua ação é mais intensa. 

 Para não ocorrer a redução dos íons sulfato da solução de 5% de 

concentração de sulfato de magnésio, procedeu-se a  troca da solução dos recipientes 

onde estavam contidos os corpos de prova a cada 15 dias. 

Os corpos-de-prova foram avaliados nas idades de  90 e 180 dias de imersão 

nas soluções quanto ao aspecto visual (fissuras e desagregação), variação de massa 

e resistência  à tração na flexão. 

O dispositivo utilizado para avaliação da resistência à flexão dos corpos de 

provas prismáticos foram três roletes de aço de diâmetro de 5mm e comprimento de 

50mm posicionados em cima de  uma célula de carga da Marca pavitest de 

capacidade de 5tf, conforme as Figura 45 e 46 (a) ,(b), respectivamente. 

Foi utilizado como parâmetro para avaliação das argamassas ao ataque por 

sulfato, o índice de resistência química ( R), que é obtido pela relação entre a 
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resistência à tração na flexão de corpos de prova imersos na solução de sulfato e a 

resistência à tração na flexão dos corpos de prova imersos em água com cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Dispositivo e célula de carga para os ensaio de resistência a tração na flexão de 
argamassas submetidas ao ataque por sulfatos. (a) vista lateral (b) vista superior 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                  (b) 
Figura 46  Preparação para o ensaio de resistência à tração na flexão 
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6  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
 Este capítulo apresenta os resultados da influência dos polímeros à base de 

éter de celulose (HEC e MHEC) nas propriedades da argamassa no estado fresco 

(consistência, retenção de água, incorporação de ar e a densidade de massa)   no 

estado endurecido (resistência à compressão axial, resistência à tração por 

compressão diametral, resistência a tração de aderência, absorção, índice de vazios e 

massa específica) além de características de durabilidade (ataque por sulfatos e 

carbonatação). 

 Os resultados dos ensaios foram analisados com base na análise estatística, 

para respaldar as conclusões obtidas. A análise foi feita para cada tipo de ensaio, com 

o objetivo de comprovar estatisticamente a influência das variáveis investigada, bem 

como a existência de possíveis interações entre estas variáveis. Foi verificada a 

significância estatística do efeito de cada um das variáveis através da análise de 

variância (ANOVA). Esta técnica permite comparar grupos de observações, através da 

comparação da variabilidade das médias entre grupos e a variabilidade das 

observações dentro de cada grupo (NANNI e RIBEIRO, 1992). O efeito de um 

determinado fator sobre uma variável de resposta analisada é determinado através de 

um teste de comparação entre valores calculados (Fcalculado) e os tabelados 

(Ftabelado) de uma função de distribuição de probabilidade de Fisher. Os valores de 

(Ftabelado) são estabelecidos para um determinado nível de significância. A hipótese 

que um determinado fator influencia significativamente nos resultados é confirmada se 

(Fcalculado) for maior do que (Ftabelado). O nível de significância adotado nas 

análises foi de 5%, que é comumente utilizado na área de  engenharia civil. 

 As variáveis independentes definidas para o estudo foram:  

1. Tipo de polímero em 2 níveis (HEC e MHEC); 

2. Relação água/cimento em 2 níveis (0,50 e 0,60); 

3. Teor de polímero em 3 níveis (0,30; 0,60; 0,90).  
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6.1  AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO ESTADO FRESCO 
 

 

6.1.1 Índice de Consistência 
 

 

 Os resultados do ensaio de índice de consistência (espalhamento) das 

argamassas poliméricas estão apresentados na Tabela 15. As Figuras 47 e 48 

mostram o comportamento das argamassas para as relações água/cimento de 0,50 e 

0,60 utilizadas, respectivamente. 

   

 

Tabela 15  Apresentação dos resultados do Índice de Consistência das argamassas  

a/c Argamassa Teor de polímero (%) Índice de consistência (mm) 

0,5 

A5REF 0 185 
A5H3 0,3 166 
A5H6 0,6 162 
A5H9 0,9 148 
A5M3 0,3 164 
A5M6 0,6 149 

A5M9 0,9 140 

0,60 

A6REF 0 260 
A6H3 0,3 227 
A6H6 0,6 198 
A6H9 0,9 171 
A6M3 0,3 240 
A6M6 0,6 205 

A6M9 0,9 165 

 

 

 Analisando o comportamento apresentando na figura 48, percebe-se que, com 

o aumento proporcional do teor dos aditivos utilizados, ocorre uma diminuição do 

índice de consistência das argamassas. Ou seja, há um aumento de consistência 

destas, em decorrência da ação dos éteres de celulose que promovem um aumento 

da viscosidade, e conseqüentemente, da coesão das argamassas, já que para outros 

polímeros proporcionam uma redução da consistência, como por exemplo o PVA. 

 Para a relação água/cimento de 0,50 o polímero MHEC  proporcionou maior  

redução do índice de consistência em relação ao HEC. Esta influência foi maior para 

os teores de 0,60% e 0,90%, sendo a redução de 19,5% e 24,3%, respectivamente em 

relação à argamassa de referência. 
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 As argamassas com os aditivos para o a/c=0,50 apresentaram uma 

plasticidade próxima de uma massa de modelar, o que implica numa baixa 

trabalhabilidade, inviabilizando desta forma, a aplicação das mesmas.  

 

 
Figura 47  Índice de consistência das argamassas poliméricas com a/c =0,5 

 

 
Figura 48 Índice de consistência das argamassas poliméricas com a/c = 0,6 

 

As curvas das argamassas produzidas com a/c = 0,6 apresentaram 

comportamentos muito semelhantes para ambos polímeros, conforme mostrado na 

Figura 48. Ambas as curvas dos dois aditivos seguem a tendência de redução do 

índice de consistência com o aumento do teor dos aditivos. Entretanto, a redução do 

índice de consistência das argamassas com a relação a/c = 0,60 foi maior do que das 

as argamassas  com relação a/c=0,50. Principalmente no teor de 0,90% de polímero, 
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em a redução do índice foi de 36,5% para o MHEC e 34,2% para o HEC. Desta forma, 

a influência dos polímeros foi maior nas argamassas A6. 

Isto é proporcionado provavelmente pela ação dos éteres na fase aquosa, que 

está presente em maior quantidade. Oliveira (2004) afirma que os aditivos tornam as 

argamassas mais coesas e pegajosas interferindo negativamente na trabalhabilidade.  

  

 

6.1.2  Retenção de Água 
 

 

 A Tabela 16 apresenta os resultados obtidos nos ensaios de retenção de água  

para as argamassas de referência e modificadas por polímeros à base de éter de 

celulose (HEC e MHEC ) com as duas relações água/cimento adotadas (0,50 e 0,60). 

 

Tabela 16 Resultados  de retenção de água das argamassas produzidas 

 

 

 Nas figuras 49 e 50 estão apresentados os gráficos que representam a 

influência do teor de aditivo na  retenção de água nas argamassas analisadas. 

 As argamassas da família A5 que contêm HEC apresentaram 95% de retenção 

de água em sua composição não havendo  variação com o aumento do teor de aditivo. 

As argamassas com a mesma relação a/c e com a adição do MHEC mostraram um 

comportamento semelhante, aumentando a retenção de água, principalmente para o 

teor de 0,90% de polímero. 

a/c Argamassa 
 

Teor de polímero (%) Retenção de água (%) 

0,50 

A5REF  0 89 
A5H3  0,3 95 
A5H6  0,6 95 
A5H9  0,9 95 
A5M3  0,3 94 
A5M6  0,6 93 

A5M9  0,9 98 

0,60 

A6REF  0 75 
A6H3  0,3 96 
A6H6  0,6 96 
A6H9  0,9 97 
A6M3  0,3 96 
A6M6  0,6 94 

A6M9  0,9 95 
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 Houve um pequeno incremento da retenção de água em comparação com a 

argamassa de referência que não foi superior a 9%, este crescimento não foi 

expressivo pela baixa relação água/cimento. Pois para baixas relações a/c não é 

perceptível o aumento da retenção de água para os aditivos poliméricos. 

  

  
Figura 49  Retenção de água das argamassas poliméricas com a/c =0,5 

 

 A figura 50 mostra nitidamente a ação dos aditivos poliméricos como agentes 

retentores de água  em argamassas.  A argamassa de referência para a relação a/c = 

0,6 apresentou uma capacidade de retenção de água no valor de  75%, enquanto as 

argamassas com os aditivos apresentaram uma capacidade de retenção em torno de 

96%, havendo uma pequena variação entre elas. 
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Figura 50  Retenção de água das argamassas poliméricas com a/c =0,6 

  

 No trabalho de Oliveira, J. (2004) com as argamassas com aditivos celulósicos 

nos teores de  0,5 e 1%  foi obtida a máxima retenção de água (100%) com apenas 

0,5% do aditivo, confirmando a influência destes na capacidade de retenção de água 

das argamassas. 

 Foi percebida durante os ensaios dessecação superficial das argamassas 

submetidas ao processo de sucção, devido à evaporação da água situada 

superficialmente no funil de Büchner. Este fato confirma a preocupação de Khayat 

(1998) quanto à redução da exsudação, provocada pelos polímeros celulósicos em 

materiais cimentícios que podem aumentar a tendência à fissuração superficial das 

argamassas expostas a evaporação. Póvoas et al (2002) complementa que a 

evaporação pode ser responsável pela formação aparente de uma película superficial 

(filme polimérico superficial). 

  

 

6.1.3  Densidade de Massa  e Ar Incorporado 
 

 

 Os dados das argamassas avaliadas quanto à densidade de massa e 

incorporação de ar estão apresentadas na Tabela 17.  Nas Figuras de 51 a 54 são 

mostrados os gráficos de comportamento para estas duas propriedades avaliadas, 

para cada relação a/c. 
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Tabela 17 Resultados da densidade de massa e ar incorporado 

a/c Argamassa Teor de polímero (%) Densidade de massa (g/cm³) Ar incorporado(%) 

0,50

A5REF 0 2,12 6,75 
A5H3 0,3 1,86 17,92 
A5H6 0,6 1,73 23,72 
A5H9 0,9 1,77 21,96 
A5M3 0,3 1,87 17,36 
A5M6 0,6 1,73 23,58 

A5M9 0,9 1,69 25,49 

0,60

A6REF 0 2,07 6,25 
A6H3 0,3 1,74 21,01 
A6H6 0,6 1,54 29,95 
A6H9 0,9 1,55 28,98 
A6M3 0,3 1,81 17,59 
A6M6 0,6 1,68 23,26 
A6M9 0,9 1,60 26,83 

 

 

  
Figura 51 Influência do teor de polímero sobre a densidade de argamassas com relação 

a/c = 0,50 
 

 



90 
 

  
Figura 52 Influência do teor de polímero sobre o teor de ar incorporado de argamassas 

com relação a/c = 0,50 

 

 

 

  
Figura 53 Influência do teor de polímero sobre a densidade de argamassas com relação 

a/c=0,60 
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Figura 54 Influência do teor de polímero sobre o teor de ar incorporado de argamassas 

com relação a/c=0,60  
 

Conforme pode ser observado nos gráficos da figura 51 e 52, as densidades de 

massa e o teor de ar das argamassas produzidas com a/c = 0,5 apresentaram 

comportamento inversamente proporcional, como era de se esperar. Isto é, à medida 

que aumenta o teor do polímero, eleva-se a formação no seu interior de microbolhas 

de ar, fazendo com que haja uma diminuição da densidade de massa das 

argamassas, facilitando o seu manuseio (BENINGFIELD, 1988 apud DO Ó, 2004). Os 

gráficos das Figuras de 51 a 54 evidenciaram o comportamento das argamassas 

quanto ao teor do éter de celulose utilizado, corroborando com a afirmação dos 

autores. As argamassas com ambos os polímeros apresentaram teores de ar 

incorporado para o teor de 0,9% abaixo das argamassas com o teor de éter de 0,6%, 

não foi possível identificar o fator de interferência para a este comportamento 

inadequado.  

 Segundo Oliveira (2004), a adição de 1% de HEC nas argamassas provocou 

um aumento no teor de ar incorporado aproximadamente em 7 vezes em comparação 

as argamassas de referência, contudo o a/c utilizado no seu projeto experimental foi 

de 0,76. 

Esta eficiência na incorporação de ar, em relação às argamassas apresentadas 

na Tabela 17, é devido a maior presença de água no sistema, pois  a formação das 

microbolhas é realizada pelos tensoativos que não foram adsorvidos  nas partículas 

sólidas da pasta (cimento) e estão livres na fase aquosa (RIXOM E MAILVAGANAM, 

1999 apud DO Ó, 2004). 
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6.2 AVALIAÇAO DAS PROPRIEDADES DO ESTADO ENDURECIDO 
 

 

6.2.1 Resistência à Compressão Axial 
 

 

 As Tabelas 18 e 19 apresentam os resultados individuais, as médias e os 

coeficientes de variação das argamassas poliméricas para as relações a/c 0,50 e 0,60, 

respectivamente.  

 

Tabela 18 Resultados da resistência à compressão axial das argamassas  poliméricas 
com relação a/c 0,50 

Argamassa Teor de polímero (%) fc (MPa) fcm (MPa) 

A5REF 0 

34,2 

33,8 
34,7 

32,2 

34,3 

A5H3 0,30 

21,7 

23,0 
24,4 

21,8 

23,9 

A5H6 0,60 

14,0 

14,7 
15,1 

14,5 

15,0 

A5H9 0,90 

13,3 

13,2 
12,4 

13,0 

14,0 

A5M3 0,30 

26,8 

27,2 
27,3 

28,4 

26,2 

A5M6 0,60 

21,3 

22,0 
21,9 

22,4 

22,2 

A5M9 0,90 

13,3 

13,4 
13,3 

13,1 

13,7 
fc – resistência à compressão axial  (MPa)  
fcm - resistência à compressão axial médio 
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Tabela 19 Resultados da resistência à compressão axial das argamassas poliméricas 
com relação a/c 0,60 

 

Argamassa Teor de polímero (%) fc(MPa) fcm (MPa) 

A5REF 0 

23,0 

25,0 
22,7 
26,8 
27,5 

A5H3 0,3 

6,0 

6,9 
6,8 
5,8 
8,8 

A5H6 0,6 

11,4 

11,0 
10,4 
10,8 
11,4 

A5H9 0,9 

11,8 

11,9 
11,5 
12,6 
11,7 

A5M3 0,3 

18,7 

18,4 
18,8 
18,0 
18,0 

A5M6 0,6 

14,1 

13,3 
13,0 
12,4 
13,5 

A5M9 0,9 

10,7 

10,8 
12,4 
11,2 
9,0 

fc – resistência à compressão axial  (MPa)  
fcm - resistência à compressão axial médio 

 

 Com base nas médias apresentadas de argamassa contendo ambos os 

polímeros, o HEC apresentou uma maior redução da resistência à compressão axial 

em relação às argamassas de referência para a relação a/c= 0,50. Esta redução foi de 

32,9%, 56,5% e 60,9% para os teores de 0,3%, 0,6% e 0,9%, respectivamente. 

Enquanto o MHEC apresentou uma redução menor em relação à argamassa de 

referência nos valores de 19,5%, 34,9% e 60,4% para os teores estudados. 

 Para relação a/c=0,60, o teor de 0,3% da argamassa contendo  HEC 

apresentou uma redução de 76% em relação a referência e para os demais teores 

esta redução é minimizada apresentando valores de 56% (0,6% de HEC), 52,4% 

(0,9% de HEC) , ou seja, aumentou a resistência das argamassas.  
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 Nas Figuras 55 e 56 estão apresentados os gráficos de resistência à 

compressão axial das argamassas aos 28 dias  para as relações a/c de 0,50 e 0,60, 

respectivamente. 

 

 
Figura 55 Comportamento da argamassas quanto à  resistência média à compressão 

axial aos 28 dias, para a relação a/c=0,50 
 

 

 
Figura 56 Comportamento da argamassas quanto à  resistência média à compressão 

axial das argamassas aos 28 dias para a relação a/c=0,60 
 

 
 

Foi verificada a influência do tipo de polímero (HEC e MHEC), a/c e teor de 

polímero, nos resultados de resistência à compressão axial das argamassas aos 28 
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dias, por meio da análise estatística de variâncias (ANOVA). Os resultados desta 

análise estão apresentados  nas Tabelas 20. 

 

 

 

Tabela 20 ANOVA de resistência à compressão axial aos 28 dias. 

Fator GDL MQ Fcalc F0,05 Significância 

1-Tipo de polímero 

 
1 

 
148,84 

 
99,6002 

 
4,034 

 
S 

2- a/c 1 862,891 577,426 4,034 S 

3- Teor 3 894,739 598,738 2,839 S 

12 1 0,25 0,16729 4,034 NS 

13 3 63,745 42,6566 2,839 S 

23 3 79,124 52,9479 2,839 S 

123 3 26,7017 17,8681 2,839 S 

ERRO 48 1,49437       

GDL – Graus de liberdade  F0,05 – Valor tabelado de F para 5%              MQ – Média quadrada 
S - Significativo                              Fcalc – Valor calculado de F     NS – Não significativo 
 

Os resultados da ANOVA mostraram que os fatores principais (tipo de 

polímero, relação a/c e teor) exercem efeito significativo em relação à resistência à 

compressão axial. Percebe-se também a influência nas interações (tipo de polímero x 

teor de polímero; relação a/c x teor de polímero; tipo de polímero x a/c x teor de 

polímero), entretanto, a interação entre o tipo de polímero e a relação a/c não 

apresentou diferença significativa. 

A  Figura 57 (a), (b), (c) e (d) mostra o comportamento das argamassas quanto 

a resistência à compressão axial aos 28 dias em função do tipo de polímero, teor de 

polímero e relação a/c e a interação entre teor e tipo de polímero,  respectivamente. 
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Teor de polímero (%)
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(c) 

Interação entre teor de polímero (%) e tipo de polímero
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Figura 57 Comportamento das argamassas quanto a resistência à compressão axial aos 
28 dias em função: (a) tipo de polímero; (b) relação a/c ;(c)  teor de polímero 
(%); (d) interação dos fatores:  tipo e teor de polímero 

 

 Baseado no gráfico ilustrado na Figura 60 (a) comportamento do tipo de 

polímero quanto à resistência à compressão axial. Observa-se uma significativa 
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influência destes polímeros na resistência das argamassas avaliadas. Não se 

observou na literatura trabalhos comparando argamassas com HEC e o MHEC. 

Entretanto, encontrou-se análises de pastas de cimento com estes polímeros 

separadamente ou com outro polímero. Silva e Roman (2001) estudaram a interação 

do HEC e o EVA na microestrutura de materiais cimentícios e perceberam que a pasta 

que continha apenas o HEC apresentou uma microestrutura um pouco mais densa do 

que a argamassa com EVA, devido a modificação da viscosidade da  fase aquosa,  

retardando as reações de hidratação do cimento promovendo uma pasta mais 

resistentes em idade mais avançadas.  No presente trabalho, o polímero que 

apresentou este comportamento foi o MHEC, isto se deve, segundo Knaus e Bauer-

Heim (2003), a maior massa molecular proporcionada pelo grau de substituição dos 

grupos hidroxietil, aumentando, desta forma, a sua viscosidade, promovendo  um 

maior desempenho em relação ao hidroxietil. Está evidenciado no trabalho de Clasen 

e Kuliche (2001) o efeito do peso molecular e do grau de substituição dos grupos 

hidroxietil nas propriedades reológicas dos éteres de celulose. 

 O teor de polímero é uma variável que tem grande influência nas resistências à 

compressão,conforme foi apresentado na Tabelas 20. O aumento do teor influencia 

negativamente na resistência à compressão axial para ambas idades e relações a/c. A 

argamassa com teor de 0,9% de MHEC (A5M9) sofreu uma redução de 60,9% em 

relação a argamassa de referência. Seguramente devido, também a, maior 

incorporação de ar provocada por este polímero. Ohama (1995) evidencia que o teor 

de polímero tem maior efeito nas resistências do que a relação a/c. Entretanto, 

contribuindo largamente para a redução das mesmas. Foi elaborada uma pesquisa por 

Brea (1997), na qual ele afirmou que para pequenos teores de polímeros celulósicos, 

no seu estudo foi 0,06%, não prejudica significativamente o desempenho mecânico 

das argamassas. Para outros polímeros, a relação polímero/cimento (teor de 

polímero), geralmente varia entre 5% a 20%. Nos trabalhos de Godoy e Barros (1999) 

foi utilizado três polímeros diferentes (SBR, PVA e PAE ) nos teores de 5% e 10% nos 

traços de 1:3 e 1:5, respectivamente. Os autores verificaram um aumento na 

resistência à compressão nas idades de 7 e 28 dias, para a argamassa do traço 1:3 e 

adição de 5% e 10% de SBR em relação as argamassas de referência. O aumento 

não foi verificado com o uso dos outros polímeros. Segundo os autores, este 

comportamento se explica pela ação dos tensoativos. 
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6.2.2 Resistência à Tração por Compressão Diametral 
 

 

Os resultados individuais, as médias e os coeficientes de variação das 

argamassas para as relações a/c 0,50 e 0,60 estão apresentados nas Tabelas 21 e 

22, respectivamente.  

 

Tabela 21 Resultados de resistência à tração por compressão diametral das argamassas 
para relação  a/c=0,50 

Argamassas Teor(%) Fcd (MPa) fcdm (MPa) 

A5REF 0 
3,72 

3,79 
3,86 

A5H3 0,3 
1,71 

1,79 
1,86 

A5H6 0,6 
2,07 

2,06 
2,05 

A5H9 0,9 
2,19 

2,12 
2,05 

A5M3 0,3 
2,04 

2,10 
2,15 

A5M6 0,6 
2,06 

2,03 
2,00 

A5M9 0,9 
1,68 

1,75 
1,82 

fcd– resistência à tração por compressão diametral  (MPa)  
fcdm - resistência à tração por compressão diametral médio (MPa) 
 

Tabela 22 Resultados de resistência à tração por compressão diametral das 
argamassas para relação a/c=0,60 

Argamassas Teor(%) fcd (MPa) fcdm (MPa) 

A6REF 0 
2,88 

2,74 
2,60 

A6H3 0,3 
1,48 

1,50 
1,53 

A6H6 0,6 
1,00 

0,91 
0,83 

A6H9 0,9 
1,30 

1,21 
1,11 

A6M3 0,3 
3,08 

2,91 
2,73 

A6M6 0,6 
1,72 

1,73 
1,74 

A6M9 0,9 
2,19 

2,03 
1,87 

fcd– resistência à tração por compressão diametral  (MPa)  
fcdm - resistência à tração por compressão diametral médio (MPa) 
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 Baseado nas médias de resistência à tração por compressão diametral as 

argamassas contendo HEC para a relação a/c = 0,50 apresentaram em 0,6% uma 

inversão em sua tendência de queda, aumentando a resistência à tração por 

compressão diametral para o teor de 0,9%. 

 Também para as argamassas com HEC para a relação a/c= 0,60 acontece o 

mesmo  comportamento. A resistência à tração cai com até 0,6% de polímero e volta a 

subir com 0,9% de polímero. As argamassas com MHEC aumentaram a resistência 

com 0,3% do polímero caiu com 0,6% e voltou a subir com 0,9% de MHEC. A análise 

de variância que será apresentada a seguir poderá explicar este comportamento. 

 Nas figuras 58 e 59 estão apresentados os gráficos de resistência à tração por 

compressão diametral das argamassas para as relações a/c de 0,50 e 0,60, 

respectivamente. 

 

 

 
Figura 58 Comportamento das argamassas quanto à resistência média à tração por 

compressão diametral para a relaçao a/c = 0,50 
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Figura 59 Comportamento das argamassas quanto à resistência média à tração por 

compressão diametral para a relaçao a/c = 0,60 
   

A verificação da análise estatística da influência do tipo de polímero, teor de 

polímero e relação a/c das argamassas poliméricas nos dados obtidos da resistência à  

tração por compressão diametral foi realizada por meio da ANOVA e são mostrados 

na Tabela 23. Nas Figuras 60 (a), (b), (c) e (d) são ilustrados os gráficos de influência 

destes fatores. 

 

Tabela 23 ANOVA dos resultados do tipo, relação a/c e teor  do polímero influenciando na 
resistência à tração por compressão diametral. 

Fator GDL MQ Fcalc F0,05 Significância 

1-Tipo de polímero 1 0,7812 35,1564 4,747 S 

2- a/c 1 0,81034 36,4675 4,747 S 

3- Teor 2 4,96826 223,586 3,885 S 

12 1 0,8702 39,1616 4,747 S 

13 2 0,39218 17,6492 3,885 S 

23 2 0,86836 39,0788 3,885 S 

123 2 0,21893 9,85243 3,885 S 

ERRO 12 0,02222     S 
GDL – Graus de liberdade  F0,05 – Valor tabelado de F para 5%               MQ – Média quadrada 
S - Significativo                              Fcalc – Valor calculado de F                   NS – Não significativo 
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Interação entre o teor de polímero (%) e o tipo
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Figura 60 Comportamento das argamassas quanto a resistência à tração por compressão 
diametral em função: (a) tipo de polímero; (b)  relação a/c ; (c) teor de polímero; 
(d) interação dos fatores: tipo e teor de polímero 
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 Em relação a resistência à tração por compressão diametral das argamassas 

analisadas. a ANOVA dos resultados  mostrou efeito significativo para os fatores 

principais: tipo de polímero, relação a/c e principalmente teor de polímero como mostra 

a Tabela 23. Além dos fatores principais as interações das variáveis apresentaram 

diferenças significativas. 

 Pode-se observar no gráfico da Figura 60(d) que as argamassas com HEC 

apresentam comportamento diferenciado das argamassas com MHEC, quanto à 

resistência à tração por compressão. A resistência das argamassas com 0,3% de HEC 

cai em relação às de referência e sobe com 0,6% de HEC em relação a 0,3% e volta a 

cair com 0,9% em relação a 0,6%. Mesmo considerando a variabilidade entre os 

resultados. Por, outro lado as argamassas com MHEC não apresenta esta 

variabilidade no comportamento. De um modo geral, as argamassas com polímero 

apresentaram resistência à tração por compressão diametral inferior as argamassas 

de referência. Entretanto as argamassas com MHEC apresentaram resistência 

superior às argamassas com HEC.  Também com relação à compressão axial as 

argamassas com MHEC apresentaram maior resistência do que as argamassas com 

HEC. 

Isto se deve, provavelmente  ao efeito  de ponte sobre as microfissuras das 

argamassas e a adesão do cimento aos agregados,  restringindo a  propagação das 

fissuras ( SILVA, D.A et. al., 1999; SAKAI e SUGITA,1995; OHAMA, 1984). 

 Este efeito da redução nas resistência  das argamassas corrobora com o 

comportamento das argamassas estudadas por Silva, D.A. et al (1999) que na sua 

pesquisa verificou que a utilização de 2% MHEC provocou uma redução de 46% na 

resistência à compressão diametral em relação a argamassa de referência. O mesmo 

comportamento foi verificado no trabalho de Oliveira (2004) que utilizou o HEC, e 

concluiu que este foi o principal responsável pela redução de até 70% na resistência  

em relação a argamassa de referência. Atribui-se, este comportamento a maior 

incorporação de ar promovida pelo incremento do teor do polímero. 

 

 

6.2.3 Absorção 
 

 

 A absorção foi realizada segundo a NBR9778 (ABNT, 2005). Os valores 

individuais e as médias para as relações a/c 0,50 e 0,60 obtidos do ensaio de 

absorção das argamassas estão apresentados nas Tabelas 24 e 25, respectivamente.  
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Tabela 24 Resultados de absorção das argamassas para relação  a/c=0,50 

Argamassas Teor(%) abs(%) absm(%) 

A5REF 0 
7,97 

8,06 
8,15 

A5H3 0,3 
9,37 

9,33 
9,30 

A5H6 0,6 
20,66 

20,39 
20,12 

A5H9 0,9 
9,17 

9,18 
9,19 

A5M3 0,3 
9,09 

9,09 
9,09 

A5M6 0,6 
10,17 

10,12 
10,07 

A5M9 0,9 
13,16 

13,02 
12,88 

abs – absorção (%)     C.V – coeficiente de variação (%)                        absm – absorção médio (%) 

 

 

 

Tabela 25 Resultados de absorção das argamassas para relação  a/c=0,60 

Argamassas Teor(%) abs(%) absm(%) 

A6REF 0 
10,05 

10,06 
10,06 

A6H3 0,3 
12,97 

13,09 
13,21 

A6H6 0,6 
21,21 

21,25 
21,30 

A6H9 0,9 
16,85 

16,60 
16,35 

A6M3 0,3 
10,46 

10,47 
10,48 

A6M6 0,6 
13,18 

13,30 
13,42 

A6M9 0,9 
15,57 

15,10 
14,64 

abs – absorção (%)         C.V – coeficiente de variação (%)                  absm – absorção médio (%) 

  

Observa-se que a absorção média aumenta com o aumento do teor de 

polímero. Verifica-se ainda que tanto para relação a/c igual a 0,50 como a/c 0,60 a 

absorção média das argamassas com 0,6% de HEC contrariou a expectativa. Cogita-
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se que os corpos-de-prova devam ter apresentado problemas, por exemplo de 

adensamento inadequado. 

Nas Figuras 61 e 62 estão apresentados o comportamento das argamassas 

quanto à absorção para as relações a/c 0,50 e 0,60, respectivamente. 

 

 
Figura 61 Comportamento  das argamassas quanto à absorção média  para a relação 

a/c=0,50 
 

 
Figura 62 Comportamento  das argamassas quanto à absorção média para a relação 

a/c=0,60 
 

 Por meio da ANOVA foi avaliada a influência do tipo, teor de polímero e relação 

a/c sobre absorção por imersão das argamassas. A tabela 26 mostra os resultados 

desta análise. 
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Tabela 26 ANOVA dos resultados do tipo, relação a/c e teor  do polímero influenciando na 
absorção por imersão. 

Fator GDL MQ Fcalc F0,05 Significância 

1- Tipo de polímero 
1 

43,9219 832,199 4,494 S 

2- a/c 1 64,2695 1217,73 4,494 S 

3- Teor 3 82,3459 1560,23 3,239 S 

12 1 3,63825 68,9349 4,494 S 

13 3 43,0024 814,776 3,239 S 

23 3 3,40941 64,599 3,239 S 

123 3 5,36426 101,638 3,239 S 

ERRO 16 0,05278       
GDL – Graus de liberdade  F0,05 – Valor tabelado de F para 5%                 MQ – Média quadrada 
S - Significativo                              Fcalc – Valor calculado de F                              NS – Não significativo 
  

Para se ter um melhor entendimento do comportamento das argamassas em 

relação a análise de variância foram traçados os gráficos dos efeitos principais (tipo, 

a/c e teor de polímero) e da interação (tipo x teor), conforme estão apresentados na 

Figura 63 (a),(b),(c) e (d). 
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Interação entre teor e tipo de polímero
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Figura 63 Comportamento das argamassas quanto a absorção por imersão em função: 
(a) tipo de polímero; (b) relação a/c; (c) teor de polímero; (d) interação dos 
fatores: tipo de polímero e teor de polímero.  

 

A ANOVA dos resultados da absorção das argamassas mostrou que houve 

diferença significativa entre o HEC e o MHEC como efeito principal (tipo de polímero), 

mas observa-se uma maior influência da relação a/c, enquanto efeito principal e da 

interação a/c e tipo de polímero, conforme mostrados na Tabela 25. Este 

comportamento deve-se principalmente à matriz cimentícia, em que a influência da 

relação a/c é preponderante na hidratação dos compostos do cimento, mesmo 

havendo uma interação com a matriz polimérica. 

As argamassas com polímero apresentaram maior absorção para todos os 

teores estudados. Oliveira, J. (2004) encontrou em seu trabalho para argamassas com 

a adição de HEC valores de absorção de 16%. 

 De forma geral, este comportamento apresentado pelas argamassas estudadas 

quanto à absorção era esperado, pois, a ação provocada pelos polímeros 

provenientes de éteres de celulose, é decorrente da incorporação de ar facilitada por 

estes, coerente com as análises dos resultados desta propriedade no estado fresco. 
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6.2.4 Índice de Vazios 
  

 

 O índice de vazios foi determinado de acordo com NBR9778 (ABNT, 2005). As 

Tabelas 27 e 28 apresentam os valores  individuais e as médias.  A partir destes 

resultados foram elaborados  os gráficos de comportamento conforme estão 

mostrados nas Figuras 64 e 65. 

 

Tabela 27 Resultados de índice de vazios para relação  a/c=0,50 

Argamassas Teor(%) Ind. de vazios(%) I.V.m(%) 

A5REF 0 
16,19 

16,34 
16,50 

A5H3 0,3 
16,01 

16,08 
16,15 

A5H6 0,6 
27,70 

27,57 
27,44 

A5H9 0,9 
15,63 

15,73 
15,82 

A5M3 0,3 
15,89 

15,84 
15,80 

A5M6 0,6 
16,12 

16,08 
16,03 

A5M9 0,9 
19,34 

19,14 
18,93 

I.V. – índice de vazios (%)  I.V. m - índice de vazios  médio(%)       C.V. – Coeficiente de variação 

 
Tabela 28 Resultados de índice de vazios para relação  a/c=0,60 

Argamassas Teor(%) Ind. de vazios(%) I.V.m(%) 

A6REF 0 
19,97 

19,96 
19,96 

A6H3 0,3 
19,29 

19,19 
19,09 

A5H6 0,6 
34,39 

33,22 
32,05 

A6H9 0,9 
22,37 

22,62 
22,87 

A6M3 0,3 
16,90 

16,93 
16,96 

A6M6 0,6 
19,56 

19,61 
19,66 

A6M9 0,9 
21,20 

20,55 
19,89 

I.V. – índice de vazios (%)  I.V. m - índice de vazios  médio(%)       C.V. – Coeficiente de variação 
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Figura 64 Resultados do índice de vazios das argamassas para a relação a/c = 0,5 

 

 
Figura 65 Resultados do índice de vazios das argamassas para a relação a/c = 0,6 

 

 Os resultados do índice de vazios das argamassas da pesquisa foram 

analisadas estatisticamente pela análise de variância (ANOVA), onde pode-se verificar 

a influência dos fatores: tipo, teor de polímero e relação a/c e suas interações, 

conforme mostrados na Tabela 29. 
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Tabela 29 ANOVA dos resultados do tipo, relação a/c e teor  do polímero influenciando na 
absorção por imersão. 

Fator GDL MQ Fcalc F0,05 Significância 

1- Tipo de polímero 

1 86,2313 345,128 4,494 S 

2- a/c 1 104,582 418,574 4,494 S 

3- Teor 3 77,8114 311,429 3,239 S 

12 1 11,5801 46,3475 4,494 S 

13 3 77,6343 310,72 3,239 S 

23 3 2,36483 9,46487 3,239 S 

123 3 2,58315 10,3387 3,239 S 

ERRO 16 0,24985       
GDL – Graus de liberdade  F0,05 – Valor tabelado de F para 5%                 MQ – Média quadrada 
S - Significativo                              Fcalc – Valor calculado de F                     NS – Não significativo 

 
Para se ter um melhor entendimento do comportamento das argamassas com 

a análise de variância foram traçados os gráficos dos efeitos principais (tipo, relação 

a/c e teor de polímero) e das interações (tipo x teor de polímero) para o índice de 

vazios, conforme estão apresentados na Figura 66 (a),(b),(c) e (d).  
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Interação  entre teor e tipo de polímero 
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Figura 66  Comportamento das argamassas quanto ao índice de vazios em função: (a) 
tipo de polímero; (b) interação dos fatores: tipo de polímero e relação a/c ; (c) 
teor de polímero; (d) interação dos fatores: tipo e teor de polímero.  

 

 Os resultados mostrados pela ANOVA do índice de vazios corroboram com os 

resultados da absorção, pois há correspondência entre ambas propriedades. Não há 

diferença significativa do tipo de polímero empregado nesta propriedade, entretanto 

observa-se uma forte interação da relação a/c e do teor de polímero nos resultados do 

índice de vazios.  

 A relação a/c das argamassas modificadas por polímeros influencia da mesma 

forma que numa argamassa convencional no índice de vazios, que por sua vez, está 

relacionado também as resistências mecânicas, dependendo da distribuição destes 

poros. Neville (1997), Mheta e Monteiro (1994) concordam que a porosidade, ou 

volume total de vazios, contribuem inversamente para as resistências. Percebe-se que 

com o teor de 0,3% de polímero nas argamassas há uma pequena redução do índice 

de vazios em relação às argamassas de referência. Com a adição de 0,6% e 0,9% de 

polímero nas argamassas o índice de vazios passa a ser maior do que das 

argamassas de referência. Segundo Silva (2001) inicialmente esta queda do índice de 

vazios é explicada,  pelo fato que tais polímeros sofrem inchamento quando absorvem 

água, selando os vazios capilares, principalmente para baixos teores, e com aumento 
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do teor de polímero , o inchaço é sanado e imediatamente aumenta-se o teor de ar 

incorporado e, conseqüentemente, o índice de vazios.  

 

 

6.2.5 Massa específica  
 

 

 A massa específica foi determinada para todas as argamassas no estado 

endurecido, de acordo com a NBR 9778 (ABNT, 2005). As Tabelas 30 e 31 

apresentam os resultados individuais e as médias.  

 

Tabela 30 Resultados de massa específica para relação  a/c=0,50 

Argamassas Teor(%) Massa espec.(kg/dm3) Massa espec. m(kg/dm3) 

A5REF 0 
2,42 

2,42 
2,42 

A5H3 0,3 
2,05 

2,04 
2,04 

A5H6 0,6 
1,88 

1,87 
1,87 

A5H9 0,9 
1,97 

1,99 
2,01 

A5M3 0,3 
2,08 

2,07 
2,06 

A5M6 0,6 
1,90 

1,90 
1,90 

A5M9 0,9 
1,82 

1,82 
1,81 

Massa espec .. – Massa específica  (kg/dm3) 
Massa espec. m - Massa específica  médio (kg/dm3) 
C.V. – Coeficiente de variação    
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Tabela 31 Resultados de massa específica para relação  a/c=0,60 

Argamassas Teor(%) Massa espec.(kg/dm3) Massa espec. m(kg/dm3) 

A6REF 0 
2,48 

2,48 
2,48 

A6H3 0,3 
1,84 

1,85 
1,85 

A6H6 0,6 
2,46 

2,38 
2,31 

A6H9 0,9 
2,03 

2,03 
2,02 

A6M3 0,3 
1,96 

1,95 
1,95 

A6M6 0,6 
1,85 

1,85 
1,85 

A6M9 0,9 
1,73 

1,71 
1,70 

Massa espec .. – Massa específica  (kg/dm3) 
Massa espec. m - Massa específica  médio (kg/dm3) 
C.V. – Coeficiente de variação   

  
O comportamento destas argamassas estão ilustrados nos  gráficos de acordo 

com as Figuras 67 e 68. 

 

 
Figura 67 Comportamento das argamassas quanto à massa específica para a relação a/c 

= 0,50 
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Figura 68 Comportamento das argamassas quanto à massa específica para a relação a/c 

=  0,60 
 

 

A verificação da análise estatística da influência do tipo de polímero, teor de 

polímero e relação a/c das argamassas poliméricas nos dados obtidos da massa 

específica foi realizada por meio da ANOVA, conforme mostrados na Tabela 32.  

  
Tabela 32 ANOVA dos resultados do tipo, relação a/c e teor  do polímero influenciando na  

massa específica. 

Fator GDL MQ Fcalc F0,05 Significância 

1- Tipo de polímero 

1 0,09245 113,785 4,494 S 

2- a/c 1 0,005 6,15385 4,494 S 

3- Teor 3 0,50852 625,872 3,239 S 

12 1 0,04651 57,2462 4,494 S 

13 3 0,05477 67,4154 3,239 S 

23 3 0,05324 65,5282 3,239 S 

123 3 0,041 50,4667 3,239 S 

ERRO 16 0,00081       
GDL – Graus de liberdade  F0,05 – Valor tabelado de F para 5%                MQ – Média quadrada 
S - Significativo                              Fcalc – Valor calculado de F                    NS – Não significativo 
 

A partir do mesmo foram traçados os gráficos mostrados na Figura 69 (a),(b), 

(c) e (d)  
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Tipo de polímero

M
as

sa
 e

sp
ec

ífi
ca

 (
kg
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(a) 

 

a/c

M
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 (
K

g/
dm

3)

2,060

2,065

2,070

2,075

2,080

2,085

2,090

2,095

2,100

0,50 0,60

 

(b) 
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Teor de polímero (%)

M
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K

g/
dm

3)

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

0,0 0,3 0,6 0,9

 

 

(c) 

Interação entre teor e tipo de polímero

M
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sa
 e

sp
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ífi
ca

 (
K

g/
dm

3)

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

0,0 0,3 0,6 0,9

HEC

MHEC

(d) 
Figura 69 Comportamento das argamassas quanto massa específica em função: (a) tipo 

de polímero; (b) interação dos fatores: tipo de polímero e relação a/c ; (c) teor 
de polímero; (d) interação dos fatores: tipo e teor de polímero 

 

Verifica-se que há influência no tipo de polímero, relação a/c, teor de polímero. 

Existe, também, interação entre tipo e teor de polímero, entre a relação a/c e teor de 
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polímero, entre  e as três variáveis. As demais outras propriedades já explicitavam o 

comportamento dos resultados referentes à massa específica das argamassas 

estudadas, mostrando a tendência de redução dos valores de individuais com o 

aumento do teor, em função do aumento do ar incorporado proporcionado pelos 

polímeros celulósicos (MHEC e HEC). Verifica-se esta tendência principalmente para o 

teor de 0,9% do polímero MHEC com relação a/c de 0,6 obteve uma redução de 31% 

com este maior teor, os dados confrontados com a análise estatística revelaram que a 

interação do polímero e  a relação a/c apresentaram uma diferença significativa. 

 

 

6.2.6  Resistência de aderência à tração  
 

 

 Em função da grande variação de modos de ruptura dos painéis estabelecidos, 

não Fo possível fazer uma análise estatística desta propriedades 

 Foi feito, porém, uma avaliação qualitativa do aspecto dos painéis aplicados 

sobre um substrato de concreto de uma estrutura preexistente, além do modo de 

ruptura apresentada pelas argamassas, conforme a exigências da NBR 13528 (ABNT, 

1995) .  

As Tabelas A1.1 e A1.2, presentes no apêndice A, mostram os valores globais, 

médias, desvios,  coeficiente de variabilidade e o tipo de ruptura das argamassas 

contendo HEC e MHEC, respectivamente. No entanto, foi elaborado uma tabela 

resumo da resistência a aderência, mostrado na Tabela  33. 

 

Tabela 33 Resumo dos resultados da resistência de aderência à tração. 

Argamassa Teor de polímero (%) Fta (MPa) 

A6REF 0 0,65 

A6H3 0,3 0,49 

A6H6 0,6 0,24 

A6H9 0,9 0,46 

A6M3 0,3 0,32 

A6M6 0,6 0,40 

A6M9 0,9 0,23 

Fta (MPa) –Resistência de aderência à tração 

 

 A partir das Tabelas do APÊNDICE B1.1, B1.2 e 32, foram observados de 

modo geral nos valores globais das resistências de aderência à tração, independente 
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do tipo e do teor de polímeros (HEC e MHEC), menores em relação a argamassa de 

referência (A6REF), além de apresentarem uma alta dispersão chegando até 47,1% 

para A6M6. Esta variação é comum em ensaios de aderência, no trabalho de  

Lordsleem Jr.  et al. (1997) encontrou-se uma variação de 63% para argamassas 

colantes Ohama (1984) apud Oliveira, J. (2004) atribui a alta dispersão nos resultados 

aos métodos empregados. Apesar da alta dispersão ser comum nos ensaios de 

aderência, deve-se chamar a atenção para o fato de que a aplicação dos painéis 

apresentou muitas dificuldades, inclusive desplacamentos de argamassas no estado 

fresco. 

 Foi analisado o modo de ruptura das argamassas apresentados nas Tabelas B 

1.1 e B 1.2 (APÊNDICE B) e observou-se para as  argamassas contendo HEC no teor 

de 0,9% (A6H9) uma maior incidência do modo de ruptura A (ruptura na argamassa),  

o valor registrado não é realmente a tensão de resistência de aderência entre a 

argamassa e o substrato (concreto), porém sabe-se que este valor é maior que o valor 

determinado. Isto mostra indiretamente uma baixa resistência à tração direta da 

argamassa, em decorrência principalmente da incorporação de ar. No entanto, a 

argamassa com 0,3% do mesmo polímero apresentou uma incidência de 80% no 

modo de ruptura s/a (interface substrato/argamassa).   

 Para as argamassas contendo o MHEC, percebe-se também o mesmo 

comportamento diante do modo de ruptura. O teor de 0,9%  apresentou uma maior  

incidência do tipo A, assim como a argamassa do mesmo teor do polímero HEC, 

evidenciando que o teor do polímero pode aumentar a resistência à aderência, em 

contrapartida, há uma grande redução na resistência à tração. O teor de 0,3% para 

este tipo de polímero (MHEC) apresentou também uma maior incidência do modo de 

ruptura s/a. 

 É interessante mencionar,  o aspecto das argamassas quanto a aplicação das 

mesmas nos painéis de concreto, as argamassas contendo tanto o HEC quanto o 

MHEC, no teor de 0,3% apresentaram uma melhor facilidade de aplicação 

(trabalhabilidade), enquanto para maiores teores as argamassas contendo éteres de 

celulose apresentaram uma alta plasticidade, com um aspecto de massa de modelar,   

dificultando a sua aplicação nos painéis, além da fissuração superficial presentes nas 

mesmas. 

 Em seu trabalho Oliveira, J. (2004) constatou também que a resistência de 

aderência das argamassas contendo HEC nos teores de 0,5 e 1% reduziu com o 

aumento do teor de polímeros em torno de 21%.Porém, quando introduziu  EVA nas 

argamassas colantes  obteve resposta positiva, aumentando a aderência em torno de 

10%. 
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 No estudo feito por  Silva, D.A et. al. (1999), o MHEC  influenciou 

positivamente, aumentando a resistência de aderência à tração com o aumento do 

teor, acompanhado também do EVA, deste modo, foi sugerido uma proporção 

adequada para mistura de 0,5% de MHEC e de   2 a 4% de EVA.  

 Outros pesquisadores como Jenni et al (2005) apresentaram em seus trabalhos 

uma resistência de aderência das argamassas contendo MHEC no teor de 0,5%, em 

torno de 0,6 MPa, enquanto, a argamassa com MHEC e EVA nos teores de 0,5% e 

6%, aumentou em até 100% a aderência. 

 

 

6.3 DURABILIDADE 
 

 

6.3.1 Carbonatação  
  

As medições das espessuras/profundidades das camadas carbonatadas foram 

realizadas, de acordo com a Rilem 18, que recomenda após a aspersão do indicador 

químico (solução de fenolftaleína) e decorridos 20 minutos faça a medição da camada 

de carbonatação na superfície fraturada do corpo de prova.  

Foram realizadas 4 medidas por amostra  de cada  uma das faces laterais, com 

aproximação de 0,5 mm, obtendo desta forma, a média da profundidade de 

carbonatação. Vale salientar que esta aproximação não evidencia as diferenças da 

profundidade, podendo mascarar o verdadeiro comportamento das argamassas diante 

da profundidade de carbonatação. 

 

A Tabela 34 apresenta os resultados de profundidade de carbonatação das 

argamassas expostas nos ambientes da Rodoviária e Labotec. 
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Tabela 34   Resultados dos ensaios de carbonatação  

Argamassa Teor(%) 

Ambiente de Exposição 

Rodoviária Labotec 

Prof.(mm) Prof. m(mm) 
Prof. 
(mm) Profm (mm) 

A5REF 0 
3,50 

4,00 
4,00 

4,00 
4,00 4,00 

A5H3 0,3 
3,00 

3,50 
4,50 

4,50 
3,50 4,00 

A5H6 0,6 
3,00 

3,00 
3,50 

3,50 
3,00 3,50 

A5H9 0,9 
3,00 

3,00 
3,50 

3,50 
3,00 3,50 

A5M3 0,3 
3,50 

4,00 
4,50 

5,00 
4,00 5,00 

A5M6 0,6 
4,00 

4,00 
4,50 

4,50 
4,00 4,00 

A5M9 0,9 
4,00 

4,00 
4,00 

4,00 
4,00 4,00 

Prof.(mm) – Profundidade da frente de carbonatação medida em milimetros 
Prof. m(mm) – Média da profundidade da frente de carbonatação 
  

Para verificação da influência dos éteres de celulose (HEC e MHEC), do 

ambiente de exposição e do teor de polímeros nos resultados do ensaio de 

carbonatação foi feita a ANOVA, cujos os resultados estão apresentados na Tabela 

35. 

 

Tabela 35 ANOVA  dos resultados do tipo de polímero, ambiente de exposição e teor 
influenciando nos resultados de carbonatação.  

Fator GDL MQ Fcalc F0,05 Significância 

1- Tipo de 
polímero 1 2,257813 41,2857 

4,494 S 

2- Ambiente de 
Exposição 1 1,757813 32,1429 4,494 S 

3- Teor 3 0,236979 4,3333 3,239 S 

12 1 0,070313 1,2857 4,494 NS 

13 3 0,299479 5,4762 3,239 S 

23 3 0,257813 4,7143 3,239 S 

123 3 0,028646 0,5238 3,239 S 

ERRO 16 0,054688       
GDL – Graus de liberdade  F0,05 – Valor tabelado de F para 5%                MQ – Média quadrada 
S - Significativo                              Fcalc – Valor calculado de F                   NS – Não significativo 

 
 A partir dos resultados das análises estatísticas foi verificado que há influência 

significativa do tipo de polímero, do ambiente de exposição e do teor nas argamassas. 
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Percebe-se, também, que há diferença significativa para as interações  entre o tipo de 

polímero e  o teor, entre ambiente de exposição e teor e entre os três fatores. 

Entretanto, não há interação do tipo de polímero  e do ambiente de exposição. 

 Com base nos resultados da ANOVA foram traçados os gráficos do 

comportamento das argamassas diante dos fatores e suas interações , que podem ser 

visualizados na Figura 70 (a),(b), (c), (d) e (e). 
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Teor de polímero (%)
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(e) 

Figura 70 Comportamento das argamassas quanto à carbonatação em função:(a) tipo de 
polímero, (b) ambiente de exposição , (c) teor de polímero e suas interações: 
(d) entre tipo de polímero e ambiente de exposição, (e) entre tipo de polímero e 
teor e (f) entre ambiente de exposição e teor. 

 

 A ANOVA do resultados mostra em relação à carbonatação diferenças 

significativas, principalmente para o tipo de polímeros e o ambiente de exposição. Os 

corpos-de-prova expostos no ambiente da rodoviária teve uma menor frente de 

carbonatação em relação aos corpos de prova expostos no Labotec, mesmo havendo 

um grande fluxo de veículos, principalmente ônibus,  que emitem diversos tipos de 

gases, dentre eles o CO2. Esta redução pode ser atribuída, provavelmente, à emissão 

também de partículas sólidas (fuligem) que se depositaram na superfície dos corpos 

de prova, observado in loco, permitindo uma colmatação superficial dos poros 

existentes, dificultando a difusão do CO2, através destes. É interessante salientar, que 

os corpos de prova estavam também protegidos da incidência da chuva, conforme 

mostrado na figura 43 (b), do capítulo 5. 

 As argamassas expostas no ambiente da rodoviária apresentaram uma 

redução máxima de 25% para o HEC em relação à argamassa de referência e não foi 

observado a influência do MHEC, na carbonatação. Todas as argamassas 

apresentaram a mesma profundidade de carbonatação. No ambiente de exposição 

Labotec, houve uma pequena variação da profundidade de carbonatação da 

argamassa de referência para a argamassa com 0,3% de HEC, a profundidade de 

carbonatação aumentou de 4,0mm para 4,5 mm  e depois caiu para 3,5mm mantendo-

se constante para os teores de 0,6% e 0,9%.  
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 Não foram medidos os teores de CO2 em ambos ambientes de exposição dos 

corpos-de-prova para o ensaio de carbonatação. Segundo Helene (1993), para locais 

viciados e com tráfego pesado, no caso da rodoviária, estima-se uma variação de  

0,1% a 1,2%, podendo chegar à 1,8%. No caso do Labotec, este teores estão 

próximos a 0,1%, se tratando de um local de tráfego baixo, afastado do centro urbano, 

próximo da zona rural. 

 Com base nos resultados da ANOVA (Figura 70(e)), observa-se que o MHEC 

apresentou maiores profundidades de carbonatação, para todos os teores de adição 

estudados. Por outro lado, o HEC apresentou menores profundidades de 

carbonatação para todos os teores estudados. Pode-se atribuir este comportamento à 

distribuição dos poros mais favorável nos corpos-de-prova com HEC, apesar do maior 

índice de vazios. 

 A resistência à carbonatação de argamassas modificadas por polímeros 

depende, segundo Ohama (1995), do tipo de polímero e das condições de exposição.  

O mesmo autor, afirma ainda que os efeitos  provocados pela maioria dos polímeros 

são de preenchimento e selagem dos poros, impossibilitando a difusão de alguns 

gases (CO2, O2) e de vapor de água, aumentando a durabilidade das argamassas. 

Contudo, este efeito de preenchimento  não é evidenciado nos polímeros de éter de 

celulose (HEC e MHEC), devido, principalmente, a incorporação de ar. 

 

 

6.3.2 Ataque por Sulfatos 
 

 

As argamassas foram avaliadas quanto ao ataque por sulfatos por meio da 

resistência à tração na flexão das argamassas imersas em solução de sulfato de 

magnésio e água com cal nas idades de  90 e 180 dias.  

As Tabelas 36 e 37 apresentam os resultados individuais, as médias e os 

coeficientes de variação, a variação de massa e o índice de resistência química (R).  
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Tabela 36  Resultados  da resistência  à tração na flexão, índice de resistência química (R) e 
variação de massa das argamassas imersas em solução de sulfato de magnésio e 
em água com cal com 90 dias de imersão 

 
 

 
ftf. – Resistência à tração na flexão (MPa)  ftf m.- Média da resistência à tração na flexão (MPa) 
V.M – Variação de massa (%) 
R – Relação entre a resistência à flexão de argamassas imersas em solução de sulfato de magnésio e as 
argamassas imersas em água com cal.  
 

 

 

 

 

 

Argamassa Teor(%)  

Idade de imersão (90dias) 

R 
Solução de sulfato 

de magnésio 
Solução com cal 

ftf 

(MPa) 

Ftfm 

(MPa) 

V.M 

(%) 

ftf 

(MPa) 

Ftfm 

(MPa) 

V.M 

(%) 

A5REF 0 

9,39 

8,64 0,18 

8,26 

8,07 0,73 1,07 9,58 8,67 

6,93 7,27 

A5H3 0,3 

7,17 

6,75 -0,14 

5,63 

6,53 0,77 1,03 6,64 7,33 

6,45 6,63 

A5H6 0,6 

6,98 

7,51 -0,31 

6,33 

6,40 0,67 1,17 7,62 6,20 

7,92 6,67 

A5H9 0,9 

7,79 

7,68 -0,18 

7,36 

6,61 0,80 1,16 8,07 6,40 

7,19 6,06 

A5M3 0,3 

5,52 

7,11 0,22 

6,76 

6,53 0,98 1,09 8,41 5,44 

7,38 7,38 

A5M6 0,6 

8,27 

7,72 0,01 

6,59 

6,52 0,97 1,18 7,06 6,29 

7,82 6,68 

A5M9 0,9 

9,01 

8,62 0,37 

6,81 

6,98 1,58 1,23 7,55 7,26 

9,29 6,88 
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Tabela 37  Resultados  da resistência  à tração na flexão, índice de resistência química (R) e 
variação de massa das argamassas imersas em solução de sulfato de magnésio e 
em água com cal com 180 dias de imersão 

Argamassa Teor (%) 

Idade de imersão (180dias) 

R 
Solução de sulfato 

de magnésio 
Solução com cal 

ftf 

(MPa) 

Ftfm 

(MPa) 

V.M 

(%) 

ftf 

(MPa) 

Ftfm 

(MPa) 

V.M 

(%) 

A5REF 0 

9,97 

9,49 1,38 

8,40   

1,00 1,21 
10,13 7,31 7,85 

8,37 7,85   

A5H3 0,3 

6,51 

6,80 -0,12 

5,52 

5,86 1,36 1,16 6,93 5,91 

6,96 6,14 

A5H6 0,6 

7,65 

7,68 -0,54 

6,52 

7,02 1,45 1,09 8,06 7,47 

7,34 7,07 

A5H9 0,9 

9,68 

8,30 -0,38 

6,17 

6,16 2,13 1,35 8,09 6,40 

7,12 5,92 

A5M3 0,3 

7,47 

7,41 0,07 

6,58 

6,45 1,00 1,15 7,48 6,56 

7,29 6,21 

A5M6 0,6 

9,71 

8,58 0,05 

7,38 

7,16 2,09 1,20 8,37 6,92 

7,68 7,17 

A5M9 0,9 

9,40 

9,06 0,35 

6,11 

6,35 1,79 1,43 8,73 6,21 

9,05 6,71 

ftf. – Resistência à tração na flexão (MPa)                ftf m.- Média da resistência à tração na flexão (MPa)                      
V.M – Variação de massa (%) 
R – Relação entre a resistência à flexão de argamassas imersas em solução de sulfato de magnésio e as 
argamassas imersas em água com cal.  
 

   

Foi verificada a influência do tipo de polímero (HEC e MHEC), idade de 

imersão (90 e 180) e o teor de polímero (0, 0,3%, 0,6% e 0,9%) nos resultados de 

resistência química (R), por meio da análise estatistica de variância (ANOVA). Os 

resultados desta análise estão apresentados  na Tabela 38 . 
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Tabela 38 ANOVA dos resultados do tipo de polímero, idade de imersão e teor 
influenciando nos resultados de resistência química “R”. 

Fator GDL MQ Fcalc F0,05 Significância 

1- Tipo de polímero 1 0,020419 0,877204 
4,171 NS 

2- Idade 1 0,107352 4,611922 4,171 S 

3- Teor 3 0,075297 3,234792 2,947 S 

12 1 0,000252 0,01083 4,171 NS 

13 3 0,003358 0,144247 2,947 NS 

23 3 0,027424 1,178168 2,947 NS 

123 3 0,004124 0,177183 2,947 NS 

ERRO 32 0,023277       

GDL – Graus de liberdade  F0,05 – Valor tabelado de F para 5%                MQ – Média quadrada 
S - Significativo                              Fcalc – Valor calculado de F                   NS – Não significativo 

 

Com base na tabela 36, foi verificado que houve diferença  significativa para  a 

idade de imersão e  para o teor do polímero. Entretanto, o tipo  de polímero e todas as 

interações não apresentaram influência significativa  à resistência ao ataque por 

sulfato. 

 A figura 71 (a),(b),(c),(d) e (e) ilustra o comportamento das argamassas com 

éteres de celulose diante ao ataque por sulfato por meio da resistência  à deterioração 

química(R).
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Figura 71 Comportamento das argamassas quanto ao índice de resistência química em 
função:(a) Idade de imersão, (b)  teor de polímero. 
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Na presente pesquisa, foi procedido a verificação visual criteriosa de fissuras e 

quebras de arestas dos corpos-de-prova, uma vez que, observou-se fissuras nas 

argamassas com polímero já eram preexistentes em decorrência da moldagem e da 

dessecação superficial provocada pelos polímeros celulósicos, principalmente nos 

teores de 0,9%. Isto impossibilita  afirmar categoricamente a influência do ataque na 

fissuração, além da subjetividade apresentada por esta verificação. 

Com a avaliação da variação de massa, não foi possível estabelecer um grau 

de influência com a resistência química das argamassas deste estudo ao ataque por 

sulfato. Entretanto constatou-se uma perda de massa para o HEC em ambas idades 

de imersão, não sendo verificado o fator interveniente para este fenômeno.  

Existem críticas sobre esta metodologia de avaliar a resistência ao ataque por 

meio da variação de massa, visualização de fissuração e do índice de resistência 

química. Segundo Barbosa (2006), estes métodos não representam bem os 

mecanismos envolvidos no ataque por sulfato, por exemplo, a formação de etringita, 

gipsita e sais cristalizados não podem ser detectados por estes ensaios, isto pode 

inferir em erros de interpretação.  Contudo, alguns autores como Moura (2000) e 

Bretanha (2000) utilizaram o índice de resistência química para avaliar materiais com 

adições minerais frente ao ataque por sulfatos e compararam com outros métodos 

analíticos verificando a sua relação. 

  Irassar (1988) apud Bretanha (2000) adotou uma escala empírica variando de 

1 a 6, referente ao aspecto de degradação dos corpos de prova, variando do mais 

degradado (1) ao sem a presença da fissura (6) para ter um parâmetro numérico de 

avaliação.  

 No caso do índice de resistência química, como foi mencionado anteriormente, 

foi demonstrado por meio da análise de variância (ANOVA) que apenas a idade e o 

teor influenciaram significativamente. Percebe-se no gráfico da Figura 75 (b) que para 

a idade de imersão de 180 dias apresentou um maior índice de resistência química ao 

ataque do que  para a idade de 90 dias. Este comportamento era esperado, porque 

existe a formação da etringita, gipsita e outros sais que se acumulam nos poros, 

reduzindo, desta forma, a porosidade e influenciando diretamente  na resistência à 

tração na flexão das argamassas. E o comportamento apresentado na Figura 75 (d) 

evidencia esta argumentação, como o MHEC possibilita uma maior incorporação de ar 

facilita a deposição destes sais nos poros, além do efeito ponte possibilitado por este. 

Logo, 180 dias não são suficientes para avaliar a influência dos polímeros no ataque 

por sulfatos. 

 Nos trabalhos de Moteny et. al.(2001),  foi feito um estudo da influência do 

ataque químico de H2SO4 em concretos imersos na solução e foi verificado a 
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tendência de expansão pelo ataque com estes ácido. De acordo com os autores, foi 

verificado perda de massa das argamassas contendo polímeros. 
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

 

 As conclusões apresentadas neste estudo referem-se aos resultados obtidos 

com argamassas modificadas por polímero à base de éter de celulose com os 

materiais e técnicas de execução específicas. Sua representatividade deve ser 

confirmada através de novos estudos, que devem ser realizados levando em 

consideração aspectos que confirmarão e complementarão com comportamentos dos 

polímeros à base de éter de celulose em argamassas. 

 

7.1 QUANTO ÀS PROPRIEDADES NO ESTADO FRESCO  
 

 a)Índice de consistência: 

O índice de consistência das argamassas poliméricas sofre influência do tipo 

de polímero. Os resultados mostraram que para as relações a/c de 0,50 e 0,60 as 

argamassas apresentaram comportamentos semelhantes:  

A adição de polímeros diminui o índice de consistência, para ambos os 

polímeros. 

A adição de 0,9% de MHEC chegou a reduzir o índice de consistência em até 

36,5%, Enquanto que a adição de 0,9% de HEC reduziu o índice de consistência em 

34,2%. 

b) Retenção de água 

As argamassas com polímero apresentaram maior retenção de água, para todos os 

teores estudados, em relação as argamassas de referência. O aumento da retenção 

chegou a 29,3% para argamassa com 0,9% de HEC com relação de a/c de 0,60. 

 

a) Ar incorporado e densidade de massa. 

Adição de polímero aumenta o teor de ar incorporado nas argamassas, para 

todos os teores estudados. 

Com o aumento do teor de polímero, percebe-se também um aumento da 

incorporação de ar e conseqüentemente redução da densidade de massa.  

De modo geral, os polímeros à base de éter celulose influenciaram nas 

propriedades do estado fresco: proporcionaram o aumento do índice de consistência, 

da retenção de água, da incorporação de ar e reduziram a densidade de massa, 

evidencia-se uma maior contribuição do MHEC para maiores teores.  
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7.2  QUANTO ÀS PROPRIEDADES NO ESTADO ENDURECIDO  
 

a) Resistência à compressão 

A resistência à compressão axial aos 28 dias das argamassas contendo os 

aditivos poliméricos apresentaram-se menores para todos os teores estudados, em 

relação às  argamassas de referência. Observou-se este comportamento tanto para as 

argamassas com relação a/c 0,50 quanto para relação a/c 0,60. 

No geral, o MHEC apresentou resistências inferiores às argamassas contendo 

o HEC, considerando as misturas com mesmos teores de adição. 

A redução de resistência chega a 39% com utilização de 0,9% de HEC para 

relação a/c de 0,50. 

 

b)  Resistência à compressão diametral 

As argamassas com polímero para todos os teores estudados apresentaram 

resistência à tração por compressão diametral inferior às argamassas de referência. 

Este comportamento foi verificado tanto para as argamassas com relação a/c de 0,50 

como para as com relação a/c 0,60, para ambos os polímeros.  

Para a relação a/c 0,50 a maior redução da resistência  foi das argamassas 

com 0,9% de MHEC. Já para a relação a/c 0,60 a maior redução da resistência à 

tração foi das argamassas com 0,9% de HEC. 

 

c) Absorção, índice de vazios e massa específica 

As argamassas em geral, com base na análise de variância, apresentaram 

comportamento semelhante tanto para a absorção quanto  para o índice de vazios.  

Observa-se que para maiores teores de polímeros, são maiores a absorção e o 

índice de vazios, principalmente para o HEC da relação a/c = 0,60. A absorção chegou 

a aumentar 65% para as argamassas com 0,9% de HEC.  

A massa específica das argamassas com adição de polímero, para todos os 

teores estudados foi menor do que a massa específica das argamassas de referência 

para ambos os polímeros. A massa específica reduziu até 31% para a argamassa com 

0,9% de polímero e relação a/c de 0,60. 

 

 

d) Resistência de aderência na tração  

 As argamassas poliméricas apresentaram menores resistências de aderência à 

tração, sendo esta redução mais expressiva naquelas com maiores teores de 

polímeros.  
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Observou-se nas argamassas com teor de 0,3% de polímeros celulósicos uma 

maior incidência do tipo de ruptura  s/a (interface substrato/argamassa).  

As argamassas com adição dos polímeros à base de éter de celulose na análise 

global das propriedades físico-mecânicas apresentaram desempenho inferior às 

argamassas de referência.   

 

7.3  QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DE DURABILIDADE 
 

a) Carbonatação 

As argamassas contendo MHEC expostas ao ambiente da rodoviária não 

apresentaram variação da profundidade de penetração em relação às argamassas de 

referência. Por outro lado, no ambiente dos laboratórios (LABOTEC), as argamassas 

com MHEC apresentaram profundidade de carbonatação superior às de referência 

para 0,3% e 0,6% do polímero. 

As argamassas com HEC expostas no ambiente da rodoviária apresentaram 

menor profundidade de carbonatação em relação às de referência, para todos os 

teores estudados. Já no ambiente do laboratório (LABOTEC) as argamassas com 

0,3% de HEC apresentaram maior profundidade de carbonatação em relação às de 

referência, enquanto as argamassas com 0,6% e 0,9% apresentaram menor 

profundidade em relação às de referência. 

 

b) Ataque por sulfato 

Todas as argamassas submetidas ao ataque por sulfato de magnésio 

apresentaram aumento da resistência à tração em relação às argamassas curadas em 

água com cal. Logo,180 dias não foi o tempo suficiente para caracterizar a degradação 

das argamassas pelo efeito do ataque de sulfato. 

Com base no conjunto de resultados conclui-se que a adição dos polímeros 

reduziu o desempenho das argamassas quanto às propriedades físicas e mecânicas.  
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7.2 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Este trabalho pode contribui para o entendimento do comportamento das 

argamassas modificadas por polímeros à base de éter de celulose frente ao meio 

agressivo. Com o intuito de dar continuidade ao estudo e aprofundar no tema , sugere-

se  a realização dos seguintes estudos. 

 

- Avaliação das argamassas poliméricas à base de éter de celulose quanto à 

penetração de cloretos. 

-  Análise da microestrutura por meio da microscopia eletrônica por varredura 

das argamassas modificadas por polímeros à base de éter de celulose após  

ao ataque por sulfatos em idades superiores a 180 dias. 

- Determinação de métodos adequados para a dosagem de argamassas 

poliméricas. 

- Ampliação dos estudos da reologia das argamassas modificadas por polímeros 

à base de éter de celulose. 

- Avaliação do comportamento das argamassas modificada por polímeros frente 

ao ataque de meios ácidos. 
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APÊNDICE A.1 – Classificação dos polímeros quanto à estrutura química - Polímeros 
de Cadeia Carbônica (adaptado de Canevarolo,2002) 

 

Polímeros de Cadeia Carbônica 

Estrutura Química Características Exemplos 

Polielefinas 

Originários de hidrocarboneto 

alifático insaturado contendo 

uma dupla ligação carbono-

carbono 

Polietileno, Polipropileno, 

Polibuteno, Poliisobutileno  

Polímeros de dienos  

Derivado de monômeros com 

dienos (duas duplas ligações 

Carborno-Carbono reativas) 

Polibutadieno, 

Policloropreno (Neoprene), 

Borracha Nitirila, Borracha 

Natural 

Polímeros estirênicos 

Derivados do estireno Copolímero aleatório de 

Butadieno Estireno (SBR, 

borracha sintética), 

Estireno-acrilonitrila (SAN) 

Polímeros clorados 

Monômeros clorados (com um 

ou mais átomos de cloro) 

Policloreto de vinila (PVC), 

Policloreto de vinilideno 

(PVDC) 

Polímeros fluorados  

Presença de grandes átomos 

de flúor, que dão rigidez à 

macromolécula, dificultando 

mudanças de conformação 

Polifluoreto de vinila  

(PVF), Polifluoreto de 

vinilideno (PVDF), 

Policlorotrifluoroetileno 

(PVTFE). 

Polivinil ésteres 

Controle da sua velocidade de 

dissolução em água (via grau 

de desacetilização ou 

conteúdo de PVAI) 

Poliacetato de vinila (PVA) 

Acrílicos 
Derivados do ácido acrílico  e 

metacrílico 

 Polimetilmetacrilico ou 

acrilíco (PMMA) 

Poli(fenol-

formaldeído) 

Estas são obtidas apartir da 

policondensação de fenol com 

formaldeído, gerando as 

resinas baquelite 

Resinas sólidas Novolaca 

e Resol. 
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APÊNDICE A.2 - Classificação dos polímeros quanto à estrutura química - 

Polímeros de cadeia heterogênea (adaptado de Canevarolo,2002) 

 

 

Polímeros de cadeia heterogênea 

Estrutura Química Características Exemplos 

Poliéteres 

Héteropolímero caracterizado 

pela presença da ligação éter 

(–C-O-C-) na cadeia principal 

Resina epóxi , 

poliformaldeído 

Poliésteres 

A ligação característica é a 

aligação éster (–CO-O-), 

podendo gerar cadeias 

saturadas (formando 

termoplástico de engenharia) 

ou insaturadas (gerando 

termofixos) 

Polietileno tereflato (PET), 

polibutileno tereflato (PBT) 

Policarbonato 

Normalmente  aromáticos com  

cadeias lineares, sendo a 

ligação característica (–O-CO-

O-) 

Policarbonato 

Poliamidas 

Ligação amida  (–NH-CO-) Produtos naturais (seda, 

proteínas, lã), sintéticos 

(nylon) 

Poliuretano 
Caracterizados pela ligação (–

NH-CO-O-) 

Poliuretano hidroatiavada 

Aminoplásticos 

Ligação tipo amina ( -C-NH2) Melamina formaldeído 

(fórmica), uréia-

formaldeído (synteko) 

Derivados de celulose 
Obtidos através de reações 

incluindo a celulose 

Acetato de celulose, éter 

de celulose 

Siliconas 
É um héteropolímero. 

Apresenta a ligação (–Si-O-) 

Polidimetil silicona 

(silicone) 
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APÊNDICE B.1 – Resultados da resistência de aderência à tração de argamassas contendo o HEC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fat (MPa)  - Resistência de aderência à tração  
Fat m - Resistência de aderência à tração médio 
SD – desvio padrão dos valores 
CV – coeficiente de variação (%) 
 Tipo de ruptura: 
s – ruptura no substrato 
s/a – ruptura na interface substrato/argamassa 
a – ruptura na argamassa 
f – falha na cola 
(*) valor descartado no ensaio, por falha de operação do técnico. 
 
 
 
 
 
 
 

F
at

 (
M

P
a)

 

A6 A6H3 A6H6 A6H9 
Global tipo de ruptura global tipo de ruptura global tipo de ruptura global tipo de ruptura 
0,42   s/a     0,42 s       0,21   s/a     0,50     a   
0,98     a   0,64   s/a     0,21   s/a     0,32   s/a     
0,64   s/a     *         *         0,37     a   
0,85 s       0,40   s/a     0,29   s/a     0,64     a   
0,48   s/a a   0,32   s/a     *         0,48     a   
0,53   s/a     0,66   s/a     *0,1   s/a     *         

Fat 
médio 
(MPa)  

0,65 0,85 0,52 0,73 0,00 0,49 0,42 0,50 0,00 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,46 0,00 0,32 0,50 0,00 

SD 0,2 0,0 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,12 0,0 0,0 0,1 0,0 

CV 34,0 0,0 17,5 48,9 0,0 31,4 0,0 34,1 0,0 0,0 19,52 0,0 19,5 0,0 0,0 26,83 0,0 0,0 24,9 0,0 
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APÊNDICE  B.2 – Resultados da resistência de aderência à tração de argamassas contendo o MHEC 
 
 
 

F
at

 (
M

P
a)

 

A6 A6M3 A6M6 A6M9 
global tipo de ruptura global tipo de ruptura global tipo de ruptura global tipo de ruptura 
0,42   s/a     0,32   s/a     0,21     a   0,21     a   
0,98     a   *   *     0,48   s/a     0,16   s/a     
0,64   s/a     0,34   s/a     0,64     a   0,29     a   
0,85 S       0,29   s/a     *   *     0,29   s/a     
0,48   s/a a   0,32   s/a     0,29   s/a     0,19   s/a     
0,53   s/a     *   *     *0,02   *     0,27     a   

Fat m 
(MPa) 

0,65 0,85 0,52 0,73 0,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,00 0,40 0,00 0,38 0,42 0,00 0,23 0,00 0,21 0,19 0,00 

SD 0,2 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
CV 34,0 0,0 17,5 48,9 0,0 6,8 0,0 6,8 0,0 0,0 47,1 0,0 34,1 70,7 0,0 24,2 0,0 33,1 21,1 0,0 

 
Fat (MPa)  - Resistência de aderência à tração  
Fat m - Resistência de aderência à tração médio 
SD – desvio padrão dos valores 
CV – coeficiente de variação (%) 
 Tipo de ruptura: 
s – ruptura no substrato 
s/a – ruptura na interface substrato/argamassa 
a – ruptura na argamassa 
f – falha na cola 
(*) valor descartado no ensaio, por falha de operação do técnico. 
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ANEXO A  –  Representação esquemática da estrutura da esferulite (Coburn, 1984 apud Callister, 2002) 
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ANEXO B – Tipo de cimento x resistência a tração na flexão de argamassa modificada  por SBR e PAE (OHAMA, 1994) 

 


