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RESUMO 

 

O concreto deve ser em seu estado endurecido resistente e ao mesmo tempo durável. 
Para se obter essas propriedades é necessário o emprego de materiais que atendam 
essas circunstâncias. Algumas adições minerais podem ser acrescentadas ao concreto 
com o objetivo de melhorar essas características, um exemplo de uma adição que 
comprova esses efeitos é a sílica ativa em pó. Com relação as outras formas de sílica 
ativa mais especificamente a sílica ativa em suspensão não foram comprovados efeitos 
positivos relevantes. Contudo, há alguns estudos sobre o uso de sílica ativa em escala 
nanométrica mais conhecida como nanosílica, mas estas pesquisas estão produzindo 
resultados variados e apesar de ser evidente o potencial deste tipo de adição não há 
um consenso sobre qual é o melhor percentual para se obter o melhor desempenho do 
concreto. Com isso, este trabalho busca responder à questão: Se compararmos a sílica 
ativa em suspensão e a nanosílica, qual delas apresentará maior resistência mecânica? 
Á vista disso, foi realizado um estudo de dosagem do concreto com adição de 
nanosílica e com adição de sílica ativa em suspensão, com base no método do 
IPT/EPUSP, afim de se obter o melhor percentual de dosagem para cada um dos 
concretos e se fazer a comparação, foram realizados os ensaios do concreto no estado 
fresco e ensaios do concreto no estado endurecido, e por fim, analisados e avaliados 
os resultados encontrados entre os teores utilizados de cada adição em relação a um 
concreto convencional. 
 

 

Palavras-chave: Concreto. Durabilidade. Nanosílica. Resistência à compressão. Sílica 
ativa em suspensão.  
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ABSTRACT 

 

 

Concrete must be in its toughened and at the same time durable hardened state. To 
obtain these properties it is necessary to use materials that meet these circumstances. 
Some mineral additives may be added to the concrete in order to improve these 
characteristics, an example of an addition proving these effects is active silica powder. 
With regard to the other forms of silica active more specifically active silica in suspension 
no relevant positive effects have been proven. However, there are some studies on the 
use of active silica at the nanometer scale better known as nanosilica, but these 
researches are producing mixed results and although the potential of this type of 
addition is evident there is no consensus as to which is the best percentage to obtain 
the best concrete performance. Therefore, this paper aims to answer the question: If we 
compare the active silica in suspension and the nanosilica, which one will present 
greater mechanical resistance? In view of this, a dosing study of the nanosilicated 
concrete and the addition of active silica in suspension was carried out, based on the 
IPT / EPUSP method, in order to obtain the best percentage of dosage for each of the 
concretes and the concrete tests were carried out in the fresh state and the tests of the 
concrete in the hardened state were carried out, and finally, the results found between 
the contents used of each addition in relation to a conventional concrete were analyzed 
and evaluated.  
 

Keywords: Concrete. Durability. Nanosilica. Compressive Strength. Silica fume in 
suspended.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O concreto é o material mais utilizado na construção civil em todo o mundo, ele 

está presente em grande parte das estruturas por se mostrar, geralmente, uma 

alternativa extremamente satisfatória e viável economicamente, a preferência por este 

material também está relacionada à facilidade de produção, à boa resistência à 

compressão, à liberdade de criação arquitetônica e à durabilidade (MORAIS; LOPES, 

2010; POSSAN, 2004). 

Segundo Neville (2016) um bom concreto deve obedecer dois critérios, sendo o 

primeiro no seu estado fresco, no qual sua consistência deve permitir o concreto ser 

adensado pelos meios desejados sem esforço excessivo e também que a mistura tenha 

coesão suficiente para que os meios de transporte e lançamento adotados não 

produzam a segregação do produto final. O segundo critério é em relação ao estado 

endurecido do concreto, no qual as principais exigências é que o concreto apresente 

uma resistência à compressão satisfatória e durabilidade adequada.   

Com o advento da tecnologia, os concretos estão se tornando cada vez mais 

resistentes e duráveis. Sendo que nas últimas décadas, o uso de adições em concretos 

vem sendo amplamente pesquisado. O propósito é melhorar as propriedades 

essenciais e o desempenho dos materiais bem como diminuir o impacto que a 

construção causa ao meio ambiente (SANTOS, 2016).  

Com relação às adições minerais, justifica-se seu uso principalmente pela sua 

reatividade e pelo fato desses materiais serem normalmente resíduos de processo 

industrial. Em função desta aplicação, este material passa a ter um uso nobre, evitando 

com isso o seu acúmulo, o que geralmente garante uma menor agressão ao meio 

ambiente. Este processo de transformação ocorreu com a sílica ativa, que inicialmente 

era classificada como um resíduo da produção das industrias de silício metálico e de 

ligas de ferro silício. Contudo as pesquisas visando a adequação do seu uso no 

concreto a transformaram num subproduto de grande interesse comercial (SOUZA, 

2003).  

A sílica ativa exerce influência tanto nas propriedades do concreto fresco quanto 

do concreto endurecido, devido aos seus efeitos físicos e químicos, a utilização traz 

vantagens ao concreto como: aumento da resistência mecânica, aumento da 

resistência química e redução da permeabilidade, consequentemente maior 

durabilidade ao concreto (MORAIS; LOPES, 2010). 
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Ela está disponível no mercado em quatro formas, sendo que neste trabalho de 

conclusão de curso será utilizada a sílica ativa em suspensão, que de acordo com 

Bauchemie (2015), é uma suspensão estável de partículas de sílica ativa dispersas em 

água, com ela o concreto pode ser bombeado mais facilmente devido a maior coesão. 

Contudo, nota-se um interesse crescente sobre o uso de partículas desta 

natureza em escala nanométrica. As mais recentes inovações tecnológicas são 

atribuídas a uma nova área do conhecimento humano: a nanotecnologia. Filho (2015) 

afirma que a utilização de nanomateriais pode aumentar o grau de adensamento do 

concreto, e diminuir a porosidade da matriz sólida, melhorando suas propriedades 

mecânicas.  

Dentre esses nanomateriais criados encontra-se a nanosílica que será analisada 

neste trabalho. De acordo com Morais e Lopes (2010) pesquisas realizadas indicam 

que concretos e argamassas produzidos com a adição de nanopartículas de sílica, em 

geral, podem apresentar grandes ganhos de resistência à compressão e à tração. 

Sendo assim, surge a questão: Se compararmos a sílica ativa em suspensão e 

a nanosílica, qual delas apresentará maior resistência mecânica?  

Com os mais variados tipos e formas de adições presentes no mercado, é 

importante que se avalie os efeitos que cada uma dessas adições causa nas 

propriedades do concreto e qual apresenta maior vantagem para determinada 

finalidade, são comprovados os ganhos de resistência que podem ser obtidos com a 

sílica ativa em suspensão e a nanosílica, então, existe a necessidade de se aprofundar 

esse estudo e demonstrar qual delas adicionada ao concreto apresentará maior 

resistência.  

Partindo disso, este trabalho irá apresentar um estudo comparativo entre o 

concreto com adição de nanosílica e o concreto com adição de sílica ativa em 

suspensão, será realizado um estudo de dosagem, com base no método do 

IPT/EPUSP, afim de se obter o melhor percentual de dosagem para cada um dos 

concretos, logo, busca-se determinar os efeitos que essas adições causam nas 

propriedades do concreto.  

O objetivo geral deste trabalho é comparar a resistência à compressão do 

concreto com adição de nanosílica e o concreto com adição de sílica ativa em 

suspensão.  

Em decorrência do objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos 

específicos: 
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a) Caracterizar os materiais; 

b) Determinar a dosagem do concreto com adição de nanosílica e sílica ativa em 

suspensão; 

c) Avaliar as propriedades do concreto no estado fresco por ensaios de 

trabalhabilidade e massa especifíca; 

d) Avaliar as propriedades do concreto no estado endurecido por ensaios de 

resistência à compressão; 

e) Analisar os resultados do concreto com adições em relação a um concreto de 

referência (sem adição). 

 

O estudo experimental foi realizado no Laboratório de Materiais e Solos da 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP em Caçador. Primeiramente foi 

realizada a caracterização dos materiais que foram utilizados, em seguida, a dosagem 

do concreto com adição de nanosílica e do concreto com adição de sílica ativa em 

suspensão, para este trabalho foram produzidos dois traços de concreto com duas 

diferentes porcentagens de sílica ativa, dois traços de concreto com duas diferentes 

porcentagens de nanosílica  e um traço de concreto convencional, após foram 

realizados ensaios no estado fresco e para os ensaios no estado endurecido do 

concreto, foram confeccionados 9 corpos de prova para cada traço, que foram rompidos 

aos 7, 14 e 28 dias de idade, para a verificação da resistência à compressão dos 

concreto e por fim, análise e avaliação dos resultados encontrados entre os teores 

utilizados de cada adição em relação ao concreto convencional. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Este item apresenta uma revisão bibliográfica do concreto bem como das 

adições de nanosílica e sílica ativa em suspensão. Além de descrever os materiais e 

métodos que serão empregados no TCC II. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, serão abordados as definições e explanações sobre o concreto, 

os materiais empregados em sua produção, destaca também as propriedades e 

características que o concreto deve apresentar, exposição das razões para o uso de 

adições e por que são indicadas a utilização de nanosílica e sílica ativa em suspensão, 

bem como suas características, propriedades físicas e propriedades químicas. 

 

2.1.1 Concreto Convencional 

 

De acordo com Helene e Andrade (2010), o concreto de cimento Portland é o 

material estrutural mais importante da atualidade. Sua descoberta no fim do século XIX 

e sua grande utilização no século XX, revolucionaram a arte de projetar e construir 

estruturas cuja evolução sempre esteve associada ao desenvolvimento das civilizações 

ao longo da humanidade.  

Embora sua resistência e tenacidade sejam inferiores ao aço, as justificativas 

capazes de esclarecer a tão difundida utilização do concreto podem ser resumidas em 

três. A primeira delas é que ele apresenta excelente resistência à água, ao contrário de 

muitos outros materiais, como por exemplo a madeira e o aço comum, a capacidade do 

concreto de resistir à ação da mesma, sem deterioração séria, o torna um material ideal 

para construir estruturas destinadas a controlar, estocar e transportar água. A segunda 

razão para o uso tão difundido do concreto é a facilidade de execução de estruturas 

nas mais variadas formas e tamanhos, devido ao fato de o concreto fresco ter uma 

consistência plástica que favorece o material de fluir nos moldes. E o terceiro motivo 

para sua popularidade entre os engenheiros é que ele normalmente se constitui como 

o material mais barato e mais facilmente disponível no canteiro de obras, pois é formado 

por matérias primas abundantes como areia, cimento, pedra e água (MEHTA; 

MONTEIRO, 2006, tradução nossa). 
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Neville e Brooks (2013) definem o concreto, em um sentido amplo, como sendo 

qualquer produto ou massa produzido a partir do uso de um meio cimentante, esse 

meio normalmente é produto da reação entre um cimento hidráulico e água.  

Segundo a NBR 8953 (ABNT, 2015), o concreto pode ser dividido em três 

categorias, conforme seu peso específico: leve, normal e pesado. O concreto normal e 

mais utilizado na construção civil, possui peso específico que varia de 2000 kg/m³ à 

2800 kg/m³, o concreto leve caracteriza-se pelo peso especifico inferior a 2000 kg/m³ e 

o concreto pesado apresenta peso específico superior a 2800 kg/m³. 

Na mistura do concreto, o Cimento Portland, juntamente com a água, forma uma 

pasta mais ou menos fluida, que irá depender do percentual de água adicionado. Essa 

pasta envolve as partículas de agregados com diversas dimensões para produzir um 

material, que nas primeiras horas, apresenta-se em um estado capaz de ser moldado 

em fôrmas das mais variadas formas geométricas. Com o tempo, a mistura endurece 

pela reação irreversível da água com o cimento, adquirindo resistência mecânica capaz 

de torna-lo um material de excelente desempenho estrutural, sob os mais diversos 

ambientes de exposição (HELENE; ANDRADE, 2010).  

Para Andrade e Helene (2010) o concreto convencional de Cimento Portland 

deve ser composto de cimento, água, agregado graúdo e agregado miúdo. A proporção 

entre os diversos constituintes deve atender simultaneamente as propriedades 

mecânicas, físicas e de durabilidade requeridas para o transporte, lançamento e 

adensamento, condições estas que variam caso a caso. 

 

2.1.1.1 Cimento Portland 

 

A denominação Cimento Portland, foi dada em 1824 por Joseph Aspdin, um 

construtor britânico que recebeu esse nome por apresentar cor e propriedades de 

durabilidade e solidez semelhantes às rochas da ilha britânica de Portland (NEVILLE, 

2016).  

Luz (2015) define o Cimento Portland como sendo um material pulverulento, 

composto por silicatos e aluminatos, que quando misturados com a água, hidratam-se 

formando uma pasta adesiva que posteriormente endurecem proporcionando elevada 

resistência mecânica ao material.  

As dosagens do cimento e do concreto, ou seja, as proporções dessas misturas, 

são tão importantes para a obtenção de um produto de qualidade que são 
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normalizadas. Cada país possui suas normas técnicas que recomendam como obter 

diferentes cimentos e concretos para diferentes aplicações (PEDROSO, 2009).  

De acordo com Pedroso (2009) no Brasil, o mercado da construção civil dispõe 

de 8 opções de cimentos: 

 

a) Cimento Portland Comum (CP I): Recebe este nome porque não possui nenhum 

tipo de aditivo, apenas o gesso, utilizado para controlar a pega. É recomendado 

para o uso em construções de concreto em geral, quando não exigidas 

propriedades especiais do cimento. É normalizado pela NBR 5732 (ABNT, 

1991); 

b) Cimento Portland composto (CP II): Assim conhecido por ter a adição de escória 

pozolana ou fíler em pequenas proporções. Sua composição segue a norma 

NBR 11578 (ABNT, 1991); 

c) Cimento Portland de Alto Forno (CP III): Normalizado pela NBR 5735 (ABNT, 

1991), tem em sua composição de 35% a 70% de escória de alto-forno. 

Apresenta maior impermeabilidade e durabilidade. É menos poroso e mais 

durável, este cimento é vantajoso em obras de concreto-massa, tais como a 

construção de barragens; 

d) Cimento Portland Pozolânico (CP IV): É normalizado pela NBR 5736 (ABNT, 

1991), tem em sua composição de 15% a 50% de material pozolânico. Por esse 

motivo, proporciona estabilidade no uso de agregados reativos e em ambientes 

de ataque ácido, em especial de ataque por sulfatos. É ideal para concretagens 

de grandes volumes e temperaturas elevadas, ideal também para obras 

expostas à ação da água corrente e para ambientes agressivos. É pouco poroso, 

sendo resistente à ação da água do mar e de esgotos; 

e) Cimento Portland de Alta resistência Inicial (CPV-ARI): Apresenta elevada 

resistência inicial, devido a maior finura do cimento. Ao final dos 28 dias de cura, 

também atinge resistências maiores que os cimentos convencionais, este 

cimento é usado por fábricas de blocos, de tubos, lajes, meio-fio entre outros 

elementos que necessitam de um cimento de elevada resistência inicial para a 

rápida desforma. Normalizado pela NBR 5733 (ABNT, 1991);  

f) Cimento Portland Resistente a Sulfatos (RS): Normalizado pela NBR 5737 

(ABNT, 1992). Os materiais sulfatados estão presentes em redes de esgoto, 
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ambientes industriais e agua do mar. Sendo assim, seu uso é indicado para 

construções nesses ambientes;  

g) Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação (BC): Normalizado pela NBR 

13116 (ABNT, 1994), este tipo de cimento tem a propriedade de retardar o 

desprendimento de calor em peças de grande massa de concreto, evitando o 

aparecimento de fissuras de origem térmica, devido ao calor desenvolvido 

durante a hidratação do cimento, é recomendado para grandes concretagens 

onde é indispensável o controle de fissuras de origem térmica, como em obras 

hidráulicas; 

h) Cimento Portland Branco (CPB): É o cimento de coloração diferenciada da 

coloração natural cinza, a cor branca é obtida através da utilização de matérias-

primas com baixos teores de ferro e manganês, e caulim no lugar da argila. 

Normalizado pela NBR 12989 (ABNT, 1993). É um cimento adequado aos 

projetos arquitetônicos de concreto aparente e para composição de argamassas 

para rejunte de azulejos e outras aplicações não-estruturais. 

 

2.1.1.2 Agregados  

 

A resistência do concreto depende basicamente de três fatores: a resistência do 

agregado, a resistência da pasta e a resistência da ligação pasta-agregado. A 

resistência do agregado é, normalmente, muito maior que as outras duas, as quais 

dependem de vários fatores, sendo um deles, a relação água/cimento (LIMA, 2010). 

 Segundo Morais e Lopes (2010) os agregados podem ser classificados quanto 

à sua origem (naturais ou artificiais), quanto ao seu peso unitário (leves, normais ou 

pesados) e quanto ás suas dimensões (miúdo ou graúdo), sendo está última a mais 

utilizada na fabricação do concreto, em virtude do comportamento bastante 

diferenciado que cada tipo exerce quando aplicado.   

 

2.1.1.3 Água  

 

Segundo Filho (1994), a água é fundamental na criação do concreto, mas pode 

também exercer um papel atuante na sua destruição. De fato, quando o concreto se 

encontra no estado denominado de concreto fresco, a água funciona como meio para 

a ocorrência das reações de hidratação que formam a estrutura resistente do material, 
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atuando também como participante das mesmas. No entanto, no concreto endurecido, 

a água pode atuar como meio de transporte para as substâncias prejudiciais oriundas 

do ambiente circundante, possibilitando a degradação do mesmo. Neste caso, deve-se 

sempre procurar utilizar o mínimo de água possível para que o concreto seja 

trabalhável, pois o excesso na quantidade adicionada durante a moldagem vai 

influenciar de forma negativa, na formação da microestrutura do concreto.  

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

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

final. Baseando-se em pesquisas de laboratório, Abrams em trabalho publicado em 

1919 demonstrou que a resistência do concreto dependia das propriedades da pasta 

endurecida, as quais eram função do fator água/cimento da mistura, conforme mostra 

a ilustração 1 (MORAIS; LOPES, 2010).  

 

Figura 1: Curva de Abrams 

 
Fonte: Moraes e Lopes (2010) 

 

2.1.2 Propriedades do Concreto no Estado Fresco  

 

A mistura devidamente dosada, incluindo a areia, pedra britada, cimento e a 

água, quando homogeneizada é chamada de concreto fresco. Logo após o tempo de 

aproximadamente 24 horas, a mistura tem a reação de hidratação do cimento e se torna 

sólida, assumindo a consistência necessária e recebe a denominação de concreto 

endurecido (MADUREIRA, 2014?). 
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De acordo com Neville (2016) e Bauer (2015), o concreto fresco apresenta 

grande influência nas características do concreto endurecido, sendo assim é essencial 

que a consistência da mistura seja tal que o concreto possa ser transportado, lançado, 

adensado e acabado com facilidade e sem segregar, para que depois de endurecido 

se apresente de forma homogênea, com o mínimo de vazios.    

 

2.1.2.1 Trabalhabilidade e consistência  

 

Bauer (2015) define trabalhabilidade como sendo as características 

apresentadas pelos materiais que compõe o concreto, que são adequadas ao tipo de 

obras as quais se destinam e aos métodos de lançamento, de adensamento e de 

acabamento, que vão ser adotados.   

A trabalhabilidade do concreto fresco determina a facilidade com o qual um 

concreto pode ser manipulado sem segregação nociva. De todas as formas, um 

concreto que seja difícil de lançar e adensar não só aumentara o custo de manipulação 

como também terá resistência, durabilidade e aparência, inadequadas (MEHTA; 

MONTEIRO, 2006, tradução nossa)  

De acordo com Neville (2016) o adensamento é importante porque tem relação 

com a resistência final da mistura, e por isso a trabalhabilidade é essencial no concreto, 

quanto mais adensada menor é o número de vazios e consequentemente melhor o 

concreto. 

A trabalhabilidade e a consistência do concreto dependem de alguns fatores 

como a relação entre a quantidade de água e a quantidade de cimento incorporada na 

mistura, a granulometria dos agregados, a adição de aditivos, entre outros aspectos 

(BAUER, 2015). Infelizmente não existem ensaios aceitáveis que avaliem diretamente 

a trabalhabilidade, utiliza-se em canteiros de obra de todo o mundo o ensaio de 

abatimento de tronco de cone (Slump Test), o ensaio não mede a trabalhabilidade do 

concreto, mas é muito útil para se identificar variações na uniformidade de uma mistura 

de determinadas proporções, esse ensaio da uma medida da trabalhabilidade, que é 

válida somente como referência ao método em questão (NEVILLE; BROOKS, 2013). 

No ensaio o molde é um tronco de cone oco de chapa metálica, com altura e 

diâmetro prescritos por norma. Os golpes também são prescritos em norma e 

posteriormente retira-se o molde e mede a diferença da altura do molde até a altura 

média do corpo de prova desmontado (BAUER, 2015; NBR NM 67, ABNT, 1998). 
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Figura 2: Processos para o ensaio de abatimento 

 

Fonte: Adaptado Mehta e Monteiro (2006) 

 

Realizado o processo é possível determinar o abatimento do concreto de acordo 

com a Tabela a seguir (NEVILLE, 2016). 

 

Tabela 1: Tipos de trabalhabilidade e variações do abatimento 

Tipo de trabalhabilidade Abatimento (mm) 

Abatimento zero 0 

Muito baixa 5-10 

Baixa 15-30 

Média 35-75 

Alta 80-155 

Muito alta 160 ao colapso 

Fonte: Neville (2016) 

 

2.1.2.2 Segregação e exsudação  

 

Mehta e Monteiro (2006, tradução nossa) definem segregação como sendo a 

separação dos componentes da mistura, impedindo a obtenção de um concreto com 

os materiais uniformemente distribuído. 

Quanto maior for a viscosidade da pasta de cimento fresca, maior será a 

resistência ao movimento descendente das partículas mais pesadas, ou seja, misturas 
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com baixas relações água/cimento são menos propensas a segregação (NEVILLE, 

2016).  

O concreto deve ser lançado o mais próximo possível do local da estrutura onde 

será utilizado e não pode ser lançado depois do início da sua pega, o lançamento do 

concreto de alturas consideráveis, passando por calhas, com mudanças de direções e 

com descarga contra um obstáculo favorece a ocorrência de segregação (NEVILLE, 

2016; NBR 14931, ABNT, 2001). 

A ausência da segregação possibilita ao concreto uma mistura consistente e 

homogênea. Quanto maior for a homogeneidade, melhor será a qualidade resultante 

do concreto (CARVALHO; FILHO, 2015). 

A segregação pode ser causada por diferentes fatores como o concreto ser 

manuseado incorretamente na obra, possuir excesso de água na mistura, utilizar 

agregados graúdos com massa especifica diferente do agregado miúdo ou ser vibrado 

excessivamente. Uma maneira de descobrir a tendência de segregação devido ao 

excesso de vibração pode ser realizada através de um ensaio, fazendo a vibração de 

um cilindro de concreto fresco no período médio de 10 min, depois retira-lo do molde e 

analisar a distribuição dos agregados graúdos (NEVILLE, 2016). 

Não existe ensaios para medida da segregação, a observação visual e a 

inspeção por testemunhos extraídos do concreto endurecido são, geralmente, 

adequados para determinar se a segregação é um problema em uma dada situação 

(MEHTA; MONTEIRO, 2006, tradução nossa).  

A exsudação é uma forma de segregação, na qual parte da água da mistura 

tende a elevar-se à superfície do concreto recém lançado. Esse fenômeno é provocado 

pela impossibilidade de os constituintes sólidos reterem toda a água de amassamento 

quando se assentam em direção ao fundo (BAUER, 2015). 

Uma temperatura mais elevada, dentro da faixa normal, aumenta a velocidade 

de exsudação, mas a capacidade total de exsudação provavelmente permanece 

inalterada. Uma temperatura muito baixa, entretanto, pode aumentar a capacidade de 

exsudação, provavelmente devido a transcorrer um período de tempo maior antes do 

enrijecimento do concreto, que impede a ocorrência da exsudação (NEVILLE, 2016).  

Como resultado da exsudação, o topo de cada camada de concreto pode tornar-

se muito úmido e, se a água for impedida de se evaporar, pela camada que lhe é 

superposta, poderá resultar uma camada de concreto poroso, fraco e de pouca 

durabilidade (BAUER, 2015).   
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A ocorrência da exsudação varia de acordo com as propriedades do cimento. 

Ela diminui se as partículas do cimento forem finas. Enquanto mais finos a mistura 

possuir, menor é a incidência de exsudação (NEVILLE, 2016). 

 

2.1.3 Propriedades do Concreto no Estado Endurecido 

 

Segundo Bauer (2015), o concreto é considerado sólido a partir do início de sua 

pega, estando ele em perpetua evolução. É sensível às modificações das condições 

ambientais, físicas, químicas e mecânicas, apresentando reações geralmente lentas 

registradas de certo modo nas suas características e propriedades.  

Como acontece com a trabalhabilidade do concreto fresco, as propriedades do 

concreto endurecido também dependem do seu local de implantação. Por exemplo, um 

concreto que será aplicado em estruturas hidráulicas deve ser completamente 

impermeável, característica essa, que não é essencial em concretos estruturais de 

edifícios (BAUER, 2015).  

O endurecimento do concreto começa pouco tempo depois da sua produção e 

recomenda-se que sejam feitos o lançamento e o acabamento do concreto no tempo 

máximo de 2h e 30min (CARVALHO; FILHO, 2015). 

Durante a hidratação do concreto, a água começa a evaporar e se inicia o 

processo de retração, que se define pela redução do volume do concreto e causa 

tensões de tração. A cura do concreto começa após o início da pega, onde o concreto 

fica mais consistente e inicia o seu endurecimento, ela envolve todos os processos para 

ocorrer a hidratação do cimento e controlar a temperatura de entrada e saída da água 

do concreto, tem como propósito manter o concreto saturado até que o espaço ocupado 

pela pasta do cimento, seja preenchido pela quantidade dos produtos de hidratação do 

cimento (CARVALHO; FILHO, 2015; NEVILLE, 2016). 

 

2.1.3.1 Permeabilidade e durabilidade 

 

Outra característica obtida pelo concreto é a durabilidade que se for adequada, 

a mistura depois de endurecida tem o suporte para não sofrer deterioração. Essas 

danificações ao concreto podem ser físicas, mecânicas ou químicas (NEVILLE, 2016).    

As agressões mecânicas podem ocorrer com impactos submetidos a estrutura. 

Já os danos causados por elementos físicos podem ser efeitos de alta temperatura, 
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baixa temperatura ou a diferença da dilatação térmica do agregado com a dilatação 

térmica da pasta composta pela água e o cimento. E a deterioração por fatores químicos 

podem ocorrer devido a presença de substancias que causam reações com algum dos 

materiais presentes no concreto ou por materiais ácidos em contato com a massa 

endurecida (NEVILLE, 2016).  

Já a permeabilidade é definida como a facilidade que um fluido possui de escoar 

através de um corpo sólido. Ou seja, quanto mais permeável o material é, mais 

porosidade ele apresenta e consequentemente absorve mais água (EFFTING, 2014).  

É de grande importância o conhecimento do grau de permeabilidade do concreto 

não somente para a sua utilização na construção de obras hidráulicas, mas também 

para casos em que a durabilidade do material pode ser ameaçada pela ação de agentes 

agressivos (BAUER, 2015).  

 

2.1.3.2 Resistência à compressão e resistência a tração 

 

Para Carvalho e Filho (2015), as principais características do concreto 

endurecido são a resistência a compressão e a tração. De acordo com Neville (2016) 

os ensaios devem ser realizados sob situações especificadas para que o seu resultado 

final seja considerado válido.  

De acordo com Araújo, Rodrigues e Freitas (1999), o processo de endurecimento 

do concreto pode levar mais de dois anos para completar-se. Com a idade o concreto 

endurecido vai aumentando a resistência a esforços mecânicos.  

Conforme Mehta e Monteiro (2006, tradução nossa) a resistência de um material 

pode ser definida como sua capacidade de resistir a um determinado esforço de tensão 

sem se romper. Quando se fala em concreto, a resistência à compressão axial é a 

propriedade que mais interessa aos engenheiros bem como os projetistas de 

estruturas. Isso se deve ao fato de que esta propriedade está diretamente ligada à 

qualidade do concreto num todo, então se relaciona a qualidade diretamente com a sua 

resistência a compressão (MEHTA; MONTEIRO, 2006, tradução nossa; NEVILLE; 

BROOKS, 2010). 

Segundo Neville (2016), para a obtenção da resistência característica à 

compressão do concreto adota-se como referência a idade de 28 dias. O autor conclui 

dizendo não haver uma explicação cientifica para determinação da resistência aos 28 

dias de idade, de forma que esta data ficou definida em virtude do lento ganho de 
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resistência do concreto somado a necessidade de medir sua resistência com o cimento 

já hidratado.  

A determinação de um valor de resistência do concreto é realizada por um ensaio 

padronizado de curta duração, utilizando corpos-de-prova cilíndricos de 30cm de altura 

e 15cm de diâmetro (NEVILLE, 2016).  

O ensaio de compressão com corpos-de-prova cilíndricos envolve várias etapas 

e sequências que devem ser seguidas. Os aparelhos, componentes e os cálculos 

necessários para conseguir obter o resultado do ensaio são demonstrados em norma 

(NBR 5739, ABNT, 2007). 

A resistência a tração depende de alguns fatores que são importantes para um 

bom resultado em ensaios do concreto. As propriedades dos agregados e o tipo do 

agregado interferem diretamente na resistência do concreto (NEVILLE, 2016). 

Os ensaios para determinar a resistência a tração podem ser realizados com 

corpos de prova cilíndricos, seção quadrada, simples ou apoiados nas duas 

extremidades (ALMEIDA, 2002). 

 

2.1.4 Concretos Especiais 

 

Neville (2016), define concreto especial como sendo, concretos que necessitem 

de propriedades especificas que são desejáveis em determinadas circunstâncias. 

Segundo Castro, Libório e Pandolfelli (2009), os concretos estão se tornando 

bastante complexos, uma vez que produtos minerais e amorfos (além do clínquer) 

interagem com moléculas orgânicas ou polímeros desenvolvidos especialmente para 

realçar certas propriedades ou para corrigir algumas deficiências dos cimentos 

existentes. 

Os concretos especiais são mais do que uma simples mistura dos agregados, 

cimento e água, pois frequentemente contêm aditivos químicos e adições minerais que 

fornecem uma variedade de propriedades e características especiais ao material 

(CASTRO; LIBÓRIO; PANDOLFELLI, 2009).    
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2.1.4.1 Aditivos químicos  

 

De acordo com Neville (2016, p. 257), um aditivo pode ser definido como sendo: 

Um produto químico, exceto em casos especiais, que é adicionado ao concreto 
em quantidades máximas de 5%, em relação à massa de cimento, durante a 
mistura ou durante uma mistura complementar antes do lançamento do 
concreto, com o objetivo de obter uma alteração específica, ou alterações nas 
propriedades normais do concreto.  

 

Para Bauer (2015), um aditivo pode ser definido como todo produto que não é 

obrigatório à formação e finalidade do concreto, que quando colocado na betoneira 

imediatamente antes ou durante a mistura do concreto, em quantidades geralmente 

pequenas e bem homogeneizado, faz aparecer ou reforça certas características.  

Os aditivos são capazes de atribuir muitas vantagens físicas e econômicas ao 

concreto. Esses benefícios incluem a utilização do concreto em situações que antes 

não poderiam ser solucionadas ou que existiam alguma dificuldade considerável. Eles 

também possibilitam o uso de uma maior variedade de componentes na mistura 

(NEVILLE, 2016).  

Neville (2016) e NBR 11768 (ABNT, 2011), classificam os aditivos para concreto 

de acordo com seguintes tipos e designações:   

 

a) Aditivo redutor de água ou plastificante (PN): Aditivo que, sem modificar a 

consistência do concreto no estado fresco, permite reduzir o conteúdo de água 

de um concreto; ou que, sem alterar a quantidade de água, modifica a 

consistência do concreto, aumentando o abatimento e a fluidez; ou, ainda, aditivo 

que produz esses dois efeitos simultaneamente; 

b) Aditivo de alta redução de água ou superplastificante tipo I (SP I): Não modifica 

a consistência do concreto no estado fresco, permite elevada redução de água 

de um concreto; ou que, sem alterar a quantidade de água, aumenta 

consideravelmente o abatimento e a fluidez do concreto; ou ainda; aditivo que 

produz esses dois efeitos simultaneamente; 

c) Aditivo de alta redução de água ou superplastificante tipo II (SP II): Esse aditivo 

possui as mesmas características do aditivo anterior, exceto pelo fato de possuir 

uma redução ainda maior no conteúdo de água de um concreto;  
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d) Aditivo incorporador de ar (IA): Esse aditivo permite incorporar, durante o 

amassamento do concreto, uma quantidade controlada de pequenas bolhas de 

ar, uniformemente distribuídas, que permanecem no estado endurecido;  

e) Aditivo acelerador de pega (AP): Esse aditivo diminui o tempo de transição do 

estado plástico para o estado endurecido do concreto;  

f) Aditivo acelerador de resistência (AR): Aditivo que aumenta a taxa de 

desenvolvimento das resistências iniciais do concreto, com ou sem modificação 

do tempo de pega; 

g) Aditivo retardador de pega (RP): Aditivo que aumenta o tempo de transição do 

estado plástico para o estado endurecido do concreto; 

h) Aditivo redutor de água e retardador de pega ou plastificante retardador (PR): 

Aditivo que combina os efeitos de um aditivo redutor de água/plastificante 

(função principal) e os efeitos de um aditivo retardador de pega (função 

secundária); 

i) Aditivo de alta redução de água e retardador de pega ou superplastificante 

retardador tipos I e II (SP-I R e SP-II R): Aditivo que combina os efeitos de um 

aditivo redutor de água de elevado desempenho/superplastificante (função 

principal) e os efeitos de um aditivo retardador de pega (função secundária); 

j) Aditivo redutor de água e acelerador de pega ou plastificante acelerador (PA): 

Aditivo que combina os efeitos de um aditivo redutor de água/plastificante 

(função principal) e os efeitos de um aditivo acelerador de pega (função 

secundária); 

k) Aditivo de alta redução de água e acelerador de pega ou superplastificante 

acelerador tipos I e II (SP-I A e SP-II A): Aditivo que combina os efeitos de um 

redutor de água/superplastificante (função principal) e os efeitos de um aditivo 

acelerador de pega (função secundária). 

 

De acordo com Aitcin (2000 apud FILHO, 2015), no final da década de 60, os 

aditivos superplastificante foram utilizados no concreto pela primeira vez. As primeiras 

aplicações de superplastificante foram como fluidificantes, mais do que como redutores 

de água. A razão de utilizá-los dessa forma era facilitar o lançamento do concreto sem 

riscos de segregação e perda de resistência mecânica que ocorriam quando se 

adicionava mais água ao concreto.  
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À medida que maiores teores de superplastificante começaram a ser usados nos 

concretos, a relação água/aglomerante era reduzida e o problema de perda de 

abatimento tornava-se cada vez maior. Para solucionar este problema foram 

desenvolvidas fórmulas de superplastificante incorporando também aditivos 

retardadores de pega. Os superplastificantes eram usados de tal forma que a relação 

água/aglomerantes não era menor de 0,30, pois este era o valor consagrado na época. 

Mais tarde, relatou que a redução da relação água/aglomerantes de um particular 

microconcreto a 0,16, usando um teor muito elevado de superplastificante e 

substituição do cimento por sílica ativa, o concreto atingiria uma resistência a 

compressão de 280 MPa, sendo que na época era de 60 MPa. Dessa forma provou-se 

que a resistência à compressão máxima do concreto depende não apenas de 

qualidade, quantidade e eficiência dos materiais cimentícios usados, mas também do 

grau de adensamento e da porosidade limite da matriz solida formada após 

completados o processo de endurecimento (AITCIN, 2000 apud FILHO, 2015). 

 

2.1.4.2 Adições minerais  

 

Com o objetivo de amenizar algumas características críticas do concreto, as 

adições minerais podem ser empregadas de duas formas: como substituição parcial do 

cimento ou como adição em teores variáveis em relação à massa ou volume do 

cimento, a adição dessas partículas finas no concreto tende a melhorar as propriedades 

reológicas, tal como trabalhabilidade e coesão do concreto fresco, a adição também 

tende a uma melhora na impermeabilidade e, consequentemente, na durabilidade do 

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

resistência mecânica do mesmo, propriedades que não existiam no concreto 

convencional (MORAIS; LOPES, 2010). 

Morais e Lopes (2010) ainda citam a vantagem do uso de adições minerais no 

âmbito ambiental, uma vez que a produção do cimento libera grandes quantidades de 

CO2 (Dióxido de Carbono), e assim, para a proteção ambiental, é interessante que a 

demanda por cimento diminua, e que adições minerais sejam usadas como materiais 

cimentícios suplementares. Além disto, milhões de toneladas de subprodutos 

produzidos anualmente em diferentes ramos industriais, a maioria contendo elementos 

nocivos, precisam ser descartados de maneira segura. Lança-los em aterros ou águas 

fluviais reflete em grandes desperdícios e sérios problemas ambientais. Assim, a 
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utilização dos mesmos no concreto acarreta consideráveis economias, tanto por 

substituir parcialmente o cimento Portland, incorporando inclusive melhores 

propriedades ao concreto, quanto por retirar de circulação estes subprodutos, o que 

aumenta o potencial destas adições minerais.  

Essas adições minerais podem ser divididas em três categorias de acordo com 

sua ação físico-química, sendo, materiais cimentícios, materiais pozolânicos e 

materiais não reativos (filler).  A escória de alto-forno faz parte da categoria dos 

materiais cimentícios, já o metacaulim e a sílica ativa são materiais pozolânicos. Na 

categoria de materiais não reativos podemos dar como exemplo o filler calcário. Assim, 

os materiais cimentantes e pozolânicos, interagem química e fisicamente com os 

produtos da hidratação do cimento Portland, modificando a microestrutura da pasta 

(GABRICH, 2008).   

Como explica Furquim (2006), as adições minerais promovem a melhoria das 

propriedades do concreto mediante vários mecanismos químicos e físicos, por 

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

nucleação, o efeito de empacotamento de partículas estes presentes nos materiais não 

reativos e a reação pozolânica presente nos materiais pozolânicos.  

O efeito conhecido como filler é a capacidade das partículas destes materiais, 

posicionarem-se nos interstícios entre partículas de cimentos e na interface agregado-

pasta. As partículas de granulometria reduzida dividem os canais de percolação da 

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

da falta de homogeneidade microestrutural no concreto, e reduzindo a sua porosidade 

(CORDEIRO; DÉSIR, 2010).  

Castro, Libório e Pandolfelli (2009) afirmam ainda que os poros do concreto 

estão dentro dos próprios agregados, na interface pasta/agregado e na pasta de 

cimento. É por meio desses vazios que os agentes agressivos se movem através da 

pasta de cimento endurecida.  

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

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

exsudação e diminui a porosidade do material, o que contribui muito com a sua 

durabilidade (MORAIS; LOPES, 2010).  

Com relação aos pontos de nucleação, esses ocorrem devido ao diâmetro das 

partículas ser extremamente reduzido (comparados ao cimento) e altas áreas 

superficiais, por serem menos reativas do que o cimento e exercerem grande força de 
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atração eletrostática, atraem para si as demais substâncias presentes na mistura, ou 

seja, agem no concreto como formadoras de pontos de nucleação para a precipitação 

dos produtos de hidratação, está força eletrostática quebra a inércia do sistema e 

acelera as reações químicas, o que contribui para que as partículas de cimento sofram 

reação mais rapidamente com a água presente, tornando a pasta mais homogênea e 

ocasionando ganhos de resistências nas primeiras idades do concreto (MORAIS; 

LOPES, 2010) .  

O estudo do efeito físico de empacotamento de partícula é definido por Castro, 

Libório e Pandolfelli (2009) como o problema da correta seleção da proporção e do 

tamanho adequado dos materiais particulados, de forma que os vazios maiores sejam 

preenchidos por partículas menores, cujos vazios serão novamente preenchidos com 

partículas ainda menores e assim sucessivamente.  Há uma grande influência da 

distribuição granulométrica dos componentes do concreto em várias das propriedades 

do mesmo. A fluidez e a trabalhabilidade da mistura dependem de considerações 

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

partículas. A resistência mecânica do concreto também é influenciada, uma vez que o 

material se torna mais resistente à medida em que diminuem a quantidade e o volume 

dos vazios presentes.  

Reação pozolânica didaticamente, a definição mais simples ‘materiais 

pozolânicos’ remete a materiais finamente pulverizados que podem ser adicionados a 

concretos e argamassas visando aumentar sua resistência e durabilidade (MORAIS; 

LOPES, 2010). 

Mehta e Monteiro (2006, tradução nossa) definem como materiais pozolânicos, 

aqueles silicos ou silico-aluminosos que possuem pouco ou nenhum valor cimentício, 

mas quando finamente dividida e na presença de umidade, reage quimicamente com o 

hidróxido de cálcio a temperaturas ambientes para formar compostos detentores de 

propriedades cimentícios.  

O emprego das pozolanas é recomendado quando da presença de agentes 

quimicamente agressivos, quando houver suspeita de agregados reativos ao concreto 

e também quando se quer reduzir o calor de hidratação do cimento (FUSCO, 2008 apud 

FILHO, 2015). 

Conforme Oliveira e Barbosa (2006) o cimento é composto principalmente por 

silicatos os quais, quando hidratados, produzem silicatos de cálcio hidratados, 

responsáveis pela resistência do concreto, e hidróxido de cálcio, que não possui 
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características cimentantes. Assim sendo, a principal propriedade de uma pozolana é 

a sua capacidade de reagir e se combinar com o hidróxido de cálcio, formando 

compostos estáveis de poder aglomerante, tais como: silicatos e aluminatos de cálcio 

hidratados. Dessa forma, em compostos a base de cimento Portland, o hidróxido de 

cálcio liberado pela hidratação dos silicatos, reage com a pozolana, utilizada como 

substituição parcial do cimento, resultando em uma produção extra de silicatos de cálcio 

hidratados, que são produtos mais estáveis do cimento hidratado. 

Mehta (1987 apud NETTO, 2006) destaca, entre outras vantagens da utilização 

de pozolanas em concretos com cimento Portland, o aumento da trabalhabilidade do 

material, aumento da resistência à fissuração devido à redução da reação álcali-

agregado, e maior impermeabilidade. Dessa forma, ao se tornar menos permeável, sua 

durabilidade tende a aumentar.  

Entretanto, é preciso evidenciar que, mesmo com as vantagens acima citadas, 

oriundas da utilização de pozolanas como adição mineral no concreto, o uso do material 

apresenta também algumas desvantagens. Exemplo disso é a exigência do uso de 

aditivos redutores de água em função do aumento da demanda de água nas misturas 

e a necessidade de cura adequada para que a reação pozolânica aconteça em sua 

plenitude. Além disso, com a substituição de parte do cimento por pozolana, os 

concretos passam a ter menores resistências iniciais, em função das reações 

pozolânicas serem mais lentas (SANTOS, 2006). 

Mehta e Monteiro (2006, tradução nossa), dividem os materiais pozolânicos 

entre: naturais (processados com a finalidade única de produzir uma pozolana) e de 

subproduto (resíduos industriais que podem ou não exigir algum tratamento, como 

secagem, pulverização, etc.). 

A NBR 12653 (ABNT, 1992), divide os materiais pozolânicos em naturais e 

artificiais, os materiais pozolânicos naturais são definidos como materiais de origem 

vulcânica, geralmente de caráter petrógrafo ácido ou de origem sedimentar com 

atividade pozolânica, já os materiais pozolânicos artificiais são definidos como materiais 

provenientes de tratamento térmico ou subprodutos industriais com atividade 

pozolânica como por exemplo, cinza volante, cinza de casca de arroz, argila calcinada, 

metacaulim, sílica ativa. 

Por se tratar de um estudo comparativo entre sílica ativa em suspensão e 

nanosílica, será dada ênfase, apenas, a esses dois materiais pozolânicos, neste 

trabalho.  



34 
 

2.1.5 Sílica Ativa  

 

A sílica ativa também é denominada microssílica, fumo de sílica ou fumo de sílica 

condensado. É um resíduo decorrente da produção de silício ou de ligas de ferrosilício, 

obtido a partir de quartzo de alto grau de pureza e de carvão em forno elétrico a arco 

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

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

condensa-se formando partículas muito finas de sílica amorfa (SiO2). Esta substância 

é captada em filtros de manga, e em seguida, armazenada e embalada para venda 

(CARDOSO et al., 2017; NEVILLE, 2016).   

As partículas de sílica ativa são esféricas, vítreas e possuem um diâmetro médio 

menor do que 1 µm, sendo mais fina que as partículas de cimento Portland, conferindo 

a ela os efeitos pozolânicos e fíler (TECNOSIL, 2013). A tabela 2 apresenta o 

comparativo de finura da Sílica Ativa com outros materiais. 

 

Tabela 2: Comparativo de finura da Sílica ativa com outros materiais 
Sílica Ativa ~ 19.000 m²/Kg 

Fumaça do cigarro ~ 10.000 m²/Kg 

Fly ash (pozolana) ~ 400 a 700 m²/Kg 

Cimento Portland ~ 300 a 500 m²/Kg 

Fonte: TECNOSIL (2013) 

 

Comparado ao cimento Portland comum a sílica ativa apresenta distribuição 

granulométrica das partículas duas ordens de grandeza mais finas. É por isso que o 

material, por um lado, é altamente pozolânico, mas por outros cria problemas de 

manuseio e aumenta apreciavelmente o consumo de água do concreto, a menos que 

se acrescente aditivo redutor de água (MEHTA; MONTEIRO, 2006, tradução nossa). 

A tabela 3 mostra a composição da sílica ativa, em porcentagens de peso da 

substância:  

 

 

 

 

 

 



35 
 

Tabela 3: Composição da microssílica 

Principais 

Componentes 
Mínimo (%) Máximo (%) Média (%) 

SiO2 87 96 93 

Fe2O3 0,04 0,26 0,09 

Al2O3 0,04 0,72 0,35 

TiO2 0,001 0,025 0,007 

MgO 0,1 0,9 0,65 

Na2O 0,1 1,8 0,94 

K2O 0,3 3,9 2,26 

MnO 0,01 0,07 0,03 

CaO 0,1 0,5 0,3 

Fonte: Moraes e Lopes (2010) 

 

A sílica ativa pertence à categoria dos materiais pozolânicos altamente reativos. 

O alto teor de SiO2 no formato amorfo, aliado a uma elevada finura, proporciona à 

substância uma altíssima reatividade com os produtos decorrentes da hidratação 

cimento, o que contribui para um melhor desempenho de concreto e argamassas 

(MORAES; LOPES, 2010). 

Devido a essa reatividade, é possível utilizar a sílica ativa em substituição a uma 

pequena parcela do cimento Portland. Isso é feito na proporção de 1 parte de sílica 

ativa para 4 ou 5 de cimento Portland, em massa (NEVILLE, 2016).  

  

2.1.5.1. Efeitos da sílica ativa nas propriedades do concreto 

 

Apesar de a sílica ativa tender a melhorar a coesão e a trabalhabilidade do 

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

apresenta uma das vantagens observadas na maioria dos materiais pozolânicos: a 

propriedade de diminuir a demanda por água para uma determinada consistência. Isto 

por que se trata de um material extremamente fino, e suas partículas esféricas tem área 

superficial muito grande, o que exige maior quantidade de água para hidrata-las 

(MORAES; LOPES, 2010). 

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

redutores de água ou superplastificantes, que reduzem as tensões superficiais e, 
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portanto, melhoram a dispersão dos componentes. A quantidade de água de 

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

uso de aditivos superplastificantes (MORAES; LOPES, 2010) 

O teor menor que 5% de sílica ativa não resulta em aumento da resistência, pois 

esse volume de sílica ativa é insuficiente para cobrir a superfície de todas as partículas 

de agregados graúdos. Fica evidente também que um grande volume de sílica ativa é 

somente um pouco mais benéfico do que o de aproximadamente 10%, já que o excesso 

de sílica ativa não pode se acomodar na superfície dos agregados (NEVILLE, 2016).  

Segundo a Tecnosil, (2013) a adição de teores entre 5 e 8% de sílica ativa em 

relação ao peso do cimento melhora as características dos concretos e argamassas, 

tanto no estado fresco quanto no estado endurecido, proporcionando:  

 

a) Melhor desempenho inibindo agressões químicas, penetração íons cloreto; 

b) Baixa permeabilidade, porosidade, absorvidade; 

c) Maior resistência mecânica;  

d) Melhor aderência pasta/armaduras e pasta/agregados; 

e) Alta resistência a ambientes agressivos;  

f) Menor índice de reflexão em concretos projetados; 

g) Possibilita uma maior espessura de aplicação no concreto projetado; 

h) Aumenta a coesão;  

i) Diminui a exsudação;  

j) Melhor desempenho a abrasão e erosão.  

 

A ação física exercida pela microssilica no concreto caracteriza-se por 
importantes mudanças no comportamento reológico do mesmo, como o 
aumento da coesão e a redução da exsudação e da segregação, melhorando 
inclusive a aderência da pasta aos agregados e as armaduras. Além disto, no 
estado endurecido, as partículas de sílica ativa ajudam a colmatar os vazios 
presentes na estrutura, contribuindo com o empacotamento da mistura e com 
um melhor fechamento granulométrico da pasta de cimento (MORAIS; LOPES, 
2010, pg. 35). 

 

De acordo com a Tecnosil (2013), a sílica ativa possui duas formas básicas de 

atuação no concreto: uma física, o denominado efeito fíler (ou de preenchimento de 

vazios), que colabora para aumentar a coesão e a compacidade tanto na fase pasta 

quanto na de ligação agregado-pasta, e outra química, a sílica ativa reage com o 

Ca(OH)2 (Hidróxido de cálcio), cristal fraco e solúvel formado no processo de hidratação 
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do cimento, transformando-o em gel C-S-H (Silicato de cálcio hidratado). A sílica ativa 

refina os poros do concreto, melhorando as propriedades tanto no estado fresco quanto 

no estado endurecido. A Figura 3 abaixo mostra concretos com e sem sílica ativa 

respectivamente, demonstrando como a sílica ativa se introduz entre os grãos de 

cimento, alojando nos interstícios da pasta, reduzindo o espaço disponível para a água 

e atuando como ponto de nucleação dos produtos de hidratação.  

 

Figura 3: Concreto com e sem sílica ativa respectivamente 

 
Fonte: TECNOSIL (2013) 

 

Em geral, a sílica ativa concorre para retardar a reação exotérmica do cimento, 

além de reduzir a permeabilidade do concreto. Concretos com sílica ativa tem o 

processo de hidratação retardado devido às partículas em hidratação estarem mais 

separadas pela presença da adição mineral e, o fluxo de calor é mais baixo, sendo 

proporcional ao teor de clínquer presente (NETO; GEYER; 2017).  

No estudo realizado por Silva et al. (2016) em seu artigo sobre a influência da 

sílica ativa adicionada ao concreto e seus efeitos na resistência a compressão, foi 

possível identificar que a sílica ativa, faz com que o concreto tenha um abatimento no 

slump-test menor em relação ao concreto convencional, perdendo trabalhabilidade, 

entretanto, ainda com dosagens menores houve um aumento de resistência à 

compressão, fazendo com que diminuíssem os poros e elevasse a resistência 

mecânica.  

Além disto, o uso da sílica ativa pode gerar uma economia considerável em obras 

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

substituição parcial por materiais mais baratos representa uma significativa redução de 
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custo. De acordo com Quercia e Browers (2010 apud MORAIS; LOPES, 2010), a adição 

de 1 kg de sílica ativa ao concreto permite uma redução de cerca de 4 kg de cimento.  

 

2.1.5.2 Tipos e formas de sílica ativa 

 

Segundo Neville (2016), a sílica ativa atualmente é disponível em quatro formas: 

em estado bruto, como produzida; em suspensão; em forma densificada; e misturada 

ao cimento Portland.  

A NBR 13956 (ABNT, 1997), classifica a sílica ativa em três tipos: sílica ativa 

densificada; sílica ativa não densificada; e sílica ativa em suspensão; conforme se 

segue. 

 

a) Sílica ativa densificada: é um material submetido a beneficiamento por 

aglomeração das partículas, tendo como valores típicos de massa especifica 

aparente, no estado solto, superiores a 350 Kg/m³;  

b) Sílica ativa não densificada ou no estado natural: É um material obtido 

diretamente do filtro coletor, tendo como valores típicos de massa especifica 

aparente, no estado solto, de 150 Kg/m³ a 350 Kg/m³;  

c) Sílica ativa em suspensão: É um material composto de sílica ativa em suspensão 

aquosa, com teor na lama típico de 50% em massa. Segundo Neville (2016), 

consiste em uma pasta composta de partes iguais de sílica e água com massa 

especifica entre 1300 Kg/m³ e 1400 Kg/m³, cuja suspensão é estabilizada, 

apresentando valores de pH da ordem de 5,5, o que não interfere na utilização 

com o concreto. 

 

Neville (2016) salienta que cada uma das diferentes formas de disponibilização 

da sílica ativa tem vantagens operacionais, e todas podem ser utilizadas com sucesso. 

Afirmações de efeitos benéficos significativos de uma ou outra forma em relação ao 

concreto resultante não foram comprovadas.  

Araújo et al. (2006), em seu estudo sobre o concreto de alto desempenho com 

adição de sílica ativa, avaliaram o efeito de três tipos diferentes de sílica ativa 

disponíveis no mercado sobre a resistência à compressão. O aspecto de cada amostra, 

a partir da análise por estereoscópio ótico, é mostrado a seguir. A Figura 4 é da sílica 
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ativa em forma de lama; a Figura 5 representa a sílica ativa condensada branca; a 

Figura 6 mostra a sílica ativa condensada cinza.  

 

Figura 4: Análise por estereoscópio ótico da sílica ativa em forma de lama (10x)  

 
Fonte: Araújo et al. (2006) 

 

Figura 5: Análise por estereoscópio ótico da sílica ativa condensada branca (10x) 

 
Fonte: Araújo et al. (2006) 
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Figura 6: Análise por estereoscópio ótico da sílica ativa condensada cinza (10x) 

 
Fonte: Araújo et al. (2006) 

 

2.1.6 Nanotecnologias e Nanopartículas 

 

Durante as últimas décadas, várias inovações tecnológicas vêm sendo 

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

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

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

como átomos e moléculas (MORAIS; LOPES, 2010).  

Os conceitos de nanotecnologia e de nanociência se baseiam no estudo das 

propriedades e dos fenômenos que ocorrem em estruturas com dimensões entre 0,1 e 

100 nm. No que diz respeito aos materiais cimentícios usados na construção civil, esses 

conceitos têm contribuído de forma inovadora através do conhecimento do 

comportamento molecular das reações de hidratação do cimento e da estrutura 

molecular dos seus principais produtos (LUZ, 2015).  

Segundo Filho (2015), a faixa de grandeza de tamanho das moléculas como 

definida pela nanotecnologia é muito ampla. Seu caráter multidisciplinar permite que a 

nanotecnologia seja aplicada nas mais diversas áreas da ciência, permeando a 

química, a física, a biologia e as engenharias com um grande potencial de aplicação 

tecnológica em todos os setores.  

Ge e Gao (2008 apud MORAES; LOPES, 2010) salientam que a nanotecnologia, 

pela sua capacidade de gerar produtos com características especiais, pode e deve ser 
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explorada em várias áreas da construção civil. Entre as aplicações sugeridas, os 

autores destacam a melhora nas propriedades dos materiais cimentícios, a produção 

de elementos estruturais mais leves e resistentes entre outros.  

Na indústria da construção, a nanotecnologia tem potencial para melhorar muitos 

materiais de construção, estando já a ser aplicada em aços estruturais, polímeros, 

materiais cimentícios e de revestimento (MORAIS; LOPES, 2010).  

Uma das aplicações nanométricas estudadas é o uso de materiais 

nanoestruturados como aditivos para o concreto, usados para aprimorar as qualidades 

do material, gerando produtos para a produção de concretos mecanicamente mais 

resistentes e para o aumento de sua vida útil (MORAIS; LOPES, 2010).  

 

2.1.6.1 Nanosílica  

 

A nanosílica possui a mesma composição química que a sílica ativa. Entretanto, 

a principal diferença entre elas é o tamanho da partícula. O tamanho típico das 

partículas de sílica ativa está compreendido entre 200 e 1000 nm, enquanto o da 

nanosílica está entre 3 e 200 nm (TECNOSIL, 2013).  

Segundo Silva (2016), as nanopartículas possuem uma grande área de 

superfície e elevada reatividade, quando comparadas com partículas com a mesma 

composição química e de tamanho maior. Esta característica, quando se fala em 

aplicação em misturas cimentícias, é responsável pela alteração de propriedades no 

estado fresco e endurecido, em comparação com as adições convencionais. Os grãos 

nanométricos participam de forma mais efetiva das reações pozolânicas, 

características da hidratação, resultando em novos materiais com desempenho 

superior.  

A Figura 7 mostra um diagrama com a relação entre o tamanho e a área 

superficial de partículas de materiais utilizados em concretos e argamassas. Quanto 

menor o tamanho da partícula, maior a área superficial do material, os autores 

intitularam como concreto de nanoengenharia.  
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Figura 7: Relação entre o tamanho da partícula e área superficial 

 
Fonte: Sobolev e Sanches (2010) 

 

Said et al. (2012, tradução nossa) afirmam que a nanosílica pode se apresentar 

de duas formas: grãos secos compactados ou em suspensão coloidal. Os grãos secos 

de nanosílica devem passar por um procedimento de preparação especial antes de 

serem inseridos na mistura de concreto, assim é garantida a completa dispersão na 

água de amassamento ou no aditivo. Por outro lado, a nanosílica em suspensão 

coloidal, produzida como uma suspensão estabilizada por um agente dispersor, é uma 

forma já pronta para uso.  

Campillo, Dolado e Porro (2003 apud SAID et al., 2012, tradução nossa) 

estudaram as propriedades de argamassas dosadas com as duas diferentes formas e 

concluíram que o comportamento das misturas incorporadas com nanosílica em 

suspensão coloidal foi melhor e atribuíram tal resultado à melhor dispersão com alta 

redução de aglomeração em comparação à nanosílica em grãos secos.  

Segundo Sobolev e Sanchez (2010, tradução nossa), a ação benéfica das 

nanopartículas na microestrutura e no desempenho de materiais cimentícios pode ser 

explicada pelos seguintes fatores:  

 

a) Quando bem dispersas, aumentam a viscosidade da fase líquida, ajudando na 

suspensão dos grãos de cimento e dos agregados, e melhorando assim a 

resistência à segregação; 

b) Preenchem os espaços vazios, tornando a mistura mais densa; 
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c) A nanosílica age como centros de cristalização durante a hidratação do cimento 

acelerando-a; 

d) Favorecem a formação de pequenos grupos uniformes de C-S-H; 

e) Melhoram a zona de transição, fortalecendo a ligação entre agregado e pasta.  

 

2.1.6.1.1 Efeitos da nanosílica nas propriedades do concreto 

 

Conforme Sobolev e Gutierréz (2005, tradução nossa), alguns resultados 

experimentais vêm provando que concretos produzidos com a adição de nanosílica 

podem apresentar ganhos ainda maiores nas suas resistências à compressão, se 

comparadas com aquelas analisadas com a adição apenas de sílica ativa ou outra 

substância pozolânica. 

De acordo com os autores, foi realizado um estudo laboratorial sobre concretos 

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

nanosilica, e conclui-se que o uso da nanosílica levou ao aumento da resistência do 

concreto. O material produzido com nanosílica apresentou uma resistência ao terceiro 

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

de 115,9 MPa, cerca de 12% superior à resistência de referência para o concreto de 

cimento Portland, de 103,7 MPa (SOBOLEV; GUTIERRÉZ, 2005).  

De acordo com Qing et al. (2008 apud SILVA, 2016), pesquisadores afirmam que 

a adição de nanosílica conduz a um aumento dos resultados de resistência à 

compressão quando comparado aos materiais sem adição ou com adições de sílica 

ativa ou cinza volante. O autor notou um aumento de até 26% na resistência mecânica 

das misturas contendo nanosílica, em comparação com a referência, e que mesmo em 

pequenas quantidades, a adição de nanosílica aumenta a resistência à compressão em 

10% e a resistência a flexão em 25%. No entanto, estes resultados dependem do 

método de produção e das condições de síntese da nanosílica (proporções molares, 

tipo de reação, duração da reação etc.) e do fato de que a dispersão da nanosílica, na 

massa, tem um papel importante.  

Pourjavadi et al. (2012, tradução nossa) utilizaram a nanosílica para melhorar as 

propriedades mecânicas de pastas contendo polímeros superabsorventes, avaliando 

também seu impacto sobre outras propriedades. Utilizaram, para tal, três teores de 

nanosílica e, em cada um deles, fez variar os teores de polímeros superabsorventes. 
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Os autores verificaram que mesmo pequenas adições de nanosílica tiveram um efeito 

benéfico na resistência compressão.  

Contudo, apesar de as pesquisas realizadas no exterior evidenciarem grandes 

benefícios da adição de nanosílica ao concreto, o trabalho realizado por Dinten (2000) 

na Unicamp, em São Paulo, observou resultados negativos para esta adição, os testes 

realizados não mostraram os resultados positivos esperados em relação à adição de 

nanosílica.  A autora salientou que mesmo que a nanosílica não apresente elevada 

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

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

adição de nanosílica deveria proporcionar ao concreto. 

No estudo realizado por Morais e Lopes (2010), onde se faz a análise da 

contribuição de adições de microssilica e nanosilica na resistência a compressão de 

concretos convencionais nota-se que a adição de nanosílica não contribui 

positivamente para o crescimento da resistência à compressão do material.  

No entanto, as condições de mistura, a formulação e o percentual de adição ou 

substituição da nanosílica e os seus respectivos efeitos nas propriedades das pastas 

de cimento Portland ainda são pouco conhecidas (SOBOLEV; SANCHEZ, 2010, 

tradução nossa).   

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL  

 

Para atender o objetivo geral deste trabalho e tornar possível a realização do 

estudo comparativo entre o concreto acrescido de sílica ativa em suspensão e outro 

com nanosílica, foram dosados os materiais e moldados os corpos de prova no 

Laboratório de Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP, 

logo, o rompimento dos corpos de prova foram realizados na empresa MineRocha 

Catarinense localizada na cidade de Caçador. Este estudo experimental pretende 

avaliar qual desses materiais adicionados ao concreto apresentará melhor resistência 

à compressão sendo o mais benéfico para o concreto.  
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2.2.1 Materiais  

 

Para confecção do concreto e moldagem dos corpos de prova é necessária uma 

mistura de todos os seus componentes com a adição ou não de outros materiais. Logo 

abaixo demonstra-se os seguintes materiais que foram empregados:  

 

a) Cimento Portland; 

b) Agregado miúdo natural;  

c) Agregado graúdo natural; 

d) Sílica Ativa em Suspensão; 

e) Nanosílica estabilizada; 

f) Água de amassamento.  

 

2.2.1.1 Cimento Portland 

 

Atualmente pode ser encontrado vários tipos de cimento com características 

distintas, mas o aglomerante que foi utilizado neste trabalho na fabricação do concreto 

é o cimento CP II Z - 32, a decisão por este tipo de cimento foi principalmente devida 

ao fato de ser o mais utilizado e, portanto, apresentar maior disponibilidade na região. 

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

Segundo a NBR 11578 (ABNT, 1991), este tipo de cimento CP II Z, é composto 

por limites fixos, com adição de material pozolânico de 6% á 14%, 94% á 76% de 

componentes de clínquer e sulfatos de cálcio e até 10% de material carbonático. 

Podendo ter uma resistência de 25MPa, 32MPa ou 40MPa.  

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

traços analisados. Não alterar os materiais constituintes permite avaliar de maneira 

comparativa o comportamento dos concretos com diferentes tipos de adições.  

 

2.2.1.2. Agregado miúdo natural 

 

Nessa pesquisa foram utilizados materiais que proporcionassem melhor arranjo, 

distribuição granulométrica e empacotamento dos agregados, afim de se obter 

concretos com boa compacidade.  
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Neste sentido, como agregado miúdo foi utilizada a areia fina proveniente da 

região de Porto União/SC. Foi necessário realizar a caracterização dos agregados para 

obter um concreto corretamente dosado e ter conhecimento dos aspectos do mesmo, 

essa caracterização foi fundamentada nos seguintes ensaios, de acordo com as 

normas a seguir: 

 

a) NBR NM 248 (ABNT, 2003): Agregados- Determinação da composição 

granulométrica;  

b) NBR NM 30 (ABNT, 2001): Agregado miúdo- Determinação da absorção de 

água; 

c) NBR NM 52 (ABNT, 2009): Agregado miúdo- Determinação da massa específica 

e massa específica aparente; 

d) NBR NM 45 (ABNT, 2006): Agregados- Determinação da massa unitária e do 

volume de vazios. 

 

2.2.1.3 Agregado graúdo natural 

 

O agregado graúdo natural utilizado neste trabalho foi a brita 01, proveniente de 

uma pedreira, localizada no município de Caçador-SC, esse material tem interferência 

no resultado final do concreto, dependendo da resistência mecânica que deseja 

alcançar, sua granulometria é determinada de acordo com a necessidade da massa.  

Portanto, foi efetuado os ensaios em laboratório determinando sua composição 

granulométrica, sua massa e volume, de acordo com as normas abaixo:  

 

a) NBR NM 248 (ABNT, 2003): Agregados- Determinação da composição 

granulométrica; 

b) NBR NM 45 (ABNT, 2006): Agregados- Determinação da massa unitária e do 

volume de vazios;  

c) NBR NM 53 (ABNT, 2009): Agregado graúdo- Determinação da massa 

específica, massa específica aparente e absorção de água. 
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2.2.1.4 Sílica ativa  

 

A sílica ativa que foi utilizada apresenta, conforme o fabricante, teor de SiO2 

amorfo maior que 85%, superfície específica de 20.000 m²/kg, massa especifica de 

2,220 g/cm³ e formato de partícula esférico. O tamanho típico das partículas de sílica 

ativa está compreendido entre 200 nm e 1 µm. A massa unitária não densificada é 

inferior a 350 kg/m³ e a massa unitária densificada superior a esse valor. A sílica ativa 

utilizada encontra-se na forma de suspensão em água, em proporção 50:50 em massa, 

(TECNOSIL, 2013), conforme apresentado na Figura 8.  

 

Figura 8: Sílica ativa em suspensão 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.1.5 Nanosílica  

 

A nanosílica que foi utilizada nesta pesquisa encontrava-se estabilizada ao 

aditivo químico superplastificante à base de policarboxilato, sendo suas partículas 

dispersas homogeneamente no mesmo e, portanto, possibilitando sua perfeita 

homogeneidade na massa do concreto no momento da mistura, deve ser adicionada 

diretamente na massa do concreto depois da mistura do material com a água, ou com 

a última fração da água da mistura não devendo ser incorporado ao concreto sobre o 

material seco. O tamanho típico das partículas de nanosílica está compreendido entre 
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3 e 200 nm (TECNOSIL, 2013), o aspecto apresentado pela nanosílica é observado na 

Figura abaixo.  

 

Figura 9: Nanosilica estabilizada em aditivo químico 

 
Fonte: O próprio autor 

 

As características da nanosilica estabilizada no aditivo foram fornecidas pelo 

fabricante, conforme descrito na tabela 4.  

 

Tabela 4: Características e propriedades da Silicon NS AD 200 

Nome do produto SILICON NS AD 200 

Identificação Aditivo de alta redução de água / superplastificante 

Tipo II (SP-I-N) / Aditivo neutro 

Nome Químico Policarboxilato modificado com nanosílica 

Faixa de concentração 30,0% 

Aspecto Líquido 

Cor e Odor Mel e odor característico 

Ph 3,0 ±  1,0 

Densidade 1,06 ± 0,02 g/cm³ 

Solubilidade Totalmente solúvel em água 

Teor de Cloretos ≤ 0,1% 

Viscosidade Não aplicável 

                                          Fonte: TECNOSIL (2013) 
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2.2.1.6 Água de amassamento 

 

A água de amassamento que foi utilizada na confecção dos traços de concreto 

é potável e proveniente do poço artesiano que abastece as instalações da UNIARP em 

Caçador-SC e satisfaz os requisitos da NBR 15900-1 (ABNT, 2009). 

 

2.2.2 Metodologia 

 

A metodologia empregada nesse estudo foi experimental, descritiva, qualitativa 

e quantitativa e fundamentou-se em ensaios que foram seguidos de acordo com as 

Normas da ABNT, esses ensaios foram realizados no Laboratório de Materiais e Solos 

da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP, afim de se obter os resultados 

para conclusão desse estudo. 

 

2.2.2.1 Caracterização do agregado miúdo  

 

Os ensaios de caracterização do agregado miúdo foram executados no 

Laboratório de Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP 

em Caçador, de acordo com as normas em vigor.  

 

2.2.2.1.1 Granulometria 

 

Para a determinação da composição granulométrica do agregado miúdo, os 

ensaios foram realizados seguindo as recomendações da NBR NM 248, Agregados – 

Determinação da composição granulométrica (ABNT, 2003). Essa Norma prescreve o 

método para a determinação da composição granulométrica de agregados miúdos e 

graúdos para o concreto. 

Primeiramente foi seca uma amostra de agregado miúdo em estufa durante um 

período de 24h e em seguida foi retirada e resfriada à temperatura ambiente. Esse 

material foi dividido em duas amostras de aproximadamente 500g cada e em seguida 

foram peneiradas em um peneirador mecânico durante o período de 10 minutos, 

através de uma série de peneiras com abertura da malha em ordem crescente da base 
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para o topo com um fundo adequado (de 0,15mm a 9,5mm) conforme mostrado na 

ilustração a seguir.  

 

Figura 10: Conjunto de peneiras utilizadas para a determinação da composição 
granulométrica do agregado miúdo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.2.1.2 Absorção de água  

 

Foram realizados os ensaios seguindo as recomendações da NBR NM 30 

(ABNT, 2001), Agregado miúdo- Determinação da absorção de água. Esta Norma 

estabelece o método de determinação da absorção de água dos agregados miúdos, na 

condição saturados superfície seca, destinados ao uso em concretos.  

Inicialmente foi separada uma amostra de aproximadamente 1 kg, colocada em 

estufa para secar e após retirada foi colocada em água por 24h, posteriormente a 

amostra foi retirada da água e colocada sob a ação de uma corrente de ar quente para 

secar, após ser visível que os grãos não estavam fortemente aderidos entre si e que 

estavam mais secos  o agregado miúdo foi colocado em um molde, e sem comprimi-lo, 

foi aplicada suavemente em sua superfície 25 golpes com a haste de compactação e o 

molde foi levantado, nas primeiras vezes o agregado miúdo conservou a forma do 

molde o que constatou que havia ainda umidade superficial, então, foi dada sequencia 
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no processo de  secagem, até que o cone de agregado miúdo desmoronasse ao ser 

retirado o molde, e neste momento o agregado chegou à condição de saturado 

superfície seca, permitindo a iniciação do ensaio de massa específica, e após o cálculo 

de absorção de água. 

 

2.2.2.1.3 Massa específica e massa específica aparente  

 

Para determinação da massa específica e massa específica aparente dos 

agregados miúdos destinados a serem usados no concreto, foram realizados os 

ensaios seguindo as recomendações da NBR NM 52 (ABNT, 2009), Agregado miúdo - 

Determinação da massa específica e massa específica aparente.  

Este ensaio foi executado logo após a realização do ensaio de absorção de água, 

com o material preparado foram pesadas duas amostras de material, a 1ª continha 

500,00g e a 2ª continha 500,02g, em seguida as amostras foram pesadas em conjunto 

com um frasco de 500cm³ de capacidade. Os frascos foram preenchidos com água até 

a marca de 500ml (Figura 11) e agitados até eliminar todas as bolhas de ar presente, 

em seguida os frascos foram colocados em um banho por aproximadamente 1h, após 

isso foram retirados e completados com água até a marca de 500cm³ e pesados 

novamente, posteriormente as amostras com agregado miúdo foram secas em estufa 

e esfriadas a temperatura ambiente e após pesadas mais uma vez. Por fim, a massa 

especifica do agregado miúdo foi calculada utilizando a seguinte fórmula: 

 

d3 =
m

(V ! Va) ! "#$"
%&

 

 

Onde: 

d3: é a massa específica do agregado (g/cm³); 

m: é a massa da amostra seca em estufa, determinada segundo c (g); 

V: é o volume do frasco (cm³); 

Va: é o volume de água adicionada ao frasco, de acordo com a seguinte fórmula 

(cm³): 

ms: é a massa da amostra na condição saturada superfície seca, determinada 

em a (g); 

Pa: é a massa específica da água (g/cm³). 

(01) 
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Figura 11: Determinação da massa específica do agregado miúdo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

. Por fim, foi calculado o índice de absorção de água através da seguinte formula. 

 

' =
*+ !*

m
,-100 

 

Onde: 

A: é a absorção de água (%); 

ms: é a massa ao ar da amostra na condição saturado e de superfície seca (g); 

m: é a massa da amostra seca em estufa (g). 

 

2.2.2.1.4 Massa unitária do agregado miúdo  

 

Para a determinação da massa unitária foram realizados os ensaios seguindo as 

recomendações da NBR NM 45, Agregados – Determinação da massa unitária e do 

volume de vazios (ABNT, 2006). Esta Norma estabelece o método para a determinação 

da densidade a granel e do volume de vazios de agregados miúdos, graúdos ou da 

mistura dos dois, em estado compactado ou solto. Este método se aplica a agregados 

com dimensão máxima característica igual ou menor que 75 mm. A norma estabelece 

três procedimentos (A, B e C) para determinação da massa unitária sendo o A e o B 

utilizado para materiais compactado e o C empregado para determinar a massa unitária 

(02) 
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de material no estado solto. Neste trabalho foi utilizado o procedimento descrito pelo 

método C.  

Primeiramente foi determinada e registrada a massa do recipiente vazio, após 

isso o recipiente foi cheio com agregado miúdo com o auxílio de uma concha que 

despejava o agregado a uma altura de aproximadamente 5 cm, até que transbordasse 

e então a camada superior do agregado foi nivelada utilizando uma régua metálica, logo 

após o recipiente foi pesado novamente como ilustrado na Figura abaixo. 

  

Figura 12: Determinação da massa unitária do agregado miúdo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Posteriormente foi calculada a massa unitária do agregado através da seguinte 

fórmula:  

 

./2 =
4/5 !45

V
 

 

Onde:  

Pap: é a massa unitária do agregado (g/cm³); 

Mar: é a massa do recipiente + agregado (g); 

Mr: é a massa do recipiente vazio (g); 

(03) 
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V: é o volume do recipiente (cm³). 

 

2.2.2.2 Caracterização do agregado graúdo  

 

Os ensaios de caracterização do agregado graúdo foram executados no 

Laboratório de Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP 

em Caçador, de acordo com as normas em vigor.  

 

2.2.2.2.1 Granulometria 

 

A determinação da granulometria dos agregados graúdos foi obtida seguindo as 

recomendações da NBR NM 248, Agregados - Determinação da composição 

granulométrica (ABNT, 2003), semelhante ao método descrito no item 2.2.2.1.1 

Granulometria.   

Inicialmente foi seca uma amostra de agregado graúdo em estufa durante 24h e 

em seguida foi retirada e resfriada à temperatura ambiente. Esse material foi dividido 

em duas amostras de aproximadamente 1 kg cada e em seguida foram peneiradas em 

um peneirador mecânico (Figura 13) durante um período de 10 minutos, através de 

uma série de peneiras com abertura de malha de 19mm a 0,60mm. 

 

Figura 13: Determinação da composição granulométrica do agregado graúdo 

 
Fonte: O próprio autor 
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2.2.2.2.2 Massa unitária  

 

O método utilizado para determinação da massa unitária dos agregados graúdos 

foi realizado da mesma maneira descrita no item 2.2.2.1.4 Massa unitária do agregado 

miúdo (Figura 14), de acordo com a NBR NM 45, Agregados - Determinação da massa 

unitária e do volume de vazios (ABNT, 2006). 

 

Figura 14: Determinação da massa unitária do agregado graúdo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.2.2.3 Determinação da massa específica e absorção de água 

 

O ensaio foi realizado seguindo a recomendação da NBR NM 53, Agregado 

graúdo – Determinação de massa específica, massa específica aparente e absorção 

de água (ABNT, 2009). Esta Norma estabelece o método de determinação da massa 

específica, da massa específica aparente e da absorção de água dos agregados 

graúdos, na condição saturados superfície seca, destinados ao uso em concretos.  

Posteriormente a pesagem da amostra, o agregado foi submergido em água por 

um período de 24h, em seguida a amostra foi seca com um pano absorvente até que 

toda a água visível fosse eliminada. Logo após a amostra foi pesada e em seguida foi 

colocada em um recipiente que foi submergido (Figura 15) e pesada novamente em 

água. 
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Figura 15: Determinação da massa específica do agregado miúdo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Posteriormente a amostra foi retirada da água e colocada em estufa a 

temperatura de 100 ºC e após foi deixada resfriar a temperatura ambiente e pesada 

novamente. Em seguida foi calculada a massa específica do agregado graúdo com a 

seguinte fórmula:  

 

6 =
*

ms !ma
 

 

Onde: 

d: é a massa específica do agregado seco (g/cm³); 

m: é a massa ao ar da amostra seca, obtida no item f (g); 

ms: é a massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca, obtida no 

item d (g); 

ma: é a massa em água da amostra, obtida no item e (g). 

 

Por fim, foi calculada a absorção da água da brita utilizando a fórmula a seguir: 

 

(04) 
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' =
*+ !*

m
,-100 

 

Onde: 

A: é a absorção de água (%); 

ms: é a massa ao ar da amostra na condição saturado e de superfície seca (g); 

m: é a massa da amostra seca em estufa (g). 

  

2.2.2.3 Método de dosagem  

 

O estudo de dosagem dos traços de concreto foram realizados no Laboratório 

de Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP.  

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

conhecido como Método IPT/EPUSP, por ter sido desenvolvido no EPUSP/IPT (Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo/Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Trata-

se de uma forma de buscar curvas que expressam o comportamento dos materiais, e 

não um traço isolado para uma determinada resistência característica (HELENE; 

TERZIAN, 1992).  

Para este presente trabalho, foram confeccionados os seguintes traços: 

 

a) 1 traço de concreto convencional (C.V); 

b) 1 traço de concreto com 5% de sílica ativa (C.S.A 5%); 

c) 1 traço de concreto com 8% de sílica ativa (C.S.A.8%); 

d) 1 traço de concreto com 0,45% de nanosílica estabilizada (C.N 0,45%); 

e) 1 traço de concreto com 1,0% de nanosílica estabilizada (C.N 1,0%). 

 

Sendo que para cada traço foram confeccionados 9 corpos de prova. 

 

2.2.2.3.1 Concreto convencional  

 

Devido ao fato deste trabalho buscar a análise comparativa do comportamento 

dos concretos com dois diferentes tipos de materiais, definiu-se inicialmente um traço 

de referência para um concreto convencional, sem nenhuma adição mineral.  

(05) 
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Para essa pesquisa foi definido um teor de argamassa de 69%, portanto, a 

proporção do concreto de referência, em massa, considerada adequada foi 1:1,60:1,15 

(cimento, areia e brita) e uma relação água/cimento de 0,46, é importante ressaltar que, 

para garantir a linha de comparação entre o concreto convencional, o concreto com 

sílica ativa em suspensão e o concreto com nanosílica, procurou-se manter constante 

a relação água/cimento e o teor de argamassa entre os cinco tipos de concreto, ao se 

manter esse valor conseguimos garantir que toda a resistência adicional do concreto 

com sílica ativa ou nanosílica é proveniente dos benefícios desta adição mineral, e não 

da redução da relação água/cimento ou variação do teor de argamassa.  

Os resultados finais resumidos para o traço de concreto convencional 

encontram-se na tabela abaixo:  

 

Tabela 5: Concreto convencional 

Traço 1: 2,75 

Agregados Totais (m) 2,75 

Teor de Argamassa (α) 69% 

Traço em massa (35 kg) 

Cimento (kg) 9,33 

Areia     (kg) 14,93 

Brita      (kg) 10,74 

Água adicionada (L) 4,30 

Fonte: O próprio autor 

 

2.2.2.3.2 Concreto com sílica ativa em suspensão 

 

As adições minerais podem ser utilizadas de duas formas, como substituição a 

uma porcentagem do Cimento Portland, ou como um material adicional.  Para esta 

comparação se adicionássemos a adição mineral mantendo constante a quantidade de 

cimento, estaríamos diminuindo a relação água/cimentante, e favorecendo o 

crescimento da resistência. Desta forma decidimos por substituir a sílica ativa por uma 

porcentagem de cimento. 

Portanto, considerando que a sílica ativa constitui um poderoso agente 

aglomerante, o teor de cimento utilizado no concreto convencional precisou ser 

corrigido, a fim de manter a mesma relação água/cimentante para os diferentes tipos 

de concreto, o que facilitará as comparações entre eles.  
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Segundo a Tecnosil (2013), teores entre 5% a 8% de sílica ativa em relação a 

massa de cimento são ideais para se obter um aumento de resistência do concreto. 

Desta forma, para essa pesquisa foi produzido um traço de concreto substituindo 5% 

da massa de cimento por sílica ativa e outro substituindo 8% da massa de cimento por 

sílica ativa, considerando que a sílica ativa se encontra em suspensão aquosa na 

proporção 50:50, a água precisou ser descontada para não alterar a relação 

água/cimentante. 

A dosagem dos concretos com adição de sílica ativa foi feita pelo mesmo método 

IPT/EPUSP utilizado para o traço de concreto convencional, mantendo o mesmo teor 

de argamassa e a mesma relação água/cimentante.    

Os resultados finais resumidos para os traços de concreto com teores de 5% e 

8% de sílica ativa encontram-se na Tabela 7 abaixo:  

 

Tabela 6: Concreto com 5% e 8% de sílica ativa 

 Concreto com 5% 
de sílica ativa 

Concreto com 8% de 
sílica ativa 

Agregados Totais (m) 2,75 2,75 

Teor de Argamassa (α) 69% 69% 

Traço em massa 

( 35 kg) 

Sílica ativa   (kg) 0,4665 0,7464 

Cimento       (kg) 8,8635 8,5836 

Areia            (kg) 14,93 14,93 

Brita             (kg) 10,74 10,74 

Água (L) 

Sílica ativa 0,4665 0,7464 

Adicionada 3,825 3,55 

Total 4,30 4,30 

Fonte: O próprio autor 

  

2.2.2.3.3 Concreto com nanosílica 

 

Como a nanosílica encontra-se estabilizada em um aditivo químico, ela foi 

administrada como tal, neste caso não foi considerado como um material cimentante 

adicional. Assim o teor de cimento não precisou ser corrigido.  

Baseado nas recomendações do fabricante, além da experiência pratica de 

outros trabalhos ficou estabelecido um traço de concreto com adição de 0,45% de 
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nanosílica estabilizada com relação a massa de cimento e outro traço de concreto com 

adição de 1,0% de nanosílica estabilizada, com relação a massa do cimento, 

experiências demonstraram que acima disso o concreto acarretou em perda de 

consistência.  

A dosagem dos dois traços com adição de nanosílica foi feita seguindo os 

mesmos passos já comentados nas dosagens dos concretos anteriores, mantendo 

mais uma vez constante o teor de argamassa e a relação água/cimento.  

 

Tabela 7: Concreto com 0,45% e 1,0% de nanosílica estabilizada 

 
Concreto com 0,45% 

de nanosílica 
estabilizada 

Concreto com 1,0% 
de nanosílica 
estabilizada 

Agregados Totais (m) 2,75 2,75 

Teor de Argamassa (α) 69% 69% 

Traço em 

massa ( 35 kg) 

Cimento       (kg) 9,33 9,33 

Areia            (kg) 14,93 14,93 

Brita             (kg) 10,74 10,74 

Nanosílica estabilizada (kg) 0,04199 0,09330 

Água (L) 4,30 4,30 

Fonte: O próprio autor 

 

2.2.2.4 Ensaios do concreto no estado fresco 

 

Os ensaios do concreto no estado fresco foram realizados no laboratório de 

Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP conforme as 

normas prescritas em cada procedimento.  

 

2.2.2.4.1 Consistência 

 

A consistência do concreto no estado fresco foi determinada através do ensaio, 

descrito na NBR NM 67 (ABNT, 1998): Concreto- Determinação da consistência pelo 

abatimento do tronco de cone. Esta Norma específica um método para determinar a 

consistência do concreto fresco através da medida de seu assentamento, em 

laboratório e obra. Para isso foi utilizado uma haste de compactação de aço que possui 
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seção circular, uma placa de base metálica para apoio do molde e um molde de metal 

com forma de um tronco de cone oco, com as seguintes dimensões internas: 

a) Diâmetro da base inferior: 200 mm ± 2 mm; 

b) Diâmetro da base superior: 100 mm ± 2 mm. 

 

Figura 16: Molde e haste de compactação 

 

Fonte: NBR NM 67 (ABNT, 1998) 

 

Primeiramente foi umedecido o molde e a placa de base, após foi realizado o 

preenchimento do cone com o concreto coletado, em três camadas, cada uma com 

aproximadamente um terço da altura do molde compactado. Cada camada foi 

compactada com 25 golpes da haste de adensamento e em seguida a superfície do 

concreto foi rasada com uma colher de pedreiro. Por fim o molde foi retirado 

cuidadosamente e então foi medido o abatimento do concreto, como ilustrado na Figura 

17, esse método foi utilizado em todos os traços de concreto.  
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Figura 17: Concreto convencional  

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.2.4.2 Massa especifica  

 

Para a determinação da massa específica do concreto foi realizado o ensaio de 

acordo com a NBR NM 9833 (ABNT, 2009): Concreto fresco – Determinação da massa 

específica, do rendimento e do teor de ar pelo método gravimétrico. 

Inicialmente foram pesados dois moldes de corpos de prova e em seguida foram 

preenchidos com concreto, o preenchimento foi dividido em duas camadas, cada 

camada recebeu 12 golpes da haste de adensamento. Ao final do adensamento manual 

de cada camada, foram aplicados alguns golpes nas paredes externas dos recipientes, 

em seguida a superfície do concreto foi rasada com uma colher de pedreiro. Por fim, os 

conjuntos molde mais concreto foram pesados e então foi calculada a massa especifica 

do concreto fresco com a seguinte fórmula: 

 

./2 =
457 ! 8

mV
,-1000 

 

Onde:  

Pap: Massa específica aparente do concreto fresco (kg/m³); 

Mrc: Massa do concreto (kg); 

T: Tara do recipiente (peso do recipiente seco e vazio); 

V: Volume do recipiente (dm³); 

(08) 
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Nota: o resultado deverá ser a média de, pelo menos, duas determinações. 

 

2.2.2.4.3 Moldagens e cura dos corpos-de-prova 

 

A moldagem e cura dos corpos-de-prova foram realizados no Laboratório de 

Materiais e Solos da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP seguindo as 

recomendações da NBR 5738 (ABNT, 2016): Concreto – Procedimento para moldagem 

e cura de corpos de prova. Esta Norma prescreve o procedimento para moldagem e 

cura de corpos de prova cilíndricos e prismáticos de concreto.  

Os moldes de corpos de prova utilizados nos ensaios foram os moldes cilíndricos 

com diâmetro de 10 cm e a altura igual ao dobro do diâmetro, as laterais e a base do 

molde eram de aço. Antes de proceder à moldagem dos corpos de prova, os moldes 

foram revestidos em sua base e laterais internas com uma fina camada de desmoldante 

a fim de permitir a fácil desmoldagem. Após foi iniciado o adensamento manual da 

seguinte maneira: 

Os moldes de corpos de prova foram preenchidos com concreto, o 

preenchimento foi dividido em duas camadas, a quantidade de golpes em cada camada 

é determinada pela dimensão do corpo de prova, conforme Tabela 4 abaixo, nesse 

caso   cada camada recebeu 12 golpes da haste de adensamento. Ao final do 

adensamento manual de cada camada, foram aplicados alguns golpes nas paredes 

externas dos recipientes, em seguida a superfície do concreto foi rasada com uma 

colher de pedreiro.  

 

Tabela 8: Número de golpes em função da dimensão do corpo de prova 

Tipo de corpo de 

prova 

Dimensão 

básica (d) 

Mm 

Adensamento 

manual 

Número de golpes para 

adensamento manual 

Cilíndrico 

100 2 12 

150 3 25 

200 4 50 

250 5 75 

300 6 100 

Fonte: NBR 5738 (ABNT, 2016) 

 



64 
 

Para se iniciar o processo de cura, após a moldagem, os moldes foram 

colocados durante 24h em uma superfície rígida, livre de vibrações e de qualquer outra 

ação que possa prejudicar o concreto, foram também cobertos para evitar a perda de 

água, conforme Figura abaixo.  

 

Figura 18: Moldes de corpos-de-prova 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Após cumprido o período de cura inicial, foram desmoldados e armazenados até 

o momento do ensaio de resistência à compressão em um tanque com água e cal 

hidratada, conforme Figura 19. 

 

Figura 19: Cura dos corpos de prova 

 
Fonte:  O próprio autor 
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Após os corpos de prova foram retirados nas datas determinadas, e suas bases 

foram preparadas para o ensaio de resistência a compressão por meio de retificação 

conforme Figura 20.   

 

Figura 20: Corpo de prova na retifica 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.2.2.5 Ensaios do concreto no estado endurecido  

 

Os ensaios do concreto no estado endurecido foram realizados na empresa 

MineRocha Catarinense, conforme as normas prescritas em cada procedimento.  

 

2.2.2.5.1 Ensaios de resistência à compressão  

 

A resistência à compressão do concreto foi determinada pelo rompimento dos 

corpos de prova, segundo NBR 5739 (ABNT, 2007): Concreto – Ensaios de 

compressão de corpos-de-prova cilíndricos. Os rompimentos foram realizados em 

datas pré-definidas com base na data de confecção dos traços de concreto, respeitando 

as tolerâncias de tempo, expressas na Tabela 10.  

 

 

 

 

 



66 
 

Tabela 9: Tolerância de tempo para o ensaio de compressão  
Idade de ensaio Tolerância permitida 

24 h   ± 0,5 h ou 2,1% 

3 d ± 2 h ou 2,8 % 

7 d ± 6 h ou 3,6 % 

28 d   ± 24 h ou 3,0 % 

63 d  ± 36 h ou 2,5% 

91 d  ± 48 h ou 2,2% 

Fonte: NBR NM 5739 (ABNT, 2007) 

 

Primeiramente o corpo de prova foi apoiado no prato inferior da prensa, centrado 

e com o topo de moldagem para cima, após a prensa adicionou um carregamento 

continuamente até a ruptura do corpo de prova, conforme Figura 21. 

 

Figura 21: Rompimento do corpo de prova de concreto com 8% de sílica ativa 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Sendo assim, foi possível calcular a resistência à compressão (fc) pela seguinte 

expressão: 

 

97 =
: × ;

< × >²
 

 

(06) 
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Onde: 

fc: é a resistência à compressão (MPa); 

F: é a força máxima alcançada (N); 

D: é o diâmetro do corpo-de-prova (mm). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

No presente capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados dos ensaios 

realizados, sendo expostos os resultados das caracterizações dos agregados e dos 

ensaios realizados no estado fresco e no estado endurecido do concreto, além das 

análises comparativas entre os diferentes tipos de concreto produzido. 

 

2.3.1 Caracterização do Agregado Miúdo 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios de 

caracterização do agregado miúdo.  

 

2.3.1.1 Granulometria 
 

Para a determinação da composição granulométrica do agregado miúdo, foram 

seguidos os procedimentos descritos na NBR NM 248 (ABNT, 2003) também citados 

no item 2.2.2.1.1 Granulometria, deste trabalho. 

Foram separadas duas amostras de material, a 1ª amostra continha 500,00 

gramas e a 2ª amostra continha 500,02 gramas. No ensaio foram utilizadas as peneiras 

com aberturas de 9,5mm, 4,75mm, 2,0mm, 1,18mm, 0,600mm, 0,300mm e 0,150mm.  

A peneira de 9,5 mm não reteve nenhum material em nenhuma das amostras, e 

o material retido nas peneiras restantes foi pesado conforme indicado na Tabela abaixo.  
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Tabela 10: Composição granulométrica do agregado miúdo 
Peneiras 

(mm) 

1ª Amostra 2ª Amostra % Retida 

Média 

% Retida 

Acumulada Peso 

Retido (g) 

% Retida Peso 

Retido (g) 

% Retida 

9,50 0,00 0 0,00 0 0 0 

4,75 3,22 0,64 5,06 1,01 0,825 0,825 

2,00 15,28 3,06 17,83 3,57 3,315 4,140 

1,18 25,34 5,07 26,37 5,28 5,175 9,315 

0,60 49,87 9,97 48,39 9,68 9,825 19,140 

0,30 187,35 37,48 194,92 39,00 38,240 57,380 

0,15 182,56 36,52 172,69 34,55 35,535 92,915 

Fundo 36,27 7,26 34,52 6,91 7,085 100,00 

Total 499,89 100,00 499,78 100,00 100,00  

Diâmetro Máximo: 2mm Módulo de Finura: 1,84 

Fonte: O próprio autor 
 

 As amostras apresentaram a mesma dimensão máxima característica e, nas 

demais peneiras, os valores de porcentagem retida individualmente não diferiu mais 

que 4% entre si, portanto, não houve necessidade de se repetir o peneiramento para 

outras amostras.  

Com base nos resultados expostos na tabela acima, o agregado miúdo pode ser 

classificado como areia fina devido ao seu módulo de finura de 1,84 e seu diâmetro 

máximo de 2,0mm. 

Abaixo encontra-se o Gráfico 01, construído com base nos limites 

granulométricos estabelecidos pela NBR NM 7211 (ABNT, 2005), Agregados para 

concreto- Especificação. Observa-se que o agregado miúdo utilizado está próximo do 

limite para areias classificadas na zona utilizável.  
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Gráfico 1: Curva granulométrica do agregado miúdo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.1.2 Massa específica e absorção de água 

 

Para o ensaio de massa específica do agregado miúdo foram seguidos os 

procedimentos descritos no item 2.2.2.1.3 Massa Especifica conforme NBR NM 52 

(ABNT, 2009), Agregado miúdo- Determinação da massa específica e massa específica 

aparente. Após os ensaios, os resultados foram expressos na Tabela abaixo.  

 

Tabela 11: Massa especifica do agregado miúdo 
 Amostra 01 Amostra 02 

Peso da amostra (g) 500,00 500,02 

Amostra + frasco (g) 777,45 778,28 

Amostra + frasco + Água (g) 1091,17 1086,31 

Peso seco da amostra (g) 497,79 499,33 

Massa específica (g/cm³) 2,70 2,61 

Massa específica média (g/cm³) 2,66 

Fonte: O próprio autor 
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Para os ensaios de absorção de água do agregado miúdo foram seguidos os 

procedimentos descritos no item 2.2.2.1.2 Absorção de água conforme NBR NM 30 

(ABNT, 2001), Agregado miúdo- Determinação da absorção de água. Após os ensaios, 

os resultados foram expressos na Tabela abaixo.  

 

Tabela 12: Absorção da água do agregado míudo 
 Amostra 01 Amostra 02 

Peso da amostra (g) 500,00 500,02 

Amostra + frasco (g) 777,45 778,28 

Amostra + frasco + Água (g) 1091,17 1086,31 

Peso seco da amostra (g) 497,79 499,33 

Absorção de água (%) 0,44 0,14 

Absorção de água média (%) 0,29 

Fonte: O próprio autor 
 

Como apresentado nas tabelas acima, a massa específica ficou entorno de 2,66 

g/cm³ e a absorção de água média foi de 0,29%.  

 

2.3.1.3 Massa unitária do agregado miúdo  
 

Para a determinação da massa unitária do agregado miúdo foram seguidos os 

procedimentos descritos no item 2.2.2.1.4 Massa unitária do agregado miúdo. Em 

seguida, foi elaborada a tabela abaixo. 

 
Tabela 13: Massa unitária do agregado miúdo 
 Amostra 01 Amostra 02 

Massa do recipiente (Kg) 10,940 10,940 

Massa do recipiente + Agregado miúdo 16,800 16,890 

Massa do agregado (Kg) 5,860 5,955 

Massa unitária (Kg/dm³) 1,44 1,46 

Massa unitária média (Kg/dm³) 1,45 

Fonte: O próprio autor 

 

Como apresentado na Tabela 14, foi calculada a massa unitária de cada mostra, 

e logo após foi determinada a massa unitária média do agregado miúdo.  
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Como o resultado individual de cada ensaio não apresentou desvio maior que 

1% em relação à média, não foi necessário realizar o ensaio com mais uma amostra de 

material.  

 

2.3.2 Caracterização do Agregado Graúdo 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios de 

caracterização do agregado graúdo.  

 

2.3.2.1 Granulometria 
 

Para a determinação da composição granulométrica do agregado graúdo, foram 

seguidos os procedimentos descritos na NBR NM 248 (ABNT, 2003) também citados 

no item 2.2.2.2.1 Granulometria, deste trabalho. 

Foram separadas duas amostras de material, a 1ª amostra continha 1000,10 

gramas e a 2ª amostra continha 1000,02 gramas. No ensaio foram utilizadas as 

peneiras com aberturas de 75,00mm, 50,00mm, 37,50mm, 25,00mm, 19,0mm, 12,5mm 

9,5mm e 4,75mm.  

As peneiras de 75,00mm, 50,00mm, 37,50mm, 25,00mm e 19,0mm não reteve 

nenhum material em nenhuma das amostras, e o material retido nas peneiras restantes 

foi pesado conforme indicado na Tabela abaixo.  

 

Tabela 14: Composição granulométrica do agregado graúdo 
(Continua) 

 Amostra 01 Amostra 02   

Abertura 

peneiras 

(mm) 

Peso 

retido (g) 

% 

Retida 

Peso 

retido (g) 

% 

Retida 

% Retida 

Média 

% Retida 

Acumulada 

75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12,50 87,04 8,70 78,57 7,86 8,28 8,28 
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Tabela 15: Composição granulométrica do agregado graúdo 
(Conclusão) 

 Amostra 01 Amostra 02   

Abertura 

peneiras 

(mm) 

Peso 

retido (g) 

% 

Retida 

Peso 

retido (g) 

% 

Retida 

% Retida 

Média 

% Retida 

Acumulada 

9,50 290,15 29,01 274,74 27,47 28,24 36,52 

4,75 571,75 57,17 580,44 58,04 57,61 94,13 

Fundo 51,15 5,11 66,27 6,63 5,87 100 

Total 1000,09 100 1000,02 100 100 138,93 

Diâmetro máximo: 12,50  Módulo de finura: 1,39 

Fonte: O próprio autor 

 

As amostras apresentaram a mesma dimensão máxima característica e, nas 

demais peneiras, os valores de porcentagem retida individualmente não diferiu mais 

que 4% entre si, portanto, não houve necessidade de se repetir o peneiramento para 

outras amostras.  

Abaixo encontra-se o Gráfico 02, construído com base nos limites 

granulométricos estabelecidos pela NBR NM 7211 (ABNT, 2005), Agregados para 

concreto- Especificação. Observa-se que no caso específico do agregado graúdo 

utilizado no presente trabalho, e levando em consideração os resultados expostos na 

Tabela acima, vê-se que a amostra analisada se enquadra como brita 01 devido ao seu 

módulo de finura de 1,39 e seu diâmetro máximo de 12,50mm. 
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Gráfico 2: Curva granulométrica do agregado graúdo 

 
Fonte: O próprio autor 

 

2.3.2.2 Massa específica e absorção de água 

 

Para o ensaio de massa específica e absorção de água do agregado graúdo 

foram seguidos os procedimentos descritos no item 2.2.2.2.3 Determinação da massa 

específica, e absorção de água. Após os ensaios, os resultados foram expressos nas 

Tabelas abaixo.  

 

Tabela 16: Massa especifica do agregado graúdo 
 Amostra 01 Amostra 02 

Massa da amostra (g) 1000,01 1000,07 

Massa em água da amostra (g) 460,00 465,00 

Peso seco da amostra (g) 989,91 984,58 

Massa específica (g/cm³) 1,83 1,84 

Massa específica média (g/cm³) 1,84 

Fonte: O próprio autor 

 

Como apresentado na Tabela 16 foi calculada a massa específica de cada 

amostra, e logo após foi determinada a massa específica média do agregado graúdo 

que foi de 1,84g/cm³.  
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Tabela 17: Absorção de água do agregado graúdo 
 Amostra 01 Amostra 02 

Massa da amostra (g) 1000,01 1000,07 

Massa em água da amostra (g) 460,00 465,00 

Peso seco da amostra (g) 989,91 984,58 

Absorção de água (%) 1,02 1,57 

Absorção de água média (%) 1,30 

Fonte: O próprio autor 

 

Como apresentado na Tabela 17 foi calculada a absorção de água de cada 

amostra, e logo após foi determinada a absorção de água média do agregado graúdo 

que foi de 1,30%.  

 

2.3.2.3 Massa unitária 

 

Para a determinação da massa unitária do agregado graúdo foram seguidos os 

procedimentos descritos no item 2.2.2.2.2 Massa unitária, conforme recomendação da 

NBR NM 45, Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios 

(ABNT, 2006). Em seguida, foi elaborada a tabela abaixo. 

 

Tabela 17: Massa unitária do agregado graúdo 
 Amostra 01 Amostra 02 

Massa do recipiente (Kg) 7,800 7,795 

Massa do recipiente + Agregado miúdo 13,620 13,730 

Massa do agregado (Kg) 5,82 5,935 

Massa unitária (Kg/dm³) 1,43 1,46 

Massa unitária média (Kg/dm³) 1,45 

Fonte: O próprio autor 

 

Como apresentado na Tabela 17, foi calculada a massa unitária de cada mostra, 

e logo após foi determinada a massa unitária média do agregado graúdo que foi de 1,45 

Kg/dm³.  
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2.3.3 Ensaios do Concreto no Estado Fresco e no Estado Endurecido 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios no estado 

fresco do concreto, como trabalhabilidade, massa específica, moldagem e cura dos 

corpos-de-prova e no estado endurecido do concreto, como o ensaio de resistência a 

compressão, sendo este último o principal ensaio e o mais utilizado em análises de 

concreto, a partir dele é possível obter a resistência mecânica do concreto em seu 

estado endurecido.  

 

2.3.3.1 Consistência  
 

Para determinação da consistência do concreto, foi seguido o procedimento 

descrito no item 2.2.2.4.1 Consistência, deste trabalho, conforme NBR NM 67 (ABNT, 

1998) - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, logo em 

seguida foi elaborado o Gráfico 03. 

 

Gráfico 3: Consistência dos traços de concreto 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Conforme pode ser observado no Gráfico acima, a consistência de cada traço 

variou, pois para este trabalho foi fixada a relação água/cimento, com o objetivo de 

avaliar e comparar o comportamento do concreto com diferentes tipos e porcentagens 

de materiais.  
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Para o concreto convencional (C.V) o abatimento do Slump foi de 70mm, que 

conforme Neville (2016), se classifica como um concreto de trabalhabilidade média, já 

o concreto com substituição de 5% do cimento por sílica ativa (C.S.A 5%), obteve um 

Slump de 65mm, se mantendo como um concreto de trabalhabilidade média, mas em 

comparação ao convencional reduziu seu abatimento entorno de 7,15%, o concreto 

com substituição de 8% do cimento por sílica ativa (C.S.A 8%), obteve um Slump de 

59mm, e ainda assim se manteve como um concreto com trabalhabilidade média, mas 

em comparação com o concreto convencional houve uma redução de 

aproximadamente 15,71%, mais que o dobro em relação ao concreto com substituição 

de 5% do cimento por sílica ativa (C.S.A 5%). 

Os resultados obtidos para o abatimento do concreto com sílica ativa na presente 

pesquisa confirmaram aqueles observados por Moraes e Lopes (2010) e Silva et al. 

(2016), pois foi possível identificar que a sílica ativa, faz com que o concreto tenha um 

abatimento no slump-test menor em relação ao concreto convencional, perdendo 

trabalhabilidade, e que para se alcançar o mesmo abatimento seria necessário 

adicionar mais água a mistura. 

Com relação ao concreto com adição de 0,45% de nanosílica (C.N 0,45%), esse, 

obteve um abatimento de 95mm, se classificando como um concreto com alta 

trabalhabilidade segundo Neville (2016), alcançando um abatimento no Slump Test 

cerca de 35,71% mais alto que o (C.V), 46,15% maior que o (C.S.A 5%) e 61% mais 

alto que o (C.S.A 8%). O concreto com adição de 1,0% de nanosílica (C.N 1,0%), obteve 

um abatimento de 120mm, se mantendo como um concreto com alta trabalhabilidade, 

alcançando um Slump cerca de 71,43% mais alto que o (C.V), 84,62% mais alto que o 

(C.S.A 5%), aproximadamente 103,40% mais alto que o (C.S.A 8%) e um abatimento 

em torno de 26,32% mais alto que o (C.N 1,0%). 

Os concretos produzidos com a adição de nanosílica apresentaram um 

abatimento no Slump Test consideravelmente maior que os outros traços de concreto, 

devido ao fato de a nanosílica estar estabilizada em um aditivo químico 

superplastificante, então, o aumento do abatimento se deve ao aditivo e não a 

nanosílica, se a nanosílica fosse adicionada em grãos secos ao concreto ou 

estabilizada apenas em água ela deveria apresentar um abatimento menor que o 

concreto convencional.  
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2.3.3.2 Massa específica  

 
Para determinação da massa específica do concreto, foi seguido o procedimento 

descrito no item 2.2.2.4.2 Massa específica, deste trabalho, conforme a NBR NM 9833 

(ABNT, 2009): Concreto fresco – Determinação da massa específica, do rendimento e 

do teor de ar pelo método gravimétrico, logo em seguida, foi elaborado o Gráfico 04. 

 

Gráfico 4: Massa específica dos traços de concreto 

 
Fonte: O próprio autor 

 

O concreto convencional (C.V) apresentou a menor massa específica entre os 

traços de concreto, cerca de 2285,51 Kg/m³, já o (C.S.A 5%) apresentou uma massa 

especifica de 2296,65 Kg/m³, ou seja, em comparação com o (C.V) houve um aumento 

de aproximadamente 0,49%. O (C.S.A 8%) apresentou uma massa específica ainda 

maior se comparado com o (C.V) e com o (C.S.A 5%), seu resultado foi de 2307,80 

Kg/m³, comparado ao (C.V) obteve um aumento de 0,97%, e comparado com o (C.S.A 

5%) houve um aumento de 0,49%. 

O resultado obtido para a massa específica do concreto com sílica ativa (teores 

de 5% e 8%) comprovam aqueles observados por Tecnosil (2013) e Neto e Geyer 

(2017), pois a adição destes materiais proporcionou, redução na permeabilidade e 

porosidade se comparado ao concreto convencional. 

O (C.N 0,45%) apresentou massa específica de 2304,61 Kg/m³, comparado com 

o (C.V) houve um aumento em torno de 0,84% da massa específica, comparando com 
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o (C.S.A 5%), houve um aumento de 0,35%, já em relação ao (C.S.A 8%) não houve 

aumento e sim, uma redução na massa específica de aproximadamente 0,14%.   

O (C.N 1,0%) apresentou massa específica de 2331,67 Kg/m³, que comparado 

com o (C.V) obteve um acréscimo de mais ou menos 2,02%, comparando com o (C.S.A 

5%) apresentou um ganho em torno de 1,52%, e com o (C.S.A 8%) um ganho de 1,03%, 

já comparado com o (C.N 0,45%) obteve um ganho de 1,17% na massa específica, 

contudo o concreto que apresentou maior massa específica foi o (C.N 1,0%). 

O resultado obtido para a massa específica do concreto com nanosílica 

comprova o que foi observado nos estudos de Sobolev e Sanchez (2010, tradução 

nossa), por menor que seja a quantidade de nanosílica adicionada ao concreto mais 

densa será a mistura, reduzindo a permeabilidade e porosidade do concreto. 

 

2.3.3.3 Moldagem e cura dos corpos de prova 
 

Para moldagem e cura dos corpos-de-prova, foi seguido o procedimento descrito 

no item 2.2.2.4.3 Moldagem e cura dos corpos-de-prova, deste trabalho. 

Para cada traço de concreto foram moldados 9 corpos-de-prova, totalizando 45, 

esses após moldados, foram colocados em uma superfície horizontal livre de vibrações 

e cobertos nas suas primeiras 24h para evitar perca de água. Em seguida foram 

submersos em um tanque de água para cura, onde permaneceram até a data de 

rompimento, os corpos-de-prova foram rompidos aos 7, 14 e 28 dias de idade.  

 

2.3.3.4 Resistencia à compressão 
 

Para determinação da resistência à compressão do concreto, foi seguido o 

procedimento descrito no item 2.2.2.5.1 Ensaio de resistência à compressão, deste 

trabalho, conforme a NBR 5739 (ABNT, 2007): Concreto – Ensaio de compressão de 

corpos-de-prova cilíndricos, logo em seguida, com seus resultados foi elaborado o 

Gráfico 05. 
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Gráfico 5: Resistência à compressão dos traços de concreto 

 
Fonte: O próprio autor 

  

Conforme o Gráfico 5 acima o (C.V) foi o traço que apresentou menor resistência 

em todas as suas idades, comparado aos concretos com adições, aos 28 dias 

apresentou uma resistência de 35,61 MPa, cerca de 22,55% mais baixo que o (C.S.A 

5%), entorno de 28,92% mais baixo que o (C.S.A 8%), cerca de 7,51% menor que o 

(C.N 0,45%), e entorno de 14,01% menor que o (C.N 1,0%).  

Conforme pode ser observado na Tabela 18 abaixo, o concreto convencional 

(C.V) apresentou um ganho de resistência de aproximadamente 33,99% aos 14 dias, e 

entorno de 14,35% dos 14 dias para os 28 dias de idade. 

 

Tabela 18: Taxa de crescimento de resistências 
Traço 7 a 14 dias 14 a 28 dias 7 a 28 dias 

C.V 33,99% 14,35% 53,22% 

C.S.A 5 % 30,58% 35,41% 76,81% 

C.S.A 8 % 28,25% 13,66% 45,77% 

C.N 0,45 % 17,59% 18,75% 39,64% 

C.N 1,0 % 18,89% 14,65% 36,31% 

Fonte: O próprio autor 

 

Analisando a Tabela de taxas de crescimento de resistências, observa-se que a 

taxa apresentada pelo traço (C.S.A 5%) dos 7 a 28 dias de idades foi a maior, enquanto 

que as menores taxas foram apresentadas pelo concreto com adição de nanosilica (C.N 

0,45% e C.N 1,0%). 
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Os resultados obtidos na pesquisa experimental confirmaram as expectativas 

quanto à adição de silica ativa no concreto, uma vez que notou-se um crescimento 

significativo entre as resistências. Comparado com o concreto convencional (C.V), o 

(C.S.A 8%), foi responsável por um acréscimo de resistência aos 28 dias de 

aproximadamente 40,69%, além disso, entre as duas porcentagens de adições de sílica 

ativa nos 7 e 14 dias houve um acréscimo significativo de resistência do concreto com 

adição de 8% (C.S.A 8%) com relação ao concreto com 5% (C.S.A 5%), mas conforme 

pode ser observado na Tabela 18 a taxa de crescimento do (C.S.A 8%) dos 14 para os 

28 dias foi a menor, enquanto que para o (C.S.A 5%) obteve a maior para estas datas, 

com isso, pode ser observado na Tabela 19 que o acréscimo aos 28 dias entre esses 

dois traços não foi tão significativo sendo essa de 8,98% do (C.S.A 5%) para o (C.S.A 

8%). Esta comparação está demonstrada na Tabela 19 abaixo.  

 

Tabela 19: Acréscimo de resistência entre os traços 
 (C.V) p/ (C.S.A 5%) (C.V) p/ (C.S.A 8%) (C.S.A 5%) p/ (C.S.A 8%) 

7 dias  + 11,88% + 47,89% + 32,19% 

14 dias  + 9,02% + 41,55% + 29,84% 

28 dias + 29,09% + 40,69% + 8,98 % 

Fonte: O próprio autor 

 

Os resultados obtidos para os concretos produzidos com nanosílica (C.N 0,45%) 

e (C.N 1,0%), em relação ao (C.V) foram satisfatórios, sendo que o (C.N 1,0%) alcançou 

uma resistência de 41,41MPa (conforme Gráfico 5) e apresentou o maior acréscimo de 

resistência aos 28 dias para concretos com nanosílica, sendo responsável por um 

aumento de 16,29% em relação ao (C.V) e 7,56% com relação ao (C.N 0,45%), já com 

relação ao (C.N 0,45%) não houve um aumento significativo, cerca de 8,12% com 

relação ao (C.V).  

 

Tabela 20: Acréscimo de resistência entre os traços 
 (C.V) p/ (C.N 0,45%) (C.V) p/ (C.N 1,0%) (C.N 0,45%) p/ (C.N 1,0%) 

7 dias  + 18,63% + 30,72% + 10,16% 

14 dias  + 4,11% + 15,99% + 11,41% 

28 dias + 8,12% + 16,29% + 7,56 % 

Fonte: O próprio autor 
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Comparando os valores dos resultados experimentais entre o concreto com 

adição de sílica ativa (C.S.A 5% e C.S.A 8%) e o concreto com adição de nanosílica 

(C.N 0,45% e C.N 1,0%), nota-se que a adição de nanosílica não contribuiu 

positivamente para o crescimento da resistência à compressão do material, sendo que 

aos 28 dias de idade a resistência do (C.S.A 5%) e (C.S.A 8%) foram maiores que os 

outros traços. 

Tabela 21: Acréscimo de resistência entre os traços 
 (C.N 0,45%) p/ (C.S.A 5%) (C.N 0,45%) p/ (C.S.A 8%) 

7 dias  - 5,69% + 24,66% 

14 dias  + 4,72% + 35,97% 

28 dias + 19,40% + 30,13% 

Fonte: O próprio autor 

 

O (C.N 1,0%) em comparação com o (C.S.A 5%), conforme Tabela 22 abaixo, 

obteve maior resistência aos 7 e 14 dias de idade, mas conforme Tabela 18, o (C.N 

1,0%) apresentou a segunda menor taxa de crescimento dos 14 para 28 dias, cerca de 

14,65%, já o (C.S.A 5%), apresentou a maior taxa de crescimento para esta data, 

aproximadamente 35,41%, ou seja, aos 28 dias houve um aumento de resistência do 

(C.N 1,0%) para o (C.S.A 5%), entorno de 11,01%, o (C.S.A 8%) foi responsável por 

um aumento de 20,99% de resistência aos 28 dias do concreto em relação ao (C.N 

1,0%). 

 

Tabela 22: Acréscimo de resistência entre os traços 
 (C.N 1,0%) p/ (C.S.A 5%) (C.N 1,0%) p/ (C.S.A 8%) 

7 dias  - 14,42% + 13,13% 

14 dias  - 6,01% + 22,04% 

28 dias + 11,01% + 20,99% 

Fonte: O próprio autor 

 

Observando os valores dos resultados experimentais obtidos para cada traço de 

concreto, nota-se que a adição de sílica ativa melhorou as propriedades mecânicas do 

concreto endurecido, aumentando a sua resistência à compressão e confirmando os 

efeitos positivos da adição que já eram conhecidos.   
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A adição de nanosílica também contribui para o aumento da resistência do 

concreto convencional, contudo, em comparação com os traços produzidos com a 

adição de sílica ativa os resultados não foram satisfatórios. Esperava-se que a 

nanosílica pudesse causar um incremento ainda maior na resistência do concreto, ao 

refinar os poros da mistura.  
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3 CONCLUSÃO  

 

Adições minerais de variadas fontes vêm sendo empregadas na indústria do 

concreto, trazendo vantagens em âmbitos técnicos, econômicos e ambientais. Hoje 

alguns autores julgam essencial o emprego de materiais pozolânicos a concretos que 

necessitem de propriedades específicas que são desejáveis em determinadas 

circunstâncias e nota-se um interesse crescente sobre o uso de partículas desta 

natureza, em escala nanométrica.  

Sabe-se que o efeito da adição de sílica ativa em pó ao concreto promove 

melhorias em suas propriedades, particularmente em termos de durabilidade e 

resistência a compressão e que cada uma das diferentes formas de disponibilização da 

sílica ativa tem vantagens operacionais, e todas podem ser utilizadas com sucesso.  

Quanto aos efeitos da nanosílica adicionada ao concreto, as pesquisas 

anteriores expõem que ainda não se conhece praticamente nada, e os poucos trabalhos 

realizados produziram resultados adversos sobre o uso desta adição e não 

conseguiram chegar a uma porcentagem ideal para se obter todo o seu potencial.  

Com isso, o presente estudo tinha como objetivo comparar qual dessas adições 

é a mais benéfica para o concreto em termos de resistência à compressão. Para isso 

foi dosado um traço de concreto convencional, e a partir desse traço foram dosados 

dois traços de concreto com duas diferentes porcentagens de sílica ativa e dois traços 

de concreto com duas diferentes porcentagens de nanosílica.  

Dos resultados obtidos durante essa pesquisa, confirmou-se todos os 

observados sobre a adição de sílica ativa, que em suas diferentes porcentagens 

substituindo a massa de cimento melhorou as propriedades mecânicas do concreto 

endurecido aumentando a sua resistência à compressão e confirmando os efeitos 

positivos ao concreto que já eram conhecidos.  

Para o concreto com adição de duas diferentes porcentagens de nanossílica, 

esperava-se que esta adição pudesse causar um incremento ainda maior na resistência 

do concreto, ao se obter uma massa específica maior, ou seja, um concreto menos 

poroso e permeável, no entanto, a nanosílica da forma como foi utilizada apresentou 

um aumento de resistência se comparada ao concreto convencional, mas uma 

resistência menor com relação ao concreto com adição de sílica ativa. 

Diante dos resultados, é provável que a nanosílica, da forma como foi 

administrada ao concreto neste trabalho, apresentou pouca atividade pozolânica, cabe 
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ressaltar que esses resultados foram obtidos para a nanosílica estabilizada em aditivo 

químico superplastificante e não foi possível utilizar porcentagens maiores, pois 

acarretavam em um aumento significativo da trabalhabilidade do concreto.    

Deste modo, conclui-se que a sílica ativa em suspensão se mostrou a mais 

benéfica para este traço em estudo, mas cabe ressaltar que o emprego destas adições 

minerais ao concreto deve ser realizado após um estudo de custo x benefício que avalie 

a real contribuição desse material para a redução do custo total da edificação, já que é 

confirmado o aumento de resistência. 

Sendo assim, fica como sugestões para trabalhos futuros realizar um estudo 

sobre o custo x benefício da sílica ativa em concretos. Com relação a nanosílica seria 

interessante realizar um estudo com nanosílica em pó, com maiores teores dessa 

adição ao concreto ou também utilizar ela em conjunto com outras adições até mesmo 

com a sílica ativa e avaliar as propriedades mecânicas desse concreto. 
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