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R. TEODORO Abstract 

RESUMO 

Os materiais pozolânicos têm sido utilizados desde a antiguidade. A descoberta da sílica 

ativa como adição mineral proporcionou significativos ganhos à tecnologia do concreto. 

Agora, porém novas adições minerais de alto desempenho tem surgido, como o metacaulim 

de alta reatividade. Esse material tem apresentado bons resultados nas pesquisas 

realizadas ao longo de mais de uma década pelo grupo de estudos de durabilidade do 

concreto na UFG. O fato de concretos com metacaulim apresentarem bom desempenho 

frente a propriedades de durabilidade e resistência mecânica é controverso, uma vez que o 

teor de sílica gira em torno de 55%, o que teoricamente, resultaria em um menor volume de 

formação de C-S-H, a partir da reação pozolânica. No entanto, por ser um material muito 

fino, seu efeito físico no concreto parece ser mais proeminente, além disso, a alumina 

presente no material também produz compostos hidratados interessantes para o concreto 

endurecido. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar as alterações da estrutura 

interna do concreto com uso de três tipos diferentes de metacaulins, fabricados por uma 

mesma empresa. As principais diferenças entre eles são a finura. A área superficial 

específica, medida por BET, variou de cerca de 8 000 m²/kg a 31 000 m²/kg. Além disso, um 

deles – o mais grosso – se difere dos demais por possuir um elevado grau de pureza 

química e mineralógica. Para melhor compreender a influência do tipo de metacaulim 

utilizado, foi realizada uma ampla caracterização física, química e mineralógica dessas 

adições minerais. Foram dosados concretos com vistas a conhecer a influência das 

diferentes características dos metacaulins nas propriedades mecânicas, naquelas relativas à 

durabilidade e na microestrutura dos concretos. Os concretos com os metacaulins 

estudados apresentaram melhorias significativas na resistência à compressão, porosidade 

total, resistividade elétrica e migração de cloretos no regime não estacionário. A avaliação 

da microestrutura do concreto mostra que o metacaulim promoveu uma densificação da 

zona de transição entre a pasta e o agregado. Além disso, há indícios de nos concretos com 

metacaulim pode ocorrer a fixação de cloretos na forma de sal de Friedel. Assim, concluiu-

se que a incorporação dos diferentes tipos de metacaulim alterou significativamente as 

propriedades do concreto, com destaque positivo para as propriedades associadas à 

durabilidade, onde os benefícios do uso da adição mineral são mais pronunciados. 

Palavras-chave: Metacaulim. Concreto. Microestrutura. Durabilidade. 
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ABSTRACT 

Cementitious materials have been used since antiquity. The development of silica fume as a 

pozzolana has afforded significant improvements to concrete technology. Now, new high 

performance mineral admixtures have come to light, such as highly-reactive metakaolin. This 

material has presented great results, trough more than a decade, in researches made by the 

group of study of concrete durability of UFG. The fact of metakaolin concretes shows great 

performance towards durability and mechanical strength is controversial, once the silica 

content is about 55%, which, theoretically, would result in a smaller volume of C-S-H, from 

the pozzolanic reaction. However, as it is a very fine material, its physical effect in concrete 

seems to be more prominent, besides, the alumina that there is in metakaolin also produces 

interesting hydrated compounds. This way, the goal of the present work is to evaluate the 

changes in the microstructure of concrete using three types of metakaolin, manufactured by 

the same company. The main differences between than is their fineness. The specific 

surface area, measured by BET method, varied from about 8 000 m²/kg to 31 000 m²/kg. 

Moreover, one of them – the coarser one – differs from the other because it has a high 

chemical and mineralogical purity. In order to have a better understanding of the properties 

of the three types of metakaolin, a wide characterization of the physical, chemical and 

mineralogical properties of this mineral admixtures were carried out. Concrete mixtures were 

than prepared for the purpose of knowing the influence of the characteristics of the 

metakaolins in the mechanical and durability related properties and microstructure of the 

concrete. Metakaolin concretes studied in this work showed significant improvement in 

mechanical strength, total porosity, pore refinement, electrical resistivity and non-steady 

state chloride migration. The evaluation of concrete microstructure shows that metakaolin 

promoted a densification of interfacial transition zone between the paste matrix and 

aggregate. Furthermore, there are indications suggesting that in metakaolin concrete can 

occur the formation of Friedel’s salt. Thus, it follows that the addition of the three different 

types of metakaolin had significantly changed the properties of concrete, with positive 

highlight for the properties associated to concrete durability, in which the benefits of the 

mineral admixtures were more pronounced. 

Keywords: Metakaolin. Concrete. Microstructure. Durability. 
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Tradicionalmente, os compostos relacionados à química do cimento são escritos na forma 

de soma de óxidos. 

♦ Óxidos: 

C – CaO 

S – SiO2  

A – Al2O3  

F – Fe2O3  

K – K2O 

Na – Na2O  

M – MgO  

S – SO3  

H – H2O  

♦ Compostos do clínquer de cimento Portland: 

C3S - 3CaO.SiO2 – Silicato tricálcico ou Alita 

C2S - 2CaO.SiO2 – Silicato dicálcico ou Belita 

C3A - 3CaO.Al2O3 – Alumnato tricálcico ou Celita 

C4AF - 4CaO.Al2O3.Fe2O3 – Ferroaluminato tetracálcico ou Brownmilerita 

♦ Principais compostos da hidratação do clínquer e de reações pozolânicas: 

CH - Ca(OH)2 – Hidróxido de cálcio ou Portlandita 

C-S-H - 3CaO.2SiO2.3H2O* – Silicato de cálcio hidratado 

C6AS3H32 - 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O – Trissulfoaluminato de cálcio hidratado ou Etringita 
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C2ASH8 – 2CaO.Al2O3.SiO2.8H2O – Silicoaluminato de cálcio hidratado ou gehlenita 

hidratada ou stratlingita 

 

*A fórmula representa uma composição teórica, de acordo com o balanço estequiométrico da reação 

de hidratação, a relação Ca/Si pode ser diferente. 
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CAPÍTULO 1  
INTRODUÇÃO 

O concreto é o material de construção mais consumido no mundo todo. Isso fez com que 

muitos pesquisadores voltassem suas atenções a este material estrutural na busca da 

compreensão de suas propriedades macro e microestruturais, e ainda, mais recentemente, 

suas características nanoestruturais. Ele é essencialmente definido pela composição de um 

aglomerante (neste caso, cimento Portland), água, juntamente com um ou mais tipos de 

agregados miúdo e graúdo. 

Nos últimos anos, um grande salto foi dado quanto ao desempenho da tecnologia do 

concreto. Isto foi possível graças ao advento dos aditivos químicos, que possibilitaram 

atingir propriedades nunca antes alcançadas. Há quem diga que os aditivos – em especial 

os plastificantes e os polifuncionais - são o quinto componente básico do concreto (após 

cimento, água, agregados miúdo e graúdo), dado o seu amplo uso nos dias atuais. Além 

disso, a introdução das adições minerais ao cimento e ao concreto também foi 

preponderante para o desenvolvimento da tecnologia do concreto moderna, principalmente 

no que se refere à durabilidade das estruturas de concreto. 

As adições minerais são conhecidas das civilizações gregas, romanas e egípcias desde 

muito antes do desenvolvimento do cimento Portland. Esses povos já utilizavam pozolanas 

naturais como cinzas vulcânicas que, quando misturadas à cal, produziam compostos com 

propriedades cimentantes. Em locais onde não haviam as pozolanas naturais, a partir de 

evidências datadas de cerca de 2000 a.C. na ilha de Creta, na Grécia, foi observado que 

argilas calcinadas foram adicionadas à argamassa de cal (LEA, 19701 apud MALHOTRA; 

MEHTA, 1996). Mas foi somente mais tarde que o termo pozolana passou a ser utilizado, 

em razão do material proveniente das cinzas da erupção vulcânica do Monte Vesúvio 

extraído em Pozzuoli, na Itália (BLEZARD, 2004). 

Apesar de já terem sido utilizadas empiricamente há muitos anos, as adições minerais, 

como são conhecidas nos dias de hoje surgiram há muito menos tempo. No Brasil, não é 

comum o uso de pozolanas naturais como cinzas vulcânicas e tufos vulcânicos. Assim, 

subprodutos industriais como escória de alto forno, cinza volante e sílica ativa são 

largamente utilizados. Cerca de 95% da escória granulada de alto-forno gerada no Brasil é 

                                                
1 LEA, F. M. The chemistry of cement and concrete. Chemical Publishing Company Inc. 1971, p.1-
10. 
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destinada à indústria de cimento e concreto (SILVA, 2010). Também é possível encontrar 

argilas calcinadas, cinza da casca de arroz e metacaulim que possuem um uso mais restrito 

nos cimentos e concretos. Malhotra e Mehta (1996) predisseram que concretos sem o uso 

de adições minerais seriam exceções à regra num futuro próximo. 

A maior parte das pozolanas e materiais cimentantes são utilizados como adições minerais 

na composição do cimento Portland. No Brasil, o primeiro uso de escória de alto forno em 

adição ao cimento data de 1952. Em 1964 e 1965, tem-se registro do uso esporádico de 

pozolanas como cinza volante e argila calcinada em obras no Brasil, mas foi em 1969 que 

efetivamente começaram a ser produzidos os cimentos com adição de pozolanas 

(BATTAGIN, 2011). 

Em 1966 foi criada a norma brasileira EB-208, atual NBR 5735 – Cimento Portland de alto 

forno, que permitia teores de 25% a 65% de escória em substituição ao clínquer. Atualmente 

os teores prescritos pela última versão da referida norma, de 1991, são de 35% a 70% de 

escória e 5% de material carbonático. No ano de 1974 foi publicada a EB-758, atualmente 

conhecida como NBR 5736 – Cimento Portland Pozolânico, que permitia de 10% a 40% de 

pozolana em substituição à parte do clínquer no cimento. A versão atual desta norma, de 

1991, estabelece valores de 15% a 50% de pozolana (BATTAGIN; BATTAGIN, 2010). 

Criada em 1937, a EB-1, primeira norma de cimento brasileira, atualmente conhecida como 

NBR 5732 – Cimento Portland Comum, sofreu alteração em 1977, que permitiu a adição de 

até 10% de escória ao cimento Portland. Em 1988 foi acrescentado ao texto da referida 

norma o limite de 10% de pozolana e 5% de material carbonático. Já em 1991, os teores 

foram reduzidos para 5% para qualquer uma das adições. No mesmo ano foi criada a NBR 

11578 – Cimento Portland Composto, que estabeleceu o limite de 6% a 34% de escória e 

até 10% de material carbonático, para o cimento tipo E, de 6% a 14% de pozolana e até 

10% de material carbonático para o tipo Z, e por fim de 6% a 10% de material carbonático 

para o tipo F (BATTAGIN; BATTAGIN, 2010). 

São vários os benefícios do uso das adições minerais, sejam eles econômico-ambientais 

como a redução da emissão de CO2 em razão da substituição do clínquer por um material 

de menor custo e processado com baixa energia, o reaproveitamento de resíduos e 

subprodutos de outros processos fabris, a economia de energia para produção do clínquer e 

a redução do volume de extração das jazidas naturais, ou técnicos, sobretudo relacionados 

à durabilidade das estruturas de concreto. Tais vantagens são expressas pelo número cada 

vez maior de pesquisas envolvendo o uso dos diversos materiais pozolânicos e cimentícios 

no concreto de cimento Portland. Muitos pesquisadores estudaram os materiais pozolânicos 



D0127C16: Avaliação das caraterísticas de diferentes metacaulins e sua influência na estrutura interna ... 28 

R. TEODORO Capítulo 1 

e cimentantes tais como a escória de alto forno e cinza volante, principalmente devido à 

grande disponibilidade destes materiais. 

A escória de alto forno é um resíduo da produção do ferro-gusa. Ela sai do forno em altas 

temperaturas e, como em geral é resfriada bruscamente, os íons não conseguem se 

organizar, formando então uma estrutura amorfa (não-cristalina). O processo de 

resfriamento brusco faz com que o material resultante se apresente na forma de grãos com 

cerca de 5 mm de diâmetro, sendo conhecido como escória granulada de alto forno. No 

entanto, para que a escória seja reativa, é necessária uma moagem até que se obtenha 

grãos menores que 45 µm (MALHOTRA; MEHTA, 1996). A área específica (Blaine) fica 

entre 350 m²/kg e 600 m²/kg. Sua composição é semelhante à do cimento Portland, ou seja, 

basicamente, silicoaluminatos de cálcio e, por isso, é considerada um material cimentante. 

Isto é, assim como o cimento Portland, a escória reage com a água, mas de forma bastante 

lenta. Em condições de elevado pH, como no interior do concreto, a reação de hidratação é 

acelerada (JOHN, 1995;  LOTHIA; JOSHI, 1995;  SIDDIQUE; KHAN, 2011). 

A cinza volante é um subproduto resultante da queima do carvão mineral. É uma pozolana, 

em geral, de natureza silico-aluminosa, com baixo teor de cálcio e predominantemente 

amorfa. É possível a ocorrência de cinzas volantes contendo uma fração cristalina e com 

maiores teores de cálcio, o que lhe conferiria características cimentantes semelhantes à da 

escória, porém não é comum a ocorrência deste tipo no Brasil. A cinza volante possui 

partículas esféricas da ordem de 1 μm a 100 μm, com diâmetro médio de 20 μm e área 

específica (Blaine) em torno de 300 m²/kg a 600 m²/kg. Em termos de reatividade química, a 

cinza volante apresenta um índice de atividade pozolânica, medido pelo método de Chapèlle 

modificado, de cerca de 500 mg Ca(OH)2/g (LOTHIA; JOSHI, 1995;  MALHOTRA; MEHTA, 

1996;  ADAMIEC; BENEZET; BENHASSAINE, 2008;  HOPPE FILHO, 2008;  SIDDIQUE; 

KHAN, 2011).  

De maneira geral, as pozolanas comuns e os materiais cimentantes melhoram uma série de 

propriedades no concreto. No estado fresco, promovem uma diminuição do calor de 

hidratação – visto que substituem parte do clínquer – e propiciam um aumento da coesão do 

concreto, além da possibilidade de redução da relação água/cimento até certos teores de 

adição. Em razão do seu efeito de densificação da matriz cimentícia, pelo efeito fíler e 

reação pozolânica, pode-se destacar o aumento das propriedades mecânicas em idades 

avançadas e melhorias das propriedades de durabilidade de uma forma geral. 

Existem também as adições minerais de alto desempenho, comumente chamadas de 

superpozolanas. Basicamente, são adições minerais com altos teores de sílica e/ou alumina, 
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com alto grau de amorficidade, e elevada finura, o que as torna altamente reativas. Essas 

adições são mais recentes que as pozolanas comuns no contexto da tecnologia do concreto, 

e seu uso tem aumentado cada vez mais. Entre as principais superpozolanas, destacam-se 

a cinza da casca de arroz, sílica ativa e o metacaulim. 

Muitas pesquisas têm sido realizadas nas últimas décadas para compreender as 

características desses materiais e seus efeitos nas propriedades do concreto de cimento 

Portland. Grande parte das pesquisas enfoca a sílica ativa e cinza da casca de arroz. Por 

outro lado, ainda existe um número reduzido de estudos aprofundados sobre as 

características físicas, químicas e mineralógicas do metacaulim, bem como o entendimento 

dos fatores intervenientes às propriedades no estado fresco e no estado endurecido dos 

concretos de cimento Portland. 

O metacaulim é uma adição mineral relativamente nova e vem despertando o interesse de 

pesquisadores no mundo inteiro, nos últimos anos, devido aos excelentes resultados que 

vem alcançando. Na Universidade Federal de Goiás (UFG), em particular, trabalhos de 

pesquisa envolvendo o metacaulim já ocorrem há mais de uma década. Cabe salientar, na 

UFG, uma linha de pesquisa em durabilidade de concretos com adições minerais, que foi 

implantada no início dos anos 2000, tendo resultado em várias dissertações de mestrado ao 

longo dos anos. Dentre as principais pesquisas, podem ser destacados os trabalhos de 

mestrado de Castro (2003), Ferreira (2013) e Perim (2013), que avaliaram concretos com 

adições minerais sujeitos à carbonatação; de Ferreira (2003) e Oliveira A. (2007), que 

estudaram o comportamento de concretos com adições minerais frente ao ataque por 

cloretos; de Braun (2003), que avaliou consequências das condições de moldagem e cura 

no concreto de cobrimento; de Paula Couto (2003), que estudou a influência da cura na 

qualidade do concreto de cobrimento contendo adições minerais; de Galvão (2004), que 

pesquisou argamassas de reparo estrutural contendo adições minerais; e de Mendes 

(2009), que estudou os mecanismos de transporte de massa em concretos com adições 

minerais. Além das dissertações de mestrado, houveram ainda diversos trabalhos de 

iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso, como o trabalho de Santos, Monteiro 

e Silva Junior (2012), que estudou concretos com metacaulim frente ao ataque por cloretos, 

realizado em cooperação com o trabalho de Figueiredo (2011), aluno intercambista da 

Universidade de Aveiro, de Portugal, que desenvolveu uma dissertação de mestrado no 

mesmo tema.  

Os resultados dessas pesquisas levaram à formulação da hipótese deste trabalho de que o 

bom desempenho global do metacaulim ocorre em grande parte devido à sua elevada finura 

e, consequentemente, devido ao efeito fíler no concreto, uma vez que é uma adição mineral 
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com menor teor de sílica, em comparação com as adições minerais essencialmente 

silicosas como a sílica ativa e cinza de casca de arroz. Tal fato, teoricamente, resultaria em 

um menor volume de formação de C-S-H (composto mais nobre da pasta de cimento 

hidratada), decorrente de ação pozolânica. No presente trabalho, parte-se para estudar três 

diferentes tipos de metacaulim de alta reatividade, com diferentes características químicas e 

físicas. Dessa forma, tem-se como expectativa que, além do efeito fíler, estes materiais se 

apresentem muito bem em relação à atividade pozolânica e também à capacidade de 

fixação de cloretos na forma de sal de Friedel, o que daria aos materiais um perfil químico 

de atuação também muito interessante, certamente tornando o metacaulim um constituinte 

de muito interesse para a formulação dos concretos de ultra alto desempenho. 

1.1 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal investigar a capacidade de alteração da estrutura 

interna do concreto de cimento Portland produzido com três diferentes tipos de metacaulim 

de alta reatividade, seja por ação física (efeito fíler) ou por ação química (pozolânica). A 

partir dessa investigação, o trabalho se propõe a relacionar os aspectos da estrutura interna 

do concreto com suas propriedades mecânicas, elásticas e de durabilidade. 

São objetivos específicos do trabalho: 

♦ aprofundar-se nas características físicas, químicas e mineralógicas dos três tipos 

de metacaulim de alta reatividade, avaliando a morfologia das partículas e 

aspectos gerais associados à sua finura, bem como sua atividade pozolânica, 

analisando a relação dessas características dos metacaulins com as 

características microestruturais dos concretos; 

♦ correlacionar os principais aspectos da estrutura interna dos concretos modificados 

com os metacaulins de alta reatividade, como a porosidade, por exemplo, com as 

propriedades mecânicas e elásticas dos concretos; 

♦ aferir a melhoria de propriedades associadas à durabilidade, de concretos com os 

diferentes metacaulins de alta reatividade, aprofundando-se na elucidação dos 

mecanismos de proteção baseados na análise da estrutura interna, na avaliação 

das propriedades de transporte de massa no concreto e na obtenção de 

parâmetros de desempenho associados à durabilidade. 
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1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O capítulo 1 faz uma introdução ao tema da dissertação, com uma breve contextualização 

acerca das adições minerais de uma forma geral, abordando desde a sua gênese nos 

tempos mais antigos até a chegada daquelas mais modernas. Nesta seção também estão 

descritas as hipóteses e justificativa que motivaram esta pesquisa. Ao fim do capítulo são 

apresentados os objetivos e a estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 tem-se uma revisão da literatura acerca do metacaulim de alta reatividade, 

contemplando o processo de produção do material, bem como suas características 

químicas, mineralógicas e físicas, na sequência tem-se uma análise dos mecanismos de 

ação do metacaulim no concreto. Ainda nesse capítulo são apresentadas alterações 

proporcionadas pelo metacaulim em algumas propriedades do concreto tais como 

propriedades mecânicas e associadas à durabilidade. 

O capítulo 3 abrange os materiais e métodos que foram utilizados no programa 

experimental. Nele são apresentadas as variáveis adotadas nesta pesquisa, bem como os 

materiais utilizados. Além disso, são apresentados os critérios de dosagem dos concretos 

estudados e também os métodos utilizados para caracterização tanto dos metacaulins 

enquanto materiais individuais, quanto dos concretos no estado endurecido.  

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos por esta pesquisa, além da análise 

estatística a qual os dados foram submetidos. Esse item também contempla a discussão 

desses resultados. 

No último capítulo, tem-se a conclusão acerca dos resultados obtidos, bem como as 

considerações finais e sugestões para pesquisas futuras. Por fim, estão presentes as 

referências bibliográficas que foram consultadas e citadas ao longo do texto. Ao final do 

trabalho são apresentados os apêndices contendo os dados brutos e individuais obtidos no 

programa experimental e anexos contendo informações complementares. 

 



 

R. TEODORO  

CAPÍTULO 2  
REVISÃO DE LITERATURA 

O histórico de uso das adições minerais de alto desempenho se confunde com o da sílica 

ativa (SA). A primeira utilização desta adição que se tem relato foi em 1952, pelo 

pesquisador norueguês Bernhardt2. No entanto, foi somente na década de 1970 que este 

material começou a ser efetivamente utilizado como adição mineral ao concreto. Desde 

então, a sílica ativa foi rapidamente difundida no meio técnico, tendo suas vantagens grande 

reconhecimento, sobretudo para os concretos de alto desempenho. Com o passar dos anos, 

inúmeros pesquisadores buscaram estudar esse novo material que trazia significativas 

melhorias ao concreto (AÏTCIN, 2000). No Brasil, na década de 1990, a sílica ativa foi alvo 

de importantes trabalhos. Como consequência das pesquisas e devido à demanda do meio 

técnico, seus requisitos foram estabelecidos pela NBR 13956 -  Sílica ativa para uso com 

cimento Portland em concreto, argamassa e pasta, publicada inicialmente em 1997. 

Recentemente, em 2012, essa norma foi revisada (ABNT, 2012b). 

Outras pozolanas altamente reativas surgiram com o tempo, como a cinza da casca de arroz 

(CCA), que começou a ser investigada para uso como adição mineral nos anos 1970. No 

entanto, foi somente a partir da década de 1980, com o aprimoramento do concreto de alto 

desempenho, que a cinza da casca de arroz passou a ser efetivamente estudada a fim de 

obter uma elevada pozolanicidade. Com combustão controlada, isto é, em específicas 

condições de temperatura e tempo de queima, além da utilização do forno adequado, é 

possível obter cinzas de casca de arroz de alta pozolanicidade. Por essa razão, grande 

parte das pesquisas que envolvem a CCA esbarram na questão da queima da casca de 

arroz. No Brasil, por muito tempo não existiu produção industrial de cinza de casca de arroz 

de alta reatividade, devido às dificuldades intrínsecas ao processo (DAFICO, 2001). Ainda 

não existe uma norma para especificação da cinza de casca de arroz como adição mineral 

no Brasil. 

Além da sílica ativa e de sua derivação como nanossílica, e da cinza de casca de arroz, 

tem-se o metacaulim compondo o rol das adições minerais de alto potencial reativo, que são 

consideradas pozolanas de alta capacidade de transformação da pasta de cimento e da 

estrutura interna do concreto, com significativos benefícios em termos de propriedades 

mecânicas e de propriedades ligadas à durabilidade. Tendo em vista os objetivos do 

                                                
2 BERNHARDT, C. J. SiO2 – Dust as admixture to cement. Betongen Idag, p. 29-53, 1952. 
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presente trabalho, a seguir são detalhados aspectos gerais do metacaulim, em especial 

aqueles associados ao metacaulim de alta reatividade, bem como a sua interação na pasta 

de cimento e o seu desdobramento em relação ao concreto e suas propriedades. 

2.1. METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE 

O termo argila se aplica aos minerais de granulometria fina e, essencialmente, compostos 

por silicatos em combinação, principalmente, com alumínio e/ou ferro, podendo conter 

outros elementos alcalinos e alcalino-terrosos. Os resultados dessas combinações são os 

argilominerais, como a caulinita, haloisita, montmorilonita, vermiculita, ilita, esmectita e 

vários outros. Dentre eles, o argilomineral mais recorrente na Terra é a caulinita, que pode 

ser encontrada nos depósitos de caulim e nas argilas cauliníticas (SOUZA SANTOS, 1963;  

FAHRENHOLTZ, 2008). 

O Brasil, possui grandes reservas de caulim, que podem ser classificadas em depósitos 

primários ou depósitos secundários, dependendo da formação geológica da caulinita – em 

geral decorrente do processo de decomposição do feldspato. Grande parte desses 

depósitos ocorrem na região norte, onde se concentram a maior parte das empresas de 

beneficiamento do mineral, no entanto, outras jazidas menores, porém, não menos 

importantes, também são exploradas em outras regiões do país (SOUZA SANTOS, 1989). 

Em 2008, a extração de caulim atingiu cerca de 2,5 milhões de toneladas, tendo-se uma 

estimativa, para 2015, de uma extração da ordem de 3,5 milhões de toneladas do material 

para beneficiamento (BRASIL, 2010). A maior parte do caulim extraído no país é destinado 

às indústrias de papel, onde ele é utilizado como cobertura e preenchimento, para os fins de 

branqueamento e uniformidade do papel. Outros usos são em cerâmicas, materiais 

refratários, indústria da borracha, indústria de tintas e para produção do metacaulim (LUZ et 

al., 2005). 

No Brasil, o primeiro registro do uso de argila caulinítica calcinada foi na construção da 

barragem da usina hidroelétrica de Jupiá, na divisa entre os Estados de São Paulo e Mato 

Grosso do Sul, no ano de 1962 (PERA, 2001). Nesta obra, a argila calcinada foi utilizada no 

concreto massa com vistas à prevenção de reação álcali-agregado. Posteriormente, a 

adição mineral se mostrou eficiente para reduzir a temperatura do concreto e aumentar a 

resistência à compressão, além disso gerou economia significativa à obra (BARATA, 1998). 

Além de Jupiá, outras obras de grande vulto como as barragens de Ilha Solteira e Capivara 

(em São Paulo), de Água Vermelha (em Minas Gerais) e de Tucuruí (no Pará), também 

tiveram a argila calcinada incorporada ao concreto (SAAD; ANDRADE; PAULON, 1982). 
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Durante as décadas de 1970, 1980 e início da década de 1990, algumas indústrias 

cimenteiras incorporaram argila calcinada ao cimento Portland pozolânico (ZAMPIERI, 

1993). Atualmente, grande parte das indústrias de cimento utiliza subprodutos de outros 

processos industriais, como, por exemplo, a cinza volante, subproduto da produção da 

queima do carvão mineral, e a escória de alto forno, subproduto da produção do ferro gusa, 

em substituição parcial do clínquer. Os aspectos econômicos, de sustentabilidade (com o 

reaproveitamento de resíduos industriais) e técnicos (na obtenção de propriedades 

especiais do cimento) justificam e motivam o uso desses materiais como adição ao cimento 

Portland. 

2.1.1. Processo de produção 

O metacaulim de alta reatividade, ou simplesmente metacaulim, como será denominado 

nesta dissertação doravante, é uma adição mineral de alta reatividade obtida a partir da 

calcinação de argilas essencialmente constituídas pelo argilomineral caulinita. Basicamente, 

existem duas fontes de matéria-prima para a obtenção da caulinita, uma delas é a extração 

de depósitos de argilas cauliníticas e/ou de caulins de alta pureza; a outra é por meio da 

utilização dos resíduos cauliníticos da indústria de branqueamento de papel, que, por sua 

vez, utiliza o caulim como matéria-prima. Em linhas gerais, qualquer argila caulinítica 

calcinada pode ser designada como metacaulim. No entanto, existem metacaulins com 

maior e menor reatividade, que dependem de sua composição química, mineralogia e 

características físicas, que são alterados no processo de produção, em especial nas 

operações de queima e resfriamento, e na moagem. 

A produção do metacaulim inicia-se com a extração do caulim na jazida. Em seguida, ainda 

no local da jazida, o material é beneficiado a fim de se retirar dele a maior quantidade 

possível de impurezas e de promover uma seleção granulométrica, evitando grãos muito 

grossos. Em geral, um caulim deve possuir pelo menos 50% de caulinita, considerando-se, 

abaixo desse teor, inviável sua exploração para produção de metacaulim. O caulim 

beneficiado passa por um processo de secagem ao ar para diminuir a umidade e, em 

seguida, é levado ao forno (rotativo) para calcinação (LACERDA, 2005;  ROCHA, 2005).  

A calcinação tem importância capital na qualidade do metacaulim de alta reatividade. A 

temperatura de calcinação do caulim é definida em função da temperatura ótima de 

desidroxilação da caulinita, isto é, a temperatura em que o argilomineral irá se dissociar da 

água. Em geral essa temperatura varia entre 600°C e 800°C, dependendo da umidade, teor 

de caulinita e dimensão das partículas in natura. Tais limites de temperatura são 

imprescindíveis, uma vez que a desidroxilação não irá ocorrer abaixo de cerca de 550°C, 
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assim como acima de 850°C poderá ocorrerá a recristalização do metacaulim na forma de 

espinélio Si/Al, mulita e/ou sílica cristalina (MURAT; COMEL, 1983;  MURRAY, 1999;  

OLIVEIRA, C., 2007;  SIDDIQUE; KHAN, 2011;  RASHAD, 2013).  

Além disso, o tempo de permanência no forno é dependente do teor de umidade do 

material, em média são necessárias de 1 a 3 horas de permanência em fornos rotativos. 

Outra opção é a utilização de forno de leito fluidizado, que torna o processo 

consideravelmente mais rápido, no entanto sua operação eleva os custo de produção 

(COOK, 19863 apud OLIVEIRA, C., 2007). Após a calcinação, o metacaulim é resfriado 

bruscamente por jatos de ar frio até atingir temperatura em torno de 100°C a 200°C para 

que se alcance uma maior desordem na organização atômica. 

Diferentemente de outras adições minerais, que não precisam ser moídas, como a sílica 

ativa e cinza volante, o metacaulim deve ser submetido à moagem após a calcinação, a fim 

de obter partículas com dimensões menores e uma maior área especifica. Além da 

moagem, o metacaulim passa por um processo denominado micronização, que consiste em 

reduzir ainda mais o diâmetro das partículas (ROCHA, 2005). A figura 2.1 mostra uma visão 

geral de uma fábrica de metacaulim, na qual é possível observar os fornos rotativos para a 

calcinação da caulinita. 

Figura 2.1 – Visão geral de uma fábrica de metacaulim, adaptada pelo autor (Cortesia: Metacaulim do Brasil). 

 

                                                
3 COOK, D. J. Calcined clay, shale and other soils. In: SWAMY, R. N. (ed.) Cement Replacement 
Materials. Concrete Technology and Design: v. 3, London, Surrey University Press, 1986. 
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Cabe ressaltar ainda que, na maior parte das vezes (em especial se tratando do produto 

comercial brasileiro), o metacaulim não é um rejeito de outro processo industrial, como são a 

sílica ativa, a cinza de casca de arroz, a cinza volante e a escória de alto forno, por exemplo, 

onde nem sempre é possível alterar características das adições minerais intencionalmente. 

Isso faz com que o controle da qualidade do metacaulim seja mais eficiente, visto que é 

possível controlar de forma mais precisa as características do produto final (BROOKS; 

MEGAT JOHARI, 2001;  JUSTICE; KURTIS, 2007). 

2.1.2. Características químicas e mineralógicas 

Do ponto de vista do arranjo atômico, a caulinita é o mais simples dos argilominerais, visto 

que possui uma estrutura atômica cristalina e bem organizada, em folhas. Tetraedros 

contendo um átomo de silício no centro e quatro átomos de oxigênio nos vértices (figura 

2.2.a) se ligam a octaedros que possuem um átomo de alumínio no centro e átomos de 

oxigênio e hidroxilas nos vértices (figura 2.2.b), formando uma estrutura em folhas (camadas 

ou lamelas) com os tetraedros na parte superior e os octaedros na parte inferior da folha 

(figura 2.2.c) - estrutura difórmica (duas folhas), constituída de um tetraedro de sílica e um 

octaedro de alumínio (folha de gibsita) que se alternam formando a estrutura do material, 

cuja distância interplanar basal é da ordem de 7,2 Å (SOUZA SANTOS, 1989). As ligações 

intramoleculares, ou seja, entre os tetraedros e os octaedros, são fortes – ligações 

covalentes. Já as ligações entre as moléculas (folhas) de caulinita são mais fracas, por 

forças de van der Waals, que pode fazer com que sejam rompidas com excesso de água ou 

força mecânica (GRIM, 1962;  SOUZA SANTOS, 1963;  FAHRENHOLTZ, 2008). 

A fórmula química que representa a caulinita é Al2Si2O5(OH)4, (ou Al2O3.2SiO2.2H2O, na 

fórmula mineralógica). Assim, apresenta uma composição teórica4 de 46,5% de sílica, 39,5% 

de alumina e 14,0% de água combinada (MACKENZIE, 1959;  SOUZA SANTOS, 1989;  

LUZ et al., 2005). 

Com a calcinação, ocorre a desidroxilação, isto é, a saída da água de constituição da 

caulinita, desordenando sua estrutura cristalina. Assim, se transforma em metacaulinita, ou 

metacaulim, cuja fórmula química é Al2Si2O7 (ou Al2O3.2SiO2, na fórmula mineralógica, e AS2 

em notação utilizada na química do cimento). A composição química teórica5 do metacaulim 

é de 45,9% de alumina e 54,1% de sílica. Porém estes teores irão variar de acordo com a 

matéria prima utilizada, bem como com a presença de impurezas. Podem ocorrer como 

impurezas o quartzo e a caulinita em suas formas cristalinas, bem como outros minerais 
                                                
4 Calculada pela massa molecular da caulinita e seus elementos constituintes. 
5 Calculada pela massa molecular da metacaulinita e seus elementos constituintes. 
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oriundos da jazida (BARATA, 2007;  SIDDIQUE; KHAN, 2011;  RASHAD, 2013). A NBR 

15 894-1 -	Metacaulim para uso com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta - 

Parte 1: Requisitos (ABNT, 2010a) estabelece os requisitos químicos para o metacaulim, 

que estão apresentados na tabela 2.1. 

Figura 2.2 – a) Representação esquemática do tetraedro de Si-O. b) Representação esquemática do octaedro de 

Al-O. c) Representação esquemática da estrutura atômica da caulinita – adaptado pelo autor (GRIM, 1962;  

FAHRENHOLTZ, 2008). 

 

Apesar de ser relevante, a composição química por si só é incapaz de aferir a reatividade do 

metacaulim. Suas características mineralógicas e sua estrutura atômica são essenciais para 

determinar a pozolanicidade do material. 

Tabela 2.1 – Requisitos químicos do metacaulim, de acordo com a NBR 15 894-1 (ABNT, 2010a). 

Parâmetro Limite 

SiO2 (%) ≥ 44,0 e ≤ 65,0 

Al2O3 (%) ≥ 32,0 e ≤ 46,0 

CaO + MgO (%) ≤ 1,5 

SO3 (%) ≤ 1,0 

Na2O (%) ≤ 0,5 

Na2O eq. (%) ≤ 1,5 

Perda ao Fogo (%) ≤ 4,0 

Em geral, no processo de produção busca-se atingir um maior nível de desordem cristalina, 

isto é uma maior amorficidade. A calcinação em elevadas temperaturas promove a quebra 

da estrutura cristalina da caulinita, fazendo com que o metacaulim tenha uma estrutura com 

um nível mais alto de desordem atômica. Se o metacaulim fosse resfriado lentamente, os 
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átomos seriam capazes de reordenar sua estrutura e buscariam voltar às suas estruturas 

cristalinas originais. No entanto, como tal recristalização não é desejável, adição mineral é 

bruscamente resfriada para que a estrutura desordenada (amorfa) seja alcançada (pelo 

mesmo em parte do material). Tem-se, dessa forma, um estado de maior desequilíbrio 

físico-químico, o que torna o metacaulim mais reativo em ambientes de pH alto, como no 

concreto. Em geral, sua mineralogia é composta de sílica e alumina amorfas, podendo ter de 

1% a 2% de impurezas cristalinas como quartzo, feldspato e/ou titânia (dióxido de titânio), 

dentre outros minerais, o que vai depender da pureza da matéria prima, bem como do 

processo de calcinação (ZAMPIERI, 1993;  MALHOTRA; MEHTA, 1996).  

Desta feita, uma característica relevante para o uso do metacaulim como adição mineral é a 

sua atividade pozolânica, que consiste na capacidade de interação química da adição 

mineral com o hidróxido de cálcio ou com compostos de cálcio da pasta de cimento, 

convertendo-os em silicatos, aluminatos e silico-aluminatos de cálcio hidratados (como se 

discute no subitem 2.2.2). Para quantificar a atividade pozolânica existem ensaios diretos e 

indiretos. Os ensaios indiretos prescritos na norma brasileira, em linhas gerais, utilizam a 

resistência à compressão de argamassas contendo cimento e metacaulim ou cal e 

metacaulim como parâmetro. Já os métodos diretos baseiam-se na essência da reação 

pozolânica, pois, medem a quantidade de hidróxido de cálcio que a pozolana consome na 

reação. Um dos parâmetros da avaliação direta, prescrito na NBR 15 984-1 (ABNT, 2010a), 

estabelece que o índice de atividade pozolânica obtido por fixação de hidróxido de cálcio 

seja, no mínimo, igual a 750 mg Ca(OH)2/g para o metacaulim de alta reatividade. Na 

referida norma são prescritos, também, os parâmetros para métodos indiretos. 

2.1.3. Características físicas 

Algumas das principais características que diferenciam um metacaulim comum de um 

metacaulim de alta reatividade são as características físicas, sobretudo a finura. Este 

parâmetro, por sua vez, pode ser representado de duas maneiras: por meio da área 

específica e do resíduo na peneira de abertura 45 μm, de acordo com a NBR 15 894-1 

(ABNT, 2010a). Existem ainda outros métodos de análise física de materiais em pó que 

permitem a avaliação das dimensões dos grãos, tal como a granulometria. 

A área específica, medida por BET6, típica de um metacaulim de alta reatividade situa-se na 

faixa de 15 000 m²/kg a 25 000 m2/kg. Em geral, apresenta um teor de material residual na 

                                                
6 O método BET (BRUNAUER; EMMETT; TELLER, 1938) é uma técnica utilizada para medir área 
específica de materiais sólidos, baseia-se na adsorção de nitrogênio, mais detalhes sobre a técnica 
estão no item 3.5.1.1. 
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peneira de abertura 45 μm da ordem de 0,5% a 3,5%. Além disso, as partículas apresentam 

um diâmetro médio em torno de 1,0 μm a 2,0 μm, dependendo da finura (MALHOTRA; 

MEHTA, 1996;  BARATA, 1998;  ROCHA, 2005). 

A NBR 15 894-1 (ABNT, 2010), que trata dos requisitos para o metacaulim de alta 

reatividade, estabelece que o resultado da finura por meio do resíduo na peneira 45 μm não 

deve superar 10%. Ela estabelece, ainda, os requisitos para a área específica, cujo valor 

mínimo deve ser igual a 15 000 m²/kg, medido pelo método BET (ABNT, 2010a). A norma 

não traz requisitos referentes às dimensões da partícula. 

2.2. MECANISMOS DE AÇÃO DO METACAULIM NA MICROESTRUTURA DO 
CONCRETO 

As adições minerais, sobretudo aquelas de elevada reatividade, basicamente atuam sob 

duas formas na pasta de cimento. A primeira delas é a ação física, em que as partículas da 

adição – centenas de vezes menores que o grão de cimento – circundam os grãos de 

cimento e preenchem os espaços vazios. A outra é a ação química, que representa os 

efeitos das reações pozolânicas, das quais resultam os compostos hidratados semelhantes 

aos da hidratação do cimento Portland. Neste item, esses mecanismos serão discutidos, 

dando enfoque ao que ocorre com o metacaulim. 

2.2.1. Ação física do metacaulim na estrutura interna do concreto 

Ao nível macroscópico, pode-se considerar que o concreto é composto por duas fases bem 

separadas: pasta de cimento e agregados. No entanto, ao analisar sua microestrutura7, é 

possível perceber que esta é consideravelmente mais complexa. Assim, além das duas 

fases mencionadas, considera-se que existe uma terceira: a interface entre a pasta de 

cimento e o agregado, também conhecida como zona de transição. Isto se dá em razão da 

discrepância que existe entre as características da pasta desta região de transição e aquela 

mais afastada do agregado. Esta zona de transição compreende uma faixa, de cerca 10 µm 

a 50 µm, de pasta de cimento no entorno do agregado (mais evidenciada ao redor do 

agregado graúdo) (MEHTA; MONTEIRO, 2006). Dentro desse contexto, para que se possa 

aprimorar e melhorar algumas das características e propriedades do concreto, deve-se 

modificar uma ou mais das três fases presentes. Em geral, pouco pode ser feito com o 

agregado ao nível microestrutural, visto que depende da formação geológica da rocha. 

Então, deve-se buscar melhorias nas outras duas fases, isto é, na pasta de cimento e na 

                                                
7 Microestrutura refere-se às estruturas observadas em escala micrométrica (10-6 m). 
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zona de transição. Nesse sentido, as adições minerais, de maneira geral, promovem 

melhorias nessas duas fases. 

As características físicas do metacaulim exercem grande influência na sua reatividade, e 

assim como outras adições minerais – como a sílica ativa e cinza de casca de arroz – trata-

se de um material significativamente mais fino que o cimento Portland. Dessa forma, quando 

adicionado ao concreto, ainda no estado fresco, cada grão de cimento é cercado por 

milhares de partículas da pozolana, efeito esse denominado de efeito fíler (ou microfíler). 

Além disso, as pequenas partículas da adição mineral criam pontos de nucleação para 

precipitação dos compostos formados nas reações de hidratação do cimento. Assim, em 

conjunto com a reação pozolânica, ocorrerá um preenchimento dos espaços vazios, fazendo 

com que haja uma maior densificação da pasta (MEHTA; AÏTCIN, 1990;  WILD; KHATIB; 

JONES, 1996;  ISAIA; GASTALDINI; MORAES, 2003;  JUSTICE; KURTIS, 2007). 

Essa densificação da pasta ocorre também e, principalmente, pois, o efeito fíler se dá de 

forma mais pronunciada na zona de transição, na interface entre a pasta e o agregado. Os 

grãos de cimento – que possuem da ordem de 10 µm a 15 µm de diâmetro – não 

conseguem formar uma ligação plena da pasta com o agregado, devido ao efeito parede, no 

qual há a formação, por adsorção, de camadas moleculares de água, produzindo uma 

película micrométrica de água no entorno do agregado (em decorrência da assimetria de 

cargas elétricas da molécula de água, que a caracteriza como uma molécula polar, 

favorecendo o mecanismo de adsorção física na parede do agregado). Isto propicia a que 

haja, nesse local de interface, uma maior relação a/c em comparação ao interior da pasta de 

cimento, produzindo assim uma maior porosidade e uma menor resistência mecânica nessa 

zona de transição. Com efeito, as adições minerais ultrafinas, como metacaulim, sílica ativa 

e cinza de casca de arroz, atuam nessa região diminuindo a porosidade e o gradiente da 

relação a/c, promovendo assim uma densificação e, consequentemente, diminuindo a faixa 

da zona de transição (OLLIVIER; MASO; BOURDETTE, 1995;  CASTRO, 2003;  MEHTA; 

MONTEIRO, 2006). A figura 2.3 ilustra a ação das adições minerais na interface do 

agregado com a pasta. 
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Figura 2.3 – Ilustração da ação das adições minerais na zona de transição: (a) e (b) concreto sem adições 

minerais, antes e depois da hidratação; (c) concreto no estado fresco com adição mineral, neste caso a sílica 

ativa, (d) concreto no estado endurecido com adições minerais, após as reações de hidratação e pozolânica. 

Onde C é o grão de cimento e SA é a sílica ativa.  (BENTUR; ODLER, 19968 apud CASTRO, 2003). 

 

Goldman e Bentur (1993) afirmam que o efeito de microfíler das adições minerais pode ser 

ainda mais importante do que a sua atividade pozolânica. Os autores ensaiaram concretos 

com adição de sílica ativa, um tipo de fíler não reativo (fuligem) e um concreto de referência, 

na mesma relação água/cimento (a/c). Eles concluíram que grande parte do aumento na 

resistência do concreto foi devido ao efeito físico das partículas das adições, e outra parcela 

menor em razão da reação pozolânica, como observado na figura 2.4. O efeito químico das 

adições minerais não somente depende do efeito físico, como esse também enaltece e 

catalisa as reações pozolânicas (ISAIA; GASTALDINI; MORAES, 2003). 

 

 

 

 

                                                
8 BENTUR, A.; ODLER, I. Development and nature of interfacial microstructure. In: MASO, J. C. (Ed.). 
Interfacial Transition Zone in Concrete. Toulouse: E & FN SPON, 1996.  p.21-50.   
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Figura 2.4 – Efeito da hidratação do cimento, efeito microfíler e efeito pozolânico no concreto - adaptado pelo 

autor (GOLDMAN; BENTUR, 1993). 

 

A ação física do metacaulim no concreto tem efeito imediato, enquanto que a atuação como 

ponto de nucleação para precipitação de compostos hidratados do cimento Portland tem seu 

efeito máximo nas primeiras 24 horas. Isso faz com que a hidratação seja acelerada, tendo 

a adição mineral como catalisadora das reações de hidratação do cimento Portland (WILD; 

KHATIB; JONES, 1996;  JUSTICE; KURTIS, 2007). 

2.2.2. Mecanismos de reação química e compostos formados 

Em meio fortemente alcalino, contendo hidróxido de cálcio, as pozolanas encontrar-se-ão 

em um forte desequilíbrio físico-químico – causado pela quebra de sua estrutura cristalina, 

combinada à sua elevada área (superficial) específica. Isso propicia a dissolução dos íons, 

tanto do hidróxido de cálcio (cálcio e hidroxila), produto da hidratação do cimento, quanto do 

metacaulim (silício e alumínio). Em seguida, ocorre a precipitação de compostos recém 

formados pela combinação dos íons, analogamente à reação de hidratação do cimento 

(ZAMPIERI, 1993). 

Os principais compostos que se formam são o silico-aluminato de cálcio hidratado (C2ASH8), 

também denominado de stratlingita9 ou gehlenita hidratada, o silicato de cálcio hidratado (C-

S-H) e a hidrogranada - um aluminato de cálcio hidratado (C3AH6). São formados, também, 

o aluminato tetracálcico hidratado (C4AH13) e o monocarboaluminato de cálcio (C4A"H11). 

Não necessariamente ocorrerão todos os compostos mencionados simultaneamente, a 

depender da composição química do metacaulim e do cimento Os aluminatos de cálcio 

                                                
9 Essa denominação, apesar de ser a mais correta para representar o mineral, é menos utilizada, 
sendo mais comum encontrar como gehlenita hidratada (TAYLOR, 1997). 
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hidratados (C4AH13 e C4A"H11) são compostos metaestáveis, que irão se decompor ao longo 

do tempo em portlandita e outros tipos de aluminatos de cálcio hidratados (MURAT, 1983;  

SERRY et al., 1984;  AMBROISE; MURAT; PERA, 1985;  SILVA; GLASSER, 1993;  HE; 

OSBAECK; MAKOVICKY, 1995;  GAMEIRO et al., 2012a;2012b). 

A principal reação é a de formação da gehlenita hidratada, no entanto, quanto maior for a 

relação entre metacaulim e portlandita (CH), mais C-S-H será formado, proporcionalmente 

em relação à gehlenita hidratada (MURAT, 1983). Em misturas ricas em CH, ocorre 

inicialmente a precipitação de aluminatos de cálcio hexagonais – primeiro o 

monocarboaluminato e, em seguida, o aluminato tetracálcico – além de um C-S-H com 

maior proporção de cálcio. No decorrer das reações, quando a concentração de CH diminui, 

ocorre a cristalização da gehlenita hidratada e um C-S-H com menor teor de cálcio. Por 

outro lado, se a mistura for pobre em CH, será formada diretamente a gehlenita hidratada e 

um C-S-H menos cálcico (MURAT, 1983;  ZAMPIERI, 1993). 

Serry et al. (1984) afirmam que, quando há um excesso de hidróxido de cálcio, a 

hidrogranada (C3AH6) pode ser também formada a partir da reação de de aluminatos de 

cálcio hidratados – mais especificamente o C2AH6 – com a portlandita. Cabe ainda ressaltar, 

que a hidrogranada pode, eventualmente, conter silício em sua formação, uma vez que sua 

fórmula genérica é C3ASnH6-2.n, com n variando de 0 a 3 (CARLSON, 1956). E ainda, em 

certas condições, a hidrogranada pode reagir com o íons SiO4
4- e formar a gehlenita 

hidratada (C2ASH8) (SERRY et al., 1984).  

Murat (1983), então, de modo simplista, resume as principais reações pozolânicas 

envolvendo o metacaulim, conforme se descreve nas equações 2.1 a 2.3, em que AS2 é o 

metacaulim, CH é o hidróxido de cálcio e H é a água; já os produtos das reações são os 

compostos hidratados descritos nos parágrafos anteriores. 

AS2 + 6CH + 9H → C4AH13 + 2 C-S-H (2.1) 

AS2 + 5CH + 3H → C3AH6 + 2 C-S-H (2.2) 

AS2 + 3CH + 6H → C2ASH8 + C-S-H (2.3) 

É possível perceber que há formação de C-S-H em todas as equações, isso evidencia a 

pozolanicidade do metacaulim, uma vez que o C-S-H é considerado o produto mais 

importante da hidratação do cimento (MEHTA; MONTEIRO, 2006). No entanto, o C-S-H 

formado a partir das reações pozolânicas se difere do C-S-H formado diretamente pela 

hidratação do cimento Portland. Este possui uma relação Ca/Si maior (entre 1,5 e 2), 

enquanto o C-S-H formado a partir das reações pozolânicas tende a possuir uma relação 
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Ca/Si menor, próxima de 1 (NONAT, 2014). Por outro lado, os aluminatos hidratados 

também propiciam características semelhantes às do C-S-H. A hidrogranada (C3AH6), por 

exemplo, possui baixa solubilidade, tal qual o C-S-H, e é o composto mais nobre dentre os 

aluminosos (FRYDA et al., 2014;  NONAT, 2014). 

2.3. INFLUÊNCIA DO METACAULIM NAS PROPRIEDADES DO CONCRETO 

O desenvolvimento das adições minerais, sobretudo aquelas de alto desempenho, como a 

sílica ativa, a nanossílica e o metacaulim de alta reatividade, foi fundamental para o avanço 

da tecnologia do concreto. Assim, aliado ao aperfeiçoamento dos aditivos químicos, o 

implemento das adições minerais possibilitou o desenvolvimento dos concretos de alto e 

ultra-alto desempenho. Neste item são discutidas as alterações promovidas pelo metacaulim 

de alta reatividade nas propriedades do concreto no estado endurecido. No entanto, cabe 

ressaltar que o metacaulim pode ser encontrado com as mais diversas características, 

assim sendo, as propriedades do concreto irão se alterar conforme se altera o metacaulim. 

2.3.1. Propriedades mecânicas 

A grande maioria das pesquisas que envolvem as adições minerais no concreto de uma 

forma geral abordam a resistência à compressão como um parâmetro de comparação entre 

o concreto com adições minerais e o concreto de referência (sem adições). Assim, o volume 

de resultados de resistência à compressão encontrado nas inúmeras pesquisas é bastante 

extenso. Isto se dá pois esta é a principal propriedade do concreto, do ponto de vista do 

material estrutural, além disso é mensurada de forma fácil, rápida e precisa. É consenso 

entre as pesquisas que a resistência à compressão é aumentada com a adição de 

metacaulim, sobretudo em idades mais avançadas. Podendo em alguns casos, aumentar a 

resistência do concreto nas primeiras idades (SABIR; WILD; BAI, 2001). Em geral, as 

demais propriedades mecânicas, como resistência à tração por flexão, tração por 

compressão diametral e outras, seguem a mesma tendência da resistência à compressão. 

Por outro lado, não há uma tendência clara da ação do metacaulim no módulo de 

elasticidade. 

Caldarone, Gruber e Ronald (1994) reportaram uma pesquisa com concretos com relação 

água/cimento (a/c) igual a 0,40, sendo um referência, dois com teores de 5% e 10% em 

acréscimo de metacaulim e outros dois com iguais teores com sílica ativa. O metacaulim 

utilizado apresentou diâmetro médio da partícula igual a 1,5 µm e teor de SiO2+Al2O3+Fe2O3 

igual a 97%. Aos três dias de idade, o concreto com 10% de metacaulim obteve o melhor 

resultado, 73% superior ao concreto referência e 8% superior ao concreto com 10% de sílica 
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ativa. Aos 28 dias, os dois concretos com maior resistência dentre o grupo analisado foram 

aqueles com metacaulim, tendo o concreto com 10% de metacaulim resistência superior em 

54% ao concreto de referência e 9% em relação ao concreto com 10% de sílica ativa. Por 

outro lado, aos 365 dias de idade, o concreto com 5% de metacaulim se destacou, com 

resultado 32% superior ao concreto de referência e 23% superior ao concreto com 5% de 

sílica ativa. Cabe ressaltar neste caso, porém, que os autores mantiveram o mesmo 

consumo de cimento (em kg/m³) para todos os concretos, e nos concretos com adições 

minerais, estas foram acrescidas e não substituídas em relação à massa de cimento. Isso 

fez com que nos concretos com adição mineral a relação água/aglomerante (a/ag) fosse de 

0,40, para o concreto de referência, e 0,38 e 0,36 para os concretos com 5% e 10% de 

adições minerais, respectivamente. Para o módulo de elasticidade, os concretos com 

metacaulim e sílica ativa em teor de 10% foram praticamente idênticos, e superiores em 

cerca de 17% em relação ao concreto de referência, aos 28 e 91 dias. 

Wild, Khatib e Jones (1996) pesquisaram concretos com teores de 0% a 30% de 

metacaulim, com área específica (BET) de 12 000 m²/kg e 93% de SiO2+Al2O3, em 

substituição parcial do cimento em massa e relação a/ag igual a 0,45. Seus resultados 

mostraram que com 1 dia de idade o concreto com 10% de metacaulim atingiu resistência 

superior em 18% em relação ao concreto de referência; por outro lado, o concreto com 30% 

de metacaulim foi 24% pior que o de referência. Nas idades de 7, 14 e 28 dias, o melhor 

resultado foi o do concreto com 20% de metacaulim, com resistência à compressão cerca de 

32% superior ao concreto de referência; nessas idades, cabe a ressalva de que nenhum 

concreto com metacaulim obteve desempenho inferior ao concreto de referência. 

Qian e Li (2001) estudaram concretos com 0% a 15% de metacaulim em substituição ao 

cimento e relação a/ag igual a 0,38. O metacaulim por eles estudado possuía 92,6% de 

SiO2+Al2O3, área específica (BET) igual 12 000 m²/kg e diâmetro médio da partícula igual 

2,2 µm. Eles encontraram um teor ótimo de metacaulim igual a 15%, onde obtiveram 

resultado de resistência à compressão 84% superior ao concreto de referência aos 28 dias. 

Os autores também destacaram a eficácia do metacaulim na resistência do concreto nas 

primeiras idades, que alcançou resistência superior em 52% ao concreto de referência. No 

que se refere ao módulo de elasticidade, as diferenças foram menos perceptíveis. Aos 28 

dias os concretos com metacaulim foram superiores em 5% a 11% em relação ao concreto 

de referência, dependendo do teor de adição. 

Os estudos de Castro (2003), Ferreira (2003) e Ferreira (2013), que pertencem ao grupo de 

estudos e pesquisas em durabilidade do concreto da UFG, utilizaram os mesmos materiais, 

variáveis e concretos em seus programas experimentais. O metacaulim continha área 

específica (BET) igual a 21 250 m²/kg e teor de SiO2+Al2O3 igual a 88,1%. Os concretos 
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foram dosados nas relações a/ag iguais a 0,40, 0,55 e 0,70, utilizando diversas adições 

minerais (em substituição parcial do cimento, em massa), quais sejam: metacaulim, no teor 

de 10%, sílica ativa (10%), cinza de casca de arroz (10%), cinza volante (25%) e escória de 

alto forno (65%). Avaliando-se isoladamente o efeito da adição mineral, os concretos com 

metacaulim e com sílica ativa se posicionaram no maior patamar de resistência, com média 

geral próxima de 35 MPa, enquanto que o concreto de referência se posicionou com média 

geral de cerca de 30 MPa, os concretos com cinza de casca de arroz ficou entre os dois 

patamares, com algo entre 30 e 35 MPa, e os menores resultados foram os dos concretos 

com cinza volante e escória de alto forno, com cerca de 25 a 30 MPa.  

Justice (2005) utilizou dois tipos diferentes de metacaulim, tendo a finura como a principal 

diferença. Um com área específica (BET) igual a 11 100 m²/kg e 96,2% de SiO2+Al2O3, e o 

outro com 25 400 m²/kg e 97% de SiO2+Al2O3. Os concretos foram dosados com o teor de 

8%, em substituição parcial ao cimento em massa, para ambos, e três relações a/ag, quais 

sejam 0,40, 0,50 e 0,60. Avaliando a resistência aos 28 dias dos concretos de relação a/g 

igual a 0,40, em relação ao concreto de referência, foi verificado um aumento de 31% para o 

concreto com metacaulim mais grosso, e 42% para o concreto com metacaulim mais fino. 

Ou seja, segundo o autor, a finura maior foi responsável pelo aumento de 11% na 

resistência, nesse caso. Por outro lado, no tocante ao módulo de elasticidade, os concretos 

com ambos os metacaulins se desempenharam de forma equivalente, aumentando, em 

média, de 11% a 19% em comparação com o concreto de referência. Os resultados estão 

também apresentados na figura 2.5, onde é possível ver que os resultados dos concretos 

com metacaulim também foram significativamente superiores aos concretos com sílica, até 

28 dias e aos 91 dias a diferença diminuiu ligeiramente. 

Figura 2.5 – Resultados de resistência à compressão de concreto com metacaulins e sílica ativa, na relação a/ag 

igual a 0,40 (JUSTICE, 2005). 
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Poon, Kou e Lam (2006) elaboraram concretos com substituição de 0% a 20% de cimento 

por metacaulim, em massa, bem como de 0% a 10% de sílica ativa (também por 

substituição ao cimento, em massa), na relações a/ag iguais a 0,30 e 0,50. O metacaulim 

utilizado possuía área específica (BET) igual a 12 680 m²/kg, e teor de SiO2+Al2O3 igual a 

97,1%. Para ambas as relações a/ag, o melhor resultado de resistência à compressão em 

todas as idades estudadas, 3, 7, 28 e 91 dias, foi o do concreto com 10% de metacaulim. 

Superior em 17% ao concreto de referência e 5% em relação ao concreto com 10% de sílica 

ativa, aos 91 dias. 

Mermerdaş et al. (2012) fizeram um estudo utilizando cinco diferentes argilas calcinadas, 

uma delas um metacaulim comercial, com área específica (BET) de 18 000 m²/kg e 96% de 

SiO2+Al2O3, e outras quatro obtidas a partir da calcinação de caulins com teores de 38% a 

54% de caulinita e com 23% a 55% de quartzo como impureza. Nestas últimas quatro 

argilas, a área específica (BET) variou de 4 450 m²/kg a 7 430 m²/kg e os teores de 

SiO2+Al2O3 variaram de 89,2% a 94%. Concretos foram dosados com teores de substituição 

do cimento pelas adições, em massa, de 0% a 20%, e com relação a/ag igual a 0,40. Para 

os concretos com argila calcinada, o teor de 15% obteve o melhor resultado de resistência à 

compressão, enquanto que para o concreto com metacaulim, o teor de 20% apresentou 

resultado ligeiramente maior. O concreto com o metacaulim (mais fino) obteve o melhor 

resultado dentre todos, com resultado cerca de 18% superior ao concreto de referência. 

Enquanto os concretos com argila calcinada obtiveram resultado superior em 9% ao 

concreto de referência. 

 A atuação do metacaulim nas propriedades mecânicas pode ser explicada pelo efeito fíler, 

discutido no item 2.2.1 aliado ao efeito pozolânico, apresentado no item 2.2.2. Assim, a 

adição mineral promove um maior empacotamento na microestrutura do concreto. 

2.3.2. Estrutura de poros do concreto e propriedades relacionadas à 
durabilidade 

Nos últimos anos, a preocupação com a durabilidade das estruturas tem aumentado 

intensamente. Assim, a concepção moderna do concreto passa pela avaliação das 

propriedades relacionadas à durabilidade do material. Muitos são os fatores que podem 

levar o concreto simples, ou o concreto armado, à deterioração. Neste item é dado um 

enfoque maior às alterações proporcionadas pelo metacaulim à estrutura de poros do 

concreto, à resistência ao ataque de cloretos e à resistividade elétrica do concreto. 

Este trabalho dá ênfase, portanto, aos aspectos da estrutura de poros e às propriedades 

relacionadas à durabilidade, mencionadas no parágrafo anterior. Não obstante, há relatos na 
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literatura de que o uso do metacaulim pode proporcionar benefícios a outras propriedades, 

tais como: permeabilidade, carbonatação, resistência ao ataque por sulfatos, reação álcali-

agregado, formação tardia de etringita e retração por secagem (SAAD; ANDRADE; 

PAULON, 1982;  CALDARONE; GRUBER; RONALD, 1994;  KHATIB; WILD, 1998;  SABIR; 

WILD; BAI, 2001;  CASTRO, 2003;  SILVA et al., 2006;  GÜNEYISI; GESOĞLU; 

MERMERDAŞ, 2008). Por não serem objeto de estudo no presente trabalho, a abordagem 

comentada neste parágrafo não será tratada neste capítulo de revisão da literatura. 

2.3.2.1. Estrutura de poros do concreto 

Para que se entenda os mecanismos intrínsecos à durabilidade, faz-se necessário conhecer 

o sistema de poros do concreto. É a estrutura porosa que irá determinar os meios de 

transporte de materiais no concreto. Assim, com o estudo da porosidade do concreto é 

possível compreender melhor os mecanismos que estão ligados às propriedades 

associadas à durabilidade do concreto.  

Tipicamente, a porosidade de um concreto convencional é de cerca de 15%, enquanto que 

em um concreto de alto desempenho varia entre 10% e 12%, e para um concreto de 

altíssimo desempenho é de 7% a 9%, aproximadamente. No entanto, a porosidade do 

concreto é bastante complexa. Os números exemplificados, assim como outros resultados 

de ensaios, como o índice de vazios (obtido pelo ensaio de absorção de água), mesmo 

sendo úteis para distinguir diferentes concretos, são generalistas e pouco explicam sobre a 

distribuição dos poros (OLLIVIER; TORRENTI, 2014). 

Os poros variam de dimensão e com isso atuam de forma diferente nas propriedades do 

concreto. Os menores poros são os espaços entre as partículas de C-S-H, denominados de 

espaços interlamelares, da ordem de 18 Å10 e representam uma porosidade de 28% em um 

volume de C-S-H (POWERS; BROWNYARD, 1947;  BRUNAUER, 1962). Por outro lado, 

Feldman e Sereda (1970) sugeriram que o espaço varia de 5 Å a 25 Å. De toda forma, poros 

dessa ordem de grandeza não influenciam na resistência ou permeabilidade do concreto 

(MEHTA; MONTEIRO, 2006). 

Os poros capilares, por sua vez, são os que mais interessam nesse contexto da 

durabilidade, pois exercem grande influência nas propriedades mecânicas e nas 

propriedades relacionadas à durabilidade. Os poros capilares compreendem a faixa de 

poros com dimensões de cerca de 50 nm até 50 µm. Outros vazios que podem estar 

presentes no concreto são o ar incorporado por aditivos químicos, de cerca de 50 µm a 500 

µm, e o ar aprisionado, proveniente do manuseio do concreto, da ordem de 0,5 mm a 5 mm 

                                                
10 1 Å (angstrom) = 1 x 10-10 m ou 0,1 nm. 
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(CASCUDO, 1997;  MEHTA; MONTEIRO, 2006). A figura 2.6 ilustra a distribuição de 

tamanho dos poros do concreto. 

Figura 2.6 – Distribuição de tamanho de poros e vazios do concreto (CASCUDO, 1997). 

 

O transporte de gases, água e substâncias agressivas no concreto também depende da 

dimensão dos vazios na pasta de cimento. Poros maiores que 100 nm influenciam o 

transporte de massa por difusão e migração iônicas, capilaridade e permeabilidade. 

Enquanto os poros menores contribuem somente para a difusão e migração iônicas. Além 

disso, a interconexão dos poros capilares é um dos principais fatores que levam à 

penetração de agentes agressivos no interior do concreto (RIBEIRO, 2014). 

Com o uso de adições minerais altamente reativas, é possível obter melhorias significativas 

no sistema de poros da pasta de cimento, reduzindo tanto a porosidade total, bem como 

promovendo um refinamento dos poros. Khatib e Wild (1996) conduziram um estudo da 

distribuição de poros em pastas de cimento com relação a/ag igual a 0,55 e teores de 0% a 

15% de metacaulim. O metacaulim utilizado apresentou uma área específica (BET) de 

12 000 m²/kg e teor de SiO2+Al2O3 igual a 93,1%. Os autores constataram uma diminuição 

da porosidade total com o aumento do teor de metacaulim. Além disso, o resultado mais 

perceptível foi o refinamento dos poros à medida em que o teor de metacaulim aumentou. 

Foi verificado, ainda, que a ação física da adição mineral parece ter capital importância na 

alteração da estrutura porosa das pastas de cimento, uma vez que a partir dos 14 dias de 

idade a estrutura pouco alterou-se. 
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Por outro lado, Frías e Cabrera (2000) utilizaram um metacaulim com área específica (BET) 

igual a 15 500 m²/kg, e as pastas com metacaulim obtiveram porosidade total ligeiramente 

superior à pasta de referência, com uma relação a/ag igual a 0,55. Em contrapartida, eles 

observaram que para poros maiores, de 5 µm a 0,01 µm de diâmetro, o volume de intrusão 

de mercúrio para pastas com 0% e 5% de metacaulim foi maior do que as demais (10%, 

15% e 20% de metacaulim). Já para os poros menores que 0,01 µm, as pastas com maiores 

teores de metacaulim apresentaram um maior volume de intrusão de mercúrio, tendo a 

pasta com 10% o maior valor dentre todas. Isso significa que a adição de metacaulim na 

pasta de cimento proporcionou uma significativa redução no diâmetro médio dos poros. 

Em estudos com concreto, na relação a/ag igual a 0,30, Poon, Kou e Lam (2002) 

adicionaram de 0% a 20% de metacaulim e 0% a 10% de sílica ativa em substituição ao 

cimento, em massa. O metacaulim estudado tinha área específica (BET) igual a 12 680 

m²/kg e teor de SiO2+Al2O3 igual a 97,1%. Os resultados de porosimetria por intrusão de 

mercúrio mostraram uma significativa redução na porosidade total nos concretos com adição 

mineral. Desses, o melhor resultado aos 28 dias foi do concreto com 20% de metacaulim. 

Os resultados de porosidade total, aos 28 dias, foram 7,9% para o concreto de referência, 

5,7% para o concreto com 10% de sílica ativa, 4,8% para o concreto com 10% de 

metacaulim e 4,7% para o concreto com 20% de metacaulim. Os autores ainda verificaram 

uma substancial diminuição no diâmetro médio dos poros consoante ao emprego de adições 

minerais, em especial o metacaulim; os valores de diâmetro médio dos poros foram iguais a: 

0,0322 µm para o concreto de referência, 0,0295 µm para o concreto com 10% de sílica 

ativa, e 0,0259 µm e 0,0186 µm para os concretos com 10% e 20% de metacaulim, 

respectivamente, denotando assim a capacidade de refinamento de poros dessa adição 

mineral. 

Güneyisi, Gesoğlu e Mermerdaş (2008) elaboraram concretos com relações a/ag iguais a 

0,35 e 0,55, e teores de 0% a 20% de metacaulim em substituição parcial à massa de 

cimento. Eles utilizaram um metacaulim com área específica (BET) igual a 8 600 m²/kg e 

teor de SiO2+Al2O3 igual a 97,6%. Os autores conduziram ensaios de absorção de água por 

imersão e porosimetria. Nos resultados de absorção total de água por imersão, os concretos 

com metacaulim apresentaram os melhores resultados; na relação a/ag igual a 0,35, os 

teores de 10% e 20% de metacaulim obtiveram resultados próximos de cerca de 2,8% e 

2,7%, respectivamente, enquanto que no concreto de referência o resultado foi de cerca de 

3,5%. Já na relação a/ag igual a 0,55, os resultados foram de cerca de 4%, 3% e 2,8% para 

os concretos de referência, 10% e 20% de metacaulim, respectivamente, na idade de 91 

dias. Quanto aos resultados de porosimetria por intrusão de mercúrio, os autores verificaram 

a mesma tendência, isto é, os concretos com metacaulim registraram uma menor 
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porosidade em comparação com os concretos de referência, sendo que, com o aumento do 

teor da adição, os resultados foram melhores ainda. Correlacionando os ensaios de 

absorção de água e a porosidade por meio da intrusão de mercúrio, foi encontrado um bom 

coeficiente de determinação (R²), igual a 0,76, o que confirmou a boa correlação entre essas 

duas variáveis. Além da diminuição na porosidade total, foi constatado também um 

refinamento dos poros, sendo que para a relação a/ag igual a 0,35, os diâmetros médios 

encontrados foram 0,098 µm, 0,058 µm e 0,037 µm para os concretos com 0%, 10% e 20% 

de metacaulim, respectivamente. E para os concretos com a/ag igual a 0,55, os resultados 

foram de 0,202 µm, 0,129 µm e 0,093 µm, na mesma ordem. A figura 2.7 exemplifica o 

refinamento de poros observado para o concreto com relação a/ag igual a 0,55, na idade de 

120 dias.  

Figura 2.7 – Distribuição de tamanho de poros do concreto com relação a/ag = 0,55, aos 120 dias de idade – 

adaptado pelo autor (GÜNEYISI; GESOĞLU; MERMERDAŞ, 2008). 

 

No estudo de Perim (2013), do grupo de estudos em durabilidade da UFG, na mesma 

relação a/ag, igual a 0,60, a porosidade diminuiu para os concretos com 10% e 15% de 

metacaulim, em comparação com o concreto de referência. Por outro lado, para o concreto 

com 20% de metacaulim, a porosidade total aumentou. Dentre as prováveis causas para 

este resultado, uma delas se refere ao fato de que os traços e o parâmetro água/m3 foi fixo 

no estudo, mantendo-se a consistência fixa por meio de aditivos. No caso, provavelmente 

houve prejuízo da trabalhabilidade do concreto com 20% de metacaulim (mesmo com 

maiores teores de aditivo), em função do aumento da área específica dos constituintes 

anidros do concreto (por conter mais metacaulim, que é a fração mais fina), o que leva a 

uma maior demanda ou necessidade de água. Foi observado, também, um refinamento dos 
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poros, nos concretos com 10% e 15% de metacaulim em substituição ao cimento, em 

comparação com o concreto de referência. O metacaulim utilizado nessa pesquisa tinha 

uma área específica (BET) igual a 21 000 m²/kg. 

2.3.2.2. Resistência ao ataque por cloretos 

Em estruturas de concreto armado, uma das maiores preocupações que existe no contexto 

da durabilidade é a corrosão de armaduras. No concreto, o aço encontra condições 

favoráveis, como o pH de cerca de 12,5, para criar uma camada passivadora em todo o seu 

redor. Em linhas gerais, trata-se de uma fina película à base de óxidos e/ou hidróxidos de 

ferro que protege quimicamente o aço do acesso da umidade, oxigênio e agentes 

agressivos. Entretanto, essa camada protetora pode ser perdida, basicamente, de duas 

formas: a primeira pela diminuição da alcalinidade do concreto, seja pelo processo de 

carbonatação, pela entrada de substâncias ácidas ou até mesmo por lixiviação da solução 

intersticial; a outra se dá pela presença de íons cloro (cloretos) como contaminantes do 

concreto. Estes íons podem se originar de meios externos, como na situação dos ambientes 

marinhos ou quando provêm dos sais de descongelamento em regiões de clima frio, 

chegando se impregnar e penetrar no concreto por absorção e difusão; ou podem ser 

incorporados quando da produção do concreto, oriundos de água de amassamento ou de 

agregados contaminados, ou provenientes de aditivos químicos aceleradores à base de 

cloreto (CASCUDO, 1997).  

Quando provenientes do meio externo, os íons cloro penetram no concreto inicialmente por 

absorção capilar na camada mais externa e, posteriormente, por difusão, no interior do 

concreto, devido a um gradiente de concentração dos íons. No interior do concreto, os 

cloretos podem ser encontrados basicamente de três formas: quimicamente combinados 

aos aluminatos do cimento e/ou adições minerais, formando produtos estáveis como o Sal 

de Friedel (cloroaluminato de cálcio hidratado), podem ainda estar adsorvidos às estruturas 

de C-S-H ou livres, dissolvidos na solução intersticial. São os cloretos livres que 

efetivamente irão desempenhar um papel ativo no processo de corrosão das armaduras. Os 

mecanismos físico-químicos corretos que regem a corrosão por cloretos não são bem 

explicados, apesar de haver algumas teorias11. Entretanto, de forma simplificada, o que 

ocorre é uma acidificação local na armadura, desestabilizando a película passivadora. 

Consequentemente, ocorre a dissolução do aço com participação ativa do íon cloro, 

segundo as reações 2.4 e 2.5 (CASCUDO, 1997;  BAROGHEL-BOUNY; CAPRA; 

LAURENS, 2014;  RIBEIRO; CUNHA, 2014a).  

                                                
11 Teoria do filme de óxido, Teoria da adsorção e Teoria do complexo transitório, descritas no relatório 
do comitê 222 do American Concrete Institute (ACI) (CASCUDO, 1997). 
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Fe + 3Cl- → FeCl3- + 2e- (2.4) 

FeCl3- + 2OH- → Fe(OH)2 + 3Cl- (2.5) 

Assim, com a liberação de elétrons nas áreas anódicas, formam-se micropilhas na 

armadura, estabelecendo, assim, a corrosão eletroquímica do aço. Além disso, o ataque dos 

cloretos é localizado, isso faz com que a corrosão ocorra na forma de pites, ou seja, 

formam-se cavidades que podem reduzir significativamente a seção da barra de aço 

(BAROGHEL-BOUNY; CAPRA; LAURENS, 2014). A figura 2.8 ilustra esse processo.  

Figura 2.8 – Ilustração do mecanismo de corrosão eletroquímica devido ao ataque por cloretos (CASCUDO, 

1997). 

 

Então para que se contenha o avanço dos cloretos em direção às armaduras, deve-se 

ajustar as propriedades do concreto de modo a barrar ou diminuir a velocidade da 

penetração do agente agressivo. A relação água/cimento é comprovadamente uma forma 

eficaz de aumentar a resistência do concreto ao ataque de cloretos. No entanto, a relação 

a/c não é a única forma de melhorar o desempenho do concreto no tocante ao ataque de 

íons cloro. Nesse caso, a incorporação de adições minerais parece produzir efeitos mais 

significativos (GJØRV, 2015). 

A figura 2.9 exemplifica a discrepância entre o efeito das adições minerais (a) e a relação 

a/ag (b) na resistência à penetração de cloretos do concreto, neste caso em ensaio de 

acordo com a norma ASTM C120212. Cabe ressaltar que no caso desse ensaio, o parâmetro 

avaliado é a carga elétrica passante pelo concreto (medida em Coulombs), quando aplicada 

uma tensão de 60 V por um determinado período. Assim, uma carga maior significa uma 

maior penetração de cloretos. (FERREIRA, 2003;  MENDES, 2009). No gráfico à esquerda 
                                                
12American Society for Testing and Materials (ASTM) - C1202 - Standard Test Method for Electrical 
Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration. West Conshohocken: ASTM 
International: 8 p. 2012. 
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(a), o estudo avaliou a carga elétrica passante (no ensaio da ASTM C 1202) para vários 

concretos diferentes (com resistências mecânicas e rel. a/ag diferentes), tomando-se um 

valor médio global para cada uma das seis situações com adições minerais (referência – 

sem adições (R), cinza volante (CV), cinza de casca de arroz (CA), metacaulim (M), escória 

de alto-forno (E) e sílica ativa (SA)). É notória e destacável a alta performance dos concretos 

com adições minerais, cuja média da carga passante fica muito baixa, ao contrário do 

concreto de referência, que apresenta um valor médio de carga muito alto, da ordem de 

6500 C. Quando os mesmos valores são agrupados por relação a/ag (relações a/ag = 0,40, 

0,55 e 0,70), percebe-se o efeito dessa variável (redução da carga passante com a redução 

da rel. a/ag), mas ele não é tão pronunciado como o efeito das adições minerais. 

Figura 2.9 – Comparação entre a influência das adições minerais (a) e relação a/ag (b). Onde R: Referência, CV: 

Cinza Volante, CA: Cinza de Casca de Arroz, M: Metacaulim, E: Escória de Alto Forno e SA: Sílica Ativa. 

(FERREIRA, 2003). 

 

Caldarone, Gruber e Burg (1994) compararam resultados do ensaio de penetração de 

cloretos descrito pela ASTM C1202 de concretos sem adições minerais, com 10% de 

metacaulim e com 10% de sílica ativa. Aos 56 dias de idade, enquanto o concreto de 

referência obteve um resultado de 4832 C (Coulombs), os resultados dos concretos com 

metacaulim e sílica ativa foram iguais a 754 C e 878 C, respectivamente. Os resultados de 

Poon, Kou e Lam (2006) para o mesmo ensaio apontam para a mesma tendência. Na 

relação a/ag igual a 0,50, aos 90 dias de idade, por exemplo, o concreto de referência 

resultou em 2789 C, enquanto que os concretos com 5%, 10% e 20% de metacaulim 

obtiveram 1065 C, 752 C e 580 C, respectivamente; já os concretos com 5% e 10% de sílica 

ativa obtiveram resultados de 1235 C e 1053 C, nessa ordem. A tabela 2.2 apresenta uma 

classificação da penetrabilidade de cloretos em função da carga passante, em Coulombs, 

dada pela ASTM C 1202 (ASTM, 2012a). 
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Tabela 2.2 – Classificação da penetrabilidade de cloretos em função da carga passante segundo a ASTM C 1202 

(ASTM, 2012a). 

Carga Passante (C) Penetrabilidade de Cloretos 

> 4000 Alta 

2000 – 4000 Moderada 

1000 – 2000 Baixa 

100 – 1000 Muito Baixa 

< 100 Desprezível 

Este ensaio, proposto pela ASTM, é sensível para diferenciar concretos, como discutido por 

Carasek et al. (2011). No entanto, mesmo apresentando uma forte correlação com o 

coeficiente de difusão de cloretos no concreto, como foi evidenciado por Cascudo et al. 

(2014), ele não mede nenhuma propriedade específica dos mecanismos de transporte de 

massa do concreto. 

Gruber et al. (2001), com base na segunda lei da difusão de Fick combinada ao método de 

Crank, calcularam o coeficiente de difusão aparente, a partir da medida da profundidade de 

penetração de cloretos em corpos de prova que foram submersos em solução de NaCl, de 

concretos com duas relações a/ag, 0,30 e 0,40, e teores de metacaulim de 0%, 8% e 12%. 

Na primeira relação a/ag, aos 90 dias de idade, os resultados dos concretos com 8% e 12% 

de metacaulim foram, respectivamente, 2,0 e 2,2 vezes menores que o do concreto de 

referência. Já para a/ag igual a 0,40, a diferença foi ainda mais significativa, sendo que os 

coeficientes de difusão aparente dos concretos com metacaulim foram 2,1 e 3,4 vezes 

menores, em relação ao concreto de referência. 

Ramezanianpour e Bahrami Jovein (2012) adotaram procedimento similar para comparar 

concretos com relações a/ag iguais a 0,35, 0,40 e 0,50 e teores de 0%, 10%, 12,5% e 15% 

de metacaulim, em substituição parcial à massa de cimento. Os resultados do coeficiente de 

difusão aparente para os concretos com a/ag igual a 0,40 foram maiores que os de Gruber 

et al. (2001); apesar disso, mantiveram aproximadamente a mesma proporção. Os 

resultados dos concretos contendo 10%, 12,5% e 15% foram, respectivamente, 2,2, 2,7 e 

3,1 vezes menores que o concreto de referência. Já nos concretos com relação a/ag igual a 

0,50, os concretos com metacaulim obtiveram um coeficiente de difusão aparente cerca de 

1,3, 1,9 e 3,7 vezes menores que o concreto de referência, respectivamente para 10%, 

12,5% e 15% de metacaulim. Vale ressaltar que um menor coeficiente de difusão significa 

que a velocidade de penetração dos cloretos é menor. 
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Utilizando uma abordagem diferente dos estudos até agora citados, Bagogiannis et al. 

(2015) avaliaram a resistência ao ataque por cloretos de concretos auto-adensáveis com 

relação a/ag igual a 0,60 e adição de metacaulim, em substituição parcial à massa de 

cimento, em teores iguais a 0%, 6,9%, 10,6%, 14% e 20%, utilizando o método de migração 

de cloretos no estado não estacionário descrito na NT BUILD 492 (NORDTEST, 1999). À 

medida em que o teor de metacaulim aumentou, o coeficiente de difusão/migração no 

regime não estacionário diminuiu significativamente. Aos 28 dias de idade, o concreto de 

referência apresentou coeficiente igual a 21,8 x 10-12 m²/s, enquanto que para os concretos 

com metacaulim os resultados foram 6,6 x 10-12, 4,8 x 10-12, 2,6 x 10-12 e 1,4 x 10-12 m²/s, na 

ordem de acordo com o teor de adição. Nota-se, portanto, a diferença significativa 

proporcionada pelo uso de metacaulim, que nesse caso apresentou uma área específica 

(calculada a partir dos resultados de análise das dimensões dos grãos) igual a 1410 m²/kg. 

Comparativamente, o valor de finura encontrado foi cerca de o dobro daquele calculado para 

o cimento utilizado. Assim, supõe-se tratar de um metacaulim mais grosso. 

Do mesmo modo, Ferreira et al. (2015) estudaram a influência da adição de metacaulim em 

teores de 0% a 20%, em substituição parcial à massa de cimento, em concretos com duas 

relações a/ag: 0,45 e 0,60. Além do ensaio de migração de cloretos, que foi realizado em 

várias idades (7, 28, 90 e 180 dias), foi calculado o coeficiente de difusão aparente, após 

imersão dos corpos de prova em água contendo NaCl, neste caso somente para idade de 

90 dias. Com os resultados obtidos pelos autores, pelo ensaio de migração, foi traçado o 

gráfico da figura 2.10. É possível observar que a influência do metacaulim na contenção do 

ataque por cloretos se dá, principalmente, devido às reações pozolânicas, uma vez que aos 

7 dias de idade, todos os concretos, dentro de uma mesma relação a/ag, estavam no 

mesmo patamar, e a partir dos 28 dias os concretos com metacaulim se distanciam dos 

concretos de referência. Evidentemente que esta consideração carece de um maior 

aprofundamento de análise para os fins de confirmação, pois também a 7 dias há pouca 

consolidação da pasta, o que dificulta observar e atestar o efeito fíler, uma vez que a própria 

hidratação do cimento ainda se encontra em estágios intermediários. 
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Figura 2.10 – Gráfico do coeficiente de difusão no regime não estacionário em função da idade do concreto 

(FERREIRA et al., 2015).  

 

Além disso, faz-se necessário pontuar que o coeficiente de difusão/migração no regime não 

estacionário é diferente, em termos conceituais, do coeficiente de difusão aparente, obtido a 

partir de cálculo da segunda lei de Fick. No primeiro há uma influência da corrente elétrica 

aplicada, o que não ocorre no processo natural, segundo as leis de Fick. A figura 2.11 

exemplifica a correlação linear entre os dois, obtida a partir dos resultados de Ferreira et al. 

(2015). Observa-se que há uma relação linear forte, com coeficiente de determinação alto 

(R² = 0,84).  

Figura 2.11 – Correlação entre os coeficientes de difusão aparente e de difusão/migração no regime não 

estacionário, em concretos com e sem metacaulim, aos 90 dias de idade (FERREIRA et al., 2015). 
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Li et al. (2015) também utilizaram o método de migração de cloretos para avaliar a influência 

do metacaulim, em teores de 0% até 6%, em substituição parcial à massa de cimento, em 

concretos com relação a/ag igual a 0,45. O coeficiente de difusão/migração encontrado para 

o concreto de referência, aos 90 dias, foi de cerca de 6,2 x 10-12 m²/s; já para os concretos 

com metacaulim, nos teores de 2%, 3%, 4%, 5% e 6%, os coeficientes encontrados foram 

iguais a 4,5 x 10-12 m²/s, 4,0 x 10-12 m²/s, 3,5 x 10-12 m²/s, 2,5 x 10-12 m²/s e 2,1 x 10-12 m²/s, 

respectivamente. 

A tabela 2.3, proposta por Nilsson, Ngo e Gjørv (199813 apud GJØRV, 2015), apresenta uma 

classificação da resistência do concreto à penetração de íons cloro em função do coeficiente 

de difusão/migração no regime não estacionário, obtido a partir do ensaio prescrito pela NT 

BUILD 492 (NORDTEST, 1999). 

Tabela 2.3 – Classificação da resistência à penetração de cloretos em função do coeficiente de difusão/migração 

no regime não estacionário (NILSSON; NGO; GJØRV, 1998 apud GJØRV, 2015). 

Coeficiente de Difusão/Migração 
no regime não estacionário 

(Dmrne) (10-12 m²/s) 
Resistência à penetração de 

cloretos 

> 15 Baixa 

10 – 15 Moderada 

5 – 10 Alta 

2,5 – 5 Muito alta 

< 2,5 Extremamente alta 

Além dos já mencionados efeitos físico e químico proporcionados pelo metacaulim ao 

concreto, no caso específico do ataque por íons cloro, não se descarta a ocorrência de outro 

mecanismo que contribui de forma positiva. Trata-se da fixação de cloretos pela alumina 

e/ou aluminatos provenientes do metacaulim e/ou das reações pozolânicas desse material, 

na forma de um cloroaluminato de cálcio hidratado estável, também conhecido como sal de 

Friedel (TALERO et al., 2011).  

Talero et al. (2011) e Talero (2012) estudaram o ataque de cloretos a concretos com dois 

tipos de cimento, um com 14% de C3A e outro com teor menor que 1%, além da adição de 

seis diferentes tipos de adições minerais, quais sejam: um diatomito, duas pozolanas 

naturais, uma sílica ativa e dois tipos de metacaulim, todas no teor de 30%, com exceção da 

sílica ativa, que foi 20%. Os concretos foram submersos durante um período em solução de 
                                                
13 NILSSON, L.-O.; NGO, M. H.; GJØRV, O. E. High-performance repair materials for concrete 
structures in the port of Gothenburg. In: 2th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONCRETE 
UNDER SEVERE CONDITIONS - ENVIRONMENT & LOADING, 1998, Proceedings ... London, 
1998. p. 1193-1198. 
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NaCl e avaliados, posteriormente, por difratometria de raios X, a fim de verificar a existência 

do sal de Friedel. A figura 2.12a mostra o difratograma dos concretos dosados com o 

cimento contendo maior teor de C3A, no gráfico descrito como P1, e as adições minerais (SF 

– sílica ativa, D – diatomito, A – pozolana natural “A”, C – pozolana natural “C”, M1 – 

metacaulim 1 e M0 – metacaulim 0). A figura 2.12b ressalta os resultados com o cimento 

contendo menor teor de C3A, denominado PY6, e as adições minerais.  

Figura 2.12 – (a) Difratograma de concretos com cimento com teor alto de C3A e com adições minerais e (b) com 

cimento com baixo teor de C3A e com adições minerais (TALERO et al., 2011). 

 

Analisando os dois difratogramas conjuntamente, é possível perceber que os concretos com 

os dois tipos de metacaulim (M1 e M0), nas duas situações (cimento com alto teor de C3A - 

P1 e baixo teor de C3A - PY6), apresentaram um pico bastante acentuado na região do 
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ângulo 2θ de 11,16º a 11,34º. Segundo os autores, essa região do difratograma 

corresponde à região de ocorrência do pico principal do cloroaluminato de cálcio – sal de 

Friedel. Assim, verifica-se que, de fato, os aluminatos do cimento contribuem para o 

aumento da resistência a cloretos, contudo a contribuição do metacaulim no concreto parece 

ser mais significativa (TALERO et al., 2011;  TALERO, 2012). Além disso, os autores 

também observaram que há uma maior formação do sal de Friedel conforme se aumenta o 

teor de alumina (Al2O3) das adições minerais utilizadas. O metacaulim M0, que possui o 

maior teor de alumina (29 %), foi o que apresentou os melhores resultados, tanto quando foi 

utilizado em conjunto com o cimento com maior teor de C3A, quanto com o cimento com 

baixo teor de C3A. 

2.3.2.3. Resistividade elétrica do concreto 

A resistividade elétrica do concreto é um parâmetro que influi diretamente na taxa de 

corrosão das armaduras, agindo como um controlador do processo eletroquímico. Para 

sistemas despassivados, certamente uma menor resistividade significa uma maior 

velocidade do processo corrosivo. É preciso salientar, no entanto, que a resistividade 

elétrica é uma propriedade do concreto e a sua associação com a corrosão eletroquímica do 

aço se dá de forma indireta, pelas condições de condução e mobilidade de cargas elétricas 

através do eletrólito. A resistividade depende da condutividade iônica do eletrólito (portanto 

depende do grau de ionização do eletrólito), assim como depende da umidade e da 

permeabilidade do concreto. Dessa forma, concretos que contenham maior quantidade de 

íons na fase líquida intersticial (especialmente cloretos), ou que estejam mais úmidos e que 

sejam mais porosos e permeáveis, inexoravelmente terão resistividade mais baixa 

(CASCUDO, 1997). O boletim informativo nº 162 do Comité Euro-International du Betón 

(CEB)14 apresenta uma indicação de probabilidade de corrosão em função da resistividade 

do concreto, descrita na tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Classificação do concreto quanto à resistividade elétrica (CEB, 1983 apud CASCUDO, 1997). 

Resistividade elétrica do 
concreto (kΩ.cm) 

Indicação de probabilidade de 
corrosão 

> 20 Desprezível 

10 - 20 Baixa 

5 – 10 Alta 

< 5 Muito alta 

                                                
14 COMITE EURO-INTERNATIONAL DU BETÓN (CEB). Bulletin d’Information, n. 162, Paris, 1983. 
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Alguns autores observaram uma alta correlação entre a resistividade elétrica do concreto e 

resistência ao ataque de cloretos. (RAMEZANIANPOUR; BAHRAMI JOVEIN, 2012;  

FERREIRA et al., 2015;  ROBERT DOUGLAS; GITA, 2015;  LIM et al., 2016). A figura 2.13 

exemplifica correlações entre a resistividade elétrica do concreto e resultados de ensaios de 

penetração de cloretos. 

Figura 2.13 – Correlação entre (a) a carga passante (ASTM C1202) e resistividade elétrica superficial, e (b) entre 

o coeficiente de difusão aparente e a resistividade elétrica superficial (RAMEZANIANPOUR; BAHRAMI JOVEIN, 

2012).  

 

Essa correlação baseia-se na equação (2.6), de Nernst-Einstein, que calcula a difusividade 

de um íon em um material poroso (SENGUL; GJØRV, 2008).  

#$ 	=
'.)

*+.,+
	 .

-.
/..0..1

 (2.6) 

Onde, Di é a difusividade de um íon i, R é a constante dos gases, T é a temperatura 

absoluta, Z é a valência iônica, F é a constante de Faraday, ti é o número de transferência 

do íon i, γi é o coeficiente de atividade do íon i, ci é a concentração do íon i na solução do 

poro e ρ é a resistividade elétrica no material poroso. Assim, isolando-se a difusividade (D) e 

a resistividade (ρ), considerando as demais varáveis como constantes, tem-se que a 

difusividade é inversamente proporcional à resistividade, como na equação 2.7 (SENGUL; 

GJØRV, 2008). 

#	 = 2	.
3

1
 (2.7) 
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CAPÍTULO 3  
PROGRAMA EXPERIMENTAL 

O programa experimental foi elaborado a fim de avaliar as características dos materiais 

constituintes do concreto, sobretudo o metacaulim, e assim verificar a influência destas 

características nas propriedades do concreto. Foi dividido em três etapas, a primeira 

consistiu em um estudo piloto cuja finalidade foi a de definir os parâmetros de dosagem dos 

concretos estudados, bem como os teores dos metacaulins de alta reatividade. A segunda 

etapa compreendeu na caracterização física, química e mineralógica dos materiais 

envolvidos na pesquisa, dando enfoque a uma caracterização mais abrangente dos 

metacaulins estudados. Por fim, a última etapa consistiu na dosagem dos concretos com os 

traços finais, seguida da descrição dos métodos para avaliação das propriedades mecânicas 

e de durabilidade dos concretos, assim como para as análises de suas estruturas internas. 

Neste capítulo, portanto, são apresentadas as variáveis adotadas no programa 

experimental, a descrição e caracterização dos materiais utilizados na pesquisa, além da 

discriminação dos métodos empregados para avaliação das propriedades principais 

consideradas no trabalho. 

3.1. VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

Para que fossem avaliadas as alterações do metacaulim de alta reatividade no concreto o 

programa experimental foi estruturado sob três variáveis: tipo de adição mineral, relação 

água/aglomerante e resistência à compressão. 

♦ Tipo de adição mineral 

Foram estudados três diferentes metacaulins, sendo que dois deles estão comercialmente 

disponíveis no mercado atual da construção e o outro, um metacaulim especial, produzido 

com características de alta reatividade e, portanto, propondo-se a produzir avanços no 

tocante à sua incorporação no concreto. Para todos os tipos de metacaulim em estudo foi 

adotado o mesmo teor em substituição parcial do cimento em massa de 10%, com base em 

um estudo piloto que é apresentado no item 3.4.1. O valor encontrado tem respaldo em 

várias pesquisas na UFG e em informações da literatura. São, portanto, quatro os níveis de 

variação propostos para a variável tipo de adição mineral: uma situação de referência – sem 

adição mineral – e outras três com diferentes metacaulins. Os metacaulins utilizados na 
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pesquisa foram codificados15 como U, X e M, e estão apresentados com mais detalhes no 

item 3.3.1. 

♦ Relação água/aglomerante (a/ag)  

Para observar a ação do metacaulim no concreto, foram adotadas relações 

água/aglomerante iguais a 0,40 e 0,60. Tais valores foram definidos por se tratarem de 

situações opostas, no caso da primeira, pretende-se analisar concretos de alto 

desempenho, e, no caso da segunda, analisar concretos que estão no limite dos parâmetros 

para a classe de agressividade ambiental II (CAA II), representativa das atmosferas 

urbanas, de acordo com a NBR 6118 (ABNT, 2014), como, por exemplo o ambiente da 

cidade de Goiânia. Neste contexto, os concretos com e sem adição mineral serão 

comparados em uma mesma relação a/ag, assim como se avaliará o efeito desta variável 

nos concretos com e sem metacaulim. 

Resistência à compressãoAlém disso, para a avaliação da influência do tipo de 

metacaulim nas propriedades do concreto, além da comparação feita nas duas relações 

a/ag adotadas, os resultados também foram analisados em concretos pertencentes a uma 

mesma faixa de resistência. Isso implica em uma diferente relação a/ag entre os concretos. 

3.2. CONDIÇÕES FIXAS 

A fim de eliminar o maior número possível de influências nos resultados, além das variáveis 

independentes, algumas condições foram fixadas, como se descrevem a seguir. 

♦ Tipo de cura 

Todos os corpos de prova foram submetidos à cura por imersão em água saturada de cal 

hidratada a (23 ± 2)°C após 24 h da moldagem e permaneceram no tanque de cura até a 

data de ensaio, conforme recomendações da NBR 5738 - Concreto - Procedimento para 

moldagem e cura de corpos de prova (ABNT, 2008a), ou até 28 dias, dependendo do que 

ocorreu primeiro. Após os 28 dias, os corpos de prova foram retirados e acondicionados sob 

condições de umidade e temperatura ambientes da cidade de Goiânia, ao abrigo do sol e 

das intempéries. 

♦ Consistência 

O abatimento dos concretos estudados foi fixado em (120 ± 20) mm. 

                                                
15 Os códigos utilizados baseiam-se no nome comercial dos metacaulins. 
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♦ Teor de substituição parcial do cimento por metacaulim  

Para todos os concretos modificados com metacaulim, o teor de incorporação dessa adição 

mineral foi sempre o mesmo, igual a 10% em substituição parcial ao cimento, em massa. 

3.3. MATERIAIS 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados materiais disponíveis no mercado para a 

região de Goiânia, Estado de Goiás. Nos itens seguintes estes materiais estão 

discriminados, tendo sua caracterização apresentada. 

3.3.1. Metacaulim 

Foram utilizados três diferentes tipos de metacaulins produzidos e doados pela empresa 

Metacaulim do Brasil, com sede em Jundiaí, Estado de São Paulo. Neste trabalho foi 

utilizada uma nomenclatura codificada para identificação de cada um deles, adotada 

conforme descrito na nota de rodapé nº 16. A figura 3.1 apresenta os três tipos de 

metacaulim.  

Figura 3.1 – Metacaulins utilizados no programa experimental: da esquerda para direita: metacaulim “X”, 

metacaulim “U” e metacaulim “M”. 

 

O metacaulim denominado “X” é um produto disponível no mercado, cuja principal 

característica visual é a sua cor branca. Este metacaulim geralmente é utilizado em 

aplicações em conjunto com cimento Portland Branco, onde se deseja obter uma estrutura 

de concreto de cor branca ou colorida, com adição de pigmentos. A despeito disso, neste 

trabalho, esse metacaulim foi escolhido por ser uma adição mineral mais grossa (quanto à 

dimensão dos grãos e finura) e com menor teor de impurezas químicas em relação aos 

demais. O segundo metacaulim foi denominado de “U”, sendo também um produto 

disponível no mercado. Trata-se de um metacaulim de alta reatividade, de cor bege, com 

elevada finura. O último metacaulim utilizado na pesquisa foi denominado de “M”, este, 
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porém está em fase final de desenvolvimento pelo fornecedor e, portanto, não se encontra 

disponível no mercado. Apresenta coloração rósea, e uma maior finura em relação aos 

demais, propondo-se a ter uma altíssima reatividade.  

A caracterização completa dos metacaulins é apresentada e discutida no item 4.1, incluindo 

resultados de ensaios físicos, químicos e de mineralogia por difratometria de raios X (DRX), 

bem como imagens obtidas por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), e 

avaliação da pozolanicidade por método direto. 

3.3.2. Cimento Portland 

O cimento Portland utilizado na pesquisa foi um CP II-F-40, fabricado pela Votorantim 

Cimentos em Sobradinho, Distrito Federal. Sua caracterização física e mecânica está 

descrita na tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Caracterização física e mecânica do cimento Portland CP II-F-40 empregado na pesquisa. 

Propriedade analisada Método de 
Ensaio Resultados Requisitos 

NBR 11578 
Massa específica (kg/m³) NBR NM 23 3,125 - 

Área específica Blaine (m²/kg) NBR 16372  493 ≥ 280 

Material retido na peneira 75 µm (nº 200) (%) NBR 11579 0,0 ≤ 10,0 

Material retido na peneira 45 µm (nº 325) (%) NBR 12826 0,7 - 

Água para pasta com consistência normal (%) NBR NM 43 35,4 - 
Início de pega (h, min) NBR NM 65 2h, 35 min ≥ 1 h 

Fim de pega (h, min) NBR NM 65 3h, 30 min ≤ 10 h 

Expansibilidade a quente (mm) NBR 11582 0 ≤ 5 

Resistência à compressão 1 dia (MPa) NBR 7215 27,1 - 

Resistência à compressão 3 dias (MPa) NBR 7215 37,4 ≥ 15,0 

Resistência à compressão 7 dias (MPa) NBR 7215 42,8 ≥ 25,0 

Resistência à compressão 28 dias (MPa) NBR 7215 49,0 ≥ 40,0 

Também foi realizada a caracterização química do cimento Portland, pela técnica de 

espectroscopia por fluorescência de raios X (FRX). O resultado da análise química está 

apresentado na tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Análise química do cimento Portland CP II-F-40 empregado na pesquisa. 

Óxidos Método de 
Ensaio Resultados Requisitos 

NBR 11578 
SiO2 (%) 

 Espectroscopia 
por 

Fluorescência de 
Raios X 

17,75 - 

CaO (%) 61,10 - 

Al2O3 (%) 4,28 - 

Fe2O3 (%) 2,79 - 

MgO (%) 4,18 ≤ 6,5 

TiO2 (%) 0,58 - 

K2O (%) 1,16 - 
Na2O (%) 0,15 - 

SO3 (%) 3,90 ≤ 4,0 

Perda ao fogo (PF) (%) 3,52 ≤ 6,5 

Outros (%) 0,40 - 

Umidade (%) 0,26 - 

Além disso, com base nos resultados de análise química, apresentados na tabela 3.2, a 

composição química potencial de Bogue (1929) foi calculada conforme as equações 3.1 a 

3.4 (TAYLOR, 1997).  

%C3S = 4,0710.CaO – 7,6024.SiO2 – 6,7187.Al2O3 – 1,4297.Fe2O3 – 2,850.SO3 (3.1) 

%C2S = 2,8675.SiO2 – 0,7544.%C3S (3.2) 

%C3A = 2,6504.Al2O3 – 1,6920.Fe2O3 (3.3) 

%C4AF = 3,0432.Fe2O3 (3.4) 

Como esta pesquisa investiga a capacidade fixação de cloretos por parte dos concretos, 

sobretudo aqueles com metacaulim, na forma de Sal de Fridel, é essencial conhecer, 

principalmente, o teor de C3A do cimento. Assim, a composição potencial de Bogue é 

apresentada na tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Composição potencial de Bogue para o cimento Portand CP II-F-40 utilizado na pesquisa. 

Composto anidro do clínquer Teor (%) 

C2S + C3S 70,7 

C3A 6,9 

C4AF 8,8 
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A escolha desse tipo de cimento se deu pelo fato de ele não possuir adições minerais ativas 

– de acordo com a NBR 11 578 (ABNT, 1991) é permitida, apenas, a adição de 6% a 10% 

de material carbonático, como fíler calcário. Além disso, este é o tipo de cimento mais 

utilizado por empresas de serviço de concretagem na região de Goiânia.  

3.3.3. Agregados 

Como agregados foram utilizados dois tipos de agregado miúdo, bem como dois tipos de 

agregado graúdo, para um melhor ajuste da composição granulométrica. Os agregados 

miúdos são uma areia denominada de areia fina, de granulometria mais fina e origem 

natural de leito de rio, e outra mais grossa. Essa última, por sua vez é uma composição de 

50% de areia natural grossa de leito de rio e 50% de areia artificial de pedra britada do tipo 

calcário. Para efeito de simplificação, essa composição foi denominada de areia grossa. Na 

tabela 3.4 encontra-se a caracterização dos agregados miúdos. 

Tabela 3.4 – Caracterização dos agregados miúdos. 

Propriedade analisada Método de 
Ensaio 

Resultado 
Areia Fina 

Resultado 
Areia Grossa 

Massa específica (g/cm³) NBR NM 52 2,63 2,65 

Dimensão máxima característica (mm) NBR NM 248 2,36 4,75 

Módulo de finura NBR NM 248 2,09 3,54 

Zona granulométrica NBR NM 248 Utilizável 
inferior 

Utilizável 
superior(1) 

(1) - Zona granulométrica que mais se aproxima. 

Na figura 3.2 estão apresentadas as curvas granulométricas das areias fina e grossa. Além 

disso, também é mostrada a curva granulométrica teórica da composição de 40% de areia 

fina e 60% de areia grossa, utilizada na dosagem dos concretos 
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Figura 3.2 – Curvas de distribuição granulométrica dos agregados dois miúdos empregados (areia natural fina e 

areia grossa). 

 

Os agregados graúdos são provenientes de rocha britada do tipo litológico gnaisse, que 

serão denominados de brita 0 e brita 1 (zonas granulométricas 4,75/12,5 e 9,5/25, 

respectivamente). Da mesma forma, a caracterização dos agregados graúdos está 

apresentada na tabela 3.5  

Tabela 3.5 – Caracterização dos agregados graúdos. 

Propriedade analisada Método de 
Ensaio 

Resultado 
Brita 0 

Resultado 
Brita 1 

Massa específica (g/cm³) NBR NM 53 2,67 2,91 

Absorção de água (%) NBR NM 53 1,20 0,68 

Dimensão máxima característica (mm) NBR NM 248 12,5 25,0 

Módulo de finura NBR NM 248 5,71 6,80 

Zona granulométrica NBR NM 248 4,75/12,5 9,5/25 

Assim como foi apresentado para os agregados miúdos, as curvas de distribuição 

granulométrica dos agregados graúdos são apresentadas na figura 3.3. Além disso, a curva 

granulométrica teórica da composição de britas contendo 20% de brita 0 e 80% de brita 1, 

como foi utilizado na dosagem dos concretos, também é apresentada. 
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Figura 3.3 – Curva de distribuição granulométrica dos agregados graúdos. 

 

3.3.4. Aditivo 

Em todos os concretos foi utilizado aditivo superplastificante à base de policarboxilatos, 

fornecido pela Grace Construction do Brasil, para ajuste do abatimento. As características 

deste aditivo, fornecidas pelo fabricante, estão na tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Características do aditivo superplastificante. 

Característica Valor 

Aspecto/cor Líquido Castanho 

Massa específica (g/cm³) 1,110 ± 0,02 

Resíduo sólido (%) 42,5 

pH 6,0 ± 1,0 

3.4. DOSAGEM DOS CONCRETOS 

A dosagem dos concretos foi dividida em duas etapas. A primeira consistiu em um estudo 

preliminar para definição dos teores de metacaulim a serem utilizados nos concretos 

definitivos e seus parâmetros de dosagem. A segunda etapa correspondeu à dosagem dos 

concretos propriamente dita. 
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3.4.1. Estudo preliminar 

O estudo preliminar foi elaborado a fim de se obter o teor ótimo de metacaulim utilizando 

como parâmetro de resposta a resistência à compressão aos 28 dias. Para tanto, foi tomado 

como referência um traço comercial de uma empresa de serviço de concretagem, com 

abatimento nominal de (100 ± 20) mm, relação água/aglomerante igual a 0,57 e consumo de 

346 quilogramas de cimento por metro cúbico de concreto. 

Foram adotados os seguintes teores de metacaulim em substituição parcial ao cimento em 

massa: 0%, 5%, 7,5% 10%, 15% e 20%. Apesar de o programa experimental contemplar 

três tipos de metacaulim, no estudo preliminar foram dosados concretos com somente dois 

deles, a saber metacaulim X e metacaulim U. O metacaulim M não foi abordado no estudo 

preliminar pelo fato de ser uma adição que está em fase de desenvolvimento pelo 

fabricante, de modo que no momento em que o estudo preliminar foi realizado as amostras 

dessa adição mineral não estavam disponíveis. Os traços unitários, bem como os resultados 

individuais dos concretos, estão descritos na tabela A1 do apêndice. A figura 3.4 apresenta 

um gráfico que relaciona a resistência à compressão com o teor de metacaulim em 

substituição parcial ao cimento, em massa. 

Figura 3.4 – Relação entre o teor de metacaulim e a resistência à compressão aos 28 dias de idade, obtido no 

estudo preliminar para definição do teor de metacaulim a ser empregado nos concretos da pesquisa. 

 

Nesse gráfico é possível observar que o comportamento do metacaulim U indica, 

claramente, um teor ótimo igual a 10%, isto é, há um aumento significativo da resistência à 

compressão com o aumento do teor de metacaulim, de 7,5% para 10%, não se registrando 

mais incrementos a partir deste teor. No entanto, para o metacaulim X, à primeira vista o 

teor mais adequado seria 15%, apesar disso, foi adotado, também, o teor de 10%, uma vez 
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que o incremento de resistência entre os teores 10% e 15% não justifica utilizar esse teor 

maior do metacaulim X. 

Para o metacaulim M que não foi abordado no estudo preliminar, adotou-se, também, o teor 

de 10% para que ficasse equiparado aos demais metacaulins. Além disso, o teor adotado 

neste trabalho vai ao encontro do utilizado na literatura com destaque para os trabalhos de 

Castro (2003), Ferreira (2003), Oliveira (2007) e Figueiredo (2011), Santos, Monteiro e Silva 

Junior (2012), Fernandes (2013), Ferreira (2013) e Perim (2013), do grupo de estudos em 

durabilidade, na Universidade Federal de Goiás, que também utilizaram o teor de 10% e 

obtiveram resultados satisfatórios. 

3.4.2. Concretos estudados 

De acordo com o que foi apresentado, foram adotados dois valores de relação 

água/aglomerante como variável da pesquisa (0,40 e 0,60), além dos três tipos de 

metacaulim, todos com o teor de substituição de 10% em relação à massa de cimento. Além 

da análise tendo como parâmetro a relação a/ag, os concretos também foram analisados na 

mesma faixa de resistência à compressão. Assim todas as demais propriedades foram 

discutidas sob esses dois enfoques. Para tanto, foram dosados outros dois concretos de 

referência, com relação a/c igual a 0,54 e 0,57, com o objetivo de atingir o mesmo patamar 

de resistência dos concretos com metacaulim. 

Os concretos utilizados nessa pesquisa originaram-se de dois traços de concreto 

comercializado por uma empresa de serviços de concretagem da região. Esses traços 

possuem resistência característica à compressão de 30 MPa e 50 MPa, ambos com 

abatimento nominal de 100 mm. Eles foram ajustados segundo o método 

IPT/EPUSP/IBRACON (HELENE; TERZIAN, 1992;  TUTIKIAN; HELENE, 2011) para então 

originar os concretos de referência dessa pesquisa. Foi, então, estabelecida como premissa 

básica, válida para todos os traços, a fixação dos seguintes parâmetros: a quantidade de 

água por metro cúbico de concreto (igual a 180 L/m³), a proporção de areia fina em relação 

à quantidade total de areias (af/a = 0,40), e a proporção de brita 0 em relação à quantidade 

total de britas (b0/b = 0,20). Ressalta-se, como mencionado no item 3.2, que a consistência 

dos concretos foi uma condição fixa da pesquisa, tendo-se estabelecido, para todos os 

concretos, um abatimento do tronco de cone igual a (120 ± 20) mm. 

Vale ressaltar que com a substituição do cimento por metacaulim em massa, uma vez que o 

metacaulim possui uma massa específica diferente da do cimento, o volume de aglomerante 

será ligeiramente modificado. Assim, para corrigir esta diferença de volume, o teor de 
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argamassa seca em volume (αvol) foi mantido constante, igual a 0,62. Consequentemente, o 

teor de argamassa seca em massa (α) e a proporção de agregados graúdos em relação aos 

agregados totais (b/m) sofreram uma pequena variação. Na tabela 3.7 estão apresentados 

os traços referentes a um metro cúbico dos concretos estudados. 

Tabela 3.7 – Composição dos concretos utilizados na pesquisa. 

Concreto 
Água 
por 

m³ (L) 

Cimento 
por m³ 

(kg) 

Traço unitário, em 
massa 

(cimento : metacaulim 
: areia : brita) 

a/ag 
Teor 
de 

aditivo 
(%)(1) 

α m 

040-R 180 450 1,00 : 0,00 : 1,68 : 2,37 0,40 0,36% 0,53 4,05 

040-U 180 405 0,90 : 0,10 : 1,67 : 2,37 0,40 0,66% 0,52 4,04 

040-X 180 405 0,90 : 0,10 : 1,67 : 2,37 0,40 0,64% 0,52 4,04 

040-M 180 405 0,90 : 0,10 : 1,67 : 2,37 0,40 0,67% 0,52 4,04 

054-R 180 333 1,00 : 0,00 : 2,59 : 3,19 0,54 0,39% 0,53 5,78 

057-R 180 316 1,00 : 0,00 : 2,79 : 3,36 0,57 0,32% 0,53 6,15 

060-R 180 300 1,00 : 0,00 : 2,98 : 3,53 0,60 0,33% 0,53 6,51 

060-U 180 270 0,90 : 0,10 : 2,96 : 3,53 0,60 0,46% 0,52 6,49 

060-X 180 270 0,90 : 0,10 : 2,96 : 3,53 0,60 0,38% 0,52 6,49 

060-M 180 270 0,90 : 0,10 : 2,96 : 3,53 0,60 0,60% 0,52 6,49 

(1) – Em relação à massa de aglomerante. 

No estado fresco os concretos foram caracterizados quanto ao abatimento do tronco de 

cone, de acordo com a NBR NM 67 (ABNT, 1998). Também foi medida a massa específica 

e teor de ar pelo método gravimétrico, de acordo com a NBR 9833 (ABNT, 2008c). Os 

resultados da caracterização dos concretos no estado fresco estão descritos na tabela 3.8. 

Tabela 3.8 – Caracterização do concreto no estado fresco. 

Característica 040-R 040-U 040-X 040-M 054-R 057-R 060-R 060-U 060-X 060-M 
Abatimento do 
tronco de cone 

(mm) 
115 130 140 140 110 140 120 115 140 120 

Massa específica 
(kg/m³) 2,48 2,47 2,49 2,46 2,42 2,37 2,40 2,39 2,38 2,39 

Teor de ar (%) 0,6 0,4 0,2 1,0 2,3 4,1 2,9 3,1 3,2 3,0 

Dos concretos elaborados, para possibilitar a comparação em uma mesma faixa de 

resistência à compressão aos 91 dias de idade, aquele que obteve o melhor ajuste foi o de 

relação a/c igual a 0,54, que proporcionou a faixa de resistência com menor coeficiente de 



D0127C16: Avaliação das caraterísticas de diferentes metacaulins e sua influência na estrutura interna ... 73 

R. TEODORO Capítulo 3 

variação, de 6,6%. A faixa de resistência à compressão compreende de cerca de 45 MPa a 

51 MPa, aos 91 dias. Assim sendo, quando as outras propriedades estudadas forem 

apresentadas sob o enfoque da resistência, o concreto de referência mencionado será o 

054-R, juntamente com os concretos com metacaulins na relação a/ag igual a 0,60 (060-U, 

060-X e 060-M). 

3.5. MÉTODOS 

Como dito, o programa experimental foi dividido em três etapas, sendo a primeira referente 

ao estudo piloto, que foi assertivo para definição dos teores de metacaulim, descrita no item 

3.4.1. A segunda que consistiu em uma caracterização ampla dos metacaulins estudados. 

E, por último, a etapa relativa ao estudo da avaliação dos concretos dosados, que envolveu 

uma análise profunda dos concretos (em termos de caracterização), além de uma avaliação 

no campo da durabilidade. Nos itens que seguem são apresentados os métodos utilizados 

nas últimas duas etapas do programa experimental. 

3.5.1. Ensaios de caracterização dos metacaulins 

Um dos objetivos deste trabalho é avaliar a interferência das características de diferentes 

metacaulins nas propriedades do concreto de cimento Portland. Assim, é de suma 

importância conhecer minunciosamente as características de cada um dos metacaulins 

utilizados na pesquisa. Neste item, portanto, são apresentados os ensaios de caracterização 

quanto às propriedades físicas, químicas e mineralógicas dos três metacaulins. 

3.5.1.1. Superfície específica 

Os métodos de determinação da área específica baseiam-se na permeabilidade ao ar – no 

qual se destaca o método de Blaine, bastante utilizado para medir a finura do cimento – ou 

na adsorção de gases – com destaque para o método BET (BRUNAUER; EMMETT; 

TELLER, 1938), que se utiliza da adsorção de nitrogênio. Este último é mais apropriado para 

aferição da superfície específica das adições minerais de alto desempenho, pois é capaz de 

medir área superficial específica de duas a três vezes superiores àquelas medidas pelo 

método de Blaine. Skalny e Hearn (2001) ressaltam ainda que o limite para o uso do método 

de Blaine é cerca de 500 m²/kg, muito abaixo dos valores usuais das adições minerais de 

alto desempenho. Os mesmos autores também alertam que não há correspondência direta 

entre os valores de Blaine e BET, apesar de possuírem a mesma unidade de medida. 
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Os ensaios pelo método BET foram realizados segundo os procedimentos da ASTM C1069 

- Standard Test Method for Specific Surface Area of Alumina or Quartz by Nitrogen 

Adsorption (ASTM, 2009), por meio da adsorção de nitrogênio. Os ensaios foram realizados 

pelo Departamento de Controle Técnico de Furnas Centrais Elétricas S.A. (DCT Furnas), em 

Aparecida de Goiânia-GO.  

3.5.1.2. Forma e dimensão das partículas 

Além da finura, a avaliação das dimensões das partículas é de fundamental importância na 

reatividade do metacaulim. A morfologia das amostras foi observada em microscópio 

eletrônico de varredura (MEV), bem como a caracterização da dimensão dos grãos foi 

realizada por meio da sedigrafia. 

a. Morfologia 

Muitos fatores físicos alteram a reatividade das adições minerais. Nesse sentido, espera-se 

que sua forma também seja um desses fatores intervenientes na reatividade e atuação física 

da adição mineral no interior do concreto. Em tese, partículas esféricas produziriam um 

menor atrito entre si, fazendo com que houvesse um maior preenchimento dos espaços 

vazios na matriz cimentícia, ou seja produzindo uma maior compacidade. A análise da 

morfologia não segue nenhum método em específico. Neste caso, o intuito é de analisar 

visualmente os grãos da adição. A morfologia das partículas de metacaulim foi analisada por 

meio de Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). As visualizações em MEV foram 

realizadas no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic), da UFG. 

As amostras de metacaulim, em pó, seco, sem nenhum tipo de tratamento prévio, foram 

dispostas na superfície de uma espécie de fita adesiva de dupla-face condutiva que foi 

então colada ao porta-amostra. A partir de então, as amostras foram metalizadas com ouro 

para permitir a condutividade de elétrons pelo material. Assim, foram dispostas na câmara 

do microscópio eletrônico de varredura, modelo JSM-6610, do fabricante Jeol, e então foi 

aplicado vácuo para proceder com a visualização das imagens por meio do detector de 

elétrons secundários. A tensão utilizada foi de 15 kV e a distância de trabalho igual a 

11 mm. 

b. Distribuição da dimensão das partículas 

Para avaliação da distribuição da dimensão das partículas dos metacaulins estudados, 

utilizou-se o ensaio de sedigrafia, que é uma derivação do ensaio de sedimentação, 

comumente utilizado para caracterização granulométrica da fração argila em solos. Este 
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método baseia-se no princípio da Lei de Stokes. Ou seja, através da velocidade na qual as 

partículas se sedimentam em um líquido com viscosidade conhecida, é possível calcular a 

dimensões dessas partículas, considerando-as esféricas (JONES; MCCAVE; PATEL, 1988).  

O ensaio foi realizado no equipamento SediGraph 5100, produzido pela Micrometrics, o 

equipamento combina o método de sedimentação, de acordo com a Lei de Stokes, com a 

absorção de raios X. Esta medida é realizada através disparos de raios X na dispersão e, 

em função da distância, do tempo de emissão e da atenuação dos raios, o equipamento 

calcula a porcentagem da massa total em cada ponto da amostra (SYVITSKI, 1991). Os 

ensaios de sedigrafia foram realizados nas instalações da empresa Saint-Gobain, no Estado 

de São Paulo. 

3.5.1.3. Atividade pozolânica 

O índice de atividade pozolânica pode ser medido por diferentes métodos, sendo estes 

diretos ou indiretos. Os ensaios de desempenho com cimento por meio da resistência à 

compressão e de desempenho com a cal hidratada, também por meio da resistência à 

compressão, são exemplos de ensaios que avaliam a pozolanicidade de maneira indireta. Já 

os ensaios pelos métodos de Frattini, do condutivímetro e de Chapèlle modificado avaliam a 

pozolanicidade diretamente. Este último tem se mostrado uma técnica bastante eficaz para 

avaliação pozolanicidade das adições minerais (SIDDIQUE; KLAUS, 2009;  KADRI et al., 

2011).  

O ensaio pelo método de Chapèlle modificado é baseado na publicação de Raverdy et al. 

(198016 apud ABNT, 2010b) e descrito na norma NBR 15895 - Materiais pozolânicos - 

Determinação do teor de hidróxido de cálcio fixado - Método Chapèlle modificado (ABNT, 

2010b). Em linhas gerais, consiste na promoção da reação da pozolana com o hidróxido de 

cálcio – convertido a partir do óxido de cálcio inicialmente adicionado à solução. Assim, ao 

final das reações, mede-se a quantidade de Ca(OH)2 que reagiu com a adição mineral. O 

resultado do índice de atividade pozolânica pelo método de Chapèlle modificado é expresso 

em miligramas de hidróxido de cálcio reagido por grama da pozolana (ABNT, 2010b). O 

ensaio de atividade pozolânica pelo método de Chapèlle modificado foi realizado no Instituto 

de Pesquisas Tecnológicas (IPT), no Estado de São Paulo. 

                                                
16 RAVERDY, M.  et al. Appréciation de l'activité pouzzolanique des constituants secondaires. 
7e. Congrés International de la Chimie des Ciments. Paris. III-IV: 6 p. 1980. 
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3.5.1.4. Análise química 

A análise química dos metacaulins estudados foi realizada por meio de espectroscopia por 

fluorescência de raios X (FRX). Assim foram determinados os teores de óxidos de silício 

(SiO2), alumínio (Al2O3), cálcio (CaO), magnésio (MgO), sódio (Na2O), potássio (K2O) e 

enxofre (SO3), bem como a perda a fogo e outros componentes de menor importância que 

possam vir a ocorrer. A análise química foi realizada nas instalações da Saint-Gobain, no 

Estado de São Paulo. 

3.5.1.5. Análise mineralógica 

A avaliação da mineralogia das adições minerais, sobretudo o grau de amorficidade, é de 

extrema importância para a compreensão de sua reatividade. Um método expedito para 

aferir a cristalinidade de materiais cerâmicos é a difração de raios X (DRX). Os raios X 

possuem comprimento de onda próximos às dimensões atômicas (da ordem de 10-10 m) e 

energia suficiente para penetrar em sólidos; assim, é possível investigar a estrutura atômica 

dos materiais. A técnica consiste na dispersão de fótons dos raios X por átomos em uma 

estrutura cristalina onde são difratados. Este fenômeno ocorre segundo a Lei de Bragg, a 

qual relaciona o ângulo de difração e a distância interplanar, que são característicos para 

cada fase cristalina. Ela permite uma avaliação qualitativa dos minerais (ou compostos 

cristalinos) em determinada amostra, além disso possibilita uma avaliação quantitativa das 

fases cristalinas presentes (CHATTERJEE, 2001;  ALBERS et al., 2002;  DAL MOLIN, 

2010). 

Os ensaios de DRX dos metacaulins foram realizados em duas etapas, sendo uma etapa 

inicial de identificação e qualificação das fases cristalinas, e a segunda que consistiu na 

quantificação dos teores de fases cristalinas e de amorfos. Em ambos casos, as amostras, 

em pó e secas, foram ensaiadas sem a necessidade de qualquer tipo de preparo prévio. 

Os primeiros ensaios de DRX foram realizados no DCT de Furnas. O equipamento utilizado 

foi um Diffraktometer D5000 da fabricante Siemens, o qual dispõe de ânodo de cobre de 

30 mA e 40 kV. Os ensaios foram realizados com a varredura de 3º a 70º (ângulo 2θ) e 

incremento de 0,02º a cada 2 segundos. Para identificação das fases cristalinas, foi utilizado 

o software EVA-Bruker AXS, o qual se utiliza do banco de dados fornecido pelo ICDD 

(International Center for Diffraction Data). 

Já na segunda etapa, os ensaios foram realizados no Laboratório de Ensaios em 

Durabilidade dos Materiais (LEDMa) na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Utilizou-se 

um difratômetro D2 Phaser, da fabricante Bruker, o qual possui tubo de alvo de cobre de 
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10 mA e 30 kV. Os ensaios foram realizados com a varredura de 5º a 85º (ângulo 2θ) e com 

o passo de 0,04º por segundo. As fases cristalinas foram identificadas com o auxílio do 

software DIFFRAC plus-EVA, com base de dados centrada no sistema JCPDS (Joint 

Committee on Power Diffraction Standards). 

3.5.2. Ensaios com o concreto e com a argamassa do concreto 

Todos os concretos foram misturados em betoneira de laboratório (betoneira de eixo 

inclinado, com capacidade nominal de 120 litros). A sequência de mistura dos materiais 

adotada foi a seguinte: com a betoneira parada, foi adicionada toda a água com o aditivo 

correspondente ao teor de 0,3% em relação à massa de aglomerante no caso dos concretos 

de referência, ou toda a mistura da água com o metacaulim e o aditivo no caso dos 

concretos com adições minerais. Em seguida, ainda com a betoneira parada foram 

colocados, em sequência, toda a brita 1, toda a brita 0, todo o cimento, toda a areia grossa e 

toda a areia fina. A betoneira foi então ligada, mantendo-se em rotação por cerca de 10 

minutos, o que foi suficiente para homogeneizar inicialmente a mistura. Assim, quando 

necessário, foi adicionado mais aditivo superplastificante com a betoneira em movimento, 

até que se atingisse a consistência desejada. 

No estado fresco, foram realizados ensaios de abatimento do tronco de cone de acordo com 

a NBR NM 67 - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone 

(ABNT, 1998), massa específica e teor de ar pelo método gravimétrico segundo as 

recomendações da NBR 9833 - Concreto fresco - Determinação da massa específica, do 

rendimento e do teor de ar pelo método gravimétrico (ABNT, 2008c). Foram moldados 

corpos de prova cilíndricos de 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, de acordo com as 

recomendações da NBR 5738 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos 

de prova (ABNT, 2008a)17, para os ensaios de resistência à compressão, velocidade de 

propagação da onda ultrassônica, resistividade elétrica, migração de cloretos no regime não 

estacionário, absorção total de água e índice de vazios, e absorção de água por 

capilaridade; foram também moldados corpos-de-prova cilíndricos de 150 mm de diâmetro e 

300 mm de altura para o ensaio de módulo de elasticidade à compressão. Além disso, foram 

moldados corpos de prova prismáticos de seção quadrada de 40 mm de lado e 160 mm de 

comprimento com a argamassa do concreto18, para ensaio de porosimetria por intrusão de 

                                                
17 A versão mais recente dessa norma é de 2015, no entanto, no momento da moldagem dos corpos 
de prova a versão em vigor era a de 2008. 
18 O concreto foi passado na peneira de abertura de 6,3 mm, o material passante foi considerado a 
argamassa do concreto. Apesar de NBR 7211 (ABNT, 2009) considerar como agregado miúdo aquele 
que passa na peneira de 4,75 mm, esta não foi adotada dada a dificuldade de fazer passar os 
concretos com relação a/ag mais baixa, especialmente os concretos com metacaulim. 
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mercúrio e difratometria de raios X. Para a visualização da estrutura interna dos concretos 

em microscópio eletrônico de varredura (MEV) foram utilizadas pequenas amostras semi-

polidas – cortadas em cortadeira de precisão milimétrica, modelo Minitom, fabricado pela 

Struers – dos corpos de prova utilizados para o ensaio de migração de cloretos no regime 

não estacionário, e também amostras dos concretos não atacados. 

A tabela 3.9 sumariza os ensaios realizados neste programa experimental, com as idades 

adotadas para cada ensaio e indicando ainda o tipo/formato e quantidade de corpos de 

prova utilizados em cada ensaio. 

Tabela 3.9 – Resumo de ensaios, idades e corpos-de-prova dos concretos estudados. 

Propriedade analisada Idades de 
ensaio 

Corpos de prova 
Quantidade(1) Dimensões(2) 

Resistência à compressão 7, 28, 91 e 140 
dias 2 Cilíndrico  

100 x 200 

Módulo de elasticidade 91 dias 3 Cilíndrico  
150 x 300  

Velocidade da onda ultrassônica > 91 dias 3 Cilíndrico  
100 x 200 

Absorção de água total e índice de 
vazios > 91 dias 3 Cilíndrico  

100 x 200 

Absorção de água por capilaridade > 91 dias 3 Cilíndrico  
100 x 200 

Resistividade elétrica > 91 dias 3 Cilíndrico 
100 x 200  

Migração de cloretos no estado não 
estacionário > 91 dias 4 Cilíndrico 

100 x 50 

Porosimetria por intrusão de mercúrio 
(argamassa do concreto) > 91 dias 2 Prismático  

3 x 3 x 10 
(1) Quantidade por idade e para cada um dos concretos estudados 
(2) Dimensões em milímetros. 

3.5.2.1. Resistência à compressão 

A resistência à compressão dos concretos foi determinada de acordo  com as 

recomendações da NBR 5739 - Concreto - Ensaios de compressão de corpos de prova 

cilíndricos (ABNT, 2007), empregando-se corpos de prova cilíndricos de dimensões iguais a 

100 mm de diâmetro e 200 mm de altura. Foram ensaiados dois corpos de prova para cada 

idade, adotando-se o maior valor do par como sendo o valor representativo do concreto, na 

idade considerada. As idades de ruptura foram: 7, 28, 91 e 140 dias. 
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Os ensaios de resistência à compressão foram realizados no laboratório de uma empresa 

de serviço de concretagem da região, a Realmix. O equipamento utilizado foi uma prensa 

hidráulica motorizada, modelo PCE 100 C, fabricada pela Emic, com capacidade de 1000 

kN. As faces dos corpos de prova foram regularizadas por meio de retífica automática de 

eixo horizontal, com refrigeração do corpo de prova por meio de água. 

3.5.2.2. Módulo de elasticidade à compressão 

O módulo de elasticidade à compressão ou módulo de deformação tangente inicial  dos 

concretos foi obtido por meio do procedimento prescrito na NBR 8522 - Concreto - 

Determinação do módulo estático de elasticidade à compressão (ABNT, 2008b). O ensaio 

foi realizado em três corpos de prova de diâmetro igual a 150 mm e 300 mm de altura, para 

cada concreto, na idade de 91 dias. Os ensaios de módulo de elasticidade foram realizados 

no Laboratório de Inovação Tecnológica em Construção Civil (LABITECC), da UFG. Os 

equipamentos utilizados foram uma prensa hidráulica automatizada, modelo PC 200 CS, 

fabricada pela Emic, com capacidade de 2000 kN, além de extensômetros digitais para 

micro deformações com precisão de 0,0001 mm, também fabricados pela Emic. 

3.5.2.3. Velocidade de propagação da onda ultrassônica 

O ensaio de “ultrassom” consiste na transmissão de um pulso ultrassônico em um transdutor 

e, então, este pulso emitido é recebido por outro transdutor que está a uma determinada 

distância do primeiro. O aparelho mede, portanto, o tempo que a onda leva para sair de um 

transdutor e chegar ao outro (MALHOTRA, 2001). Dependendo da posição do receptor em 

relação ao transmissor, a propagação do pulso será diferente. O resultado do ensaio é a 

velocidade de propagação do pulso ultrassônico no concreto. A figura 3.5 apresenta a 

situação em que o pulso é emitido e recebido pelos transdutores de forma direta, de acorodo 

com a NBR 8802 - Concreto endurecido — Determinação da velocidade de propagação de 

onda ultrassônica (ABNT, 2013). 

Figura 3.5 – Arranjo da transmissão direta do pulso ultrassônico entre transdutores (ABNT, 2013). 
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A técnica é válida para avaliação geral da uniformidade do concreto, ou para avaliar a 

homogeneidade do concreto na estrutura, de modo comparativo. Ela também se presta a 

avaliar aspectos da compacidade e densidade do concreto, ou para identificar falhas 

(vazios) ou trincas no interior do material. De modo geral, admite-se que concretos com 

maiores velocidades de propagação da onda ultrassônica apresentam uma maior 

compacidade em relação àqueles com menor velocidade, o que, em tese, significa dizer que 

tais concretos se apresentam com menos vazios, sendo, portanto, mais densos e de melhor 

qualidade (MALHOTRA, 2001). É válido ressaltar que a onda ultrassônica se propaga mais 

rapidamente em meios densos do que no ar. Assim, a norma britânica BS EN 12504-4 

(BS, 200019 apud RIBEIRO; CUNHA, 2014) possui uma correlação interessante, que associa 

os valores de velocidade ultrassônica com a qualidade do concreto, como se pode ver na 

tabela 3.10. 

Tabela 3.10 – Critérios de avaliação do concreto com base na velocidade de onda ultrassônica (BS, 2000 apud 

RIBEIRO; CUNHA, 2014). 

Velocidade da onda ultrassônica (m/s) Qualidade do concreto 

> 4500 Excelente 

3500 a 4500 Bom 

3000 a 3500 Regular 

2000 a 3000 Ruim 

< 2000 Péssimo 

Tendo em vista as considerações anteriores, é importante salientar que este ensaio foi 

definido para ser utilizado na pesquisa pelo fato dele oferecer resultados que podem ser 

correlacionados com as outras propriedades do concreto. Também é possível avaliar 

eventuais diferenças de compacidade (ou de qualidade), na comparação de concretos com 

e sem metacaulim, e mesmo entre os três diferentes tipos de metacaulim. Pretende-se, 

portanto, correlacionar a velocidade de propagação do pulso ultrassônico com as demais 

propriedades relacionadas à durabilidade e aos mecanismos de transporte de massa no 

concreto, assim como avaliar o efeito dos três diferentes tipos de metacaulim na velocidade 

de propagação do pulso ultrassônico, o que certamente indicará diferenças de compacidade 

ou de densidade dos concretos avaliados. Para tanto, foram ensaiados, por transmissão 

direta (figura 3.5), segundo as prescrições da NBR 8802 (ABNT, 2013), três corpos de prova 

cilíndricos de 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, efetuando-se cinco leituras em cada 

um dos corpos de prova, tendo-se, assim, 15 leituras de velocidade ultrassônica para cada 

                                                
19 BRITISH STANDARDS. BS EN 12504-4 - Testing concrete. Determination of ultrasonic pulse 
velocity. London: BSI: 18 p. 2000. 
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concreto da pesquisa. Os ensaios de ultrassom foram realizados aos 91 dias de idade, nas 

dependências do LABITECC/UFG.  

O equipamento utilizado, figura 3.6, foi o Pundit Lad+, fabricado pela Proceq, com 

transdutores de 54 kHz. A duração do pulso determinada nas configurações do equipamento 

foi de 9,3 µs, e a amplitude do pulso, igual a 500 V. 

Figura 3.6 – Equipamento de ultrassom Pundit Lab+, do LABITECC, utilizado na pesquisa. 

 

3.5.2.4. Absorção de água por imersão e absorção de água por capilaridade 

Ambos os ensaios de absorção de água possuem uma boa correlação com as propriedades 

mecânicas e de mecanismos de transporte no concreto. Enquanto o ensaio de absorção 

total (por imersão) fornece dados que podem ser correlacionados com a porosidade do 

concreto, os resultados do ensaio de absorção por capilaridade podem ser relacionados à 

permeabilidade. São, pois, ensaios que fornecem informações relevantes para análise 

global dos resultados, em especial no campo da durabilidade.  

Além disso, por meio do ensaio de absorção de água por capilaridade, é possível calcular o 

raio médio dos capilares do concreto. Com algumas considerações e utilizando-se das leis 

de Jurin e Poiseuille, é possível chegar à equação 3.5 (MENDES, 2009). Esta equação 

relaciona a altura de ascensão do capilar com a raiz quadrada do raio do capilar. Assim 

sendo, medindo-se a altura de ascensão capilar, durante o ensaio de absorção por 

capilaridade, e isolando o raio na equação é possível calculá-lo. No entanto, vale a pena 

salientar que o resultado é uma aproximação. 

h	 ≅ 120 9:  (3.5) 
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Onde h, é a altura de ascensão de água no capilar (em milímetros), t, é o tempo no qual o 

corpo de prova ficou em contato com a água (em segundos) e r é o raio médio do capilar 

(em milímetros). 

O ensaio de absorção total de água foi realizado de acordo com a NBR 9778 - Argamassa e 

concreto endurecidos - Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa 

específica (ABNT, 2005) e o ensaio de absorção de água por capilaridade foi executado 

segundo a NBR 9779 - Argamassa e concreto endurecidos — Determinação da absorção de 

água por capilaridade (ABNT, 2012a). Nos dois métodos, foram empregados corpos de 

prova cilíndricos de 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura, ensaiados aos 91 dias de 

idade. Os ensaios de absorção foram realizados no LABITECC/UFG. 

3.5.2.5. Porosidade, dimensões e distribuição do tamanho de poros 

O ensaio de avaliação da porosidade, bem como das dimensões e distribuição dos poros, foi 

realizado através da técnica de porosimetria por intrusão de mercúrio (PIM), com amostras 

da argamassa do concreto. Isto se deve ao fato da porosidade dos agregados, sobretudo 

dos agregados graúdos, exercer uma importante influência nos resultados, aumentando a 

dispersão e dificultando a análise. 

Muitos pesquisadores utilizam, nos ensaios de porosimetria, pequenas porções dos corpos 

de prova ensaiados à compressão, porém, este autor acredita que as fissuras formadas pelo 

ensaio podem alterar a porosidade da matriz cimentícia, razão pela qual não foi procedido 

dessa forma no presente trabalho. Foram moldados, portanto, corpos de prova prismáticos 

com seção quadrada de lado igual 40 mm e 160 mm de comprimento. Desta barra, na 

cortadeira de precisão milimétrica, foram cortados pequenos prismas com seção quadrada 

de 3 mm de lado, e 10 mm de comprimento, conforme mostra a figura 3.7. 

Figura 3.7 – Corpo-de-prova para ensaio de porosimetria por intrusão de mercúrio. 
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O equipamento utilizado no ensaio foi o PoreMaster, fabricado pela Quantachrome. Os 

parâmetros definidos foram o ângulo de contato de 140° e velocidade de intrusão de 

500 mm Hg/min. O ensaio de porosimetria por intrusão de mercúrio foi realizado no 

Laboratório de Materiais de Construção, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS), no estado do Rio Grande do Sul. 

3.5.2.6. Resistividade elétrica 

A resistividade elétrica é um parâmetro de fundamental importância para a durabilidade das 

estruturas de concreto armado. Ela – juntamente com a disponibilidade de oxigênio – é a 

propriedade do concreto que vai controlar o processo eletroquímico de corrosão das 

armaduras. Sua medida depende da umidade, permeabilidade e propriedades eletrolíticas 

do concreto. Para uma mesma condição de umidade e grau de ionização do eletrólito, a 

medida da resistividade sugere o quão compacto e denso é o concreto; portanto, ela possui 

uma relação direta com a qualidade e com a capacidade de proteção dos concretos frente 

aos agentes agressivos (CASCUDO, 1997). Embora com princípios e mecanismos de ação 

muito distintos entre si, as técnicas de resistividade elétrica e de ultrassom guardam certa 

similaridade, basicamente em termos da resposta produzida por cada uma delas, que é 

associada à estrutura porosa e à permeabilidade do concreto. Contudo, com base na 

literatura, a resistividade está muito mais afeita às questões de durabilidade, em especial 

ligada ao controle da corrosão das armaduras (CASCUDO, 1993;2005). 

O método mais empregado para avaliação dessa propriedade é o de Wenner, ou método de 

quatro pontos (ou eletrodos), prescrito pela norma americana ASTM G57 - Standard Test 

Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode Method 

(ASTM, 2012b). A resistividade elétrica foi medida, seguindo os preceitos da referida norma, 

em corpos de prova cilíndricos de 100 mm de diâmetro e 200 mm de altura. A idade do 

ensaio foi padronizada em 91 dias. Foram ensaiados três corpos de prova para a idade 

especificada, efetuando-se cinco leituras em cada, resultando, assim, em 15 leituras 

individuais para cada concreto da pesquisa. Os ensaios de resistividade foram realizados no 

LABITECC/UFG, empregando-se o equipamento RESI da Proceq, tendo-se padronizado a 

medida da seguinte forma: 15 dias antes das leituras, os corpos de prova foram 

acondicionados em câmara úmida (com umidade relativa igual ou superior a 95%), 

retirando-os, um por vez, para a realização da medida. Padronizou-se, dessa forma, a 

condição de umidade do concreto (sempre saturado) para as medidas de resistividade, já 

que a umidade exerce forte influência na propriedade avaliada. A figura 3.8 ilustra a medida 

da resistividade elétrica aparente superficial sendo realizada em um dos corpos de prova. 
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Figura 3.8 – Medida da resistividade elétrica superficial em corpo-de-prova de concreto saturado de água. 

 

3.5.2.7. Migração de cloretos no estado não estacionário 

O ensaio de migração de cloretos no estado não estacionário permite a obtenção de um 

parâmetro intrínseco à durabilidade dos concretos, e aos mecanismos de transporte, que é o 

coeficiente de difusão de cloretos no estado não estacionário. Esse ensaio foi proposto por 

Tang e Nilsson (1992) e está descrito na publicação finlandesa NT BUILD 492 – Concrete, 

mortar and cement-based repair materials: Chloride migration coefficient from non-steady-

state migration experiments (NORDTEST, 1999). No presente programa experimental, 

obedeceu-se rigorosamente a este procedimento normativo, cuja descrição do ensaio se 

apresenta na sequência, de forma resumida. 

O ensaio utiliza corpos de prova cilíndricos de 100 mm de diâmetro e 50 mm de espessura, 

que foram retirados dos dois quartos centrais de um corpo de prova cilíndrico 100 mm x 200 

mm. Após o corte, quando a superfície apresentava-se seca, as amostras foram submetidas 

a um tratamento a vácuo por 3 horas. Ainda em vácuo, uma solução de água destilada 

saturada de hidróxido de cálcio (cerca de 1 g de Ca(OH)2 em 1 L de água destilada) foi 

adicionada até que os corpos-de-prova estivessem totalmente submersos, continuando em 

vácuo por mais uma hora. Em seguida a pressão foi então normalizada, e os corpos de 

prova permaneceram por mais 18 horas submersos na solução até que estivessem 

preparados para o ensaio. A figura 3.9 ilustra o aparato montado para aplicação do vácuo 

nas amostras, e posteriormente serem submersas na solução de hidróxido de cálcio. 
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Figura 3.9 – Recipiente no qual as amostras foram submetidas a vácuo e em seguida submersas em solução de 

hidróxido de cálcio.  

  

Posteriormente, duas soluções foram preparadas: uma catódica, com 10% de cloreto de 

sódio (NaCl) em água destilada (100 g NaCl para 900 g de H2O); e uma solução anódica, 

com 0,3 equivalente-grama (N) de NaOH em água destilada (1,2 g de NaOH para 100 g 

H2O). 

Um aparato de ensaio foi montado, conforme a figura 3.10 (nesta figura tem-se a indicação 

dos vários constituintes do aparato de ensaio). Tem-se, então, que na figura 3.10 “a” é um 

anel de borracha que contém o corpo de prova, “b” a solução anódica, “c” o ânodo, “d” o 

corpo de prova de concreto, “e” a solução catódica, “f” o cátodo, “g” um suporte de plástico 

com inclinação de 32° e “h” um recipiente de plástico para conter todo o aparato. 

Figura 3.10 – Aparato do ensaio de migração de cloretos – adaptado pelo autor (NORDTEST, 1999). 
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Na figura 3.11 é apresentado o aparato montado como foi utilizado nesta pesquisa (fora da 

caixa e sem as soluções anódica e catódica). A solução catódica – 10% (em massa) de 

cloreto de sódio em água destilada – foi colocada dentro de um recipiente, no qual o corpo 

de prova, envolto a um anel de borracha, também foi inserido. Posteriormente, a solução 

anódica – 0,3 N de hidróxido de sódio em água destilada – foi acondicionada dentro do anel 

de borracha, na parte superior do corpo-de-prova (figura 3.11-b), evitando assim o contato 

entre as duas soluções. O cátodo foi, então, ligado ao polo negativo e o ânodo ao polo 

positivo da fonte de energia elétrica de corrente contínua, que inicialmente foi ajustada para 

a tensão de 30 V, tendo o valor da corrente inicial sido medido por meio de multímetro. Em 

função do valor da corrente inicial, o valor da tensão pode ser alterado, a depender das 

propriedades do concreto. A publicação que descreve o método traz uma tabela com as 

especificações de tensão para cada caso, esta tabela está reproduzida em anexo. Além 

disso, na mesma tabela está a indicação da duração do ensaio, que depende da tensão. 

Após o eventual ajuste da tensão, foi anotada a nova corrente, para a nova tensão, e 

medida a temperatura da solução anódica. Ao final do ensaio, da mesma forma, foi anotada 

a corrente e medida a temperatura da solução anódica (NORDTEST, 1999).  

Figura 3.11 – a) Aparato para conter o corpo-de-prova no ensaio de migração de cloretos. b) Vista superior 

mostrando o ânodo no interior do copo. 

 

A figura 3.12 apresenta a disposição geral do ensaio em andamento, com as soluções 

catódica e anódica, bem como a fonte de corrente contínua ligada ao aparato, e o circuito 

passando pelos multímetros, onde a corrente de cada um dos corpos de prova foi medida de 

forma individual. Nos ensaios de migração realizados nesta pesquisa, foram ensaiados 

quatro corpos-de-prova de um mesmo concreto simultaneamente, ligados em paralelo, e 

divididos em dois recipientes, que foram preenchidos com 12 litros da solução catódica 
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(NaCl) cada. E ainda, na parte superior de cada corpo de prova foram adicionados ainda 

300 mililitros da solução anódica (NaOH). 

Figura 3.12 – Ensaio de migração de cloretos no regime não estacionário em andamento com quatro corpos de 

prova simultaneamente. 

 

Ao fim do processo, cada um dos corpos de prova ensaiados foi partido ao meio, 

procedendo-se à sua ruptura por tração decorrente de esforço de compressão aplicado 

diametralmente no corpo de prova. Na sequência da ruptura, uma solução de 0,1 M de 

nitrato de prata (AgNO3) foi aspergida na superfície fraturada de uma das metades do corpo 

de prova. Ocorre, então, uma reação química entre o cloreto impregnado no concreto com o 

nitrato de prata, fazendo com que precipite o sal cloreto de prata (AgCl). Isso faz com que 

seja possível medir a espessura de avanço da frente de cloretos, pelo contraste visual entre 

as partes com e sem cloretos (a espessura típica da frente de cloretos fica mais clara, 

prateada ou esbranquiçada). A figura 3.13 mostra dois corpos de prova distintos partidos ao 

meio, no momento da medida da espessura da frente de avanço dos cloretos, depois da 

aspersão da solução de nitrato de prata. 

Ao final da execução do ensaio, com todos os dados levantados, foi calculado o coeficiente 

de difusão/migração de cloretos no regime não-estacionário, a partir da equação 3.6 

(NORDTEST, 1999). 

#;<<= 	=
>,>@AB	 @CAD) E

FG@ -
HI − 0,0238

@CAG) E.MN
FG@

  (3.6) 

Onde, Dnssm é o coeficiente de difusão/migração de cloretos no regime não estacionário, 

dado em 10-12 m²/s; U é o valor da tensão, em Volts; T é a média entre as temperaturas 

inicial e final, em °C; t é a duração do ensaio, em horas; L é espessura do corpo de prova, 
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em milímetros; e xd é a média da espessura de penetração (frente de cloretos), em 

milímetros. 

Figura 3.13 – Medida da penetração de cloretos em dois corpos de prova de concreto distintos. 

  

Neste ensaio, para cada concreto, foram utilizados quatro corpos-de-prova cilíndricos com 

100 mm de diâmetro e 50 mm de espessura, os quais serão ensaiados após 91 dias de 

idade. Os ensaios de migração de cloretos foram realizados no LABITECC/UFG. 

3.5.2.8. Microestrutura do concreto  

A microestrutura dos concretos produzidos foi analisada em microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), por meio de amostras semi-polidas20, utilizando-se do detector de elétrons 

secundários, a fim de se observar aspectos da zona de transição entre a pasta de cimento e 

o agregado, em concretos com e sem metacaulim, além da observação geral da estrutura 

interna dos concretos e da ocorrência e morfologia dos compostos formados. Ao longo das 

análises, foram executadas microanálises, por meio de microssonda por espectroscopia de 

raios-X por dispersão de energia (EDS), para auxílio na identificação química e mineralógica 

de fases presentes.  

Foram avaliadas amostras de concreto não atacadas por cloretos e amostras atacadas. Nas 

amostras contaminadas por cloretos, buscou-se evidenciar a presença do sal de Friedel 

(cloroaluminato de cálcio hidratado). Esse composto pode, eventualmente, vir se formar em 

concretos contendo adições minerais de natureza silico-aluminosa (como é o caso do 

                                                
20 Neste contexto, amostras semi-polidas referem-se a face do corte da amostra com aspecto liso. 
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metacaulim), após um evento de ataque por cloretos. Assim nos concretos atacados, 

também foi realizado um mapeamento de elementos por EDS, com o intuito de observar 

como se dá a distribuição dos cloretos pela microestrutura. 

As análises ao MEV foram realizadas após 91 dias de idade, no LabMic/UFG. As amostras 

foram secas em estufa a 60º por 5 dias e depois mantidas em embalagens herméticas, com 

sílica-gel para mantê-las desidratadas. As amostras foram metalizadas com ouro. Assim, 

foram dispostas, sob vácuo, na câmara do microscópio eletrônico de varredura, modelo 

JSM-6610, do fabricante Jeol. A tensão utilizada foi de 10 kV e a distância de trabalho variou 

entre 8 e 12 mm, dependendo da espessura da amostra. 

3.5.2.9. Avaliação mineralógica 

Com o objetivo de complementar a análise da microestrutura do concreto, amostras de 

concreto atacados com cloreto (obtidos do ensaio de migração de cloretos) foram avaliadas 

por difratometria de raios X. O intuito principal foi verificar a formação do sal de Friedel nas 

amostras, sobretudo aquelas com metacaulim.  

O sal de Frieldel pode ser identificado na difratometria de raios X, sendo que há a ocorrência 

do pico principal no intervalo do ângulo 2θ variando entre 11,16º e 11,33º e apresenta uma 

distância interplanar basal igual a 7,9 Å. No entanto, podem ocorrer algumas fases 

cristalinas de aluminatos de cálcio hidratado, que também possuem a mesma distância 

interplanar, que acaba dificultando a análise por DRX isoladamente (RENAUDIN et al., 

1999;  LANNEGRAND; RAMOS; TALERO, 2001;  TALERO et al., 2011). 

Assim, foram avaliadas por DRX amostras de concreto não atacadas, para que seja então 

possível identificar as fases presentes no concreto antes do ataque, sobretudo os 

aluminatos de cálcio que podem ser confundidos com o cloroaluminato de cálcio nos 

difratogramas. 

Os ensaios de difratometria de raios X foram realizados no DCT de Furnas. O equipamento 

utilizado foi um modelo Diffraktometer D5000, fabricado pela Siemens. A preparação das 

amostras se deu pela separação mecânica dos agregados graúdos, seguidas da moagem 

das frações de concreto em almofariz de cerâmica e em seguida o material moído foi 

passado na peneira de abertura de 0,62 µm. Essa fina fração em pó do concreto moído foi 

analisada. Nas amostras de concretos que foram submetidos ao ataque por cloretos, os 

ensaios foram realizados em duas etapas, sendo a primeira com a varredura de 3º a 70º 

(ângulo 2θ) e incremento de 0,02º a cada 2 segundos, e em seguida restringiu-se o intervalo 

de varredura do ângulo 2θ de 10,5° a 11,5°, com incremento de 0,01° a cada 4 segundos. E 
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no caso dos concretos não atacados, os ensaios foram realizados somente na faixa do 

ângulo 2θ de 10,5° a 11,5°, com incremento de 0,01° a cada 4 segundos Para identificação 

das fases cristalinas, foi utilizado o software EVA-Bruker AXS, o qual se utiliza do banco de 

dados fornecido pelo ICDD (International Center for Diffraction Data). 

3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A fim de respaldar a discussão, os resultados dos ensaios de caracterização do concreto 

foram submetidos à análise estatística. Para tanto, foi utilizado o software Statistica 10.0, 

desenvolvido pela StatSoft®. Foram realizados testes de significância estatística como 

análise de variância (ANOVA), onde foram calculados os valores do parâmetro de 

significância de Snedecor “Fcal” e comparados com os valores tabelados “Ftab”. Esses valores 

são obtidos em função dos graus de liberdade do efeito avaliado e do resíduo do modelo, na 

tabela de distribuição F de Snedecor, para o nível de significância de 5%, que se encontra 

em anexo. Se Fcal > Ftab, o efeito avaliado é significativo no modelo. Em seguida, os dados 

foram submetidos à comparação múltipla de média, pelo teste de Duncan, a qual agrupa as 

médias que não diferem de forma significativa entre si (PIMENTEL GOMES, 1990). 

 

 



 

R. TEODORO  

CAPÍTULO 4  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capitulo, são apresentados os resultados e a discussão da pesquisa. Primeiramente, 

são apresentados os resultados da caracterização física, química e mineralógica dos três 

tipos de metacaulim estudados. Em seguida, são apresentados e discutidos os resultados 

mecânicos, aqueles relativos à durabilidade e avaliações da microestrutura dos concretos 

estudados. São discutidas, também, as interações das características dos metacaulins com 

seus respectivos resultados nos concretos. Salienta-se, ainda, que dos ensaios com 

concreto, os resultados de resistividade elétrica, migração de cloretos no estado não 

estacionário, velocidade de propagação da onda ultrassônica, absorção total de água,  

absorção de água por capilaridade, resistência à compressão e módulo de elasticidade 

foram submetidos a uma análise estatística de variância (ANOVA), a fim de respaldar a 

discussão. 

4.1. CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS METACAULINS 

A caracterização do metacaulim foi subdividida em caracterização física (área superficial 

específica, morfologia e dimensões das partículas), química/mineralógica (análise química e 

difratometria de raios X) e avaliação da atividade pozolânica. Tais resultados estão 

apresentados nos itens que seguem. 

4.1.1. Caracterização física e morfológica dos metacaulins 

As características físicas dos três metacaulins estudados (U, X e M) estão apresentadas na 

tabela 4.1. São apresentados resultados de massa específica, área específica pelo método 

BET, e diâmetro médio dos grãos21, obtidos da sedigrafia. 

 

 

 

                                                
21 Na prática, a partícula de metacaulim não possui formato esférico, no entanto, as técnicas de 
caracterização dimensional de materiais em pó calculam o diâmetro da esfera que circunscreve a 
partícula. 
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Tabela 4.1 – Características físicas dos metacaulins estudados. 

Propriedade 
analisada 

Método de 
Ensaio 

Metacaulim 
U 

Metacaulim 
X 

Metacaulim 
M 

NBR 
15 894 

Massa Específica(1)  
(kg/m³) NBR NM 23 2,60 2,60 2,60 - 

Área Específica BET 
(m²/g) 

ASTM C 
1069 19,75 8,13 30,99 ≥ 15 

Diâmetro médio dos 
grãos (D50) (µm) Sedigrafia 6,92 12,42 0,61 - 

(1) – Ensaio realizado em laboratório terceiro, a pedido do fabricante. 

É possível observar uma significativa diferença entre os três metacaulins. O metacaulim X 

apresentou-se o mais grosso dentre os três, com valor de área específica de quase metade 

do mínimo requerido pela NBR 15 894-1 - Metacaulim para uso com cimento Portland em 

concreto, argamassa e pasta�Parte 1: Requisitos (ABNT, 2010a). Assim sendo, a rigor, não 

se enquadraria como um metacaulim de alta reatividade. Além disso, possui grãos com 

diâmetro médio maior dentre os três. Por outro lado, o metacaulim M possui uma elevada 

área específica, um pouco mais que o dobro do requisito mínimo da norma, com diâmetro 

médio dos grãos significativamente menor que os demais metacaulins. E, por fim, o 

metacaulim U se situou entre os outros dois metacaulins no que se refere às suas 

características físicas, mas ainda assim com uma expressiva área específica. 

Analisando conjuntamente o gráfico da distribuição granulométrica dos metacaulins, na 

figura 4.1, e os resultados de área específica, é possível estabelecer algumas relações. Pelo 

gráfico, percebe-se que o metacaulim M possui uma quantidade maior de partículas 

menores, consequentemente um diâmetro médio (diâmetro que corresponde a 50% da 

porcentagem de massa acumulada) menor que os demais. Ao contrário, o metacaulim X 

possui menos partículas mais finas, e uma fração maior de partículas maiores, da ordem de 

dezenas de micrômetros. Por outro lado, mesmo o metacaulim U possuindo uma área 

específica mais próxima do metacaulim M do que do metacaulim X, sua distribuição 

granulométrica aproximou-se mais de X. 
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Figura 4.1 – Distribuição granulométrica dos metacaulins, por sedigrafia. 

 

Um gráfico que relaciona a área específica com o diâmetro médio dos metacaulins, 

apresentado na figura 4.2, evidencia a relação entre os dois parâmetros. Pode-se observar 

que há uma relação linear muito forte para os metacaulins estudados, com um coeficiente 

de determinação (R²) igual a 0,997. 

Figura 4.2 – Gráfico da área específica com relação ao diâmetro médio dos metacaulins. 

 

Por meio de visualizações no microscópio eletrônico de varredura (MEV), diferenças 

significativas na morfologia nas partículas dos metacaulins foram observadas. Além disso, 
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pelas imagens pode-se verificar a ordem de grandeza da dimensão dos metacaulins. Na 

figura 4.3 são apresentadas as micrografias obtidas. 

Figura 4.3 – Imagens de MEV dos metacaulins estudados (a) metacaulim U; (b) metacaulim X; (c) metacaulim M. 

 

Observando as imagens obtidas no MEV, é possível compreender melhor os resultados de 

caracterização granulométrica dos metacaulins, como a sedigrafia. É possível observar, por 

exemplo, no metacaulim U, que ocorre a aglomeração das partículas individuais, e que 

essas partículas individuais são ligeiramente maiores que aquelas do metacaulim M, e as 

partículas maiores se apresentam em maior quantidade (em comparação ao metacaulim M). 

Ao se comparar as imagens das figuras 4.3 (a) e (b) (metacaulins X e M), que estão na 

mesma escala, é evidente o aspecto da partícula mais subdividida do metacaulim M. 

Já no metacaulim X, observa-se diferenças significativas na sua morfologia, em comparação 

com os demais, isto provavelmente se deve ao fato de esse metacaulim ser obtido de uma 

matéria prima diferente. Além disso, as estruturas em forma de bastões fazem com que o 

diâmetro médio seja maior, uma vez que os ensaios de granulometria consideram o 

diâmetro que circunscreve a partícula. Ainda para o metacaulim X, é possível que o 

resultado de área específica (BET) não seja coerente, uma vez que a morfologia das 
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partículas – em bastonetes – em tese, indicaria uma maior área específica. Por outro lado o 

embricamento entre as partículas faz com que elas fiquem aglomeradas, o que pode ter 

afetado os resultado de área específica (BET). 

Em análise por microssonda de raios X (EDS), como se observa na figura 4.4, constatou-se 

que as estruturas em forma de bastão e as placas possuem basicamente a mesma 

composição (em termos de elementos químicos constituintes), todavia, é na análise química 

e mineralógica que diferenças de composição podem ser melhor avaliadas. 

Figura 4.4 – Resultados de análise de elementos por microssonda de raios X (EDS) dos metacaulins avaliados 

ao MEV (a) metacaulim U; (b) metacaulim X (c) metacaulim M). 

 

Pode-se observar, consolidando a análise, que o metacaulim M possui uma quantidade 

visualmente maior de partículas de menor diâmetro, em comparação com os demais 

metacaulins, o que ratifica o gráfico da figura 4.1. Além disso, da mesma forma como ocorre 

nos outros, há formação de aglomerações das partículas. A morfologia é a mesma daquela 

vista no metacaulim U, em forma de placas disformes, uma vez que ambos provêm da 

mesma matéria prima, e diferente da morfologia que ocorre no metacaulim X, na forma de 

bastonetes, uma vez que esse provém de diferente matéria prima. 
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4.1.2. Caracterização química 

Apesar de as características físicas serem de grande relevância para a atividade pozolânica das adições 

minerais, bem como para sua ação como microfíler, outras características irão também contribuir para a 

consolidação do alto desempenho que se espera para esses materiais. Dessa forma, faz-se necessário conhecer 

suas características química e mineralógica. A tabela 4.2 apresenta os resultados de análise química, por 

fluorescência de raios X, dos três metacaulins estudados.Tabela 4.2 – Composição química, por fluorescência de 

raios X, dos metacaulins estudados. 

Óxidos Metacaulim U Metacaulim X Metacaulim M NBR 15 894 

SiO2 (%) 56,46 52,58 51,43 ≥ 44,0 e ≤ 65,0 

Al2O3 (%) 32,17 44,61 42,53 ≥ 32,0 e ≤ 46,0 

Fe2O3 (%) 2,23 0,35 2,00 - 

CaO (%) 0,17 0,06 0,16 - 

MgO (%) 0,7 0,02 0,28 - 

TiO2 (%) 1,46 0,05 1,07 - 

K2O (%) 2,16 0,09 0,95 - 

Na2O (%) 0,04 0,04 0,02 ≤ 0,5 

SO3 (%)(1) - - - ≤ 1,0 
Perda ao fogo 

(PF) (%) 4,27 1,95 1,28 ≤ 4,0 

Outros (%)(2) 0,19 0,06 0,07 - 

Umidade (%) 0,73 0,28 0,59 ≤ 2,0 

Na2O eq. (%) 1,46 0,10 0,65 ≤ 1,5 

CaO + MgO (%) 0,87 0,08 0,44 ≤ 1,5 

(1) – No resultado do ensaio não houve ocorrência de SO3.  

(2) – P2O5, ZrO2 e/ou BaO 

É possível observar que todos os três se colocam no mesmo patamar no que se refere ao 

teor de sílica (SiO2), entre 51% a 57%, com pequenas variações. Já no tocante à alumina 

(Al2O3), o metacaulim U possui uma quantidade significativamente menor, 32% em 

comparação com os outros dois que possuem quantidade no mesmo patamar, entre 42% e 

45% com pequena variação. Ao analisar conjuntamente os teores de sílica e alumina (SiO2 

+ Al2O3), o metacaulim X possui a maior proporção, com 97,2%, evidenciando o quão puro 

é, seguido pelo metacaulim M, com 94,0% e, por fim, o metacaulim U, com 88,6%. Além 

disso, o metacaulim X é o que possui o menor teor de impurezas - como Fe2O3, CaO, MgO, 

TiO2, K2O, dentre outros - o que é intrínseco à sua característica principal que é sua cor 

branca, que está intimamente ligado à pureza de sua matéria prima, provavelmente uma 

jazida essencialmente constituída de fração argilosa com predominância do argilomineral 
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caulinita. O metacaulim M, também apresenta um teor relativamente baixo de impurezas. 

Por outro lado, o metacaulim U é o que possui o maior teor de impurezas. Nesse sentido, 

cabe o registro de que esse metacaulim (U) apresentou uma perda ao fogo (PF) 

consideravelmente alta em relação aos demais, inclusive superando o limite máximo 

previsto na NBR 15 894-1 (ABNT, 2010a). 

4.1.3. Caracterização mineralógica 

Apesar de a análise química nos fornecer informações relevantes acerca da adição mineral, 

não é suficiente avaliar a composição química, sobretudo os teores de sílica e alumina, 

isoladamente, uma vez que podem haver fases cristalinas (ou amorfas) relevantes no 

material. Faz-se necessário, portanto, verificar a presença dos compostos presentes no 

material (efetivas fases ou minerais incidentes), bem como o grau de cristalinidade desses 

compostos. De forma geral, adições minerais com sílica e alumina com maior grau de 

amorficidade (ou menor grau de cristalinidade) possuem uma maior reatividade. Na figura 

4.5 são apresentados os difratogramas dos metacaulins U, X e M. 

Figura 4.5 – Difratograma de raios X dos metacaulins estudados (a) metacaulim U; (b) metacaulim X; 

(c) metacaulim M. 

 

A análise do metacaulim U por difratometria de raio X (figura 4.5 a), mostra uma fase de 

quartzo bem evidenciada pelo pico no difratograma. Além disso, também, estão presentes 

as fases cristalinas de ilita, caulinita e sericita, e ainda traços de anastásio, rutilo e 
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almandina. Já na análise do metacaulim X, por DRX (figura 4.5 b), tem-se como a principal 

fase cristalina a caulinita, o que evidencia a pureza da matéria prima deste metacaulim. A 

caulinita presente pode ser um resíduo que não foi calcinado completamente, ou 

metacaulinita que foi resfriada lentamente e retornou à fase caulinita. Aparece, ainda, a fase 

quartzo de forma menos pronunciada. E o metacaulim M (figura 4.5 c) possui principalmente 

ilita como fase cristalina. Ainda foi possível observar presença de sericita e anastásio. Em 

comparação com o metacaulim U, que provém da mesma matéria prima, é possível ver 

semelhança entre as fases presentes. 

Ainda, a fim de complementar a avaliação das características mineralógicas, a partir da 

difratometria de raios X, foram quantificados os teores de fases cristalinas dos metacaulins 

estudados – e consequentemente o teor de amorfos, apresentados na tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Resultados de quantificação dos teores de amorfos dos metacaulins. 

Propriedade  
analisada 

Método de 
Ensaio Metacaulim U Metacaulim X Metacaulim M 

Teor de Amorfos (%) DRX 60,8 70,1 75,6 

A partir desses resultados, fica claro que os metacaulins possuem em sua composição uma 

maior parte de material amorfo, além de fases cristalinas. O metacaulim U foi o que 

apresentou uma maior quantidade de fases cristalinas (cerca de 39%). Já os metacaulins X 

e M apresentaram menor quantidade de fases cristalinas, cerca de 30% e 24%, 

respectivamente. Essas diferenças podem estar relacionadas com os processos de 

produção, notadamente com os processos de seleção e beneficiamento da matéria prima, 

bem como com os processos de queima e resfriamento. 

4.1.4. Pozolanicidade 

Com tantas características que influem na reatividade do metacaulim, não seria correto 

avaliá-lo isoladamente por apenas uma das características até aqui apresentadas. Uma 

forma de sintetizar o comportamento global de uma adição mineral em um único número é 

por meio do índice de atividade pozolânica. Nesta pesquisa, foi utilizado o método de 

Chapèlle modificado, que é descrito pela NBR 15 895 (ABNT, 2010b), para mensurá-lo. Os 

resultados obtidos para os três metacaulins estudados estão apresentados na tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 – Resultados do índice de atividade pozolânica pelo método de Chapèlle modificado. 

Propriedade  
analisada 

Método de 
Ensaio 

Metacaulim 
U 

Metacaulim 
X 

Metacaulim 
M 

NBR 
15 894 

Índice de Atividade 
Pozolânica - Chapèlle 

(mg Ca(OH)2 / g) 
NBR 15.895 859 1027 1440 ≥ 750 

Os resultados de índice de atividade pozolânica Chapèlle propiciaram uma diferenciação 

significativa entre os três metacaulins. O metacaulim M apresentou o maior resultado dentre 

todos, quase o dobro do requisito mínimo da norma. Já para o metacaulim U foi observado o 

menor resultado, mas ainda dentro do limite estabelecido pela NBR 15.894-1 (ABNT, 

2010a). O metacaulim X se situou entre os outros dois. 

Vale a pena ressaltar que a atividade pozolânica é regida por vários fatores em conjunto, 

sendo difícil obter uma boa correlação diretamente com alguma característica em específico, 

como discutido por (FERRAZ et al., 2015). Como as reações químicas, que determinam a 

ação pozolânica, envolvem mecanismos de dissolução-precipitação, então para que a 

atividade química seja efetiva, é preciso haver significativa área superficial exposta do 

material, para que haja o “ataque” da água (na etapa de dissolução). Em outras palavras, as 

reações são eminentemente de superfície (água na superfície do grão, promovendo a 

dissolução), de modo que quanto maior a superfície específica ou finura do material, maior o 

efeito químico da reação e maior a sua pozolanicidade. Obviamente que, associada à finura 

elevada, a presença de fases reativas leva a uma potencialização importante do fenômeno 

pozolânico, notadamente se essas fases tiverem constituição química e mineralógica que 

favoreça a precipitação dos neo-formados típicos da atividade pozolânica (comentados no 

subitem 2.2.2 do Capítulo 2). Dessa forma, ressalta-se a necessidade de que a avaliação 

das adições minerais seja feita do modo mais completo possível e não apenas por meio de 

uma característica isolada, uma vez que vários aspectos do material irão influenciar em sua 

reatividade e em sua efetiva ação na estrutura interna do concreto. 

4.2. ESTRUTURA INTERNA DOS CONCRETOS 

Grande parte das propriedades do concreto são explicadas por alterações na sua 

microestrutura. Conhecer e modificar o sistema de poros do concreto, bem como a zona de 

transição entre a pasta e o agregado, podem trazer significativas vantagens às propriedades 

do concreto. Assim, nos itens seguintes, apresentam-se os resultados relativos à 

caracterização da estrutura porosa dos concretos, bem como aqueles concernentes à sua 

microestrutura. 
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4.2.1. Porosidade (por PIM e e absorção de água) 

A avaliação do sistema de poros dos concretos se deu por meio de porosimetria por intrusão 

de mercúrio (PIM), absorção de água por imersão, absorção de água por capilaridade e por 

cálculo do raio médio do capilar a partir do ensaio de absorção de água por capilaridade, 

utilizando-se das equações de Jurin e Poiseuille (equação 3.1, Capítulo 3). 

4.2.1.1. Porosimetria por intrusão de mercúrio (PIM) 

Todos os concretos das relações a/ag iguais a 0,40 e 0,60 foram preparados22 e submetidos 

à porosimetria por intrusão de mercúrio em idade superior a 90 dias. No entanto, três desses 

concretos apresentaram resultados incoerentes e, portanto, foram retirados da análise, a 

saber, os concretos 040-U, 060-X e 060-M. Isto se deveu, provavelmente, à preparação das 

amostras, que consistia em produzir pequenos paralelepípedos de argamassa de seção de 

3 mm por 3 mm e 10 mm de comprimento. Os corpos-de-prova eram, portanto, bastante 

frágeis e susceptíveis a microfissurações causadas pelo corte, manuseio e transporte. 

Beaudoin e Marchand (2001) ressaltam que inúmeros estudos indicam que os resultados de 

porosimetria por intrusão de mercúrio são fortemente influenciados pela preparação dos 

pequenos corpos de prova. 

Dessa forma, são apresentados, a seguir, os resultados dos concretos na relação a/ag igual 

a 0,40, com exceção do concreto com metacaulim U, já que este apresentou um volume de 

intrusão muito mais baixo que os demais, ou seja, por alguma razão não muito evidente, não 

houve intrusão de mercúrio adequada nessa amostra. Já para os concretos na relação a/ag 

igual a 0,60, foram excluídos os resultados dos concretos com os metacaulins X e M, que 

apresentaram volumes de intrusão muito acima dos demais (provavelmente havia falhas, 

vazios ou microfissuras nessas amostras, o que implicou em volumes intrudidos de mercúrio 

muito elevados). A figura 4.6 apresenta o gráfico de volume de intrusão acumulado, pelo 

qual é possível comparar a porosidade total das argamassas dos concretos, assim como a 

distribuição do tamanho de poros de cada amostra. 

 

 

 

 

                                                
22 Como descrito no subitem 3.5.2.5, os corpos-de-prova foram obtidos da argamassa do concreto, 
separando o agregado graúdo por peneiramento ainda no estado fresco. 
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Figura 4.6 – Gráfico do volume acumulado de intrusão de mercúrio nos corpos de prova de argamassa dos 

concretos estudados. 

 

Verifica-se, portanto, a partir do gráfico da figura anterior, que os concretos com os 

metacaulins M e X obtiveram a menor porosidade total (volume acumulado). Além disso, é 

possível observar que o concreto com metacaulim U, na relação a/ag igual a 0,60, 

apresentou uma porosidade total ligeiramente inferior ao concreto de referência na relação 

a/ag igual a 0,40. O concreto de referência na maior relação a/ag apresentou o maior 

volume acumulado, como esperado. Pelo gráfico da figura 4.6 ainda é possível perceber que 

os concretos com metacaulim possuem uma distribuição de tamanho de poros diferente dos 

concretos de referência. Para uma análise mais detalhada, na figura 4.7 é apresentada a 

distribuição do volume de intrusão para cada diâmetro de poro. 

Figura 4.7 – Gráfico da distribuição do volume de intrusão de mercúrio das amostras ensaiadas. 
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Nos macroporos (~100 µm) os concretos 040-R e 040-X apresentaram os maiores volumes 

de intrusão, maiores inclusive que do 060-R, o que pode ser devido à presença de vazios de 

ar nos corpos-de-prova, que possuem dimensões diminutas. Para avaliar as alterações nos 

microporos, ou seja na faixa entre 0,5 µm e 0,005 µm, na figura 4.8 é apresentado o mesmo 

gráfico da figura 4.7, porém limitando aos diâmetros no referido intervalo, para uma melhor 

visualização. 

Figura 4.8 – Gráfico da distribuição do volume de intrusão de mercúrio, na faixa de 0,5 µm a 0,005 µm. 

 

O refinamento de poros promovido pelo metacaulim M é notório; a argamassa do concreto 

040-M (curva azul) apresenta uma porosidade total baixa, grande parte constituída por poros 

de menores diâmetros (menores do que 0,05 µm). O mesmo comportamento é observado 

no concreto 060-U, que possui a maior parte do volume de poros no domínio das pequenas 

dimensões, porém com alguma ocorrência de poros na faixa entre 0,5 µm e 5 µm. Ainda, ao 

se compararem as amostras 040-R e 060-U, que apresentaram resultados de porosidade 

total bastante próximos, é possível destacar a capacidade de refinamento de poros da 
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(M e U), que são os mais finos. Por outro lado, no caso do metacaulim X, na relação a/ag 
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demais. 
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dos concretos com metacaulim quando se incorpora a adição mineral mantendo-se fixa a 

relação a/ag, como se tem nas amostras 0,40-M e 0,40-X (curvas azul e verde) em 

comparação à amostra 0,40-R (curva vermelha), na figura 4.6. Nesse sentido, a amostra 
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0,60-U tem uma porosidade total da pasta da mesma ordem de grandeza da porosidade da 

amostra 0,40-R (curvas laranja e vermelha na figura 4.6), e menor que a porosidade total da 

amostra 060-R (curva cinza). É evidente, também, o significativo potencial de refinamento 

de poros das amostras com metacaulim. Na figura 4.6, o refinamento é percebido pelo ponto 

de inflexão da curva bastante estendido, incidente no campo das pequenas dimensões de 

poros (curvas azul e laranja, referentes às amostras 0,40-M e 0,60-U, respectivamente). O 

concreto 0,40-M apresentou o melhor resultado dentre todos, em termos de menor volume 

de poros e de maior refinamento, certamente respaldado pela sua elevada finura e altíssimo 

índice de atividade pozolânica, que por sua vez se ampara no elevado teor de amorfos 

identificado, na composição química e mineralógica e na alta finura do material. O 

metacaulim X tem ótimas credenciais, notadamente em termos de ação pozolânica, porém 

não se desempenhou tão bem no quesito refinamento de poros, muito provavelmente por 

deficiências em sua finura. 

4.2.1.2. Absorção de água por imersão 

O ensaio de absorção total de água por imersão e, por consequência, o índice de vazios dos 

concretos, propicia um bom indicador para avaliação da porosidade aberta do concreto, 

acessível à água. Os resultados de absorção de água por imersão são apresentados na 

tabela 4.5, enquanto os resultados do índice de vazios são apresentados na tabela 4.6. 

Tabela 4.5 – Valores médios de absorção de água por imersão, dos concretos estudados. 

Relação 
a/ag Metacaulim 

Absorção de 
água por 

imersão (%) 
Desvio-

padrão (%) 
Coeficiente de 
Variação (%) 

0,40 

Ref. 4,0 0,5 11,4 
U 4,0 0,6 15,1 
X 3,4 0,5 15,2 
M 3,9 0,6 14,8 

0,54 Ref. 4,5 0,3 7,4 

0,60 

Ref. 4,9 0,2 3,2 
U 4,9 0,1 2,6 
X 4,4 0,2 5,2 
M 4,4 0,3 6,4 
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Tabela 4.6 – Valores médios de índice de vazios dos concretos estudados. 

Relação 
a/ag Metacaulim Índice de 

vazios (%) 
Desvio-

padrão (%) 
Coeficiente de 
Variação (%) 

0,40 

Ref. 9,6 1,1 11,0 
U 9,5 1,4 14,2 
X 8,1 1,2 14,4 
M 9,4 1,3 13,8 

0,54 Ref. 10,5 0,7 6,5 

0,60 

Ref. 11,4 0,4 3,3 
U 11,4 0,3 2,6 
X 10,1 0,5 4,7 
M 10,4 0,6 5,6 

A análise dos dois parâmetros (absorção de água e índice de vazios) pode ser feita em 

conjunto, uma vez que estão intrinsecamente ligados e possuem alta correlação (R² igual a 

0,99). Ao analisar somente os concretos de relação a/ag igual a 0,40, observa-se uma certa 

redução no valor da porosidade acessível à água (índice de vazios), bem como na absorção 

de água, no concreto com metacaulim X, em comparação aos demais concretos, que 

tiveram resultados muito próximos. Já na relação a/ag igual a 0,60, os concretos com os 

metacaulins X e M obtiveram o melhor resultado, ficando os concretos de referência e com 

metacaulim U em outro patamar. Porém, todas essas alterações nos resultados de absorção 

foram pequenas. 

Em termos de uma análise mais prática, no campo dos requisitos efetivos para engenharia, 

pode-se dizer que todos os resultados de absorção são próximos, pois eles se situam numa 

faixa intermediária de valores, que classifica os concretos como de qualidade média pelos 

critérios do boletim informativo nº 192 do CEB (198923 apud CASCUDO, 1997). Segundo 

esses critérios, valores de absorção mais baixos do que 3% traduzem uma qualidade boa do 

concreto, entre 3% e 5% traduzem uma qualidade média e maiores do que 5% a qualidade 

é pobre. Esses critérios são controversos, pois, os concretos com metacaulim na relação 

a/ag igual a 0,40 apresentam boa qualidade, comprovada pelos vários parâmetros de 

desempenho avaliados nesta pesquisa. Contudo, fica o registro de que esses valores, 

embora possam ser submetidos a análises comparativas, na realidade eles são 

relativamente próximos entre si (amplitude de valores de 3,4% a 4,9%). 

                                                
23 COMITE EURO-INTERNATIONAL DU BETÓN (CEB). Bulletin d’Information, n. 192, Paris, 1989. 
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Para observar as diferenças estatisticamente significativas, os resultados foram submetidos 

à análise de variância (ANOVA), cujo resultado é expresso na tabela 4.7. Como os 

resultados de absorção de água por imersão e índice de vazios possuem alta correlação, 

optou-se por analisar somente o primeiro, uma vez que se trata de um resultado direto do 

ensaio. 

Tabela 4.7 – Tabela da análise de variância (ANOVA) com os dados de absorção de água por imersão. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Modelo 5,492 7 0,785 4,95 2,66 Significativo 
Erro (Resíduo) 2,533 16 0,158    
Total 8,025 23         
Relação a/ag 3,840 1 3,840 24,25 4,49 Significativo 

Adição Mineral 1,375 3 0,458 2,89 3,24 Não 
Significativo 

Relação a/ag x Adição 
Mineral 0,277 3 0,092 0,58 3,24 Não 

Significativo 
Erro (resíduo) 2,533 16 0,158       
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,68           

Coef. de correlação (Rmod) 0,83           
Onde: 

SQ - Soma dos quadrados; GL - Graus de liberdade; MQ - Média dos quadrados 

Fcal - Parâmetro de Fisher calculado; Ftab - Parâmetro de Snedecor tabelado 

O modelo da análise de variância foi significativo, com coeficiente de determinação igual a 

0,68. Dos resultados, tem-se que o tipo de adição mineral não é estatisticamente 

significativo (Fcal < Ftab) para explicar alterações no resultado de absorção de água, bem 

como o efeito conjunto da relação a/ag e tipo de adição mineral, para um nível de confiança 

de 95%. Dessa forma, somente a relação a/ag é significativa em termos de alteração dos 

resultados de absorção de água, independentemente das variações do tipo de metacaulim. 

a. Efeito da relação água/aglomerante 

O efeito da relação água/aglomerante na absorção de água por imersão foi significativo, 

segundo a análise de variância. O gráfico da figura 4.9 apresenta as médias globais, para as 

duas situações: relações a/ag iguais a 0,40 e 0,60, bem como a segregação em grupos 

estatisticamente iguais, com base na comparação múltipla de médias (teste de Duncan). 
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Figura 4.9 - Gráfico das médias globais de absorção de água por imersão em função da relação a/ag, com seus 

intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. 

 

Observa-se que os concretos de relação a/ag igual a 0,40 apresentaram uma menor 

absorção e, consequentemente, um menor índice de vazios também, em comparação com 

os concretos de a/ag igual a 0,60. Este resultado é absolutamente esperado, uma vez que a 

relação a/ag é determinante na porosidade do concreto, sendo considerado o principal 

parâmetro controlador dessa propriedade no concreto (MEHTA; MONTEIRO, 2006). 

Contudo, como comentado no início deste subitem, apesar das diferenças significativas de 

absorção em função da variação da relação a/ag, os valores em termos práticos (no campo 

da engenharia) não são tão afastados. 

b. Efeito do tipo de adição mineral (para concretos na mesma faixa de resistência à 

compressão) 

Para avaliar o efeito do tipo de metacaulim na absorção de água por imersão nos concretos 

de uma mesma faixa de resistência, os resultados foram submetidos à análise de variância, 

cujos resultados estão na tabela 4.8. Vê-se, também, similarmente à comparação dos 

concretos na mesma relação a/ag, que não há influência significativa do tipo de metacaulim 

nos resultados de absorção ao se compararem concretos na mesma faixa de resistência. 

Este resultado reforça o resultado obtido no subitem anterior, confirmando que realmente a 

absorção de água não se alterou de forma significativa em face das variações introduzidas 

nos concretos com a incorporação de metacaulim, tanto na análise dos concretos sob uma 

mesma relação a/ag, como na análise dentro de uma mesma faixa de resistência. 
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Tabela 4.8 – Resultados da ANOVA para absorção de água por imersão, sob o enfoque da resistência à 

compressão. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 

Adição mineral 0,58 3 0,193 3,18 4,07 Não 
significativo 

Erro (resíduo) 0,49 8 0,061    
Total 1,07 11         
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,54           

Coef. de correlação (Rmod) 0,74           

Ressalta-se que o ensaio de absorção de água por imersão mede a porosidade aberta do 

concreto, ou seja, o ensaio acaba sendo sensível para diferenciar o acesso a poros maiores 

da pasta de cimento (OLLIVIER; TORRENTI, 2014). Assim, como há um refinamento de 

poros nos concretos com adições minerais – como se verificou nos resultados de 

porosimetria po intrusão de mercúrio – a porosidade acessível à agua esperada para esses 

concretos é menor devido ao efeito fíler, bem como devido às reações pozolânicas que 

promovem uma densificação da matriz cimentícia (GÜNEYISI; GESOĞLU; MERMERDAŞ, 

2008). Apesar disso, o que ocorreu no presente experimento foi uma leve tendência nesse 

sentido, como comentado na discussão logo após as tabelas 4.5 e 4.6 (porém sem a 

constatação do efeito significativo, do ponto de vista estatístico). Dessa forma, presume-se, 

em princípio, que o método de absorção de água por imersão apresenta pouca sensibilidade 

para aferir alterações, dentro desse universo considerado de diferentes sistemas de poros 

de concretos modificados com metacaulins. 

4.2.1.3. Absorção de água por capilaridade 

Enquanto o ensaio de absorção de água por imersão fornece um parâmetro relativo à 

porosidade aberta do concreto, o ensaio de absorção de água por capilaridade dá 

indicativos da estrutura porosa do concreto, no que se refere aos poros capilares que estão 

abertos ao meio, ao mesmo tempo que avalia a capacidade de a água permear por entre 

eles (avaliando assim o mecanismo de transporte de absorção capilar). Os resultados de 

absorção de água por capilaridade são apresentados na tabela 4.9. 
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Tabela 4.9 – Valores médios de absorção de água por capilaridade. 

Relação 
a/ag Metacaulim 

Absorção de 
água por 

capilaridade 
(g/cm2) 

Desvio-
padrão 
(g/cm2) 

Coeficiente de 
Variação (%) 

0,40 

Ref. 0,564 0,103 18,2 
U 0,722 0,083 11,5 
X 0,543 0,128 23,5 
M 0,700 0,046 6,6 

0,54 Ref. 0,709 0,029 4,1 

0,60 

Ref. 0,751 0,066 8,8 
U 0,798 0,039 4,9 
X 0,637 0,064 10,0 
M 0,709 0,060 8,5 

Analisando os resultados individuais de absorção de água por capilaridade, percebe-se que 

o comportamento dos concretos com adições minerais foi diferente dependendo do tipo de 

metacaulim utilizado. Em geral, o metacaulim X propiciou uma redução na absorção por 

capilaridade em ambas relações a/ag. Por outro lado, em ambos os casos, os concretos 

com metacaulim U obtiveram resultados superiores aos demais concretos. O metacaulim M, 

por sua vez, não modificou os resultados ao se alterar a relação a/ag. 

Como discutido por Castro (2003), as adições minerais, como metacaulim, promovem uma 

diminuição do diâmetro dos poros do concreto e, portanto, pode haver nesses concretos 

uma maior sucção de água. Quando isto ocorre, o que implica em maiores valores de 

absorção de água, em g/cm2, não significa necessariamente que o concreto é mais poroso 

ou permeável, já que ele pode estar expressando uma maior capacidade de sucção de água 

por força dos capilares (de menor diâmetro). A análise, então, torna-se bastante complexa. 

Em razão disso, não se fará na discussão desta parte juízo de valor em relação aos 

resultados dos concretos avaliados, uma vez que o significado preciso do valor da água 

absorvida por capilaridade é muito difícil. Far-se-á, isto sim, uma análise das alterações 

imputadas pelos sistemas com metacaulim ou pela alteração da relação a/ag nos resultados 

obtidos. 

Para, então, avaliar os efeitos da relação a/ag e do tipo de adição mineral, os dados obtidos 

foram submetidos à análise estatística. Os resultados da ANOVA estão descritos na tabela 

4.10. 
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Tabela 4.10 – Tabela da análise de variância (ANOVA) com os dados de absorção de água por capilaridade. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Modelo 0,167 7 0,024 3,87 2,66 Significativo 
Erro (Resíduo) 0,099 16 0,006    
Total 0,266 23         
Relação a/ag 0,050 1 0,050 8,08 4,49 Significativo 
Adição Mineral 0,093 3 0,031 5,02 3,24 Significativo 
Relação a/ag x Adição 
Mineral 0,024 3 0,008 1,31 3,24 Não 

Significativo 
Erro (resíduo) 0,099 16 0,006       
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,629           

Coef. de correlação (Rmod) 0,793           

O modelo resultante da ANOVA possui significância estatística, porém com pequena 

diferença entre o Fcal e o Ftab, bem como um R2 não tão alto. Pela análise estatística, 

portanto, alterações na relação a/ag e no tipo de adição mineral foram significativas para 

modificar a propriedade absorção de água por capilaridade. Por outro lado, o efeito sinérgico 

entre as variáveis não se confirmou significativo na análise. 

a. Efeito da relação água/aglomerante 

Os resultados do teste de Duncan, de comparação múltipla de médias, para o efeito da 

relação a/ag estão apresentados no gráfico da figura 4.10. Evidentemente que como a 

variável relação a/ag só tem dois níveis de variação (0,40 e 0,60) e ela resultou significativa 

na ANOVA, então o teste de Duncan necessariamente tem que produzir dois grupos 

distintos, como se pode ver na referida figura. 
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Figura 4.10 – Gráfico das médias globais de absorção de água por capilaridade em função da relação a/ag, com 

seus intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. 

 

O efeito da relação a/ag na absorção por capilaridade se dá pela alteração na porosidade do 

concreto, promovida pela diminuição na relação a/ag. É sabido que concretos de relação 

a/ag menores, em geral, apresentam uma porosidade total menor e menos interconectada. 

Os resultados apresentados, portanto, evidenciam as alterações proporcionadas pela 

relação a/ag. Por outro lado, na relação a/ag igual a 0,60 (com e sem metacaulim), os 

concretos ainda mantiveram força capilar para promover absorção, a despeito do aumento 

médio dos capilares. 

b. Efeito do tipo de adição mineral (para concretos nas mesmas relações a/ag) 

De modo análogo, na figura 4.11 é apresentado o gráfico com as médias globais do 

concretos analisados em função do tipo de adição mineral. Observa-se ainda a separação 

dos grupos estatisticamente semelhantes por meio da comparação múltipla de médias (teste 

de Duncan). 
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Figura 4.11 – Gráfico das médias globais de absorção de água por capilaridade em função do tipo de adição 

mineral, com seus intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. 

 

Os resultados de absorção de água por capilaridade mostram que os concretos com 

metacaulins M e U apresentaram resultados mais elevados, isso pode ser devido ao fato de 

que nesses concretos há um efeito de refinamento de poros. Nesse sentido, o resultado de 

absorção de água não implica necessariamente em um concreto mais poroso, mas que, em 

razão de os poros apresentarem menor diâmetro, há uma maior capacidade de sucção de 

água por forças capilares, como discutido anteriormente. Por outro lado, os concretos com 

metacaulim X apresentaram menor valor médio global de absorção por capilaridade. O 

concreto de referência por sua vez se mostrou estatisticamente semelhante aos concretos 

com os metacaulins X e M, de acordo com o teste de Duncan. 

Essa análise é coerente com os resultados de porosimetria por intrusão de mercúrio, nos 

quais se observa que os metacaulins mais finos (U e M) produziram uma redução nos 

diâmetros dos poros do concreto. Assim como se observou que o metacaulim X não foi 

capaz de refinar os poros no concreto avaliado, tal como os outros dois metacaulins, mas 

ainda assim com poros menores que o concreto de referência. 

c. Efeito do tipo de adição mineral (para concretos na mesma faixa de resistência à 

compressão) 

De igual maneira, os resultados de absorção de água por capilaridade também foram 

avaliados sob o enfoque da resistência à compressão. Assim, os dados foram avaliados por 

ANOVA, cujos resultados estão na tabela 4.11. 
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Tabela 4.11 – Resultados da ANOVA para absorção de água por capilaridade, sob o enfoque da resistência à 

compressão. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Adição mineral 0,039 3 0,013027 5,192 4,07 Significativo 
Erro (resíduo) 0,020 8 0,002509    
Total 0,059 11         
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,66           

Coef. de correlação (Rmod) 0,81           

Assim como na análise sob o enfoque da relação a/ag, o efeito do tipo de adição mineral foi 

significativo na absorção de água por capilaridade para os concretos de uma mesma faixa 

de resistência. A figura 4.12 apresenta o gráfico com as médias globais e grupos 

segregados pelo teste de Duncan. 

Figura 4.12 – Gráfico das médias estimadas de absorção de água por capilaridade em função do tipo de adição 

mineral, para concretos de uma mesma faixa de resistência. 

 

A análise da influência do tipo de adição mineral nos concretos em uma mesma faixa de 

resistência na absorção por capilaridade apresentou resultados semelhantes à análise com 

a relação a/ag fixa. A ordem dos resultados é a mesma, no entanto, o teste de Duncan 

agrupou os concretos pelo tipo de adição de maneira diferente. Nesse caso, as diferenças 

são ainda menos, sendo que o concreto de referência é estatisticamente igual aos concretos 

com metacaulins (segregação de grupos, identificados pela linha tracejada no gráfico). 
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4.2.1.4. Raio médio do capilar 

Com base na equação 3.5, a partir dos resultados do ensaio de absorção de água por 

capilaridade, foi calculado o raio médio do capilar. A média dos resultados individuais, bem 

como o desvio padrão e o coeficiente de variação estão apresentados na tabela 4.12. 

Tabela 4.12 – Valores médios do raio médio capilar dos concretos estudados. 

Relação 
a/ag Metacaulim 

Raio médio 
do capilar 

(nm) 
Desvio-

padrão (nm) 
Coeficiente de 
Variação (%) 

0,40 

Ref. 1,063 0,240 22,6 
U 1,046 0,086 8,2 
X 0,677 0,061 9,0 
M 0,931 0,154 16,6 

0,54 Ref. 1,359 0,044 3,2 

0,60 

Ref. 1,586 0,444 28,0 
U 1,417 0,129 9,1 
X 0,909 0,163 17,9 
M 0,898 0,249 27,8 

Para avaliar os efeitos das variáveis no raio médio do capilar, os resultados foram 

submetidos a ANOVA. Primeiramente, são mostrados os resultados da análise estatística 

dos concretos nas mesmas relações a/ag, isto é, concretos com e sem metacaulim nas 

relações a/ag iguais a 0,40 e 0,60. Na tabela 4.13 estão expostos os resultados da ANOVA. 

Conforme explicado no item 3.4.2, o concreto de relação a/c igual a 0,54 será utilizado 

somente na comparação dos concretos na mesma faixa de resistência à compressão. 

Tabela 4.13 – Resultados da ANOVA para o raio médio do capilar, considerando os concretos nos quais o 

metacaulim foi incorporado mantendo-se fixa a relação a/ag. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Modelo 1,850 7 0,264 5,36 2,66 Significativo 
Erro (Resíduo) 0,789 16 0,049    
Total 2,639 23         
Relação a/ag 0,449 1 0,449 9,10 4,49 Significativo 
Adição Mineral 1,149 3 0,383 7,76 3,24 Significativo 
Relação a/ag x Adição 
Mineral 0,252 3 0,084 1,70 3,24 Não 

Significativo 
Erro (resíduo) 0,789 16 0,049       
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,701           

Coef. de correlação (Rmod) 0,837           
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O modelo de ANOVA adotado foi significativo, com coeficiente de determinação igual 0,70. 

Pela análise, verificou-se que os efeitos da relação água/cimento e do tipo de adição mineral 

são significativos, isoladamente. No entanto, a interação dos dois não possui significância 

estatística. Isto quer dizer que, um efeito independe do outro; por exemplo, a relação a/ag 

exerce influência no raio médio do capilar independentemente do tipo de adição do 

concreto, e vice-versa. 

a. Efeito da relação água/aglomerante 

Dando sequência à análise estatística dos resultados de raio médio dos poros capilares, é 

apresentado, na figura 4.13, o gráfico oriundo da comparação múltipla de médias, pelo teste 

de Duncan, para avaliação do efeito da relação água/aglomerante. Como a variável relação 

a/ag só possui dois níveis de variação (0,40 e 0,60), então o teste de Duncan seria até 

dispensável neste caso, pois se a ANOVA indicou que o efeito desta variável (relação a/ag) 

exerce influência significativa no raio médio dos poros, é porque os concretos com essas 

duas relações a/ag se posicionariam em grupos diferentes, ou seja, estatisticamente são 

concretos diferentes em termos do raio médio dos poros. 

Figura 4.13 - Gráfico das médias estimadas de raio médio do capilar em função da relação a/ag. 

 

No gráfico está clara a significância estatística da relação a/ag no raio médio dos capilares. 

Na relação a/ag igual a 0,40, o valor médio do raio médio dos poros capilares foi menor do 

que o dos concretos com relação a/ag igual a 0,60. Este resultado era esperado uma vez 

que concretos com menor relação a/ag possuem menor porosidade e também poros de 

menores diâmetros. 
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b. Efeito do tipo de adição mineral (para concretos nas mesmas relações a/ag) 

Da mesma forma, na figura 4.14 é apresentado o gráfico oriundo da comparação múltipla de 

médias avaliando-se o efeito do tipo de adição mineral, que apresentou significância 

estatística no modelo da ANOVA. Nesse caso, apesar de no gráfico haver a indicação na 

legenda do desvio-padrão, a informação não aparece nos resultados do gráfico pois a faixa 

do desvio-padrão situou-se dentro do intervalo de confiança de 95%. 

Figura 4.14 - Gráfico das médias estimadas de raio médio do capilar em função do tipo de adição mineral. 

 

A comparação múltipla de médias segmenta os resultados em grupos estatisticamente 

semelhantes. Assim, observa-se que os metacaulins X e M apresentaram desempenho 

superior frente aos concretos com metacaulim U e referência, uma vez que apresentaram 

um raio médio do poro capilar menor. Em princípio, este resultado denota a capacidade de 

refinamento de poros que essas adições minerais proporcionam à microestrutura do 

concreto. Contudo, ele não é plenamente coerente com as análises realizadas por PIM, em 

que não se percebeu uma efetiva ação de refinamento de poros com o metacaulim X, ao 

mesmo tempo em que o metacaulim U mostrou essa ação de produzir uma porosidade mais 

fina. O resultado referente ao metacaulim M é coerente com as análises realizadas por PIM. 

Nesse tipo de abordagem, as análises por porosimetria por intrusão de mercúrio são sempre 

mais elaboradas e confiáveis, a despeito das limitações da técnica, que existem, como bem 

discutidas por Ollivier e Torrenti (2014). 
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c. Efeito do tipo de adição mineral (para concretos na mesma faixa de resistência à 

compressão) 

Além das análises dos concretos nas mesmas relações a/ag, foi realizada ANOVA também 

dos concretos na mesma faixa de resistência e, por consequência, diferentes relações a/ag. 

Ou seja, serão analisados os concretos com metacaulins na relação a/ag igual a 0,60, 

juntamente com o concreto de referência na relação a/c igual a 0,54. A tabela 4.14 

apresenta os resultados dessa análise estatística. 

Tabela 4.14 – Resultados da ANOVA para o raio médio do capilar, sob o enfoque da resistência à compressão. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Adição mineral 0,710 3 0,237 8,84 3,59 Significativo 
Erro (resíduo) 0,214 8 0,027    
Total 0,925 11         
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,768           

Coef. de correlação (Rmod) 0,876           

O efeito do tipo de adição mineral nos concretos numa mesma faixa de resistência possui 

significância estatística. Além disso, o modelo apresenta um coeficiente de determinação 

(R²) relativamente alto, o que o respalda. Do mesmo modo, os resultados também foram 

submetidos ao teste de Duncan para comparação múltipla das médias. A figura 4.15 

apresenta esse resultado. 

Figura 4.15 – Gráfico das médias estimadas de raio médio do capilar em função do tipo de adição mineral, para 

concretos de uma mesma faixa de resistência. 
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A mesma segmentação de grupos é mantida, no entanto verifica-se que dentro dos grupos 

houve uma inversão de posições, mesmo que as diferenças sejam ínfimas. Ainda assim, os 

concretos com os metacaulins M e X continuam apresentando os melhores resultados. 

Todavia, a mesma ressalva colocada na discussão do gráfico anterior a este, na 

comparação com os resultados de PIM, é valida neste caso. 

4.2.2. Avaliação da microestrutura e dos produtos hidratados da pasta por 
MEV e DRX  

4.2.2.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para a avaliação da microestrutura, os concretos de relação a/ag igual a 0,40 foram 

analisados por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). O intuito principal dessa análise 

foi avaliar a zona de transição entre a pasta e o agregado, observar aspectos gerais da 

microestrutura e compostos hidratados formados (que caracterizam as diferentes situações 

de estudo), além dos neo-formados por reação pozolânica, sempre considerando os 

concretos produzidos com os três metacaulins entre eles e com o concreto de referência. As 

micrografias obtidas dando enfoque à zona de transição estão dispostas na figura 4.16. 

Figura 4.16 – Micrografias obtidas ao MEV, dos concretos na relação a/ag igual a 0,40 a) concreto de referência; 

b) concreto com metacaulim U; c) concreto com metacaulim X; d) concreto com metacaulim M. 
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A avaliação das imagens obtidas no MEV, dos concretos estudados, mostra uma 

significativa densificação da pasta de cimento no contorno do agregado. As setas nas 

imagens indicam a espessura da zona de transição, medidas na própria micrografia. Nas 

amostras analisadas, para o concreto de referência, a dimensão da ZT variou de 20 µm a 30 

µm. No concreto com metacaulim U, os valores encontrados foram de 15 µm a 20 µm. Para 

o concreto com metacaulim X, a zona de transição mediu de 5 µm a 15 µm. E no concreto 

com metacaulim M, foram encontrados valores de 5 µm a 10 µm. É possível visualizar 

também, o aspecto geral da microestrutura mais densa e compacta dos concretos com 

metacaulim, principalmente aqueles dos metacaulins X e M. Esses resultados ratificam as 

alterações promovidas pelos metacaulins – efeitos fíler e pozolânico – proporcionando 

melhorias substanciais na microestrutura do concreto, especialmente na zona de transição. 

4.2.2.2. Difratometria de raios X (DRX) 

Por meio da avaliação mineralógica dos concretos por difratometria de raios X (DRX) é 

possível identificar compostos formados a partir da hidratação do cimento Portland e neo-

formados das reações pozolânicas. Assim nas figuras 4.17 a 4.20 são apresentados 

difratogramas de raios X de amostras de concreto atacadas com cloretos, na relação a/ag 

igual a 0,60. Os resultados de DRX dos demais concretos são mostrados no apêndice. 

Figura 4.17 – Difratograma de raios X dos concretos na relação a/ag igual a 0,60: (a) referência; (b) 

metacaulim U; (c) metacaulim X; (d) metacaulim M. 
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A portlandita pode ser identificada nos resultados de DRX principalmente em dois ângulos 

2θ, de aproximadamente 18º e 34º. Dessa forma, foi observado que nos concretos com 

metacaulim, os picos relativos à portlandita diminuíram. O concreto de referência apresenta 

a maior contagem nesses picos. Por outro lado, com base na contagem de energia de 

difração de raios X, os concretos com metacaulins U e M apresentaram menos portlandita. 

Já o concreto com metacaulim X situou-se em uma posição intermediária entre o concreto 

de referência e os concretos com os outros dois metacaulins. Entretanto, faz-se necessário 

a quantificação de portlandita por meio de outras técnicas  

A diminuição da quantidade de portlandita pode ser decorrente do seu consumo por parte 

das adições minerais nas reações pozolânicas. Logo, um maior consumo de hidróxido de 

cálcio, tal como no ensaio de atividade pozolânica por Chapèlle, pode denotar uma maior 

reatividade do metacaulim. Ainda assim, parte da portlandita pode ter sido transformada em 

carbonato de cálcio devido à carbonatação da pasta, inclusive nas etapas de preparação 

das amostras de DRX. 

Assim, avaliando-se o pico principal da calcita, que ocorre em aproximadamente 29,5º para 

o ângulo 2θ, os concretos com metacaulim apresentaram picos mais pronunciados desse 

composto. Isso pode ser devido ao fato de que nos concretos com metacaulim há uma 

diminuição da reserva alcalina (redução da quantidade de hidróxido de cálcio precipitado na 

pasta), o que favorece a carbonatação, com aumento da quantidade de calcita na pasta. 

Porém, na prática, o avanço da frente de carbonatação é contido nesses concretos com 

metacaulim em função da redução da permeabilidade (estrutura mais densa e compacta), 

que dificulta a difusão do CO2. Neste caso, cabe também a ressalva de que os teores de 

calcita devem ser quantificados por outras técnicas para fundamentar a análise. 

Além disso, pelo menos nas amostras analisadas, não foi possível perceber nenhum 

composto formado exclusivamente a partir dos metacaulins. Mesmo assim, isso não 

significa que não tenham sido formados. 

4.2.3. Avaliação da microestrutura e composição mineralógica de fases após 
ataque por cloretos por MEV e DRX 

Após ataque por cloretos, os concretos foram avaliados por MEV e por DRX, a fim de 

observar as alterações na microestrutura. Além disso, buscou-se verificar uma eventual 

presença do cloroaluminato de cálcio – Sal de Friedel – em especial nos concretos com 

metacaulim, o que confirmaria um outro aspecto do mecanismo global de proteção contra os 

cloretos dado pelo metacaulim, em concretos contendo essa adição mineral. 
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4.2.3.1. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para a verificação da existência do Sal de Friedel nos concretos atacados com cloreto, 

inicialmente foi realizado um mapeamento dos elementos químicos presentes na amostra e, 

em seguida, uma avaliação da ocorrência de compostos hidratados na pasta de cimento 

com base na análise morfológica desses compostos, complementada esporadicamente por 

microanálises (utilizando microssonda EDS).  

O mapeamento dos elementos nas amostras avaliadas foi eficaz para definir a presença do 

cloro, no entanto, esse procedimento é incapaz de distinguir compostos diferentes, uma vez 

que apenas indica o elemento químico presente. Assim, o mapeamento de um dos 

concretos avaliados (040-R) é apresentado na figura 4.18. 

Figura 4.18 – Mapeamento de elementos por MEV, do concreto 040-R. 

 

O mapeamento de elementos evidencia o contorno dos agregados, bem definidos pelos 

mapas de silício do agregado e de cálcio da pasta de cimento. Além disso, verifica-se a 
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presença de álcalis como sódio e potássio, e outros elementos que constituem os produtos 

hidratados, como ferro e alumínio, neste caso, esses elementos apareceram em menor 

quantidade. Foi observado, também, certa presença de magnésio, que provavelmente 

decorre do cimento (oriundo da rocha calcária de origem), mas que pode vir dos agregados 

também. Por último observa-se o mapeamento do cloro, que se distribui ao longo de toda a 

pasta e agregados. Como se trata de uma amostra que foi cortada, não é possível precisar 

se o cloro que aparece sobre os agregados na micrografia é superficial, que se depositou no 

processo de corte, ou se penetrou nos poros dos agregados. 

Na figura 4.19 é exposto o mapeamento de elementos parcial (estão sendo mostrados 

apenas os elementos silício, cálcio e cloro) do concreto 060-R. Verifica-se a presença de 

cloro de forma mais acentuada nos contornos dos agregados (região com rosa mais 

intenso), indicando que há mais cloro na pasta do que no agregado, sendo que o cloro pode 

ter se depositado sobre os agregados durante o corte das amostras. 

Figura 4.19 – Mapeamento de elementos por MEV (parcial), do concreto 060-R. 

 

Após várias horas de busca em amostras de concreto na relação água/aglomerante igual a 

0,60, com e sem metacaulins, e no concreto de referência com relação a/ag igual a 0,40, 

não foi encontrada nenhuma evidência assertiva do sal de Friedel. No entanto, em uma 

amostra, do concreto 060-R, foi observado um composto precipitado que pode ser o 

cloroaluminato de cálcio hidratado, como se apresenta na figura 4.20. 
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Figura 4.20 – Micrografia obtida ao MEV, no concreto 060-R, evidenciando o composto precipitado indicativo de 

sal de Friedel (*conforme composição por EDS). 

 

Para verificar se de fato se trata do sal de Friedel (cloroaluminato de cálcio hidratado), foi 

realizada uma microanálise com microssonda por espectroscopia de raios X, por dispersão 

de energia (EDS). O resultado da análise é mostrado na forma de gráfico, na figura 4.21. 

Figura 4.21 – Resultado de EDS em microanálise realizada sobre o precipitado indicativo de sal de Friedel 

(indicado na figura 4.19), no concreto 060-R. 

 

A análise por EDS mostra o ouro em razão do processo de metalização, e carbono em 

razão de eventual processo de carbonatação da pasta. Mesmo havendo a presença de 

silício, que pode ser tanto por substituição parcial ao alumínio (no cloroaluminato de cálcio 

hidratado), como pode ser devida a erro de leitura da sonda em razão da magnitude de 

ampliação e da superfície da amostra (pode haver interferência de compostos de fundo ou 

vizinhos contendo silício, como o C-S-H por exemplo), acredita-se que, de fato, o composto 

analisado seja o cloroaluminato de cálcio hidratado. Talero (2012) encontrou resultado 

semelhantes a este, no que se refere à morfologia do sal de Friedel, e também quanto à 
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composição. No resultado de EDS do referido autor, também foi encontrado silício, além de 

sódio, que neste caso não apareceu. 

No entanto, ressalta-se que essa foi a única ocorrência encontrada dentre todos os 

concretos analisados ao MEV e mesmo assim ela se deu no concreto de referência. Apesar 

disso, não se descarta em definitivo a possibilidade de ocorrência do sal de Friedel, 

sobretudo nos concretos com metacaulim. Contudo, com base na presente análise 

realizada, não é possível confirmar esse mecanismo de fixação de cloretos (na forma de sal 

de Friedel) pela alumina dos metacaulins empregados nos concretos. 

4.2.3.2. Difratometria de raios X (DRX) 

Em conjunto com MEV, a técnica de difratometria de raios X (DRX) foi utilizada para verificar 

a ocorrência do sal de Friedel. Como mencionado no subitem 3.5.2.9, a ocorrência desse 

composto se dá, principalmente, no ângulo de 2θ entre 11,16º e 11,33º, que corresponde a 

uma distância interplanar basal (d) igual a 7,9 Å. Contudo, algumas fases cristalinas de 

aluminatos de cálcio hidratado também ocorrem na mesma região no difratograma, o que 

pode dificultar a análise por DRX. 

Na figura 4.22 é mostrado o difratograma de raios X dos concretos na relação a/ag igual a 

0,60, que foram atacados por cloretos. No gráfico, a barra vertical no eixo das abscissas na 

cor rosa, bem como a linha tracejada, indica fase cristalina de referência para o sal de 

Friedel no ângulo 2θ igual a 11,23º. A distância interplanar basal (d) medida no ângulo 

citado variou entre os concretos estudados, cujos valores estão descritos junto aos picos 

das fases cristalinas no gráfico. Os valores de d podem ser diferentes por diversos motivos, 

quais sejam: má formação da fase cristalina, orientação preferencial dos planos cristalinos 

na amostra e/ou microdeformações ao nível atômico. 
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Figura 4.22 – Difratograma de raios X dos concretos na relação a/ag igual a 0,60, atacados com cloretos, para a 

faixa de 2θ entre 10,5º e 11,5º, com passo de 0,01º/4s. 

 

Assim, para possibilitar a distinção entre o sal de Friedel e os aluminatos identificáveis na 

faixa descrita, amostras de concreto não atacado por cloretos foram avaliadas, restritamente 

na mencionada faixa, por DRX. A figura 4.23 mostra, portanto, a análise de DRX dos 

concretos sem ataque de cloretos na relação a/ag igual a 0,60. 
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Figura 4.23 – Difratograma de raios X dos concretos na relação a/ag igual a 0,60, sem ataque de cloretos, para a 

faixa de 2θ entre 10,5º e 11,5º, com passo de 0,01º/4s. 

 

Foi observado que, claramente, não há a ocorrência de nenhuma fase cristalina na faixa do 

ângulo 2θ especificada nos concretos não atacados por cloretos. Dessa forma, pressupõe-

se que as fases cristalinas identificadas pelos picos na figura 4.22 são decorrentes do 

ataque por cloretos, provavelmente o sal de Friedel. 

Nota-se, então, que no caso do concreto de referência, além de a área sob a curva ser 

menor, a curva possui seu pico, em um ângulo superior ao do ângulo de referência para o 

sal de Friedel, ou seja, mais deslocada para a direita. Por outro lado, as curvas dos 

concretos com metacaulim possuem seu pico coincidente ao ângulo de referência para o sal 

de Friedel, como se pode ver pela coincidência, no ponto de 2θ igual a 11,23º, de algum 

pico nas elevações principais dos concretos com metacaulim (linha tracejado cortando os 

picos na figura 4.22). Nesse sentido, destaque é dado para o concreto 060-M, que 

apresenta o pico mais pronunciado (significado por uma maior intensidade de energia de 

difração) e de maior coincidência do pico máximo no ponto de 2θ igual a 11,23º. 

Ao avaliar os concretos na relação a/ag igual a 0,40, os resultados são semelhantes. No 

entanto, como esses concretos possuem uma porosidade menor que os concretos de 
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relação a/ag igual a 0,60, a intensidade dos picos no difratograma não são tão 

pronunciadas. Os resultados de DRX desses concretos são apresentados em apêndice. 

4.3. PROPRIEDADES MECÂNICA E ELÁSTICA DOS CONCRETOS 

Neste item, são apresentados os resultados das propriedades mecânica (resistência à 

compressão) e elástica (módulo de elasticidade à compressão) dos concretos estudados, 

incluindo também os resultados de ultrassom, por sua afinidade com as duas propriedades 

incialmente mencionadas. Todos os resultados (com exceção da resistência à compressão) 

foram analisados, para fins de avaliação do efeito dos três metacaulins, sob dois enfoques 

básicos: na mesma relação a/ag (considerando-se duas situações: relações a/ag 0,40 e 

0,60) e na mesma faixa de resistência à compressão. Além disso, os resultados são 

discutidos levando-se em conta as características dos metacaulins, a fim de compreender 

de que forma essas características impactam nas propriedades avaliadas.  

4.3.1. Resistência à compressão 

Os concretos foram submetidos a ensaios de compressão axial nas idades de 7, 28, 91 e 

140 dias de idade. Os resultados estão apresentados nos gráficos das figuras 4.24 e 4.25, 

separados por relação água/aglomerante. Além disso, os resultados individuais podem ser 

encontrados no apêndice. 

Figura 4.24 – Resultados de resistência à compressão dos concretos com relação a/ag=040. 
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Antes da análise do gráfico propriamente dita, duas ponderações devem ser feitas: a 

primeira é que o primeiro resultado do concreto 040-M, foi obtido aos 12 dias de idade em 

razão de dificuldades operacionais na idade prevista para o ensaio neste caso particular. 

Assim, não é possível afirmar, com rigor, qual o resultado preciso da resistência na idade de 

7 dias24. A segunda ponderação diz respeito ao mesmo concreto, desta vez na idade de 140 

dias, em que o valor real do resultado no ensaio de compressão axial foi igual a 71,2 MPa 

(maior do par); no entanto, como se trata de um valor menor do que a 91 dias (72,1 MPa), 

adotou-se este último para que não se registrasse no gráfico uma queda na resistência, uma 

vez que este não é um comportamento típico do concreto. Tal fato pode ser explicado por 

desvios intrínsecos ao método. 

Ao se observar os resultados de resistência à compressão na relação a/ag igual a 0,40, na 

figura 4.24, é notória a maior resistência dos concretos com adição de metacaulim, de uma 

forma geral. Mesmo nas primeiras idades, os metacaulins proporcionaram maior resistência, 

o que evidencia o efeito fíler das adições minerais. Em média, os concretos com metacaulim 

tiveram resistências 23%, 15%, 19% e 9% maiores que o concreto de referência aos 7, 28, 

91 e 140 dias, respectivamente. Aos 140 dias de idade, para os concretos com metacaulins 

U e M, a diferença em relação ao concreto de referência diminuiu, mas mesmo assim os 

concretos com adição de metacaulim continuaram ligeiramente superiores ao concreto de 

referência. Além disso, nessa relação água/aglomerante, o concreto com metacaulim X 

obteve o maior valor absoluto dentre todos, com 81,3 MPa, aos 140 dias, o que representa 

um valor 18% superior ao concreto de referência. 

Assim como foi explicado para o concreto 040-M, no concreto 060-M ocorreu de modo 

análogo, tendo o primeiro resultado sido obtido com 12 dias25. E da mesma forma como no 

concreto 040-M, também, o concreto 060-U obteve um resultado aos 140 dias (42,3 MPa) 

menor que 91 dias (44,9 MPa). Assim este último foi adotado como sendo o representativo, 

seguindo o mesmo critério apresentado anteriormente. Na figura 4.25 são apresentados os 

resultados de resistência à compressão para a relação água/aglomerante igual a 0,60. 

 

 

 

 

                                                
24 Com base nos demais resultados, estima-se que a resistência à compressão desse concreto aos 7 
dias seria de aproximadamente 58 MPa. 
25 Com base nos demais resultados, estima-se que a resistência à compressão desse concreto aos 7 
dias seria de aproximadamente 36 MPa. 
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Figura 4.25 – Resultados de resistência à compressão dos concretos com relação a/ag=060. 

 

Nos concretos de relação a/ag igual a 0,60, da mesma forma, aqueles com metacaulim 

obtiveram resultados superiores ao concreto de referência. As resistências à compressão 

dos concretos com metacaulim foram 12%, 11%, 15% e 11%, em média, superiores ao do 

concreto de referência, nas idades de 7, 28, 91 e 140 dias, respectivamente. Neste caso, o 

destaque é o concreto com metacaulim M, que obteve resultado superior em cerca de 21% 

ao concreto de referência, aos 91 dias, gerando o maior valor de resistência dentre todos os 

concretos avaliados, nessa relação a/ag, igual a 48,6 MPa na idade de 140 dias. 

Analisando os resultados de resistência á compressão na idade de 91 dias, onde grande 

parte das reações de hidratação e pozolânicas já ocorreram, observa-se que os 

mecanismos de ação dos metacaulins mudam conforme se altera a relação a/ag. Assim, 

para o concreto com relação a/ag igual a 0,40, que pressupõe um concreto com menor 

porosidade, a atuação física do metacaulim parece ser menos importante que a atuação 

química, evidenciada neste caso pelo melhor desempenho do metacaulim X em detrimento 

dos outros dois, que são mais finos. Por outro lado, na relação a/ag mais alta, 0,60, o 

metacaulim M obteve um melhor resultado, seguido pelo metacaulim U que praticamente 

empatou com o X, indicando que o efeito físico aliado ao efeito químico (caso do metacaulim 

M) pode ter sido preponderante nesse caso. Nota-se, portanto, que dependendo da relação 

água/aglomerante, os metacaulins se comportaram de maneira distinta, sendo que na 

relação a/ag mais baixa o metacaulim mais puro (X) obteve um resultado significativamente 

mais alto do que os demais. Por outro lado, na relação a/ag maior, o metacaulim mais fino e 

de alta atividade pozolânica (M) teve o melhor desempenho. É possível observar também 
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que o efeito fíler tem fundamental importância na resistência à compressão, sobretudo nas 

primeiras idades, evidenciado pela resistência superior dos concretos com metacaulim em 

relação ao concreto de referência, aos 7 dias, quando as reações pozolânicas ainda estão 

ocorrendo em fase inicial. Além disso, também pode-se verificar a ação do efeito químico no 

concreto com metacaulim X, em que é possível observar que mesmo em idades avançadas 

há um incremento significativo de resistência. 

4.3.1.1. Efeito da relação a/ag e do tipo de metacaulim (para a adição mineral 

incorporada mantendo-se fixa a relação a/ag) 

Os resultados individuais de resistência à compressão foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e são apresentados na tabela 4.15. Posteriormente, os resultados de 

resistência à compressão são discutidos com base nesses dados. Exclusivamente no caso 

da resistência à compressão, na análise estatística levou-se em consideração também o 

efeito da idade de ensaio (como uma nova variável independente), uma vez que somente 

nessa propriedade os ensaios ocorreram em idades diferentes. 

Tabela 4.15 – Tabela de análise de variância (ANOVA) da resistência à compressão. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Modelo 13948,3 31,0 449,9 130,98 1,82 Significativo 
Erro (Resíduo) 109,9 32,0 3,4    
Total 14058,2 63,0         
Relação a/ag 1631,8 3,0 543,9 158,34 2,90 Significativo 
Adição Mineral 10740,7 1,0 10740,7 3126,7 4,15 Significativo 
Idade 919,5 3,0 306,5 89,23 2,90 Significativo 
Relação a/ag x Adição 
Mineral 59,1 3,0 19,7 5,73 2,90 Significativo 

Relação a/ag x Idade 205,1 9,0 22,8 6,63 2,19 Significativo 
Adição mineral x Idade 323,7 3,0 107,9 31,41 2,90 Significativo 
Relação a/ag x Adição 
mineral x Idade 68,4 9,0 7,6 2,21 2,19 Significativo 

Erro (resíduo) 109,9 32,0 3,4       
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,99           

Coef. de correlação (Rmod) 0,996           
Onde: 

SQ - Soma dos quadrados; GL - Graus de liberdade; MQ - Média dos quadrados 

Fcal - Parâmetro de Fisher calculado; Ftab - Parâmetro de Snedecor tabelado 

O modelo estatístico adotado foi significativo, com coeficiente de determinação (R²) igual a 

0,99. Além disso, as variáveis relação água/aglomerante e tipo de adição mineral 

(referência, metacaulim U, Metacaulim X e metacaulim M) são significativas para explicar 
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alterações na resistência à compressão, para um nível de confiança de 95%. O efeito da 

idade de ensaio também é significativo na resistência à compressão, como se pode ver no 

gráfico da figura 4.26, que é proveniente da comparação múltipla de médias (pelo método 

de Duncan) e que separa os resultados em quatro grupo estatisticamente distintos. Por fim, 

vê-se que todas as interações foram significativas, mostrando que o efeito que cada uma 

das três varáveis consideradas isoladamente (tipo de metacaulim, relação a/ag e idade) 

exerce sobre a resistência à compressão é influenciado pelas outras duas variáveis. 

Figura 4.26 – Gráfico das médias globais de resistência à compressão em função da idade de ensaio, 

proveniente do teste de Duncan (comparação múltipla de médias). 

 

a. Efeito da relação água/aglomerante 

A fim de analisar isoladamente o efeito da relação a/ag, foi traçado o gráfico da figura 4.27. 

No gráfico estão expressas as médias globais, bem como os valores dentro do intervalo de 

confiança de 95% (retângulo hachurado), e, também, o desvio-padrão. Além disso, foi 

realizada a comparação múltipla de médias, pelo teste de Duncan, que segregou em dois 

grupos, separados pela linha tracejada. 
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Figura 4.27 – Gráfico das médias globais de resistência à compressão em função da relação a/ag. 

 

As médias englobam todos os concretos, de uma mesma relação a/ag, ou seja, concretos 

de todas as idades e contendo os três tipos de metacaulim, além do concreto de referência 

por relação a/ag. A relação água/cimento tem forte relação com a resistência à compressão, 

como estabelecido inicialmente por Abrams (1919). Além disso, uma maior relação a/c 

(neste caso a/ag) implica em uma maior porosidade na pasta de cimento, e os poros atuam 

como concentradores de tensões, fazendo com que o material seja rompido com menor 

resistência. 

b. Efeito do tipo de adição mineral 

Analogamente, os resultados de resistência à compressão foram analisados com o enfoque 

no tipo de adição mineral. O gráfico da figura 4.28 apresenta as médias globais por tipo de 

metacaulim, com seus intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. Como a ANOVA, 

indicou haver influência significativa do tipo de metacaulim na resistência à compressão, 

realizou-se na sequência a comparação múltipla de médias, pelo teste de Duncan, para se 

verificar a disposição dos grupos que se diferem estatisticamente. 
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Figura 4.28 – Gráfico das médias globais de resistência à compressão em função do tipo de adição mineral, com 

seus intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. 

 

A comparação múltipla de médias resultou na divisão em três grupos (ver separação dos 

grupos pelas linhas tracejadas verticais), sendo o primeiro grupo o do concreto de 

referência, o segundo grupo referente ao concreto com o metacaulim U, e o terceiro grupo 

referente aos concretos com os metacaulins X e M, sendo esta a ordem crescente dos 

resultados de resistência. Importante dizer que, estatisticamente, os resultados dos 

concretos de referência são os mais baixos. Na sequência, com valores superiores aos de 

referência, aparecem os concretos com o metacaulim U. Os resultados dos concretos com 

os metacaulins X e M são os mais altos dentre todos, figurando em um grupo superior de 

destaque, porém, estatisticamente, não há diferenças significativas entre eles (concretos 

com metacaulins X e M), já que pertencem a um mesmo grupo estatístico de resultados. 

Por fim, ressalta-se que dentre as três variáveis consideradas na ANOVA (tipo de 

metacaulim, relação a/ag e idade), o tipo de metacaulim foi a variável que exerceu o efeito 

mais pronunciado sobre a resistência à compressão, uma vez que na ANOVA (tabela 4.15), 

o parâmetro F de Fischer (calculado) para essa variável foi o mais alto de todos, igual a 

3126,7. Esse parâmetro estatístico registra a intensidade do efeito avaliado. 

4.3.1.2. Concretos na mesma faixa de resistência à compressão 

No item 3.4.2 foi definido que os concretos também seriam avaliados sob o enfoque da 

resistência à compressão. Assim, o concreto 054-R apresentou o melhor ajuste para a faixa 

de resistência dos concretos com metacaulim na relação a/ag igual a 0,60. Os resultados de 
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resistência à compressão, tanto desse concreto de referência (relação a/ag igual a 0,54), 

quanto dos concretos com os três tipos de metacaulim (na relação a/ag igual a 0,60) estão 

apresentados na figura 4.29. A faixa de resistência adotada refere-se à idade de 91 dias. 

Figura 4.29 – Resultados de resistência à compressão dos concretos para a mesma faixa de resistência. 

  

A resistência à compressão do concreto de referência acaba sendo ligeiramente maior, mas 

em alguns casos com valor bastante próximo de algum concreto com metacaulim. Dessa 

forma, a comparação entre os concretos de mesma faixa de resistência possibilita analisar 

concretos que teriam uma maior similaridade do ponto de vista do comportamento 

mecânico. Ressalta-se também que tendo o concreto de referência apresentado um 

resultado ligeiramente maior que os concretos com metacaulim, isso os coloca em pequena 

e aceitável desvantagem. 

4.3.2. Módulo de elasticidade à compressão 

Os resultados de módulo de elasticidade à compressão não foram muito conclusivos acerca 

da influência do metacaulim, tanto no enfoque da relação a/ag, quanto no enfoque da 

resistência à compressão. A tabela 4.16 apresenta os resultados de módulo de elasticidade, 

na idade de 91 dias. 
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Tabela 4.16 – Valores médios do módulo de elasticidade, aos 91 dias de idade. 

Relação 
a/ag Metacaulim 

Módulo de 
elasticidade 

(GPa) 
Desvio-

padrão (GPa) 
Coeficiente de 
Variação (%) 

0,40 

Ref. 42,91 0,71 1,7 
U 41,88 0,28 0,7 
X 44,33 0,36 0,8 
M 40,94 0,46 1,1 

0,54 Ref. 39,51 0,09 0,2 

0,60 

Ref. 38,78 0,68 1,8 
U 34,65 0,55 1,6 
X 37,54 0,88 2,3 
M 36,31 1,64 4,5 

Aparentemente, não há uma tendência clara sobre o efeito do metacaulim nessa 

propriedade. No entanto, parece haver uma leve queda nos concretos com metacaulim na 

relação a/ag de 0,60, que não é verificada nos concretos de a/ag igual a 0,40. Nota-se, 

porém, que nessa propriedade o metacaulim X, obteve o melhor resultado entre os 

metacaulins. 

4.3.2.1. Efeito da relação a/ag e do tipo de metacaulim (para adição mineral 

incorporada mantendo-se fixa a relação a/ag) 

Para melhor analisar o comportamento dos resultados, os dados foram tratados por ANOVA, 

cujos resultados constam na tabela 4.17. 

Tabela 4.17 – Tabela de análise de variância (ANOVA) relativa aos resultados de módulo de elasticidade. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Modelo 241,69 7 34,53 53,57 2,66 Significativo 
Erro (Resíduo) 10,31 16 0,64    
Total 252,01 23         
Relação a/ag 194,54 1 194,54 301,82 4,49 Significativo 
Adição Mineral 36,46 3 12,15 18,85 3,24 Significativo 
Relação a/ag x Adição 
Mineral 10,70 3 3,57 5,53 3,24 Significativo 

Erro (resíduo) 10,31 16 0,64       
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,96           

Coef. de correlação (Rmod) 0,98           

Nota-se, então, que o modelo de ANOVA é significativo, com coeficiente de determinação 

do modelo alto, igual 0,96. Além disso, verifica-se que as duas variáveis analisadas 
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apresentaram significância estatística sobre os resultados de módulo de elasticidade, apesar 

da análise qualitativa realizada anteriormente (expressa na tabela 4.16) não indicar 

comportamentos ou tendências muito definidas. Das duas varáveis analisadas, a relação 

a/ag teve um efeito mais intenso no módulo do que o tipo de metacaulim (F calculado 

superior no caso da relação a/ag). Sobre a interação das variáveis, constatou-se um efeito 

significativo da interação, mostrando que há uma ação sinérgica na combinação dessas 

variáveis, ou seja, o efeito isolado de uma delas é afetado pela outra variável e vice-versa. 

a. Efeito da relação água/aglomerante 

A figura 4.30 apresenta o gráfico que relaciona o módulo de elasticidade com a relação a/ag, 

com base nos resultados de comparação múltipla de médias. 

Figura 4.30 - Gráfico das médias globais de módulo de elasticidade em função da relação água/aglomerante, 

com seus intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. 

 

Verifica-se que, de fato, a relação a/ag influenciou de maneira significativa no módulo de 

elasticidade, como comentado anteriormente. O módulo de elasticidade possui uma relação 

direta com a porosidade da matriz cimentícia e, portanto, com a relação a/ag. Assim o 

comportamento esperado é de que o módulo seja maior para um concreto com relação a/ag 

menor (MEHTA; MONTEIRO, 2006). 

b. Efeito do tipo de adição mineral 

De igual modo foi verificado o efeito do tipo de adição mineral no módulo de elasticidade do 

concreto. Assim, o teste de Duncan aponta as diferenças estatísticas entre os tipos de 
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metacaulim e o concreto de referência, cujos resultados se apresentam na figura 4.31. 

Nesse caso, os valores dos desvios-padrão são menores que os valores limite dos 

intervalos de confiança, não aparecendo, portanto, no gráfico. 

Figura 4.31 - Gráfico das médias globais de módulo de elasticidade em função do tipo de adição mineral, com 

seus intervalos de confiança (95%). 

 

Nota-se que, no caso do módulo de elasticidade, os concretos foram agrupados de maneira 

diferente da resistência à compressão. Sendo que os concretos com metacaulins U e M 

apresentaram resultados mais baixos de módulo (estatisticamente), sendo agrupados 

juntos, e os concretos de referência e com metacaulim X apresentaram resultados mais 

altos, estatisticamente superiores aos outros dois (ver divisão dos grupos pela linha 

tracejada na vertical). Ressalta-se aqui novamente o melhor desempenho do metacaulim X, 

que teve ação mais destacada dentre os metacaulins nas duas relações a/ag estudadas. 

4.3.2.2. Efeito do tipo de metacaulim (concretos na mesma faixa de resistência à 

compressão) 

Os resultados individuais de módulo de elasticidade dos concretos da mesma faixa de 

resistência à compressão, igualmente, foram submetidos à análise estatística. A tabela 4.18 

apresenta os resultados de ANOVA. 
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Tabela 4.18 – Resultados de ANOVA para o módulo de elasticidade, sob o enfoque da resistência à compressão. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Adição mineral 37,71 3 12,57 13,29 4,07 Significativo  
Erro (resíduo) 7,56 8 0,95    
Total 45,27 11         
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,83           

Coef. de correlação (Rmod) 0,91           

Como há o efeito de apenas uma variável, a significância do modelo corresponde à 

significância do efeito avaliado. Quando os concretos são comparados em uma mesma faixa 

de resistência à compressão, há uma redução de módulo no cenário dos concretos com 

metacaulins, na comparação com o concreto de referência. Na figura 4.32 estão dispostos 

os resultados obtidos pela comparação múltipla de médias dos concretos estudados dentro 

de uma mesma faixa de resistência. 

Figura 4.32 – Gráfico das médias estimadas de módulo de elasticidade em função do tipo de adição mineral, 

para concretos de uma mesma faixa de resistência. 

 

Quando se comparam os resultados do módulo de elasticidade na mesma faixa de 

resistência à compressão, há uma tendência de queda do módulo de elasticidade com a 

adição de metacaulim. Isso é evidenciado pelo melhor desempenho do concreto de 

referência nesse caso, seguido do concreto com metacaulim X e, então, dos concretos com 

metacaulins M e U. Vale a pena ressaltar que, em alguns casos, como no concreto com 

metacaulim M, o coeficiente de variação do ensaio foi alto. Além disso, as diferenças médias 

percentuais entre os concretos são baixas, da ordem de 10%, o que significa que, embora 

existam diferenças do ponto de vista estatístico, sob uma ótica prática de engenharia, tais 
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diferenças podem não ser relevantes. Há que se considerar, também, que o concreto de 

referência possui uma resistência mecânica levemente superior aos concretos com 

metacaulim, podendo, este aspecto, ter tido alguma influência nos resultados de módulo. 

É pertinente considerar, referente ao módulo de elasticidade, que esta é uma propriedade 

do concreto que avalia a sua rigidez no campo elástico. Embora haja uma relação do 

módulo com a resistência à compressão, essa relação pode se diferenciar bastante em 

função dos aspectos da pasta de cimento (relação a/c, presenças de adições, cura, etc.) e, 

principalmente, em função dos tipos de agregado, em especial dos agregados graúdos. O 

fato de haver uma queda relativa do módulo não é, necessariamente, uma constatação de 

queda de desempenho, desde que a resistência mecânica não reduza e, tampouco, que não 

haja prejuízo às propriedades relacionadas à durabilidade. Em outras palavras, a redução 

do módulo de elasticidade com a incorporação dos metacaulins (principalmente os 

metacaulins M e U) foi verificado neste trabalho, o que retrata um comportamento do 

material, sem que isso implique em mau comportamento ou baixo desempenho. 

4.3.3. Velocidade de propagação da onda ultrassônica 

Assim como no caso do módulo de elasticidade, os resultados de velocidade de propagação 

da onda ultrassônica, não evidenciam comportamentos muito consistentes. Os resultados 

médios com os respectivos desvios-padrão e coeficientes de variação são apresentados na 

tabela 4.19. 

Tabela 4.19 – Valores médios de velocidade de propagação da onda ultrassônica. 

Relação 
a/ag Metacaulim 

Velocidade da 
onda ultrassônica 

(m/s) 
Desvio-

padrão (m/s) 
Coeficiente de 
Variação (%) 

0,40 

Ref. 5155 25,6 0,5 
U 4981 43,8 0,9 
X 5054 88,4 1,7 
M 4977 53,4 1,1 

0,54 Ref. 4971 46,4 0,9 

0,60 

Ref. 4979 71,2 1,4 
U 4963 41,0 0,8 
X 4986 69,3 1,4 
M 4926 21,8 0,4 

A velocidade média de propagação da onda nos concretos de relação a/ag igual a 0,40 foi 

de 5042 m/s. Já nos concretos de relação a/ag igual a 0,60, a velocidade média da onda foi 

de 4964 m/s. Percentualmente as diferenças foram pequenas. 
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4.3.3.1. Efeito da relação a/ag e do tipo de metacaulim (para adição mineral 

incorporada mantendo-se fixa a relação a/ag) 

Assim para auxiliar na análise dos resultados, têm-se os resultados da ANOVA na tabela 

4.20. 

Tabela 4.20 – Tabela de análise de variância (ANOVA) com os dados da velocidade da onda ultrassônica. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Modelo 525997,0 7 75142,4 23,80 2,10 Significativo 
Erro (Resíduo) 353618,2 112 3157,3    
Total 879615,2 119         
Relação a/ag 183389,7 1 183389,7 58,08 3,93 Significativo 
Adição Mineral 239202,7 3 79734,2 25,25 2,69 Significativo 
Relação a/ag x Adição 
Mineral 103404,6 3 34468,2 10,92 2,69 Significativo 

Erro (resíduo) 353618,2 112 3157,3       
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,60           

Coef. de correlação (Rmod) 0,77           

O modelo calculado mostrou-se significativo para explicar os efeitos da relação a/ag e do 

tipo de metacaulim na velocidade de propagação do pulso ultrassônico no concreto. No 

entanto, o coeficiente de determinação do modelo não foi alto, igual a 0,60. Isso significa 

que apenas 60% da variação dos dados é explicada pelo modelo, muito embora, 

estatisticamente, ele seja válido para ser empregado na análise. Do mesmo modo que nos 

casos anteriores (exceto para a análise do raio médio dos poros), a interação foi 

significativa, ressaltando a sinergia existente entre as variáveis. 

a. Efeito da relação água/aglomerante 

Pelo valor do parâmetro de Snedecor calculado (Fcal), esta variável é mais significativa do 

que o tipo de metacaulim sobre os resultados de ultrassom. A figura 4.33 mostra esse efeito 

da relação a/ag na velocidade de propagação do pulso ultrassônico. 
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Figura 4.33 - Gráfico das médias globais de velocidade de propagação do pulso ultrassônico em função da 

relação a/ag, com seus intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. 

 

Assim como no módulo de elasticidade e resistência à compressão, a diminuição da relação 

a/ag produziu mudanças significativas na microestrutura do concreto, tornando-o mais 

denso e compacto, o que se reflete em maiores velocidades de propagação da onda 

ultrassônica. Na relação a/ag maior, a velocidade de ultrassom é menor, porque o concreto 

está menos denso (mais poroso) e a onda ultrassônica se propaga mais lentamente em 

meios porosos ou no ar do que em meios densos e compactos. Este resultado ressalta a 

maior qualidade dos concretos de menor relação a/ag, que se refletem, também, em 

concretos de maior resistência e de maior durabilidade, já que são menos porosos (e 

certamente menos permeáveis). 

b. Efeito do tipo de adição mineral 

De acordo com o modelo estatístico, o efeito da adição mineral na velocidade de 

propagação da onda ultrassônica foi significativo. A figura 4.34 mostra as médias globais 

para cada caso, agrupadas com base na comparação múltipla de médias. 
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Figura 4.34 - Gráfico das médias globais de velocidade de propagação do pulso ultrassônico em função o tipo de 

adição mineral, com seus intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. 

 

O agrupamento obtido do teste de Duncan coloca o concreto de referência no mais alto 

patamar neste caso. Ele posiciona o concreto com metacaulim M como sendo o de pior 

resultado dentre todos, mas no mesmo grupo do concreto com metacaulim U (sem 

diferenças estatísticas). O concreto com metacaulim X aparece isolado com o segundo 

melhor comportamento. O comportamento global obtido nos resultados de ultrassom é 

exatamente o oposto do resultado de resistência à compressão e um pouco diferente do 

resultado de módulo de elasticidade. Comparando os resultados de ultrassom com os de 

módulo de elasticidade e com os de resistência à compressão, no caso dos concretos 

estudados, essas propriedades não apresentaram boa correlação entre si (com R² menor 

que 0,50), muito embora a proximidade maior seja entre os comportamentos do módulo de 

elasticidade e da velocidade da onda ultrassônica. 

4.3.3.2. Efeito do tipo de metacaulim (concretos na mesma faixa de resistência à 

compressão) 

Para avaliar o efeito da adição mineral nos concretos dentro de uma mesma faixa de 

resistência, os resultados de ultrassom foram avaliados por ANOVA, cujos resultados se 

encontram na tabela 4.21. 
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Tabela 4.21 – Resultados da ANOVA para velocidade de propagação da onda ultrassônica, sob o enfoque da 

resistência à compressão. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Adição mineral 29622,06 3 9874,02 4,33 2,78 Significativo 
Erro (resíduo) 127573,8 56 2278,10    
Total 157195,8 59         
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,19           

Coef. de correlação (Rmod) 0,43           

Apesar de o modelo da ANOVA apresentar significância estatística, o R² foi muito baixo, 

0,19. Isso significa dizer que apenas 19% das alterações podem ser explicadas pelo modelo 

adotado. A pequena diferença entre o Fcal e o Ftab evidencia o baixo grau de significância. 

Isso dificulta o uso desse modelo na presente situação. Dessa forma, optou-se por não se 

levar em conta esse resultado da ANOVA na análise, porém, mesmo assim, a comparação 

múltipla de médias foi realizada. 

No caso da velocidade de propagação da onda ultrassônica, a avaliação dos concretos sob 

o enfoque da resistência à compressão não alterou de maneira significativa a compreensão 

dos efeitos dos metacaulins. A figura 4.35 apresenta os resultados. 

Figura 4.35 – Gráfico das médias de velocidade de propagação da onda ultrassônica em função do tipo de 

adição mineral, para concretos de uma mesma faixa de resistência, com seus intervalos de confiança (95%) e 

desvios-padrão. 

 

Portanto, ao se analisar os resultados da velocidade de onda ultrassônica nos concretos na 

mesma faixa de resistência, não se observa um claro efeito do uso do metacaulim. Os 

concretos apresentaram resultados bastante próximos, sendo que o concreto com 
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metacaulim M se situou em um grupo isolado, com o pior resultado dentre todos. Os outros 

três concretos não apresentam diferenças do ponto de vista estatístico (todos situados em 

um mesmo grupo), mas se pode destacar a maior média geral do concreto com o 

metacaulim X. 

4.4. PROPRIEDADES ASSOCIADAS À DURABILIDADE DO CONCRETO 

4.4.1. Resistividade elétrica superficial 

A resistividade elétrica do concreto, além de ser importante propriedade em algumas 

aplicações específicas das estruturas de concreto, como no caso de obras de metrôs, 

possui uma correlação com a difusividade de íons no concreto por meio da equação de 

Nernst-Einstein, explicada no item 2.3.2.3. Os resultados obtidos da medição da 

resistividade elétrica aparente superficial (método de Wenner) dos concretos estudados são 

apresentados na figura 4.36. No gráfico, também estão demarcadas as faixas de 

classificação da probabilidade de corrosão das armaduras em função da resistividade 

elétrica do concreto, como foi apresentado na tabela 2.4. Antes da análise propriamente 

dita, cabe ressaltar que no caso do concreto 040-M o valor apresentado no gráfico refere-se 

ao limite do equipamento utilizado, nesse caso, portanto, o resultado é maior ou igual a 

99 kΩ.cm. 

Figura 4.36 – Resultados médios e desvios-padrão de resistividade elétrica aparente superficial dos concretos 

estudados, aos 91 dias. 
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A diferença entre os concretos é visível, quando comparados sob a ótica da relação a/ag. 

Os concretos com relação a/ag igual a 0,40 obtiveram resultado, em média, 63% superior 

aos concretos com relação a/ag igual a 0,60. Para a menor a/ag, os concretos com 

metacaulim U, X e M obtiveram resultados de resistividade elétrica, respectivamente, 74%, 

161% e ≥ 163% superiores em relação ao concreto de referência. Já para a maior a/ag, a 

diferença foi ainda mais significativa, ficando 127%, 198% e 196% melhores que o concreto 

sem adições minerais. O concreto 060-R, por exemplo, que apresentou o pior desempenho 

(20,0 kΩ.cm) está no limiar da classificação de desprezível probabilidade de corrosão para 

baixa probabilidade de corrosão, de acordo com a classificação proposta pelo CEB (1983 

apud CASCUDO, 1997). 

Os excelentes resultados de resistividade elétrica dos concretos com metacaulim podem ser 

explicados de duas formas, que não se excluem: a primeira está relacionada à porosidade 

do concreto, e a outra às alterações na condutividade elétrica da solução aquosa nos poros 

do concreto. Como visto no item 4.2.1, que trata da estrutura de poros do concreto, em 

geral, os concretos com metacaulim mostraram-se menos porosos e com poros de menor 

diâmetro, em comparação com os concretos de referência. Assim, há uma maior dificuldade 

(barreira física) à passagem de corrente elétrica no concreto. Outra provável explicação está 

relacionada a alterações iônicas na solução do poro. Como a resistividade elétrica é 

influenciada pela difusividade de íons na estrutura porosa do concreto, uma menor 

concentração de íons na solução aquosa dos poros do concreto significa uma menor 

resistividade. Desse modo, os metacaulins podem contribuir para a diminuição da 

concentração de íons uma vez que consome parte dos íons nas reações pozolânicas, 

sobretudo os íons OH- e Ca2+, os quais possuem valores de condutividade elétrica bastante 

expressivos. Além disso, os metacaulins – com exceção do metacaulim U – possuem um 

menor teor de álcalis (íons K+ e Na+, cujos valores de condutividade elétrica também são 

significativos) que o cimento Portland, diminuindo assim, também, a concentração iônica na 

solução aquosa nos poros do concreto (RIBEIRO; CUNHA, 2014b). 

Além disso, vale a pena observar também que mesmo o pior concreto com metacaulim na 

relação a/ag de 0,60, ainda obteve um resultado superior ao concreto de referência com 

relação a/ag igual a 0,40, o que ressalta o importante efeito que as adições minerais 

conferem aos concretos nessa propriedade. Mesmo quando comparados na mesma faixa de 

resistência, como na figura 4.37, a diferença é ainda bastante significativa.  
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Figura 4.37 – Resultados médios de resistividade elétrica superficial, com seus desvios-padrão, para uma 

mesma faixa de resistência à compressão dos concretos estudados, aos 91 dias. 

 

Entretanto, mesmo para os concretos de referência, que apresentaram resultados 

consideravelmente mais baixos que os concretos com metacaulim, cabe a ressalva de que 

os resultados encontrados são considerados altos para esta propriedade. Todos os 

concretos avaliados possuem probabilidade de corrosão das armaduras desprezível, 

segundo a classificação dada por CEB (1983 apud CASCUDO, 1997), apresentada na 

tabela 2.4. Em especial, levando-se em conta o fato de que os corpos de prova foram 

avaliados na condição saturada de água (logo após a sua retirada da câmara úmida, de 

modo a eliminar a influência da umidade do concreto nas medidas), que favorece a 

condutividade elétrica na estrutura porosa do concreto. 

4.4.1.1. Efeito da relação a/ag e do tipo de metacaulim (para a adição mineral 

incorporada mantendo-se fixa a relação a/ag) 

Os resultados individuais de resistividade elétrica superficial dos concretos estudados foram 

tratados por análise de variância para melhor compreender os efeitos da relação 

água/aglomerante e do tipo de adição mineral nessa propriedade. Os resultados da ANOVA 

estão na tabela 4.22. 

 

 

 



D0127C16: Avaliação das caraterísticas de diferentes metacaulins e sua influência na estrutura interna ... 146 

R. TEODORO Capítulo 5 

Tabela 4.22 – Tabela de análise de variância (ANOVA) com os dados de resistividade elétrica superficial. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Modelo 79830,66 7 11404,38 2768,7 2,10 Significativo 
Erro (Resíduo) 461,33 112 4,12    
Total 80291,99 119         
Relação a/ag 25317,08 1 25317,08 6146,3 3,93 Significativo 
Adição Mineral 51372,49 3 17124,16 4157,3 2,69 Significativo 
Relação a/ag x Adição 
Mineral 3141,09 3 1047,03 254,2 2,69 Significativo 

Erro (resíduo) 461,33 112 4,12       
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,99           

Coef. de correlação (Rmod) 1,00           

O modelo de ANOVA apresentou-se muito significativo (Fcal � Ftab), e, ainda, com um 

coeficiente de determinação igual a 0,99. Além disso, os efeitos avaliados, igualmente 

apresentaram alta significância. 

a. Influência da relação água/aglomerante 

Além da análise de variância, os resultados foram também submetidos ao teste de Duncan. 

Na figura 4.38, apresenta-se o gráfico que mostra a média global dos resultados para cada 

uma das relações a/ag, com o intervalo de confiança (95%) e o desvio-padrão, de forma a 

auxiliar na avaliação do efeito geral que essa varável (relação a/ag) exerce sobre a 

resistividade. 

Figura 4.38 – Gráfico das médias globais de resistividade elétrica superficial em função da relação a/ag, com 

seus intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. 
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Observa-se, então, que a relação a/ag altera significativamente a resistividade elétrica do 

concreto. Isso está relacionado à estrutura de poros do concreto, que é modificada por 

alterações na relação a/ag, como já foi amplamente discutido. Além disso, nos concretos 

com maior relação a/ag, há uma maior concentração iônica na solução aquosa nos poros do 

concreto. Como a resistividade é uma importante propriedade relacionada à durabilidade, 

em especial no tocante ao controle dos processos de corrosão das armaduras, confirma-se, 

com este resultado, a grande importância da relação a/ag nesse contexto da durabilidade. 

b. Influência do tipo de adição mineral 

Assim como na relação a/ag, o efeito do tipo de adição mineral também foi avaliado por 

comparação múltipla de médias, visando à identificação dos grupos. Na figura 4.39 é 

apresentado o gráfico que relaciona a resistividade elétrica superficial do concreto com o 

tipo de adição mineral. 

Figura 4.39 - Gráfico das médias globais de resistividade elétrica superficial em função do tipo de adição mineral, 

com seus intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. 

  

Ao analisar a influência da adição de metacaulim no concreto, é possível perceber 

diferenças também muito significativas, similarmente ao que foi obtido na análise do efeito 

da relação a/ag. Dessa forma, conjugada à relação a/ag, conclui-se que a introdução de 

uma adição mineral como o metacaulim agrega muito valor ao concreto em termos do seu 

desempenho no campo da durabilidade, como discutido anteriormente. 
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4.4.1.2. Efeito do tipo de metacaulim (concretos na mesma faixa de resistência à 

compressão) 

Além da avaliação dos concretos com as mesmas relações a/ag (0,40 e 0,60), também foi 

realizada a análise sob o enfoque da resistência à compressão. Assim, os resultados 

individuais dos concretos na mesma faixa de resistência foram submetidos à ANOVA, cujos 

resultados são mostrados na tabela 4.23. 

Tabela 4.23 – Resultados da ANOVA para resistividade elétrica superficial, sob o enfoque da resistência à 

compressão. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Adição mineral 13628,27 3 4542,76 993,21 2,77 Significativo 
Erro (resíduo) 256,13 56 4,57    
Total 13884,40 59         
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,98           

Coef. de correlação (Rmod) 0,99           

Assim como na análise anterior, o modelo da ANOVA apresentou significância estatística, 

com R² alto, igual a 0,98. Esse modelo de análise de variância avalia somente o efeito do 

tipo de adição mineral, que se mostrou altamente significativo. A figura 4.40 apresenta 

gráfico com a comparação múltipla de médias. 

Figura 4.40 – Gráfico das médias estimadas de resistividade elétrica superficial em função do tipo de adição 

mineral, para concretos de uma mesma faixa de resistência. 
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O resultado da avaliação da resistividade elétrica do concreto em uma mesma faixa de 

resistência, neste caso, pouco diferiu da avaliação de concretos com relação a/ag fixa. 

Ratifica-se com este resultado, o forte efeito do metacaulim na resistividade. A divisão em 

grupos estatisticamente diferentes (demarcada pelas linhas tracejadas), coloca os concretos 

com o metacaulim U em um patamar de resistividade significativamente mais alto em 

comparação com os concretos de referência. Os concretos com os metacaulins X e M, por 

sua vez, alcançaram resultados bastante elevados, projetando, assim, ultra alto 

desempenho no campo da durabilidade e dos fenômenos que cercam a corrosão das 

armaduras, especialmente quando esta for induzida por cloretos. 

4.4.2. Migração de cloretos no regime não estacionário 

Diferentemente de outros ensaios acelerados de avaliação da resistência ao ataque por 

cloretos, o ensaio de migração no regime não estacionário fornece como resultado o 

coeficiente de difusão/migração em estado estacionário (Dnssm). Esse dado está intimamente 

ligado ao mecanismo de transporte de difusão de cloretos (portanto, bastante representativo 

do mecanismo real de transporte de cloretos no concreto), que pode e deve ser utilizado 

como parâmetro para a dosagem de concretos em ambientes susceptíveis ao ataque de 

íons cloro. Os resultados médios obtidos do Dnssm (com seus desvios-padrão) encontram-se 

na figura 4.41. Nela, observa-se, também, a marcação relativa à classificação do concreto 

quanto à resistência à penetração do cloreto, proposta por Ngo e Gjørv (1998, apud GJØRV, 

2014), apresentada na tabela 2.3. 

Figura 4.41 – Resultados médios do coeficiente de difusão/migração de cloretos no estado não estacionário em 

função do tipo de metacaulim, para cada uma das duas relações a/ag do estudo, aos 91 dias. 
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Há uma diferença importante nos resultados entre as relações a/ag, sendo que os concretos 

de relação a/ag igual a 0,60 apresentaram resultados 160% maiores que os concretos com 

relação a/ag igual a 0,40, em média, o que, nesse caso, é negativo, uma vez que quanto 

maior o valor do coeficiente de migração, pior é o desempenho do concreto. 

Especificamente no caso dos concretos de referência, o efeito da relação a/ag é igualmente 

bastante pronunciado, tendo aumento de 151% quando passa da relação a/ag 0,40 para 

0,60, o que reforça a importância desse parâmetro em concretos sem adições minerais. 

Quando se analisa a influência da adição mineral, a diferença é ainda mais significativa. Na 

relação água/aglomerante igual a 0,40, o concreto com metacaulim M apresentou o melhor 

resultado dentre todos, seguido de perto pelo metacaulim X. O resultado do concreto de 

referência foi 212% maior que a média dos concretos com metacaulim na relação a/ag igual 

a 0,40, e 190% maior que a média dos concretos com metacaulim na relação a/ag 0,60. 

Destaca-se também que até mesmo o pior concreto com metacaulim na relação a/ag igual a 

0,60, no caso com o metacaulim X (4,47 x 10-12 m2/s), obteve melhor resultado que o 

concreto de referência na relação a/ag igual a 0,40 (4,96 x 10-12 m2/s). Ressaltando-se, 

novamente, que no caso dos resultados desse método de ensaio, um maior coeficiente de 

difusão/migração significa uma maior velocidade de difusão/migração dos íons cloro no 

concreto. 

Quanto aos critérios apresentados de resistência à penetração de cloretos, na relação a/ag 

0,40, todos os concretos com metacaulim se situam na melhor condição de classificação, ou 

seja, resistência extremamente alta à penetração dos íons cloro, ao passo que o concreto 

de referência se classifica como de resistência alta (terceiro nível da classificação). Na 

relação a/ag 0,60, os concretos com metacaulim vão para o segundo melhor nível 

(resistência muito alta aos cloretos), enquanto que o concreto de referência dispara para o 

penúltimo nível, de moderada resistência à penetração de cloretos. 

Os resultados de migração de cloretos dos concretos com metacaulim foram 

significativamente melhores quando comparados aos concretos de referência. Pode-se 

elencar três razões para explicar tal efeito: alteração na estrutura porosa do concreto, 

alteração na condutividade elétrica dos íons cloro no concreto e fixação dos íons cloro pelo 

metacaulim e/ou por compostos hidratados resultantes das reações pozolânicas. A estrutura 

de poros dos concretos foi consideravelmente modificada pela adição de metacaulim, como 

discutido, assim os íons cloro encontram maior dificuldade (barreira física) para avançar 

dentro do concreto. Além disso, verificou-se que os concretos com metacaulim apresentam 

uma maior dificuldade à condução elétrica de íons (maior resistividade), como discutido no 

item anterior. Além disso, há a possibilidade de que o metacaulim e/ou compostos 

hidratados formados a partir das reações pozolânicas se combinem quimicamente com íons 
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cloro, formando um composto estável conhecido como sal de Friedel (cloroaluminato de 

cálcio hidratado), como discutido no item 4.2.3. 

A figura 4.42 apresenta os resultados dos concretos avaliados na mesma faixa de 

resistência à compressão. Mesmo sendo analisados na mesma resistência, os concretos 

com metacaulim ainda apresentam uma grande vantagem em relação aos concretos de 

referência. Nesse caso, a diferença foi menor do que quando comparados na mesma 

relação a/ag, uma vez que na prática, para a mesma resistência à compressão, o concreto 

de referência precisa de uma a/ag menor. 

Figura 4.42 – Resultados médios do coeficiente de difusão/migração de cloretos no regime não estacionário em 

função do tipo de metacaulim, para uma mesma faixa de resistência à compressão do concreto, aos 91 dias. 

 

Adotando-se a classificação da tabela 2.3 para a análise na mesma faixa de resistência à 

compressão (figura 4.42), ainda assim, o concreto sem metacaulim também se coloca em 

patamar distinto dos concretos com metacaulim. No caso, o concreto de referência tem seu 

valor médio situado no limiar da classificação de moderada resistência à penetração de 

cloretos, enquanto os concretos com metacaulim foram classificados como tendo uma 

resistência muito alta à penetração de cloretos.  

É, portanto, cabal a contribuição do metacaulim na questão do transporte de cloretos no 

concreto, seja o metacaulim incorporado no concreto com a manutenção da relação a/ag, 

seja ele introduzido mantendo-se fixa a resistência á compressão. Também se observa que 

tanto na relação a/ag 0,40 quanto na a/ag 0,60, os efeitos do metacaulim são muito 

pronunciados. 
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4.4.2.1. Efeito da relação a/ag e do tipo de metacaulim (para a adição mineral 

incorporada mantendo-se fixa a relação a/ag) 

Para a melhor compressão das alterações ocorridas nos concretos, os efeitos da relação 

a/ag e tipo de adição mineral na migração de cloretos foram avaliados por ANOVA. O 

resultado da análise estatística está na tabela 4.24. 

Tabela 4.24 – Tabela de análise de variância (ANOVA) com os dados de migração de cloretos. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Modelo 359,27 7 51,32 195,11 2,66 Significativo 
Erro (Resíduo) 6,31 24 0,26    
Total 365,58 31         
Relação a/ag 121,64 1 121,64 462,41 4,49 Significativo 
Adição Mineral 202,09 3 67,36 256,08 3,24 Significativo 
Relação a/ag x Adição 
Mineral 35,55 3 11,85 45,04 3,24 Significativo 

Erro (resíduo) 6,31 24 0,26       
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,98           

Coef. de correlação (Rmod) 0,99           

A análise de variância mostrou que o modelo possui significância estatística, com coeficiente 

de determinação alto, igual a 0,98. Ou seja, 98% das alterações nos resultados de migração 

de cloretos podem ser explicadas pelos efeitos avaliados pelo modelo estatístico. Sendo a 

interação das duas variáveis significativa, então o efeito que a relação a/ag exerce no 

coeficiente de difusão/migração de cloretos é alterado pelo tipo de concreto com metacaulim 

(situação de referência ou com os metacaulins U, X e M) e vice-versa. Isso fica muito claro 

ao se observar a figura 4.41. 

a. Influência da relação água/aglomerante 

Após a ANOVA, os resultados do coeficiente de difusão/migração de cloretos foram tratados 

por comparação múltipla de médias, empregando-se o teste de Duncan. As médias globais 

para as duas relações a/ag estudadas, bem como os valores do intervalo de confiança de 

95% e desvios-padrão são apresentados na figura 4.43. 
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Figura 4.43 - Gráfico das médias globais de coeficiente de difusão/migração de cloretos no regime não 

estacionário em função da relação a/ag, com seus intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. 

 

Como a diminuição da relação a/ag promove uma alteração na microestrutura da pasta de 

cimento, basicamente reduzindo a porosidade, essa melhoria é percebida no ensaio de 

migração de cloretos. Nos concretos com menor relação água/aglomerante o coeficiente de 

difusão/migração de cloretos no regime não estacionário foi menor, ou seja, a migração 

ocorreu de forma mais lenta. Pela ANOVA, o efeito da relação a/ag foi um pouco mais 

significativo do que o efeito do tipo de metacaulim (ver os valores respectivos de Fcalc), 

porém fica claro, pela figura 4.41, que quem está sendo determinante para esse resultado é 

o concreto de referência, uma vez que a diferença no valor de Dnss entre as duas relações 

a/ag é extremamente acentuada para a situação de referência. 

b. Influência do tipo de adição mineral 

De igual forma, os resultados de migração de cloretos também foram avaliados por 

comparação múltipla de médias para a análise do efeito do tipo de adição mineral, com 

vistas à verificação dos grupos formados, que se diferem estatisticamente. Na figura 4.44, 

são apresentados os resultados dessa análise. 
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Figura 4.44 - Gráfico das médias globais de coeficiente de difusão/migração de cloretos no regime não 

estacionário em função do tipo de adição mineral, com seus intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. 

 

Os concretos com metacaulim apresentaram resultados significativamente melhores do que 

o concreto de referência. Os concretos com metacaulim M mostraram-se os melhores dentre 

todos, com a menor média global e estatisticamente semelhante aos concretos com 

metacaulim X. E estes, por sua vez, pertencem também ao grupo dos concretos com 

metacaulim U, ficando, portanto, em posição intermediária entre os concretos com 

metacaulim M e U. Os concretos com o metacaulim U têm o comportamento menos 

destacado entre os concretos com metacaulim, mas, mesmo assim, com desempenho muito 

superior em relação aos concretos de referência, que se posicionam em um grupo isolado 

(grupo 3) e com uma média global muito mais alta, e portando menor desempenho frente ao 

ataque de cloretos. 

4.4.2.2. Efeito do tipo de metacaulim (concretos na mesma faixa de resistência à 

compressão) 

Assim como nas demais propriedades, os resultados de migração de cloretos no regime não 

estacionário também foram analisados para concretos em uma mesma faixa de resistência. 

O resultado da ANOVA é apresentado na tabela 4.25. 
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Tabela 4.25 – Resultados da ANOVA para os dados de migração de cloretos, sob o enfoque da resistência à 

compressão. 

Efeito SQ GL MQ Fcal Ftab Resultado 
Adição mineral 97,11 3 32,37 124,91 3,29 Significativo 
Erro (resíduo) 3,11 12 0,26    
Total 100,22 15         
Coeficiente de 
determinação (R²mod) 0,97           

Coef. de correlação (Rmod) 0,98           

Igualmente, o modelo estatístico apresentou significância para o tipo de adição mineral. 

Assim, a comparação múltipla de médias, apresentada na figura 4.45, indicou a separação 

em apenas 2 grupos, um com os concretos com metacaulim e outro com o concreto de 

referência. 

Figura 4.45 – Gráfico das médias globais do coeficiente de difusão/migração de cloretos no regime não 

estacionário em função do tipo de adição mineral, para concretos de uma mesma faixa de resistência, com seus 

intervalos de confiança (95%) e desvios-padrão. 

 

Tal como na análise anterior (metacaulins incorporados com a relação a/ag fixa), os 

concretos com metacaulim mostraram-se bastante superiores ao concreto de referência no 

que se refere à resistência ao ataque por cloretos. Na avaliação dos concretos de uma 

mesma faixa de resistência à compressão, os concretos com metacaulim foram colocados 

em um mesmo grupo estatístico. Isto é, para uma dada classe de resistência à compressão, 

o uso de metacaulim, independentemente se é o metacaulim M, U ou X, colocará o concreto 

em outro patamar, em comparação com o concreto de referência. 
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4.5. DISCUSSÃO GLOBAL DOS RESULTADOS 

A influência da relação água/aglomerante verificou-se significativa em todas as propriedades 

avaliadas. Foram percebidas diferenças substanciais entres os concretos de relação a/ag 

igual a 0,60 e 0,40. Em linhas gerais, os resultados evidenciaram a melhoria nas diversas 

propriedades do concreto com a redução da relação a/g, como decorrência das importantes 

alterações no sistema de poros do concreto. 

No que se refere ao uso de adições minerais no concreto, verificou-se que os metacaulins 

alteraram de maneira significativa grande parte das propriedades dos concretos estudados, 

sobretudo aquelas associadas à durabilidade. Em termos de propriedades mecânicas, é 

consistente a contribuição dos metacaulins na resistência à compressão, tendo em vista a 

capacidade desse material em alterar fisicamente a pasta de cimento e, principalmente, em 

melhorar a zona de transição da pasta com o agregado. Essas alterações decorrentes do 

metacaulim, no entanto, não produziram efeitos tão marcantes no módulo de elasticidade e 

nos ensaios de ultrassom, tendo-se apenas, uma ligeira melhoria nos concretos com o 

metacaulim X. Como este metacaulim é o mais puro, possui alto teor de amorfos e tem alta 

atividade pozolânica (mas não apresenta altíssima finura), deduz-se, em princípio, que a 

contribuição química foi mais decisiva para essas propriedades. Por fim, ressalta-se que os 

diferentes tipos de metacaulins produziram efeitos distintos nas propriedades do concreto. 

Isso denota que a avaliação da reatividade de uma adição mineral depende de uma série de 

características físicas, químicas e mineralógicas do material. 

Grande parte das melhorias proporcionadas pelos metacaulins ao concreto podem ser 

explicadas pelas alterações que estas adições minerais promoveram na microestrutura do 

concreto. Os resultados de porosimetria, claramente, indicam que os metacaulins possuem 

a capacidade de reduzir a porosidade total do concreto e, principalmente, promover um 

refinamento dos poros, ou seja, reduzir o diâmetro médio dos poros do concreto. Para os 

concretos estudados, verificou-se que os metacaulins mais finos (M e U) possuem uma 

maior capacidade de refinamento de poros, em razão do efeito fíler dessas adições, que são 

mais finas (maior área específica), associado à ação química, sobretudo no caso do 

metacaulim M. Além disso, mesmo que metacaulim mais grosso (X) não tendo 

proporcionado um refinamento de poros tão pronunciado quanto nos outros dois concretos 

avaliados, deve-se destacar a redução da porosidade total promovida por esse metacaulim, 

que foi praticamente igual à do concreto com o metacaulim M na relação a/ag igual a 0,40, 

de acordo com os resultados de porosimetria por intrusão de mercúrio. Os resultados de 

absorção de água por capilaridade referendam a capacidade de esses metacaulins mais 

finos (U e M) de refinamento de poros do concreto. Por outro lado, os cálculos do raio médio 
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dos poros capilares, por meio das equações de Jurin e Poiseuille26, indicaram que os 

concretos com metacaulim X apresentaram o menor valor, ou seja, com poros mais 

refinados. Apesar disso, cabe a ressalva que a equação utilizada é fruto de algumas 

considerações e simplificações. 

Quanto aos resultados de absorção de água por imersão, verificou-se que esse método não 

apresentou sensibilidade para diferenciar os concretos avaliados, como discutido no item 

4.2.1.2. No entanto, pode-se observar, ainda, que existe uma alta correlação (R² igual a 

0,84) do índice de vazios (resultante da absorção de água por imersão) com a resistência à 

compressão dos concretos estudados, apresentada na forma de gráfico na figura 4.46. 

Figura 4.46 – Correlação entre a resistência à compressão e o índice de vazios para os concretos estudados, 

denotando a relação linear inversa entre as variáveis. 

 

Não obstante, o efeito químico dos metacaulins também merece destaque. Avaliando-se o 

consumo de portlandita, com base nos resultados de DRX, verificou-se que nos concretos 

com o metacaulim M houve uma diminuição mais significativa nos picos da portlandita. Nos 

concretos com relação a/ag igual a 0,60, foi o metacaulim X que apresentou a maior 

diminuição de hidróxido de cálcio, com base nos resultados de DRX; já na relação a/ag igual 

a 0,40, o consumo de portlandita referente ao metacaulim X foi um pouco menor do que 

aquele verificado para o concreto com metacaulim M. No caso do metacaulim U, este foi o 

que apresentou um menor consumo de portlandita nos concretos de relação a/ag igual 0,40; 

por outro lado, na relação a/ag igual a 0,60, ele apresentou um consumo de hidróxido de 

cálcio próximo do que foi verificado pelo metacaulim M. O ensaio de Chapèlle mostrou 

                                                
26 Apresentada neste trabalho no item 3.5.2.4, página 80. 
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atividades pozolânicas muito altas para os metacaulins M e X (um pouco mais alta 

para o M), vindo em um patamar menor o resultado do metacaulim U (ainda assim alto, 

superior ao limite mínimo de norma). 

Ao analisar os resultados de resistividade elétrica dos concretos estudados, fica evidente o 

melhor desempenho dos concretos com metacaulim. As diferenças entre os concretos com 

metacaulim e os concretos de referência foram bastante significativas. Isso denota que as 

alterações proporcionadas pelos metacaulins na estrutura de poros do concreto são 

relevantes. Até mesmo os resultados do concreto com metacaulim U, que foram os mais 

baixos dentre os concretos com metacaulim, foram bastante superiores aos concretos de 

referência, e ainda se verificou que o resultado do concreto com metacaulim na relação a/ag 

0,60 foi superior ao resultado do concreto de referência na relação a/ag igual a 0,40. No 

caso da resistividade elétrica, os melhores resultados foram dos concretos com metacaulins 

X e M, em ambas relações a/ag. O melhor desempenho desses concretos pode ser devido à 

redução da porosidade total proporcionada pelos metacaulins X e M, uma vez que a 

resistividade elétrica depende da porosidade do concreto, dentre outros fatores como 

alterações na concentração iônica na solução do poro, como discutido no item 4.4.1. Na 

figura 4.47, observa-se uma correlação linear (não tão alta - R² igual a 0,59) entre os 

resultados da resistividade elétrica aparente superficial e do índice de vazios (obtido do 

ensaio de absorção de água por imersão) dos concretos estudados.  

Figura 4.47 – Correlação entre resistividade elétrica superficial e o índice de vazios, dos concretos estudados, 

ressaltando uma relação linear inversa entre as variáveis. 

 

Assim, verifica-se que, apesar de o R² não ter resultado tão alto, é possível observar a 

tendência de uma relação inversa entre as variáveis, na qual há um aumento na 
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resistividade elétrica com a diminuição do índice de vazios. Além disso, o valor de R² não 

tão alto sugere que existem outros mecanismos que influenciam a resistividade elétrica 

superficial do concreto. Tal fato reforça a tese de que os metacaulins promovem alterações 

na concentração de íons na solução aquosa nos poros do concreto, e assim dificulta a 

passagem de corrente elétrica. 

Ademais, como discutido por Sengul e Gjørv (2008), por meio da equação de Nernst-

Einstein27, há uma correlação matemática entre a resistividade elétrica do concreto e 

difusividade de íons no meio poroso (concreto). Dessa forma, como o ensaio de migração 

mede o coeficiente de difusão/migração de íons cloro no concreto, na figura 4.48 tem-se o 

gráfico correlacionando os resultados das duas propriedades mencionadas. Nota-se que, de 

fato, há uma correlação muito alta entre as duas variáveis, com R² igual a 0,95. 

Figura 4.48 – Correlação entre o coeficiente de difusão/migração de cloretos em estado não estacionário e a 

resistividade elétrica aparente superficial, denotando uma relação inversa não linear entre as variáveis. 

 

Assim como nos resultados de resistividade elétrica, os resultados do coeficiente de 

difusão/migração de cloretos evidenciam as melhorias proporcionadas pelos metacaulins e a 

enorme capacidade de proteção a cloretos que essas adições minerais proporcionam ao 

concreto. Na migração de cloretos, a estrutura de poros também parece exercer grande 

influência sobre a propriedade, como se pode observar pela figura 4.49, que correlaciona o 

coeficiente de migração de cloretos com o índice de vazios. 

 

                                                
27 Apresentada neste trabalho, no item 2.3.2.3, página 60. 
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Figura 4.49 – Correlação entre o coeficiente de migração de cloretos no regime não estacionário e o índice de 

vazios, denotando uma relação direta não linear entre as variáveis. 

 

Como a correlação entre o parâmetro de difusão (Dnssm) e um aspecto eminentemente físico 

da pasta (índice de vazios), não resultou em um ajuste tão perfeito (R2 = 0,60), então 

especula-se que podem haver ainda outros mecanismos em vigência (atuando 

conjuntamente à ação física). Um deles é o aumento da resistividade do concreto pelas 

alterações na concentração iônica da solução do poro, bem como a fixação dos íons cloro 

na forma de sal de Friedel (cloroaluminato de cálcio hidratado). Como visto nos resultados 

de MEV e DRX dos concretos atacados com cloretos, no item 4.2.3, foi possível identificar a 

presença de sal de Friedel, aparecendo em maior intensidade nos concretos com 

metacaulim. Isso, provavelmente, se deu devido à capacidade de fixação dos cloretos por 

compostos aluminosos presentes nesses concretos. No entanto, não foi possível afirmar se 

os compostos que reagiram com o cloro para formar o cloroaluminato de cálcio hidratado 

são provenientes de aluminatos do cimento ou aluminossilicatos hidratados presentes na 

pasta proveniente de reação pozolânica, ou efetivamente da alumina do metacaulim (que 

eventualmente poderia ter uma natureza reativa). É mais provável que seja uma reação com 

os aluminatos hidratados, uma vez que nos concretos de referência também foi possível 

verificar a presença do sal de Friedel, porém em menor grau.  

Observa-se que, de modo geral os concretos com metacaulins foram superiores aos 

concretos de referência. O metacaulim M foi o que apresentou os melhores resultados em 

quase todas as propriedades analisadas. Esse metacaulim apresentou um elevado índice de 

atividade pozolânica, medido pelo método de Chapèlle, e a sua avaliação mineralógica 

apresentou o mais alto teor de amorfos, dentre os três metacaulins, o que denota forte 
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potencial de reatividade química. Além disso, o metacaulim M é aquele com maior finura, 

medida pelo método BET (indicando assim forte potencial para atuação física, como fíler) e, 

também, apresenta um teor de sílica+alumina alto, ressaltando a alta pureza dessa adição 

mineral. O metacaulim X, por sua vez, também apresentou ótimos resultados, ficando bem 

próximo do metacaulim M em termos de desempenho global. O metacaulim X apresentou o 

maior teor de sílica+alumina dentre os três metacaulins estudados, o que significa que ele é, 

certamente, o mais puro dos três materiais, no tocante à sua constituição original de matéria 

prima, mais rica em teores de argila caulinítica. Sua avaliação mineralógica ratifica a pureza 

desse metacaulim, já que as fases cristalinas identificadas são caulinita e quartzo. Além 

disso,  apresentou um alto teor de amorfos, ressaltando, assim, um considerável potencial 

de ação química. Por outro lado, é a adição mineral mais grossa (menor área específica) 

dentre as três utilizadas nesta pesquisa, o que reduz a cinética de reações químicas 

(eminentemente de superfície), bem como minimiza sua ação como microfíler. À luz dos 

resultados desta pesquisa, deduz-se, então, que as qualidades química e mineralógica 

desse metacaulim (X) compensaram sua área específica relativamente mais baixa, que 

pode ter sido afetada pelo efeito de aglomeração das partículas em forma de bastonetes. 

Finalmente, o metacaulim U apresentou o pior desempenho dentre os três metacaulins, de 

uma forma geral. Porém, ainda assim, os resultados dos concretos com essa adição 

mineral, em vários casos, sobretudo nas propriedades associadas à durabilidade, foram 

consideravelmente melhores do que os concretos de referência. Este foi o metacaulim com 

o maior teor de impurezas, observado pela análise química. Além disso, foi o que 

apresentou o menor teor de amorfos nos resultados de DRX. Com isso, resultou no menor 

índice de atividade pozolânica dentre os três metacaulins. Neste caso, parece ter sido 

determinante para o bom desempenho desse metacaulim as suas características físicas, 

como a alta finura, por exemplo, já que não apresentou resultados de caracterização 

química e mineralógica tão bons quanto os outros dois metacaulins. 

Prova-se, portanto, com este trabalho, que a incorporação de algum tipo de metacaulim no 

concreto (dentre os que foram estudados) contribui de forma marcante com a durabilidade, 

notadamente, com aspectos da durabilidade relacionados à corrosão das armaduras 

incidente em meios contendo cloretos, como os ambientes marinhos. A transformação 

qualitativa da estrutura interna do concreto é muito significativa, o que justifica os ótimos 

resultados de durabilidade encontrados, projetando, assim, um horizonte bastante promissor 

para esse material como elemento de adição aos concretos. 
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CAPÍTULO 5  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste item serão apresentadas as considerações finais sobre o trabalho de uma forma 

geral. São, portanto, apresentadas as conclusões obtidas a partir dos resultados do 

programa experimental. E por fim são sugeridos tópicos relacionados a esta pesquisa para 

futuros trabalhos. 

5.1. CONCLUSÕES 

As conclusões apresentadas baseiam-se nos resultados do programa experimental 

empreendido. 

♦ Os metacaulins proporcionaram significativas alterações na estrutura interna dos 

concretos, sobretudo alterações físicas na estrutura de poros (redução da porosidade 

total e refinamento de poros), bem como uma densificação da zona de transição. 

♦ As alterações na microestrutura do concreto, proporcionadas pelos metacaulins, 

explicam, em grande parte dos casos, as melhorias obtidas nas propriedades mecânicas 

e associadas à durabilidade. Os metacaulins mais finos (M e U) promovem um efeito de 

refinamento de poros mais intenso do que o metacaulim grosso (X), em razão do efeito 

fíler. Por outro lado, a ação pozolânica do metacaulim X, que é mais puro, compensa 

suas deficiências de finura, promovendo a redução da porosidade total, embora sem 

refinamento de poros. 

♦ Foi possível estabelecer correlações com elevado coeficiente de determinação entre 

propriedades de durabilidade, como resistividade elétrica e coeficiente de 

difusão/migração de cloretos no regime estacionário, bem como entre propriedades 

mecânicas e de avaliação da estrutura de poros do concreto, como entre a resistência à 

compressão e índice de vazios Outras propriedades, no entanto, apresentaram um R² 

não tão alto como no caso das correlações do índice de vazios com a resistividade 

elétrica e com o coeficiente de difusão/migração de cloretos.  

♦ Os metacaulins M e X apresentaram os melhores resultados na resistividade elétrica e 

na migração de cloretos. Nesses casos o efeito físico proporcionado pelas adições é 

importante. No entanto, a ação pozolânica parece exercer grande influência sobretudo 

na redução da porosidade total dos concretos, bem como na provável alteração das 

características químicas da solução do poro do concreto, que altera a condutibilidade de 

íons nesse meio. Além disso, especificamente no caso dos cloretos, um outro efeito 



D0127C16: Avaliação das caraterísticas de diferentes metacaulins e sua influência na estrutura interna ... 163 

R. TEODORO Capítulo 5 

contribui significativamente: a fixação de cloretos na forma de sal de Friedel. Foi possível 

identificar uma maior intensidade do composto nos concretos com metacaulim em 

comparação com os concretos de referência, sendo que nos concretos com metacaulim 

M foi mais pronunciada. 

♦ A influência da relação a/ag se mostrou significativa em todas as propriedades 

analisadas, o que demonstra que esse é um fator importante que deve sempre ser 

levado em consideração, uma vez que menores relações a/ag produzem concretos 

menos porosos. 

♦ O metacaulim M apresentou o melhor desempenho na resistividade elétrica do concreto, 

na migração de cloretos, na resistência à compressão (na relação a/ag 0,60), no 

refinamento de poros e na densificação da zona de transição, indicando, portanto, que o 

resultado de avaliação da atividade pozolânica reflete o melhor desempenho desse 

metacaulim, uma vez que apresentou o maior índice de atividade pozolânica (Chapèlle). 

♦ O metacaulim X, em grande parte das propriedades de durabilidade obteve resultados 

bastante próximos do metacaulim M, como nos casos da resistividade elétrica e 

migração de cloretos, por exemplo, e apresentou o melhor resultado de resistência à 

compressão na relação a/ag 0,40. Foi o segundo melhor resultado do índice de atividade 

pozolânica. 

♦ Já o metacaulim U, apesar de não ter proporcionado excelentes resultados como os 

outros dois metacaulins, também merece destaque. De uma forma geral os resultados 

dos concretos com esse metacaulim foram melhores que os concretos de referência. E 

em alguns casos, como na resistividade elétrica e migração de cloretos, os concretos na 

relação a/ag 0,60 com metacaulim U foram melhores que os concretos de referência na 

relação a/ag 0,40. 

5.2. SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

No decorrer da presente pesquisa, alguns assuntos relacionados à durabilidade do concreto 

e ao uso de adições minerais de alto desempenho surgiram, e merecem um 

aprofundamento em trabalhos posteriores: 

♦ correlacionar o ensaio de migração de cloretos no regime não estacionário com o ensaio 

de difusão de cloretos por imersão; 

♦ avançar na compreensão dos mecanismos de fixação de cloretos por parte dos 

concretos com metacaulim, buscando identificar a ocorrência do sal de Friedel; 
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♦ avaliar a viabilidade do uso de misturas compostas de mais de um tipo de metacaulim, 

por exemplo, utilizando-se de um metacaulim mais grosso em conjunto com um 

metacaulim mais fino; 

♦ avaliar a influência de diferentes tipos de metacaulins em outras propriedades 

associadas à durabilidade das estruturas de concreto, como carbonatação, resistência à 

ataque por sulfatos, mitigação de reação álcali-agregado, prevenção de formação tardia 

de etringita. 
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R. TEODORO Apêndices 

Figura A1 – Difratograma de raios X do metacaulim U. 

 

Figura A2 – Difratograma de raios X do metacaulim X. 
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Figura A3 – Difratograma de raios X do metacaulim M. 

 

Tabela A1 – Traços dos concretos com metacaulins U e X, utilizados no estudo preliminar. 

Concreto Ref. 5% MC 7,5% MC 10% MC 15% MC 20% MC 
Cimento 1,00 0,95 0,925 0,9 0,85 0,8 

Adição Mineral 0,00 0,05 0,075 0,1 0,15 0,2 

Areia Fina 0,65 0,64 0,63 0,62 0,60 0,58 

Areia Grossa 1,53 1,49 1,47 1,45 1,41 1,37 

Brita 0 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 

Brita 1 2,60 2,65 2,68 2,70 2,75 2,81 

Água 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

αvol. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
α 0,52 0,51 0,51 0,51 0,50 0,49 

af/a 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
b0/b 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

b/m 0,57 0,58 0,59 0,59 0,60 0,61 
a 2,18 2,12 2,10 2,07 2,01 1,95 
b 2,89 2,95 2,97 3,00 3,06 3,12 

m 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 5,07 

Relação a/ag 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

C (kg/m³) 346,00 328,70 320,05 311,40 294,10 276,80 
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R. TEODORO Apêndices 

Tabela A2 – Resultados de resistência à compressão dos concretos dosados no estudo preliminar. 

Teor  de 
metacaulim 

(%) 

Metacaulim U Metacaulim X 

7	Dias	 28	Dias	 7	Dias	 28	Dias	
0% 32,1	 37,0	 29,9	 36,8	
5% 31,0	 36,1	 31,7	 36,5	

7,50% 29,7	 36,2	 31,3	 37,1	
10% 34,1	 39,4	 34,8	 41,0	
15% 31,7	 37,2	 35,8	 42,5	
20%	 34,0	 39,1	 35,3	 41,7	
Média	 32,1	 37,5	 33,1	 39,3	

 

Figura A4 – Difratograma de raios X do concreto 040-R, atacado com cloretos. 
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R. TEODORO Apêndices 

Figura A5 – Difratograma de raios X do concreto 040-U, atacado com cloretos. 

 

Figura A6 – Difratograma de raios X do concreto 040-X, atacado com cloretos. 
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R. TEODORO Apêndices 

Figura A7 – Difratograma de raios X do concreto 040-M, atacado com cloretos. 

 

Figura A8 – Difratograma de raios X do concreto 054-R, atacado com cloretos. 
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R. TEODORO Apêndices 

Figura A9 – Difratograma de raios X do concreto 060-R, atacado com cloretos. 

 

Figura A10 – Difratograma de raios X do concreto 060-U, atacado com cloretos. 
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R. TEODORO Apêndices 

Figura A11 – Difratograma de raios X do concreto 060-X, atacado com cloretos. 

 

Figura A12 – Difratograma de raios X do concreto 060-M, atacado com cloretos. 
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R. TEODORO Apêndices 

Figura A13 – Difratograma de raios X dos concretos, antes e após ataque com cloretos, na faixa de 10,5º a 

11,5º: (a) 040-R e (b) 060-R. 

 

Figura A14 – Difratograma de raios X dos concretos, antes e após ataque com cloretos, na faixa de 10,5º a 

11,5º: (a) 040-U e (b) 060-U. 
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R. TEODORO Apêndices 

Figura A15 – Difratograma de raios X dos concretos, antes e após ataque com cloretos, na faixa de 10,5º a 

11,5º: (a) 040-X e (b) 060-X. 

 

Figura A16 – Difratograma de raios X dos concretos, antes e após ataque com cloretos, na faixa de 10,5º a 

11,5º: (a) 040-M e (b) 060-M. 
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R. TEODORO Apêndices 

Figura A17 – Difratograma de raios X do concreto 054-R, antes e após ataque com cloretos, na faixa de 10,5º a 

11,5º. 
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Tabela A3 – Resultados individuais de resistência à compressão dos concretos estudados. 

Código 
do 

Concreto 
040-R 040-U 040-X 040-M 054-R 057-R 060-R 060-U 060-X 060-M 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Idade 
(dias) 7 7 7 12 8 7 7 7 7 12 

Tensão  
(MPa) 

47,7 56,4 61,2 65,2 33,0 29,4 28,8 32,2 30,4 40,3 

40,8 57,0 61,8 65,9 33,7 29,6 29,4 32,4 30,4 40,9 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Idade 
(dias) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Tensão  
(MPa) 

56,7 61,7 72,5 67,3 43,2 34,4 36,1 38,4 38,1 43,5 

59,3 65,0 71,3 67,6 42,9 34,4 35,2 37,7 32,5 43,7 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Idade 
(dias) 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Tensão  
(MPa) 

58,6 66,7 78,6 72,1 50,1 40,1 38,7 44,9 44,0 48,0 

61,6 68,3 70,3 68,8 51,3 37,7 39,8 43,1 44,7 48,0 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Idade 
(dias) 149 139 139 141 147 141 149 140 139 141 

Tensão  
(MPa) 

69,0 70,6 79,7 71,2 51,3 - 41,2 39,2 44,6 47,8 

67,7 71,2 81,3 69,7 48,7 - 42,2 42,3 46,6 48,6 

 

Tabela A4 – Resultados individuais de módulo de elasticidade dos concretos estudados. 

Código	do	
Concreto	 040-R	 040-U	 040-X	 040-M	 057-R	 060-R	 060-U	 060-X	 060-M	

Idade	(dias)	 97	 91	 91	 91	 91	 91	 91	 91	 91	

Módulo	de	
elasticidade	

(GPa)	

42,14	 41,55	 44,17	 41,13	 39,48	 39,16	 34,45	 38,40	 34,43	
43,54	 42,03	 44,75	 41,27	 39,43	 38,00	 35,27	 37,59	 36,99	
43,05	 42,05	 44,09	 40,42	 39,60	 39,19	 34,23	 36,65	 37,50	
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Tabela A5 – Resultados individuais de velocidade de propagação de onda ultrassônica dos concretos estudados. 

Código dos 
concretos 040-R 040-U 040-X 040-M 054-R 060-R 060-U 060-X 060-M 

Velocidade de 
propagação da 

onda 
ultrassônica 

(m/s) 

5127 4939 5038 4914 4975 4831 4975 4914 4890 

5127 4939 4951 4914 5012 4926 5000 4975 4950 

5127 4939 5012 4914 5038 4926 4975 5012 4950 

5193 4975 5012 4914 5038 5051 4975 5012 4890 

5127 4939 5038 4914 5038 5076 4975 5012 4890 

5193 5037 4914 5000 4939 5076 5000 4915 4939 

5193 5012 5000 5038 4939 4856 4939 4903 4914 

5154 5038 5012 4975 5000 4975 4879 4939 4939 

5167 5038 5000 4975 5000 5025 4939 4844 4914 

5141 5038 5012 4975 4963 5000 4975 5037 4914 

5180 4926 5166 4988 4914 5000 4926 5000 4939 

5167 4950 5193 5013 4926 4988 5013 5076 4939 

5141 4950 5193 5013 4926 5000 4975 5076 4939 

5141 4988 5166 5038 4926 5000 4890 5063 4939 

5141 5013 5101 5076 4926 4963 5013 5012 4939 

 

Tabela A6 – Resultados de absorção de água por imersão e índice de vazios dos concretos estudados. 

Código	do	
Concreto	 040-R	 040-U	 040-X	 040-M	 057-R	 060-R	 060-U	 060-X	 060-M	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Absorção	de	
água	por	

imersão	(%)	

4,3%	 4,3%	 3,8% 4,3%	 4,7%	 5,0%	 4,9%	 4,1% 4,5%	
4,2%	 4,3%	 3,5% 4,3%	 4,7%	 4,9%	 5,0%	 4,5% 4,6%	
3,5%	 3,3%	 2,8% 3,3%	 4,1%	 4,7%	 4,8%	 4,4% 4,1%	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Índice	de	vazios	
(%)	

10,3%	 10,3%	 9,1% 10,2%	 10,9%	 11,7%	 11,4%	 9,6% 10,6%	
10,1%	 10,3%	 8,4% 10,2%	 11,0%	 11,5%	 11,7%	 10,5% 10,8%	
8,4%	 8,0%	 6,8% 7,9%	 9,7%	 11,0%	 11,1%	 10,3% 9,7%	
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Tabela A7 – Resultados de absorção de água por capilaridade e raio médio do capilar. 

Código	do	
Concreto	 040-R	 040-U	 040-X	 040-M	 057-R	 060-R	 060-U	 060-X	 060-M	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Absorção	de	
água	por	

capilaridade		
(g/cm²)	

0,675 0,637 0,497 0,751 0,675 0,713 0,764 0,700 0,688 

0,547 0,726 0,446 0,662 0,726 0,828 0,840 0,573 0,662 

0,471 0,802 0,688 0,688 0,726 0,713 0,789 0,637 0,777 
	          

Raio	médio	do	
capilar	(nm)	

1,283 0,965 0,670 1,084 1,400 1,753 1,550 1,083 0,702 

1,097 1,135 0,620 0,775 1,313 1,922 1,409 0,883 0,813 

0,807 1,037 0,742 0,933 1,365 1,083 1,293 0,761 1,179 

 

Tabela A8 – Resultados individuais de resistividade elétrica superficial dos concretos estudados. 

Código dos 
concretos 040-R 040-U 040-X 040-M 054-R 060-R 060-U 060-X 060-M 

Resistividade 
elétrica 

superficial  
(kΩ.cm) 

41 65 99 99 20 22 44 56 61 

36 66 99 99 21 18 45 61 64 

45 64 99 99 22 19 43 59 59 

42 61 99 99 22 22 45 58 57 

39 66 99 99 23 19 45 61 59 

36 61 99 99 21 19 47 59 60 

35 63 99 99 22 20 48 58 57 

34 66 95 99 22 19 45 59 55 

36 67 97 99 21 20 48 57 60 

36 66 99 99 21 21 44 59 62 

36 66 99 99 25 21 45 57 57 

37 68 95 99 24 20 46 59 55 

38 66 99 99 25 20 44 62 57 

36 68 97 99 25 20 46 64 62 

37 68 98 99 23 20 44 64 62 

Média (kΩ.cm) 37,6 65,4 98,1 99,0 22,5 20,0 45,3 59,5 59,1 

Desvio-padrão 
(kΩ.cm) 3,0 2,3 1,5 0,0 1,6 1,1 1,5 2,4 2,7 

Coef. Variação 
(%) 7,9% 3,5% 1,5% 0,0% 7,3% 5,7% 3,3% 4,1% 4,6% 
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Tabela A9a – Parâmetros de ensaio e resultados individuais de migração de cloretos dos concretos estudados. 

Concreto 040-R 040-U 040-X 040-M 
Tempo de Ensaio (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 48 48 48 48 48 24 48 24 

Tensão inicial (v) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Corrente p/ 30 v (mA) 32,5 31,4 32,6 30,0 17,4 17,3 16,4 15,6 9,4 8,8 8,5 9,1 10,03 9,28 11,00 9,89 

Nova Tensão (v) 35 35 35 35 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 
Corrente inicial (mA) 38,1 37,0 28,7 35,0 30,1 30,0 28,5 26,9 19,4 18,3 17,3 19,1 20,8 19,5 23,5 20,3 
Corrente final (mA) 41,1 39,4 39,3 37,6 29,4 30,8 27,9 26,8 23,4 22,8 22,3 20,9 21,5 19,6 22,3 19,8 

Temperatura inicial (°C) 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 22,5 22,5 21,5 21,5 21,0 21,0 23,0 23,0 23,0 23,0 
Temperatura final (°C) 23,5 23,5 23,0 23,0 22,0 22,0 21,5 21,5 22,0 22,0 21,5 21,5 22,0 21,5 22,0 21,5 

Espessura 
média 
(mm) 

e1 50,2 50,4 49,3 51,3 49,0 50,2 50,0 53,7 49,8 50,6 51,0 49,8 49,7 48,7 51,5 48,2 
e2 50,3 51,3 49,4 51,3 49,3 49,9 49,6 53,0 49,6 50,4 51,3 49,8 49,7 49,4 50,9 49,0 
e3 50,5 51,9 49,3 51,2 50 49,2 49,3 52,3 49,7 48,9 51,5 49,8 49,3 49,9 50,7 49,4 

Penetração 
de 

Cloretos 
(mm) 

xd1 10,7 12,6 12,9 12,1 9,2 9,3 12,0 8,9 8,7 15,9 15,0 8,9 4,9 8,8 12,2 8,0 
xd2 10,1 11,6 11,1 11,6 8,8 9,3 9,9 10,2 8,2 10,9 18,0 16,8 11,7 4,3 11,5 4,7 
xd3 19,0 14,8 11,5 9,0 9,0 7,4 11,6 6,5 9,0 10,5 13,3 8,0 11,4 2,9 8,1 5,7 
xd4 15,0 11,4 12,5 9,5 7,8 8,6 12,3 7,2 11,7 8,8 6,3 11,3 7,2 5,0 8,8 4,0 
xd5 13,5 12,7 14,4 14,9 9,2 6,8 9,2 7,1 12,1 11,4 10,6 20,3 7,9 5,6 6,6 7,6 
xd6 11,4 20,7 12,6 14,6 8,4 8,0 6,8 8,7 9,9 10,0 15,4 7,9 9,3 5,1 11,8 6,5 
xd7 10,3 13,0 12,2 12,8 8,9 12,7 7,9 6,7 10,5 10,0 11,9 9,9 8,8 5,4 11,4 6,0 

Coeficiente de 
difusão/migração 

(10-12 m2/s) 
4,97 5,46 4,71 4,72 2,28 2,33 2,62 2,17 1,11 1,24 1,50 1,33 0,96 1,11 1,14 1,27 

Média�
(10-12 m2/s) 4,96 2,35 1,29 1,12 

Desvio Padrão 
(10-12 m2/s) 0,12 0,04 0,03 0,02 

Coeficiente de Variação 
(%) 2,5% 1,6% 2,0% 1,5% 
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Tabela A9b – Parâmetros de ensaio e resultados individuais de migração de cloretos dos concretos estudados. 

Concreto 060-R 060-U 060-X 060-M 
Tempo de Ensaio (h) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Tensão inicial (v) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Corrente p/ 30 v (mA) 67,0 68,0 72,5 66,4 25,9 25,0 26,3 26,6 21,7 20,9 22,4 19,3 22,9 25,3 20,2 20,7 

Nova Tensão (v) 25 25 25 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Corrente inicial (mA) 56,5 56,0 61,3 55,3 35,2 34,4 35,6 36,1 29,5 28,4 30,3 26,6 31,2 33,9 27,7 27,6 
Corrente final (mA) 95,9 93,0 86,5 79,1 69,3 64,0 73,0 78,3 46,9 46,0 47,5 49,2 44,5 45,0 37,6 36,0 

Temperatura inicial (°C) 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,5 23,5 22,5 22,5 22,5 22,5 23,5 23,5 23,5 23,5 
Temperatura final (°C) 22,0 22,0 22,0 22,0 24,5 24,5 24,0 24,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,0 23,0 22,5 22,5 

Espessura 
média 
(mm) 

e1 55,3 49,8 50,3 52,4 51,3 48,9 51,5 50,1 51,2 49,2 50,0 52,0 49,0 49,9 48,2 49,7 
e2 54,2 49,9 50,2 51,5 51,1 48,8 51,5 49,9 51,4 49,7 50,5 51,5 49,1 49,7 48,9 49,9 
e3 53,1 50,0 50,3 51,0 51,0 48,7 51,0 49,4 51,5 50,8 50,9 51,1 49,2 50,0 49,6 50,1 

Penetração 
de 

Cloretos 
(mm) 

xd1 19,7 21,9 23,1 21,0 12,4 10,6 13,0 12,9 14,2 14,5 10,8 18,7 7,7 15,0 11,9 9,9 
xd2 18,2 22,0 18,1 21,3 12,6 11,3 12,5 13,2 11,0 12,4 9,3 12,3 13,3 12,6 10,2 10,5 
xd3 19,3 22,4 21,8 21,9 13,7 10,9 15,5 10,8 10,0 18,3 10,0 15,0 12,8 6,8 16,9 10,0 
xd4 19,0 27,7 24,1 20,0 15,8 12,9 16,3 10,9 10,6 14,7 10,5 14,3 13,4 14,3 13,9 10,6 
xd5 18,7 29,7 22,7 23,4 12,2 12,3 19,1 11,6 10,3 11,7 11,4 15,6 13,9 14,5 13,6 13,6 
xd6         13,7 12,6 13,5 12,2 11,0 17,8 13,0 12,2 12,2 9,7 13,0 11,9 
xd7         12,6 12,1 11,8 14,2 12,1 12,9 17,4 13,3 13,6 11,4 9,3 10,8 

Coeficiente de 
difusão/migração 

(10-12 m2/s) 
11,26 13,88 12,30 12,34 4,59 3,88 5,07 4,11 3,87 4,96 3,97 5,07 4,11 4,03 4,18 3,67 

Média�
(10-12 m2/s) 12,45 4,41 4,47 4,00 

Desvio Padrão 
(10-12 m2/s) 1,16 0,28 0,40 0,05 

Coeficiente de Variação 
(%) 9,3% 6,4% 9,0% 1,3% 
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R. TEODORO Apêndices 

Tabela A9c – Parâmetros de ensaio e resultados individuais de migração de cloretos dos concretos estudados. 

Concreto 057-R 
Tempo de Ensaio (h) 24 24 24 24 

Tensão inicial (v) 30 30 30 30 
Corrente p/ 30 v (mA) 66,3 72,2 73,3 58,2 

Nova Tensão (v) 25 25 25 25 
Corrente inicial (mA) 54,0 60,2 61,9 47,0 
Corrente final (mA) 66,8 70,6 66,7 61,0 

Temperatura inicial (°C) 23,0 23,0 22,5 22,5 
Temperatura final (°C) 22,0 22,0 21,5 21,5 

Espessura 
média 
(mm) 

e1 50,7 50,5 50,0 52,5 
e2 50,4 51,0 50,0 52,4 
e3 50,1 51,2 49,8 52,1 

Penetração 
de 

Cloretos 
(mm) 

xd1 21,7 24,0 22,0 21,0 
xd2 21,8 25,1 22,6 21,1 
xd3 25,0 17,0 20,0 22,0 
xd4 25,2 23,2 23,8 23,5 
xd5 24,3 24,4 18,9 21,5 
xd6     21,2   
xd7         

Coeficiente de 
difusão/migração 

(10-12 m2/s) 
13,32 12,91 11,88 12,66 

Média�
(10-12 m2/s) 12,69 

Desvio Padrão 
(10-12 m2/s) 0,37 

Coeficiente de Variação 
(%) 2,9% 
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R. TEODORO Anexos 

Tabela B1 –Tensões e correntes de referência para o ensaio de migração de cloretos (NORDTEST, 1999). 

 

Tabela B2 – Tabela de distribuição F de Snedecor, para o nível de significância de 5% (p=0,05). Graus de 

liberdade do efeito avaliado no topo e graus de liberdade do erro (resíduo) à esquerda. 

 


