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RESUMO 

As argamassas e os concretos modificados por polímeros são comumente aplicados 

como materiais de reparo na construção civil. Porém, nem sempre as condições de desempenho 

desejadas são alcançadas. As propriedades físicas, mecânicas e de durabilidade destes materiais 

têm sido amplamente estudadas pela comunidade científica. As modificações microestruturais 

induzidas pelos polímeros nas pastas e sua relação com as propriedades macroestruturais, no 

entanto, ainda carecem de maior atenção por parte desta comunidade. 

Neste trabalho a influência das adições poliméricas na microestrutura, na morfologia e 

no desenvolvimento das principais fases cimentícias hidratadas, principalmente relativas as fase C-

S-H e aluminatos, em diferentes idades (1, 3 e 28 dias) e condições de cura (úmida e mista), foi 

analisada sob ponto de vista microestrutural.  Também se procurou correlacionar as características 

microestruturais das pastas com as propriedades mecânicas. 

As pastas estudadas foram classificadas por: pasta de referência (REF), pastas 

modificadas por uma emulsão a base de um polímero acrílico (PE) (pasta E) e pastas modificadas 

por uma emulsão a base de um copolímero acrílico-estireno (PAe) (pasta A). Os teores de 

polímeros de 5%, 15% e 25%, adicionados em relação à massa do cimento, foram utilizados nas 

pastas modificadas. A relação a/c adotada foi 0,35.  

O método utilizado para avaliação das pastas no estado fresco foi à análise dos tempos 

de pega. No estado endurecido várias análises microestruturais como: termogravimetria e derivada 

da termogravimétrica (TGA/DTG), espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR), difratometria de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear no estado sólido de 
29

Si e 
27

Al (RMN) foram 

realizadas.  Para análise macroestrutural foram adotados os ensaios de resistência à compressão, 

resistência à tração por compressão diametral e absorção de água por capilaridade.  

A análise dos resultados mostrou que ambos os polímeros influenciaram a cinética de 

hidratação do cimento, a microestrutura das pastas e as características de cristalinidade das fases 

hidratadas. Sendo esta influência mais perceptível quando teores de 15% e 25% dos polímeros 

(PAe e PE) foram adicionados às pastas. Os resultados mecânicos e de durabilidade estudados 

comprovaram que o pior desempenho das pastas produzidas com o polímero PAe (pastas A) foi 

decorrente do menor amadurecimento destas pastas, modificação da estrutura da fase C-S-H e 

provavelmente devido a maior porosidade e interconexão dos poros. Em ambas as pastas, o retardo 

dos produtos hidratados foi facilitado pelo envolvimento das partículas poliméricas e/ou filmes ao 

redor dos grãos anidros que dificultaram a dissolução dos mesmos e precipitação dos hidratos 

cimentícios. A interação química entre o compósito não foi tão evidente nas pastas estudadas, 

sendo, portanto, a interação física a principal causa dos retardos apresentados. A formação de 

produtos cristalinos menores e sem orientação preferencial observados na pasta E, juntamente à 

melhor qualidade e estabilidade do filme polimérico do polímero acrílico, no meio alcalino da pasta 

cimentícia, também contribuiu para o melhor desempenho quanto à resistência à tração e 

compressão destas pastas em relação às pastas A. Por RMN foi possível constatar menores 

quantidades da fase C-S-H e de sítios Q
1
 e maiores quantidades de sítios Q

2
 das pastas modificadas, 

bem como diferenças no comprimento médio das cadeias de silicato. Estes fatores podem ter 

contribuído para a maior resistência a compressão da pasta REF, no mínimo 55% superior à 

resistência das pastas modificadas, conforme o tipo e a relação p/c adotada. Nas pastas A e E (15% 

e 25%) foram observadas grandes quantidades de fases carbonáticas do tipo carboaluminato, 

principalmente aos 28 dias. A condição de cura influenciou de maneira diferenciada para a 

formação das fases hidratadas CH, C-S-H e fases carbonática. Quanto a influência da cura nas 

propriedades mecânicas estudadas, a constatação mais evidente foi observada na pasta REF que 

apresentou o melhor desempenho quando submetida à condição de cura úmida. 

GALVÃO, S.P. Estudo Microestrutural de Pastas de Cimento Modificadas por 

Emulsões de Base Acrílica e Acrílica-Estirenada. 

Palavras chaves: polímero, pasta de cimento, análise microestrutural, emulsão, 

acrílico, estireno. 
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ABSTRACT 
 

Cement mortar and concrete modified by polymers are frequently used as repair 

materials in building constructions. Nevertheless, their expected performance is not always 

achieved. Physical and mechanical properties as well as durability of these materials have been 

extensively studied by the scientific community. The microstructural changes induced by the 

polymers in the pastes and their relation to the final properties of the materials, though, still deserve 

greater attention from this community.  

In this work the influence of polymeric admixtures in the structure, in the morphology 

and in the development of the main hydrated phases of modified pastes, particularly in the C-S-H 

and aluminate phases, at different ages (1, 3 and 28 days) and curing conditions ( wet and mixing ) 

was analyzed from the microstructural point of view. An attempt to correlate mechanical properties 

of the pastes to their microstructures was also made.  

The pastes were classified as reference paste (REF), pastes modified by an emulsion 

based on an acrylic polymer (PE) (paste E) and pastes modified by an emulsion based on an 

acrylic-styrene copolymer (PAe) (paste A). Polymer contents of 5%, 15% e 25% (w/w) in relation 

to cement were used in the modified pastes. The water/cement ratio was 0.35 (w/w).  

The pastes were evaluated in the fresh state, through the analysis of their setting times, 

and at their hardened state, through micro and macrostructural analysis. The techniques of 

thermogravimetric analysis and differential thermogravimetric (TGA/DTG), Fourier transform 

infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffractometry (XRD), scanning electron microscopy (SEM) 

and 29Si e 27Al nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) were used to perform 

microstructural analysis. Macrostructures were evaluated through their compressive strength, 

tensile strength and absorption of water by capillarity. 

The results indicate that both polymers slowed down hydration of the anhydrous 

phases, promoted changes in the microstructure of the pastes as well as in their crystalline 

characteristics. These changes where better perceived in the pastes having 15% and 25% of either 

polymer.  The worse performance of pastes A in the mechanical and durability tests was attributed 

to a delay in its hydration, structure modification of C-S-H phase and probably due to the major 

porosity and interconnecting pores of these pastes. In both modified pastes the delay of hydration 

phases occurred due to the presence of polymer, both as particles and film, surrounding the 

anhydrous grains.  Chemical interaction between the polymer and the cementitious phases was not 

as evident as the physical interaction between them, the latter being the factor to which the delay in 

hydration, especially at the initial ages, was attributed. The presence of smaller and less oriented 

crystals in pastes E and the higher stability of the film formed by the acrylic polymer might have 

contributed to their better performance in the mechanical and durability tests. NMR results 

indicated that the modified pastes had smaller amounts of the C-S-H phase as well as less Q1 and 

more Q2 sites than the REF paste. These factors along with differences in the average length of the 

silicate chains, might have contributed to the higher compressive strength of the REF, over at least 

55% of the resistance of the modified pastes depending on the type and contents p/c adopted. The 

effect of curing conditions on the development of the several hydrated phases was different for any 

hydrated phases: CH, C-S-H and carboaluminate. As the influence of curing on the mechanical 

properties studied, the most evident findings was observed in wetting curing that allow to the 

reference paste the better hydrated phases formation and mechanical strength. 

 

GALVÃO, S.P. Microstructural Study of Portland cement pastes modified by an 

acrylic and acrylic-styrene polymer. 

Keywords: polymer, cement paste, microstructural analysis, emulsion, acrylic, 

styrene. 



 

CAPÍTULO I 

 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

 

1.1 – JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO TEMA 

 

O concreto é um material que tem potencialidade para ser bastante durável, 

caso tenha sido adequadamente concebido e desde que sofra manutenções periódicas. No 

entanto, existem construções de concreto que sofrem manifestações patológicas de 

incidências e intensidades relativamente elevadas, cujas correções têm alto custo 

(HELENE, 1992). 

É a partir das falhas do concreto que surge a necessidade do desenvolvimento 

de novas técnicas e de materiais que garantam a estabilidade da região a ser reparada ou 

reforçada, levando em consideração o custo final da execução.  Uma das técnicas que se 

destaca é o reparo tradicional, que consiste na retirada da seção deteriorada da peça, 

preparo e limpeza do substrato, retirada da armadura corroída (caso necessário) e 

recomposição da seção por uma argamassa ou concreto de reparo. Entre os materiais de 

recomposição da seção deteriorada destacam-se as argamassas modificados por polímeros, 

cujas propriedades no estado fresco e endurecido, vêm sendo estudadas ao longo dos anos. 

(RILEY & RALZ, 1974.; OHAMA, 1987.; AFRIDI et al, 1995.; BEELDENS & VAN 

GEMERT, 1999.; BEELDENS et al, 2001, VAN GEMERT et al, 2004). 

O emprego do compósito cimento-polímero não é novo, sendo britânica a 

primeira patente, publicada em 1923, que descreveu a produção de um material para 

pavimentação, onde o cimento foi inserido como um “filler” na matriz polimérica. 

(OHAMA & RAMACHANDRAN, 1995). 



Capítulo I- Justificativa e Objetivos   2 

A primeira patente direcionada para argamassas e concretos modificados por 

polímeros foi publicada em 1924, por Lefebure, que descreveu a utilização de um látex de 

borracha natural. A partir daí os estudos evoluíram, e nos anos 30 foi proposta uma nova 

gama de modificadores poliméricos, constituídos de látices tanto de borrachas naturais 

quanto de borrachas sintéticas. Neste período o poli (acetato de vinila) (PVAC) e a resina 

látex começavam a ser utilizados. (OHAMA & RAMACHANDRAN, 1995). 

Nos anos 40, as argamassas e concretos modificados por polímeros começaram 

a ser aplicados, como revestimentos das plataformas de navios e pontes, materiais de 

pavimentação, revestimentos de paredes, materiais anticorrosivos e adesivos. Nesta mesma 

época surgiram os modificadores à base de látices de borrachas de policloropreno 

(neopreno) e poli (ester acrílico) (PAE). (OHAMA & RAMACHANDRAN, 1995). 

Nos anos 60, materiais poliméricos a base do poli (butadieno-co-estireno) 

(SBR), de PAE e do poli (cloreto vinilideno-co-cloreto vinílico), utilizados como 

modificadores cimentícios, tornaram-se cada vez mais frequentes em aplicações práticas. 

Países como Estados Unidos, Alemanha, Japão e Reino Unido desenvolviam cada vez mais 

pesquisas nesta área produzindo novos materiais (OHAMA & RAMACHANDRAN, 

1995). Outros sistemas modificadores do cimento surgiam nesta época, entre estes, as 

resinas poliéster insaturada e epóxi e os polímeros solúveis em água (metil celulose, 

hidroxi etil celulose e álcool vinílico). (OHAMA & RAMACHANDRAN, 1995) 

Nos anos 80 estes modificadores cimentícios dominavam a indústria da 

construção e estas argamassas tornavam-se materiais de construção populares, com 

principal uso em reparos e revestimento.  

O interesse mundial pelo compósito cimento-polímero tornou-se a cada década 

mais forte. Atualmente destacam-se as argamassas e concretos modificados por polímeros 

(PMM e PMC), argamassas e concretos poliméricos (PM e PC) e argamassas e concretos 

impregnados por polímeros (PIM e PIC). Desde 1967, congressos internacionais, 

simpósios e workshops são direcionados para estes materiais. O Quadro 1 destaca alguns 

dos principais eventos ocorridos entre 1967-2009. 
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Quadro 1.1 – Principais congressos internacionais e simpósios sobre a aplicação de polímeros em 

concretos englobando outros materiais modificados. 

Ano Local Eventos 

1967 Paris, França RILEM Symposium, Synthetic Resins in Building Construction 

1973 Tyne, Reino Unido Symposium, Resins and Concrete 

1975 Londres, UK 1
st
 International Congress on Polymers in Concrete 

1978 Austin, Estados Unidos 2
nd

 International Congress on Polymers in Concrete 

1981 Koriyama, Japão 3
rd

 International Congress on Polymers in Concrete 

1981 Praga, República Theca ICP/RILEM/IBK International Symposium , Plastic in Material 

and Structural Engineering 

1984 Darmstadt, Alemanha  4
th
 International Congress on Polymers in Concrete 

1986 Aix-en-Pro-vence, França RILEM International Symposium, Adhesion Between Polymers 

and Concrete, ISAP „86 

1986 Praga, República Theca International Symposium, Mechanics of Polymer Composites 

1987 Brighton, Reino Unido 5
th
 International Congress on Polymers in Concrete 

1990 Shanghai, China 6
th
 International Congress on Polymers in Concrete 

1991 São Francisco, Estados Unidos ACI/ICPIC North American Workshop on Polymer in Concrete 

1991 Bochum, Alemanha International Symposium on Concrete -Polymer Composites 

1992 Johannesburg, África do Sul 2
nd

 South African Conference on Polymer in Concrete 

1992 Moscou, Rússia 7
th
 International Congress on Polymers in Concrete 

1993 Salvador, Brasil ICPIC/IBRACON, Workshop on Polymer in Concrete 

1994 Seul, Coréia do Sul 1
st
 EASPIC Symposium on Polymers in Concrete 

1995 Ostende, Bélgica 8
th
 International Congress on Polymers in Concrete 

1997 Koriyama, Japão 2
nd

 EASPIC Symposium on Polymers in Concrete 

1998 Bolonha, Itália 9
th
 International Congress on Polymers in Concrete 

1999 Dresden, Alemanha RILEM 2
nd

 International Symposium, Adhesion Between 

Polymers and Concrete, ISAP „99 

2000 Shanghai, China 3
rd

 Asia Symposium on Polymers in Concrete ASPIC-2000 

2001 Honolulu, Estados Unidos 10
th
 International Congress on Polymers in Concrete 

2002 Poitiers, França Orgagec ‟02 Organic Materials: a future in the field of civil 

engineering? Environmental Uncertainties? 

2003 Chuncheon, Coréia do Sul 4
th
 ASPIC Symposium on Polymers in Concrete 

2004 Berlin, Alemanha 11
th
 Congress on Polymers in Concrete (ICPIC) 

2009 Shanghai, China, 6
th
 Asian Symposium on Polymers in Concrete 
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Uma grande variedade de estudos tem sido orientada para o compósito 

cimento-polímero, com enfoque na composição, tipos e teores de polímero e condições de 

cura, a fim de se alcançar um melhor desempenho do material no estado endurecido 

(resistência mecânica e durabilidade).  Entretanto, estudos voltados à compreensão das 

interações entre o polímero e o material cimentício, componentes de um concreto ou 

argamassa, em nível microestrutural, são mais recentes. 

No estudo do mecanismo de interação do compósito cimento-polímero alguns 

autores enfocam as interações físicas, devido ao envolvimento de filmes e/ou partículas 

poliméricas entre os produtos hidratados e cobrindo a região dos poros (OHAMA, 1987.; 

BEELDENS et al, 2005.; PUTERMAN & MALORNY, 1998), enquanto outros autores 

comentam sobre as interações químicas, devido as interações entre certos grupos ácidos do 

polímero, ao sofrer hidrólise alcalina na solução dos poros, e os íons de Ca
2+

, formando um 

sal orgânico, bem como, outras interações parecidas (SUGAMA, KUKACKA & HORN, 

1979.; CHANDRA, BERNTSSON & FLODIN, 1981.; SUGAMA & KUKACKA, 1982.; 

SUGAMA, KUKACKA & CARCIELLO, 1984, OHAMA, 1987.; LARBI & BIJEN, 

1990.; SILVA, 2001, GOMES, FERREIRA & FERNANDES, 2005). O que ainda não é 

muito bem esclarecido pela literatura é a influência dos produtos formados pela interação 

química, nas propriedades do material. 

A fase C-S-H é a principal fase hidratada do cimento e a responsável pelas 

características de resistência da pasta, sendo o entendimento de sua estrutura essencial para 

o conhecimento das propriedades da pasta no estado endurecido. Estudos voltados à 

caracterização estrutural das fases C-S-H e aluminatos, em materiais cimentícios 

modificados, são ainda escassos, sendo os primeiros estudos publicados mais recentemente 

por Rottstegge, Wilhelm & Spiess (2006), Rottstegge et al (2005), Wang, Li & Wang 

(2006). As fases aluminato são também importantes para a compreensão da velocidade das 

reações de hidratação em idade inicial.  Visando entender a associação entre as fases C-S-

H e aluminato às propriedades mecânicas, conjuntamente com as alterações na morfologia 

das pastas e possíveis interações químicas e físicas entre o cimento e polímero, este 

trabalho foi idealizado.  Para este estudo, a influência de dois tipos de polímeros, 

empregados comumente no mercado nacional em argamassas de reparo, foi avaliada. 

No mercado nacional, diferentes argamassas de reparo são distribuídas como 

material bicomponente, ou seja, fração pó (cimento, areia, adições minerais) e fração 
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líquida (emulsão polimérica). Nestes sistemas, propriedades ótimas de resistência 

mecânica e durabilidade nem sempre são obtidas. 

Em estudo desenvolvido por Galvão (2004), em argamassas de reparo 

comumente distribuídas no comércio nacional, o pior desempenho foi constatado em uma 

argamassa modificada por uma emulsão polimérica de base acrílica estirenada e o melhor 

desempenho foi observado em uma argamassa modificada por uma emulsão polimérica de 

base acrílica.  Este comportamento diferenciado foi atribuído por Galvão (2004) à grande 

incorporação de ar apresentada pela argamassa modificada pelo copolímero acrílico 

estirenado e também à formulação da argamassa; porém, a influência dos tipos de 

polímeros nas características morfológicas das pastas e na microestrutura dos produtos 

formados também pode está interferindo nestes resultados. 

No presente trabalho, duas emulsões poliméricas, uma composta por um 

polímero de base acrílica (PE) e outra por um polímero de base acrílico estirenada (PAe), 

adicionadas em relação à massa do cimento, foram testadas, avaliando-se a influência 

destes polímeros no desenvolvimento da morfologia das pastas, na microestrutura e 

hidratação das fases, especialmente, do C-S-H e das fases aluminato.  Os resultados destas 

análises microestruturais foram confrontados com ao desempenho mecânico (resistência à 

compressão e à tração) e de durabilidade (ascensão capilar), tentando-se preencher a lacuna 

ainda pouco compreendida pelo meio científico, especialmente relativa à fase C-S-H. 

Neste caso, as análises das pastas modificadas também foram comparadas a uma pasta de 

referência (cimento). As emulsões utilizadas neste trabalho, segundo informações dos 

fabricantes, fazem parte de um dos componentes utilizados nas argamassas de reparo 

estudadas anteriormente por Galvão (2004).  

 

1.2 - OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

É o objetivo geral do trabalho avaliar as características microestruturais de 

pastas de cimento, sobre a influência de polímeros, em diferentes teores, e distintas 

condições de cura, no decorrer da hidratação. Bem como, correlacionar estas características 

às propriedades mecânicas e de durabilidade, em nível macroscópico. 

Como objetivo específico, as interações físicas e químicas entre dois tipos de 

emulsões poliméricas, compostas por um polímero de base acrílica (PE) e por outro de 
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base acrílica estirenada (PAe), e o cimento, em diferentes concentrações polímero/cimento 

(p/c) (5%, 15% e 25%), idades de estudo (1, 3 e 28 dias) e condições de cura (cura úmida e 

mista) são avaliadas, associando-as à quantidade de fases formadas, suas morfologias e 

principalmente com relação às modificações na estrutura das fases C-S-H e aluminatos. 

É também objetivo específico deste trabalho correlacionar as modificações 

microestruturais das pastas às propriedades macroscópicas de resistência à compressão, 

resistência à tração por compressão diametral e ascensão da água por capilaridade, na idade 

de 28 dias. 

 

 

1.3 – ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: 

 

Capítulo 1 – Introdução ao trabalho destacando a justificativa e importância do 

tema, bem como os objetivos da pesquisa. 

Capítulo 2 – Revisão da literatura com enfoque nos principais constituintes do 

cimento, principais reações químicas que ocorrem desde os instantes iniciais da mistura 

com a água e por fim, os principais produtos hidratados formados, suas características 

cristalinas e morfológicas. 

Capítulo 3 – Revisão da literatura sobre os materiais poliméricos que atuam 

como modificadores de concretos e argamassas, enfocando principalmente as emulsões 

poliméricas e a formação de filmes. Neste capítulo, também são enfatizadas as 

propriedades desenvolvidas pelos materiais modificados, as interações químicas e físicas 

entre o compósito cimento-polímero, as morfologias apresentadas pelos materiais 

modificados e por fim alguns estudos referentes à técnica de RMN na determinação da 

estrutura das fases C-S-H e aluminato; 

Capítulo 4 - Metodologia adotada no trabalho, especificando os materiais 

empregados, traço, condições de mistura, moldagem, acondicionamento, preparo da 

amostra para análise e descrição dos ensaios realizados. 

Capítulo 5 – Discussão dos resultados. 

Capítulo 6 – Conclusões e considerações finais 

Por fim as referências bibliográficas. 
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CAPÍTULO II 

 

O CIMENTO PORTLAND 

 

 

2.1 – COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO CIMENTO 

 

O cimento Portland é produzido pela mistura íntima de calcário e argila. As 

principais matérias primas utilizadas são as pedras calcárias, constituídas essencialmente 

pelo carbonato de cálcio, normalmente na forma polimorfa calcita, e as argilas e xistos 

argilosos, que possuem em sua composição SiO2 (55 a 60%), Al2O3(12 a 25%) e Fe2O3(5 a 

10%). Quando os Al2O3 e Fe2O3 não estão presentes em quantidades suficientes, são 

incorporados à mistura pela adição de bauxita e o minério de ferro. (TAYLOR, 1990.; 

MEHTA & MONTEIRO, 1994).  

Na constituição do cimento podemos ainda encontrar, outros elementos em 

menores quantidades, algumas impurezas existentes nas matérias primas principais, como: 

os óxidos de potássio (K2O) e sódio (Na2O), conhecidos como os álcalis do cimento; óxido 

de magnésio (MgO), óxido de titânio (TiO2) e outras substâncias de menor importância, 

como o óxido de manganês (Mn3O4) e o anidrido fosfórico (P2O5) (PETRUCCI, 1981), 

cujos teores devem ser pré-fixados para não promoverem reações deletérias ao concreto. A 

presença de Al2O3, Fe2O3, MgO e álcalis na mistura das matérias primas tem um efeito 

mineralizante na formação dos silicatos de cálcio; ou seja, permitem a formação dos 

silicatos de cálcio em temperaturas consideravelmente mais baixas. (TAYLOR, 1990.; 

MEHTA & MONTEIRO, 1994).  

O cimento Portland é produzido a partir de uma mistura íntima entre as 

matérias-primas, devidamente pulverizadas e homogeneizadas, submetidas em seguida a 

um forno rotativo no qual uma temperatura de fusão (± 1450° C) é atingida, resultando, 
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após o resfriamento, na formação de esferas denominadas clínquer
1
.  O clínquer é moído 

(grãos < 75µm) juntamente com o sulfato de cálcio (teor médio de 5%), na forma de 

gipsita (CaSO4.2H2O) ou anidrita (CaSO4), dando origem ao cimento Portland comum 

(MEHTA e MONTEIRO, 1994). Dependendo do tipo de cimento que será produzido são 

ainda incorporadas a esta mistura, adições minerais, como: escória de alto forno, cinza 

volante ou filler calcário. 

 

 

2.2 – PRINCIPAIS FASES DO CIMENTO ANIDRO 

 

Durante o processo de produção do clínquer ocorre uma série de combinações 

químicas resultando nas principais fases do cimento. Estas são subdivididas em silicatos 

cálcicos (C2S e C3S) 
2
, aluminatos cálcicos (C3A) 

2
 e ferro-aluminatos cálcicos (C4AF) 

2
 e 

compostos menos frequentes como o periclásio (MgO), a cal livre (CaO), a langbeinita 

[(K2Ca2(SO4)3)], a aphititalita [K3Na(SO4)2], a arcanita (K2SO4), entre outros (TAYLOR, 

1990). Cada grão de cimento consiste em uma mistura íntima destes principais 

componentes. Nas subseções a seguir (2.2.1 a 2.2.3), serão enfocadas apenas as 

características composicionais e estruturais das quatro principais fases do clinquer. 

 

2.2.1 Silicatos cálcicos (C3S e C2S) 

 

O C3S (alita) e o βC2S (belita) são os principais silicatos do cimento, 

encontrados comumente impuros nos clínqueres de cimento Portland. Nestas fases, a 

presença de pequenas quantidades de íons de magnésio, alumínio, ferro, potássio, sódio e 

enxofre, oriundos do material de partida, podem estar incorporados. 

                                                 

1
 Os clínqueres são nódulos de 5 a 25 mm de diâmetro, composto principalmente pelas fases C3S (Ca3SiO5), 

C2S (Ca2SiO4), C3A (Ca3Al2O6) e C4AF (Ca4Al2Fe2O10). (TAYLOR, 1990). 

2
 De acordo com a nomenclatura utilizada na química do cimento, o símbolo C corresponde ao óxido de 

cálcio (CaO), S ao óxido de silício (SiO2), A ao óxido de alumínio (Al2O3) , F ao óxido de ferro (Fe2O3), H 

água (H2O) e S  ao sulfeto (SO3).   
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O C3S (3CaO.SiO2) é o principal e mais importante constituinte do cimento 

Portland, representa 50% a 70% do mesmo, sendo essencial ao controle da pega e do 

endurecimento. Esta fase contribui para o desenvolvimento da resistência até os 28 dias, 

quando misturado a água apresenta calor de hidratação mediano. (TAYLOR, 1990.; 

ODLER, 1998).  

A fase pura triclínica (T1) sofre uma série de transições reversíveis durante o 

aquecimento. Estas transições são esquematizadas a seguir (TAYLOR, 1990). 

 

 620°C  920°C  980°C  990°C  1060°C  1070°C  

T1 ↔ T2 ↔ T3 ↔ M1 ↔ M2 ↔ M3 ↔ R 

(T) triclínico (M) monoclínico (R) romboédrico 

 

No clínquer, devido à incorporação de outros íons na rede cristalina do C3S, a 

estrutura presente em temperatura ambiente normalmente se aproxima de M1 ou M3, ou 

uma mistura dessas, e raramente T2. (TAYLOR, 1990). 

As formas cristalinas apresentadas pelo C3S são uma leve distorção da pseudo-

estrutura ideal, constituída por tetraedros de SiO4, íons de cálcio e íons de oxigênio. Na 

estrutura do C3S existe um empacotamento iônico irregular de forma que os íons de 

oxigênio são concentrados ao lado de cada íon de cálcio, promovendo grandes vazios 

estruturais, responsáveis pela alta energia e reatividade da estrutura (MEHTA & 

MONTEIRO, 1994).  

A fase C2S (2 CaO. SiO2) representa de 15% a 30% do cimento Portland. Esta 

fase apresenta vários polimorfos, dependentes das temperaturas às quais as matérias primas 

utilizadas na produção do cimento foram submetidas. Estes polimorfos, diferentemente do 

C3S, apresentam estruturas cristalinas nitidamente diferentes (GOBBO, 2003). Nos 

cimentos comerciais o polimorfo β 2CaO. SiO2 (Belita), com sistema cristalino 

monoclínico, é o que se encontra no clínquer (NEVILLE, 1997).  

A estrutura da belita nos cimentos também é irregular, porém os vazios 

intersticiais são muito menores que no àqueles observados no C3S, por isso são menos 

reativos e respondem pelas características de resistência em idades mais avançadas. 

(MEHTA & MONTEIRO, 1994). Os cristais de belita têm como estrutura cristalina básica 

tetraedros independentes de SiO4, ligados entre si através dos íons de cálcio. Podem 
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apresentar de 4 a 6% de óxidos substituintes ou impurezas, sendo Al2O3 e Fe2O3 os 

principais.  

 

2.2.2 Aluminato tricálcico (C3A) 

 

O aluminato tricálcico (C3A ou Ca3Al2O6) é uma das fases do clínquer do 

cimento Portland e está presente em pequenos teores, entre 5-10%, ao hidratar-se forma as 

fases aluminato de cálcio hidratado e sulfoaluminato de cálcio hidratado. 

A fase C3A é responsável por influências significativas com relação ao 

desenvolvimento do calor de hidratação e propriedades de endurecimento (TAYLOR, 

1990.; MEHTA & MONTEIRO, 1994). 

As estruturas cristalinas cúbicas e/ou ortorrômbica são encontradas nos 

clínqueres do cimento Portland (TAYLOR, 1990). A fase ortorrômbica se diferencia da 

cúbica pela capacidade de incorporar íons alcalinos (Na
+

, K
+

 e Fe
3+

) em substituição ao íon 

Ca
2+ 

em sua estrutura.  

 

2.2.3 Ferroaluminato Tetracálcico (C4AF) 

 

A fase ferrita (C4AF) ou brownmilerita é encontrada com teores entre 5-15% 

em clínqueres de cimento Portland, está presente como solução sólida no clínquer (C6AF2-

C6A2F), assim como o C3A, porém a sua reação de hidratação é mais lenta. 

(RAMACHANDRAN & PHIL, 1969). 

Analogamente aos silicatos cálcicos, a estrutura cristalina do C4AF possui 

quantidades significativas de impurezas como o magnésio, sódio, potássio e sílica. A 

estrutura do C4AF, contendo grandes quantidades de álcalis é ortorrômbica. (MEHTA & 

MONTEIRO, 1994). 

Os aluminatos (C3A e o C4AF) são fases intersticiais e correspondem as fases 

que se dissolvem rapidamente na hidratação do cimento Portland. 

O Quadro 2.1 resume as principais fases do clínquer do cimento Portland e 

suas características composicionais e estruturais. Os teores de cada fase foram 

apresentados como uma média dos teores indicados na literatura consultada. 
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Quadro 2.1 – Características dos principais constituintes do clínquer (TAYLOR, 1990.; MEHTA & 

MONTEIRO, 1994.; GOBBO, 2003) 

Componentes do 

clínquer 

Composição 

Material 

puro 

(%) 

Impureza 

Teores 

médios no 

clinquer 

Sistema 

cristalino 

Principal 

Estrutura 

 
Polimorfos 

C3S 
CaO - 73,7 

SiO2 - 26,3  

Al2O3, 

Fe2O3, 

MgO, Na2O, 

K2O, SO3. 

40%-70% 

M 

T 

 

Tetraedros de SiO4, 

íons de cálcio e íons 

de oxigênio 

coordenados de 

forma irregular em 

torno do cálcio. 

Alita 

C2S 
CaO - 65,1 

SiO2 - 34,9 

Al2O3, 

Fe2O3, 

MgO, Na2O, 

K2O, SO3, 

P2O5, TiO2, 

Cr2O3, 

Mn2O3, 

BaO 

15%-30% 

 

M 

O 

O 

O 

Tetraedros de SiO4, 

íons de cálcio e íons 

de Oxigênio 

coordenados de 

forma irregular em 

torno do cálcio. 

Vazios intersticiais 

menores que a alita. 

Belita-Larnita 

(β) 

α 

α‟ 

γ (não reativo) 

C3A 

Al2O3 - 31,3 

CaO - 56,6 

Fe2O3 - 5,1 

MgO, SiO2, 

TiO2, Na2O 

K2O,Fe2O3. 

0% a 15% 
C(puro) 

O (impuro) 

Grandes vazios 

estruturais 
 

C4AF 

CaO - 46,1 

Al2O3 - 21,0 

Fe2O3 - 32,9  

Mg, Si, Ti, 

Mn e Cr 
5%-15% 

C (puro) 

O (impuro) 
 

Brownmilerita 

Ferrita 

 

C12A7 
CaO - 48,5 

Al2O3 - 51,5 
  C ou O  Maienita 

CaO Livre   <2% C   

MgO livre   < 6,5% C  Periclásio 

 C – Cúbico, O - Ortorrômbico, M – Monoclínico, T – Triclínico 

 

 

2.3 – REAÇÕES DE HIDRATAÇÃO DAS FASES INDIVIDUAIS DO CLÍNQUER  

 

Na química do cimento o termo hidratação refere-se à totalidade de mudanças 

que ocorrem quando o cimento anidro, ou uma de suas fases constituintes, entram em 
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contato com a água. Nesta mistura, denominada pasta, ocorrem mudanças químicas e 

físico-mecânicas no sistema, em particular nos fenômenos de pega e endurecimento 

(TAYLOR, 1990.; ODLER, 1998). Nesta seção, serão detalhadas as reações de hidratação 

de cada componente do clínquer individualmente, tendo como foco a estequiometria das 

reações e os principais produtos formados. Na seção 2.4, serão destacadas as reações de 

hidratação de um grão anidro do cimento. 

 

2.3.1 Fases silicato de cálcio 

 

A reação de hidratação da fase C3S é complexa e ainda não é totalmente 

compreendida. Os produtos de hidratação formados, em temperatura ambiente, são o CH e 

um C-S-H amorfo, semelhante ao mineral Tobermorita. A reação de hidratação do C3S 

pode ser representada pela Equação 2.1, segundo Odler (1998). 

 

3CaO. SiO2 + (3+ m –n ) H2O  n CaO. SiO2. mH2O + (3-n) Ca(OH)2Equação 2.1 

 

A estequiometria da fase C-S-H é variável e depende da relação água/sólidos 

(a/s), idade, tipo de cimento e temperatura. A relação molar CaO/SiO2 da fase C-S-H em 

pastas hidratadas, em temperatura ambiente, varia de 1,4 a 2,0, sendo 1,7 um valor médio 

(ODLER, 1998). 

A cinética de hidratação da fase C3S varia de acordo com a composição da 

mistura.  Cerca de 70% do C3S reage até os 28 dias e o restante é consumido em 1 ano. O 

βC2S tem um comportamento similar ao C3S, porém menos CH é formado e a reação de 

hidratação ocorre de maneira mais lenta, neste caso, cerca de 30% reage aos 28 dias e 90% 

em 1 ano (TAYLOR, 1990). 

As reações de hidratação das fases anidras também são estudadas por dados 

calorimétricos. De acordo com autores citados por Taylor (1990) é possível, a partir da 

curva de evolução do calor x idade, determinar cinco períodos do processo de hidratação, 

entre estes: pré-indução, dormente ou indução, aceleração, desaceleração e um período de 

baixa reação. O estudo calorimétrico da hidratação da fase C3S mostra uma queda brusca 

na taxa de hidratação poucos minutos após o seu contato com a água e a retomada vigorosa 

da reação após o período dormente, com duração de várias horas. Algumas teorias são 
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descritas na literatura para explicar este fenômeno, entre estas, as citadas por ODLER 

(1998) e KNAPEN (2007). 

 

Teoria da camada de hidrato impermeável  No estágio inicial da hidratação 

há formação de precipitados na superfície do C3S, que formam uma camada de proteção e 

barreira contra a difusão, impedindo o acesso da água e/ou dos íons Ca
2+

 e OH
-
, 

dissolvidos na fase líquida na superfície anidra. O período de indução termina quando esta 

barreira se torna mais impermeável. A natureza da mudança que ocorre na camada do C-S-

H ainda não é clara, podendo ser devido à transformação de fase (envelhecimento do 

material) e também pela quebra da camada (barreira ou membrana) devido à pressão 

osmótica gerada na fase líquida, situada entre esta membrana e o C3S anidro.  

Teoria da dupla camada elétrica  A formação de uma dupla camada 

superficial, rica em SiO2 e íons de cálcio adsorvidos, impede a passagem dos íons para a 

solução sendo a responsável pelo início do período dormente. A aceleração da hidratação 

ocorre quando esta dupla camada é enfraquecida e colapsa.  

Teoria de nucleação do CH  Quando a relação CaO/SiO2 da fase C-S-H 

formada é menor que a do C3S, a hidratação do C3S é sempre associada à liberação 

simultânea do hidróxido de cálcio. No estágio inicial da hidratação do C3S, o CH é 

dissolvido na fase líquida e não é precipitado, mesmo após atingir e exceder o nível de 

saturação, isto ocorre devido a uma inativação da superfície dos núcleos de CH pelos íons 

silicatos. Quando as concentrações de íons de Ca
2+

 e OH
- 
na fase líquida aumentam, ocorre 

uma diminuição ou eventualmente uma paralisação da dissolução do C3S, esgotando-se a 

capacidade de acomodar quantidades adicionais de CH na fase líquida. Neste momento, a 

concentração do CH na fase líquida torna-se alta o suficiente para sobrepor o efeito de 

inativação, promovida pelos íons silicatos, e o CH sólido começa a precipitar permitindo a 

formação de um C-S-H intenso e renovado. 

Teoria de nucleação do C-S-H  Esta teoria postula que o final do período de 

indução e a renovação do processo de hidratação no período de aceleração, são controlados 

pela nucleação e crescimento de um segundo estágio de C-S-H, diferente daquele formado 

no primeiro estágio. Esta teoria considera a precipitação da Portlandita (CH) como um 

fenômeno secundário. Após o período indução, os íons dissolvidos podem migrar além da 

superfície do C3S e precipitarem no volume da solução, embora algumas precipitações 

preferenciais do C-S-H na superfície de C3S não reagido ou próximo a esta ainda possa 
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ocorrer. Ao mesmo tempo cristaliza hidróxido de cálcio sólido, na forma de cristais 

relativamente grandes de Portlandita, na fase líquida. Com o progresso da hidratação os 

espaços disponíveis são preenchidos pelos produtos de hidratação e a fase líquida diminui. 

Nestas condições, a taxa de hidratação torna-se uma difusão controlada e é reduzida 

gradualmente quando a migração dos íons dissolvidos e a quantidade de C3S diminuem. A 

reação termina quando o C3S é consumido, ou mesmo antes, em baixas relações a/c, 

devido a falta de espaço suficiente para a precipitação de C-S-H e CH. 

O mecanismo de reação do C2S com a água é semelhante ao do C3S, resultando 

em menores quantidades do CH. A reação desta fase com a água é representada na 

Equação 2.2, de acordo com Ramachandran & Phil (1969):  

 

2Ca2SiO4 (belita) + 4H2O  Ca3Si2O7. 3H2O + Ca(OH)2  Equação 2.2 

 

A reação do C2S é caracterizada por um extenso período de indução, no qual a 

taxa de reação é muito baixa, seguido pelo aumento gradual da taxa de hidratação até um 

valor máximo, após vários dias ou semanas, ocorrendo então uma queda na velocidade da 

reação. 

 

2.3.2 Fases Aluminatos e Ferroaluminatos 

 

Os aluminatos cálcicos Ca3Al2O6 (C3A), Ca12Al14O33 (C12A7) e CaAl2O4 (CA) 

são os aluminatos mais reativos na hidratação do cimento Portland e nos cimentos 

aluminato de cálcio (BENSTED, 2002, apud JENSEN, CHRISTENSENB, HANSON, 

2005). Estas fases reagem hidraulicamente produzindo fases metaestáveis
3
 e estáveis.  

No sistema CaO-Al2O3-H2O, os produtos de hidratação metaestáveis são os 

aluminatos de cálcio, divididos em C4AH19, C2AH8 e C2xAHx. E as fases estáveis são CH, 

C3AH6, -Al (OH)3, -AH3 (TAYLOR, 1990). Os produtos metaestáveis e o CH 

geralmente cristalizam na forma de placas hexagonais; o C3AH6, no sistema cúbico, na 

forma romboédrica (JENSEN, CHRISTENSENB & HANSON, 2005) e a gibsita [Al 

(OH)3], na forma monoclínica (LOCHER, 2005, apud KIRCHHEIN, 2008). 

                                                 

3
 Fases metaestáveis - suas propriedades ou características mudam lentamente com o tempo, ou seja, o estado 

de equilíbrio não é alcançado. 
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No sistema CaO-Al2O3-SO3-H2O as fases formadas são a AFt
4
 (etringita) e os 

compostos da fase AFm
5
, estes últimos correspondem aos aluminatos de cálcio hidratados, 

com estrutura 4CaO. Al2O3.13-19 H2O (C4AH13-19), onde a OH
-
 pode ser substituída por 

SO4
2-

 ou CO3
2- 

formando as fases monossulfoaluminato de cálcio hidratado ou 

monocarboaluminato de cálcio hidratado, respectivamente. (MATSCHEI, LOTHENBACH 

& GLASSER, 2007). 

A fase C3A é a mais reativa do cimento, sua reação com a água é instantânea, 

liberando 300 cal/g (fase pura). É para controlar esta reação que o sulfato de cálcio é 

misturado ao clínquer, para a obtenção do cimento. Assim, na presença de água, há uma 

rápida formação de uma camada de etringita na superfície do grão de C3A. (NEVILLE, 

1997). A etringita pertence ao amplo grupo da fase AFt e cristaliza-se logo nos primeiros 

minutos da mistura do cimento com a água. Uma segunda fase da etringita ocorre depois 

de poucas horas. Normalmente, o teor de etringita atinge um valor máximo em 1 dia, e 

então se reduz, podendo desaparecer completamente. A formação da etringita (C6A S 3H32) 

é representada na Equação 2.3.(ODLER, 1998): 

C3A + 3C S H2 + 26H  C6A S 3H32  Equação 2.3 

 

A etringita é estável quando há sulfato suficiente no sistema, porém, uma 

transformação da fase etringita para monossulfato [C4A S H12] poderá ocorrer quando a 

relação SO4
2-

/Al decresce para 3/2, neste caso a etringita torna-se instável e libera o 

sulfato, que poderá reagir com C3A e converter-se em monossulfato. Esta transformação 

acontece até todo C3A ou sulfato ser consumido (TAYLOR, 1990). Esta reação é 

representada na Equação 2.4. (ODLER, 1998). 

 

2C3A + C6A S 3H32 + 4H  3C4A S H12  Equação 2.4 

                                                 

4
 São as fases que tem uma fórmula constitucional geral: [Ca3(Al, Fe)(OH)6.12 H2O]2 . X3. xH2O, onde x ≤ 2 

e X representa uma unidade de fórmula de uma carga dupla, ou com restrição, duas unidades de fórmula de 

uma carga simples, ânion. A fase etringita é a mais importante fase AFt.(TAYLOR, 1990) 

5
 São as fases que tem uma fórmula constitucional geral: [Ca2(Al, Fe)(OH)6].X. x H2O, onde X representa 

uma unidade fórmula de um ânion com carga simples, ou metade de uma unidade formula de um ânion de 

carga dupla. Os ânions mais importantes no cimento Portland hidratado são o OH
-
, SO4

2-
 e CO3

2-
.(TAYLOR, 

1990) 
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A origem do período dormente, ou seja, de baixa liberação de calor, constatado 

nas pastas de cimento pela análise por calorimetria, não é claro. Algumas teorias são 

postuladas para explicá-la. Em geral, acredita-se que existe a formação de uma camada em 

torno do grão anidro que é quebrada quando o sulfato de cálcio é consumido e a etringita é 

convertida em monossulfato. De acordo com Pommersheim e Chang (1988), apud 

Kirchhein (2008), a formação de uma camada barreira na superfície do C3A é controlada 

por reações que são divididas em 3 estágios: 

Estágio 1 - Formação de uma camada de etringita, ao redor do C3A, no período 

de pré-indução. De acordo com TAYLOR (1990), a etringita formada inicialmente está na 

forma de gel e se transforma em agulhas com o decorrer do tempo. Na forma de gel é 

impermeável à água, impedindo a hidrólise. Posteriormente, quando ocorre à cristalização 

da etringita a água volta a entrar em contato com os grãos. No primeiro estágio, quanto 

mais fina e densa é a camada de etringita depositada, mas difícil será a difusão de íons 

sulfatos e aluminatos. 

Estágio 2 - Quando a quantidade de sulfato atinge um limite insuficiente para 

se formar a etringita, o C3A que ainda não foi consumido reage com a etringita existente, 

produzindo a cristalização da fase AFm (monossulfoaluminato de cálcio hidratado).  

Estágio 3 - O núcleo de C3A é novamente exposto à solução, o C3A 

remanescente reage com a água, na presença do monossulfoaluminato, formando 

aluminatos de cálcio hidratado. De acordo com as Equações 2.5 e 2.6. 

 

2C3A + 21H C2AH8 + C4AH13   Equação 2.5 

C2AH8 + C4AH13  2C3AH6 + 9H   Equação 2.6 

 

O aluminato de cálcio hidratado hexagonal (C4AH13) pode estar presente na 

forma de solução sólida com C4A S H12 ou como cristais separados. O C4AH19 também 

pode ser formado se existir um desequilíbrio entre a reatividade do C3A e velocidade de 

dissolução do sulfato de cálcio, resultante de uma oferta insuficiente de íons SO4
-
 

(ODLER, 1998). De acordo com Taylor (1990), a fase AFt no cimento Portland pode 

persistir até o final da hidratação, no entanto as fases monossulfoaluminato hidratado e 

C4AH13 são os principais produtos finais da reação. 
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O C3AH6 cristaliza-se no sistema cúbico e é relacionado à estrutura granada
6
, 

com composição Ca3Al2(SiO4)3, podendo cada sítio SiO4
4-

 ser substituído por 4 íons (OH)
-
 

originando um hexahidrato cúbico estável (Ca3Al2(OH)12). (RAMACHANDRAN & PHIL 

(1969). 

Com relação à fase C4AF inicialmente são formados cristais hexagonais 

planos, convertendo-se para C2AH6 em maiores períodos de cura. O ferro forma um 

hidróxido de ferro amorfo e está presente também como solução sólida com o C3AH6. Em 

solução alcalina, o C4AF reage lentamente formando uma solução aquosa C4F-aq e C4A-aq 

hexagonal, que por fim converte-se em solução sólida de C3AH6 e C3FH6. Na presença da 

gipsita, o produto de hidratação inicial é C2AH8 ou hidróxido de alumínio, seguido pela 

formação de uma fase AFt, contendo pouco ou nenhum ferro e um gel de óxido de ferro 

contendo cálcio. 

De acordo com estudos citados por Taylor (1990), o Fe
3+

 no cimento Portland 

não migra através da solução do poro durante a hidratação, permanecendo nos produtos 

formados “in situ”. Estudos realizados por MET mostrou a presença de uma fase 

pobremente cristalina, rica em ferro, semelhante à hidrogranada, formada como parte do 

produto de hidratação da fase ferrita (TAYLOR, 1990).  

Durante a hidratação do cimento Portland observa-se que fase C4AF pode 

formar a fase hidrotalcita (Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O), neste caso, os íons Fe
3+

 e Mg
2+ 

não
 

migram através da solução do poro, a formação desta fase é explicada pelo teor substancial 

de magnésio na ferrita. (TAYLOR, 1990) 

 

2.4 – REAÇÕES DE HIDRATAÇÃO DO CIMENTO 

 

O processo de hidratação do cimento Portland é particularmente complexo e é 

constituído por uma série de reações químicas individuais, que acontecem em paralelo e 

continuamente (ODLER, 1998).  Nos estágios iniciais da hidratação, a composição da fase 

                                                 

6
 A Granada é o nome geral dos membros de um grupo de minerais com habitus cristalino constituído por 

dodecaedros e trapezoedros. São mesosilicatos de fórmula geral, A3B2(SiO4)3. As diversas variedades de 

granada podem incorporar diversos elementos químicos na sua estrutura, principalmente cálcio, magnésio, 

alumínio, Fe
2+

, Fe
3+

, cromo, manganês e titânio. 

(http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/gemstones/sp14-95/garnet.htm. Acesso: 01 de outubro de 

2009) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
file:///C:/Users/Dr.%20Correia/AppData/Roaming/Microsoft/Word/cromo
file:///C:/Users/Dr.%20Correia/AppData/Roaming/Microsoft/Word/manganês
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/gemstones/sp14-95/garnet.htm
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líquida afeta tanto a cinética da hidratação, quanto o desenvolvimento da microestrutura e a 

composição dos produtos hidratados. 

De acordo com Ramachandran & Beaudoin (1999), o índice de hidratação em 

relação às principais fases ocorrem, de maneira geral, na seguinte ordem: C3A > C3S> 

C4AF> C2S, e são dependentes do tamanho do cristal, das suas imperfeições, do tamanho 

das partículas, da superfície específica, da utilização de adições, da temperatura de queima 

do clínquer, entre outros fatores.  

Mehta & Monteiro (1994) propõem a existência de dois mecanismos de 

hidratação do cimento Portland, a hidratação por dissolução-precipitação e a reação 

topoquímica. Na hidratação por dissolução-precipitação existe uma dissolução dos 

compostos anidros em seus constituintes iônicos, formação de hidratos na solução e, 

devido à baixa solubilidade, uma eventual precipitação dos hidratos resultantes da solução 

supersaturada. A reação topoquímica, ou hidratação no estado sólido do cimento, ocorre 

quando a mobilidade iônica do sistema é reduzida, neste caso, as reações ocorrem 

diretamente na superfície do cimento anidro sem que o mesmo entre em solução.  

O progresso do processo de hidratação, segundo Odler (1998), depende 

inicialmente da taxa de dissolução das fases anidras (clínquer e sulfato de cálcio), com o 

decorrer da hidratação passa a ser controlada pela nucleação e crescimento das fases 

hidratadas e por fim dependerá da taxa de difusão da água e dos íons dissolvidos através do 

material já hidratado 

 

2.4.1 - Desenvolvimento da microestrutura 

 

A hidratação de um grão de cimento ocorre de fora (formação de uma camada 

com produtos hidratados) para dentro (núcleo), quanto menor é o tamanho do grão mais 

rápida é a reação. 

O modelo descrito por Scrivener e citado por Taylor (1990) e Odler (1998) 

ilustra a evolução da microestrutura de um grão poli mineral até os 28 dias de hidratação 

(Figura 2.1). O desenvolvimento da microestrutura é governado pela hidratação do C-S-H 

e  do CH. 
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Grão poli-mineral não hidratado, contendo as principais fases 

do clínquer. 

10 min – Algum C3A (e /ou Fss) reage com o sulfato 

de cálcio em solução. Forma-se na superfície do 

grão um gel amorfo, rico em aluminatos, e há uma 

nucleação das pequenas hastes (250 nm de 

comprimento e 100 nm de espessura) da fase AFt na 

solução e na superfície do gel. 

10h – C3S reage e produz uma capa externa de gel 

C-S-H nas redes de agulhas da fase AFt, deixando 

um espaço entre a superfície dos grãos e a capa 

hidratada. As cascas crescem externamente e os 

grãos adjacentes tendem a coalescer. Este estágio, 

ponto de coesão, coincide com o término da pega. 

   

18h – Ocorre a hidratação secundária do C3A(e/ou Fss) 

produzindo longas agulhas da fase AFt, mais acicular e com 

comprimentos de 1-2 m até 10 m. Produtos internos (C-S-

H) começam a ser formados no interior das cascas devido à 

hidratação continua do C3S 

1-3 dias – O C3A reage com AFt, existente no 

interior da casca, formando placas hexagonais da 

fase AFm (monossulfoaluminato). Há uma continua 

hidratação dos produtos internos, reduzindo desta 

forma a separação dos grãos anidros e capa 

hidratada. 

14 dias – Os produtos C-S-H formados 

internamente são suficientes para preencher os 

espaços entre os grãos e cascas. Os produtos 

externos C-S-H tornam-se mais fibrosos. 

 

 

Figura 2.1 – Desenvolvimento da microsestrutura de um grão de cimento em hidratação com o decorrer da idade. (Fonte: SCRIVENER, apud 

TAYLOR, 1990) 
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2.4.2 – Estágios das reações de hidratação a partir da análise por calorimetria  

 

As modificações físico-químicas observadas quando as partículas de cimento 

entram em contato com a água são bem abordadas pela literatura. Diferentes mecanismos 

de hidratação foram propostos para descrição destas reações (TAYLOR, 1990; ODLER, 

1998), havendo concordância de que este fenômeno ocorre de maneira contínua e 

exotérmica, podendo ser dividido em diferentes estágios, segundo a taxa de liberação de 

calor (ensaio de calorimetria), conforme Figura 2.2 (ODLER, 1998).  

 

 

Figura 2.2 – Modelo adaptado da curva de evolução do calor em função do tempo de 

hidratação de um cimento Portland típico. (Fonte: ODLER, 1998, apud BETIOLI, 2007). 

 

Os estágios de I-VI compreendem as etapas das reações de hidratação do 

cimento desde instantes iniciais da mistura com a água até alguns dias. O estágio I 

corresponde ao período de pré-indução, ocorre desde instantes iniciais da mistura até 20 

minutos; o estágio II é designado como período dormente ou de indução, acontece em 

torno de 20 minutos a 3 h; o estágio III compreende ao período de aceleração e ocorre 

entre 3 e 12 horas e os períodos IV, V e VI correspondem ao controle por difusão, ocorrem 

entre 12 e 15 horas, entre 15 a 24 horas e acima de 24 horas, respectivamente. 

Nos instantes iniciais da mistura, estágio I (pré-indução), há uma rápida 

dissolução das espécies iônicas na fase aquosa. Os sulfatos alcalinos dissolvem-se 



Capítulo II – O cimento   21 

completamente dentro de segundos, contribuindo para a liberação de íons de K
+
, Na

+
 e 

SO4
2-

, e o sulfato de cálcio se dissolve até a saturação, liberando os íons de Ca 
2+

 e SO4 
2-

. 

As fases anidras C3S, C3A, C4AF são dissolvidas, os íons Al
3+

 são liberados 

pela fase aluminato e reagem com o SO4
2-

, Ca
2+ 

e a água do sistema formando um gel 

amorfo, rico em aluminato, na superfície dos grãos de cimento e pequenas e espessas 

agulhas de etringita (AFt) sobre o gel ou em solução. A fase C4AF reage de maneira 

similar ao C3A, porém sua reação é mais lenta, produzindo também uma fase AFt. Parte do 

C3S também é dissolvido e há liberação de Ca
2+

 e OH
-
 em solução, uma camada de um gel 

amorfo de C-S-H na superfície da partícula é formado. Ao mesmo tempo, os íons silicato 

também entram na fase líquida, embora sua concentração permaneça muito baixa. Estas 

reações influenciam no pico de liberação do calor que ocorre nos primeiros minutos da 

mistura com a água. Neste período, cerca de 2-10% de C3S e 5-25% de C3A são 

consumidos. Apenas uma pequena fração da fase C2S reage no período de pré-indução. 

(ODLER, 1998) 

O primeiro pico também pode ser originado pela re-hidratação do sulfato de 

cálcio semi-hidratado (originado no processo inadequado da moagem do gesso), formando 

o gesso, e pela hidratação da cal livre. (LLLSTON e DOMONE, 2001). 

Após o período de pré-indução segue o período dormente ou indução (estágio 

II), neste estágio as reações se tornam mais lentas, devido à deposição de uma camada de 

produtos de hidratação na superfície dos grãos de cimento (como visto anteriormente nos 

itens 2.3.1 e 2.3.2). Neste estágio é observado um aumento da concentração iônica, em 

solução, das espécies Ca
2+

, K
+
,
 
Na

+
, SO

2-
4 e OH

-
. De acordo com Odler (1998), existem 

indicações de que o término do período de indução e o início do período de aceleração 

ocorrem principalmente devido à nucleação de um segundo estágio de C-S-H, criado pela 

supersaturação iônica da fase aquosa. (TAYLOR, 1990 & ODLER, 1998) 

As reações de hidratação são aceleradas no estágio III, ocorrendo uma rápida 

formação de um segundo estágio de C-S-H e CH e consequente redução dos íons de Ca
2+

 

na solução aquosa. Neste período o sulfato de cálcio se dissolve por completo, havendo 

uma redução do sulfato na solução, devido à formação da fase AFt e adsorção Ca
2+ 

no C-S-

H (ODLER, 1998). Neste momento a pega chega ao final e o endurecimento se inicia.  

No estágio IV a taxa de hidratação reduz gradualmente, o C-S-H e o CH 

continuam a se formar, porém com velocidades menores.  O mecanismo da reação passa a 

ser controlado por difusão iônica.  
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Em alguns tipos de cimentos que apresentam teor de C3A maior que 12%, uma 

nova formação da fase AFt pode ser observada, resultando no estágio V. No estágio VI 

ocorre a formação do monossulfoaluminato de cálcio, pela reação entre a etringita com o 

C3A e C4AF, devido a indisponibilidade do sulfato de cálcio no sistema.  A hidratação se 

prossegue até os grãos se hidratarem completamente ou não haver mais água no sistema. 

Depois de preenchidos os espaços pelos produtos de hidratação, as reações se prosseguem 

por mecanismo topoquímico. (ODLER, 1998) 

A Figura 2.3 apresenta os principais produtos hidratados na pasta de cimento 

Portland em relação à idade de hidratação.  

 

Figura 2.3 – Produtos de hidratação típicos desenvolvidos na pasta de cimento Portland. 

(Fonte: SOROKA,1979, apud LLLSTON & DOMONE, 2001). 

 

 

2.5 – CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DOS PRINCIPAIS 

PRODUTOS DE HIDRATAÇÃO DO CIMENTO 

 

Geralmente, é aceito que os principais produtos de hidratação do cimento 

Portland são o gel tobermorita ou C-S-H (60-70%), Ca(OH)2 (20-25%) e outras fases, entre 

estas, etringita e monossulfoaluminato (5-15%). Nesta seção as principais características 

morfológicas e estruturais das mesmas serão apresentadas. 
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a) C-S-H 

 

O termo “fase C-S-H” é utilizado para designar um silicato de cálcio hidratado 

amorfo ou quase amorfo, com fórmula geral CaOx.SiO2.H2Oy, onde x e y podem ter uma 

grande variação (ODLER, 1998).  

Alguns modelos foram propostos para identificar a estrutura do C-S-H, dentre 

estes, os modelos de Powers-Brownyard, Wittmann e Jennings & Tennis que designam o 

C-S-H como uma estrutura coloidal e o modelo de Feldman-Sereda que atribui a estrutura 

lamelar ao C-S-H (YANG, 2006).  No entanto, existe uma grande dificuldade na obtenção 

de um modelo preciso que represente a estrutura e propriedades do C-S-H em pastas de 

cimento. Segundo Richardson (1999), comumente se aceita que o C-S-H possui uma 

estrutura em camadas, constituída por três unidades distintas, conforme descrição a seguir: 

 

 Tetraedros condensados de SiO4, em cadeias lineares, que se repetem em 

intervalos de 3 tetraedros. (“dreierketten”); 

 Faixas de octaedros de cálcio compartilhados pelas suas extremidades; 

 Íons de cálcio e/ou água interlamelar. 

 

Em escala nanométrica, a fase C-S-H formada em temperatura ambiente a 

partir da hidratação do C3S é estruturalmente semelhante às fases cristalinas Tobermorita 

(1,4 nm) e Jenita (1,1 nm) e a materiais pobremente cristalinos C-S-H (I) e C-S-H (II), 

estes últimos, com estruturas cristalinas semelhantes à Tobermorita e a Jenita, 

respectivamente (ODLER, 1998). A fórmula constitucional idealizada para a Tobermorita 

cristalina 1,4 nm é [Ca4(Si3O9H)2]Ca.8H2O e para a Jenita 1,1 nm é 

[Ca8(Si3O9H)2.(OH)8]Ca.6H2O. De acordo com Andersen, Jakobsen & Skibsted (2003), a 

principal diferença entre Tobermoritas e o C-S-H, formado pela hidratação do cimento 

Portland, é que no C-S-H as cadeias tetraédricas do silicato (SiO4) são menores. 

A Tobermorita é formada por camadas de SiO4 que envolve o CaO2 nos dois 

lados da estrutura. Todos os oxigênios do CaO2 são compartilhados com os O dos 

tetraedros de SiO4 da cadeia principal. Em cada tripleto de SiO4 apenas dois tetraedros de 

SiO4 compartilham dois de seus O, com os oxigênios da subcamada CaO2, sendo 

designados por “emparelhados”(Q
2
P); o terceiro tetraedro, designado como de 

ligação(Q
2
B), se localiza entre os dois pares de tetraedros emparelhados, formando uma 
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cadeia continua de SiO4. (Figura 2.4). (ODLER, 1998; ANDERSEN, JAKOBSEN & 

SKIBSTED, 2003; 2004). 

 

Figura 2.4 – Representação esquemática de uma camada simples da estrutura cristalina da 

Tobermorita 1,4 nm. *presença de defeito na cadeia.(Fonte: ANDERSEN,JAKOBSEN & 

SKIBSTED, 2004) 

Na estrutura do C-S-H, o tetraedro AlO4 pode ainda substituir o tetraedro de 

silício da cadeia principal Q
2
P ou o tetraedro de ligação Q

2
B. De acordo com estudos 

desenvolvidos por Andersen, Jakobsen & Skibsted (2003), com cimento Portland branco, 

foi constatado que os íons Al
3+

 são incorporados apenas nos sítios de ligação da estrutura 

C-S-H, reforçando a proposta do modelo estrutural do C-S-H designada por Richardson 

(1999). 

Cong & Kirckpatrick (1996) propuseram a existência de um defeito no modelo 

da estrutura da tobermorita para a fase C-S-H, a partir do estudo realizado em fases C-S-H 

sintéticas, com alumínio livre e diferentes relações Ca/Si (0,41-1,85). Este modelo incluiu 

uma grande desordem estrutural entre as camadas CaO2 da tobermorita e uma significativa 

concentração de defeitos nas cadeias tetraédricas SiO4.  Estes defeitos foram atribuídos a 

vacâncias do tetraedro SiO4 (QB
2
) e como resultado muitos dímeros são formados devido à 

quebra da estrutura tetraédrica SiO4 conectada a camada CaO2. 

O modelo para o C-S-H em pastas de cimento Portland branco, proposto por 

Richardson (1999), e os defeitos na estrutura da tobermorita observados por Cong & 

Kirckpatrick (1996), são ilustrados na Figura 2.4. 
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Na parte superior da Figura 2.4 é visualizada uma unidade octamétrica onde 

dois tetraedros de ligação (QB
2
), conectam três dímeros, resultando em dois grupos 

terminais SiO4 (Q
1
) e quatro sítios de SiO4 emparelhados (Q

2
P). A parte inferior da Figura 

2.4 mostra a incorporação do Alumínio no sítio de ligação, resultando na formação de dois 

sítios Q
2
(1Al) e o sítio com defeito, resultado da quebra do tetraedro de ligação.  

Andersen, Jakobsen & Skibsted (2003) comentaram em seu trabalho que a 

nanoestrutura da fase C-S-H é dependente da relação Ca/Si e da relação a/c, desta forma, 

as pastas de cimento podem apresentar diferentes estruturas. 

Como a estrutura da fase C-S-H é muito próxima a de um material amorfo a 

técnica de DRX não é adequada para a sua caracterização. Informações valiosas sobre a 

estrutura deste material podem ser obtidas a partir da técnica de 
29

Si RMN MAS. Por este 

método é possível distinguir e determinar as frações de SiO2 presentes na forma de 

tetraedros SiO4 separados (Q
0
) ou ligados a 1 (Q

1
), 2 (Q

2
), 3(Q

3
) ou 4(Q

4
) tetraedros 

vizinhos através da ligação Si-O-Si. (ODLER, 1998) 

A partir de uma série de estudos em pastas de cimento Portland foi constatado 

que com o decorrer da hidratação as espécies Q
1
 e Q

2
 se desenvolvem, ao contrário das 

espécies Q
3
 e Q

4
 que nunca são formadas (ODLER, 1998.; RICHARDSON, 1999). As 

frações Q
1
 atingem o valor máximo dentro de poucos meses e em seguida diminuem, 

enquanto as unidades Q
2
 aumentam. Este desenvolvimento indica um suprimento gradual e 

futura substituição dos dímeros então formados, por longas cadeias poliméricas (ODLER, 

1998).  

Com relação à morfologia do gel de C-S-H formado “in situ”, a partir da 

hidratação dos grãos de cimento anidro maiores, Taylor (1990) comenta a formação de 

uma estrutura constituída por produtos internos (massivos e aparentemente quase 

estruturados) e externos (colunas ou fibras radiadas) formados no espaço preenchido pela 

água.  

De acordo com Diamond, apud Taylor (1990), são quatro os tipos de 

morfologias encontradas para o C-S-H gel, visíveis em superfícies fraturadas de pastas de 

cimento e submetidas à secagem. Entre estas o tipo I (Figura 2.5) composto por um 

material fibroso, com cerca de quase 2µm de comprimento, observados nos estágios 

iniciais da hidratação e no espaço com maior quantidade de água; o tipo II, denominado de 

favos ou rede reticulares, situados em locais com maior restrição de água; o tipo III com 

forma mais massiva e agregada, com grãos de até 300 nm, e o tipo IV, sem forma 
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característica e muito massivo, é observado em pastas mais maduras. As diferentes 

morfologias do C-S-H e outros hidratos cimenticios são apresentados no Quadro 2.2.  

 

 

Figura 2.5 – Detalhe da morfologia fibrosa de um C-S-H obtida por MEV em uma amostra 

fraturada de uma pasta de cimento com 14 dias de idade. Ampliação 20000X 

(Fonte:COIMBRA et al, 2004.) 

 

No entanto, na observação da morfologia por técnicas de alta resolução todos 

estes tipos de C-S-H são lamelares, provavelmente existindo apenas um tipo de C-S-H em 

nível nanométrico. 

 

b) CH 

 

O hidróxido de cálcio é um dos principais compostos hidratados e com maior 

presença nas pastas hidratadas de cimento, precipita-se nos espaços originalmente 

preenchidos pela água. O Ca(OH)2 pode também reagir com o CO2 atmosférico, 

originando o CaCO3, conhecido por calcita.  

Esta fase confere a alta alcalinidade do concreto. No entanto, devido a sua 

grande solubilidade ele tem efeito adverso na durabilidade das pastas hidratadas, sendo 

considerada uma fase fraca na matriz cimentícia. (KNAPEN, 2007) 

Taylor (1990) verificou o desenvolvimento microestrutural do Ca(OH)2 em 

pastas de cimento, através da análise de finas seções do material em um microscópio de 

luz, concluindo que massas isoladas de Ca(OH)2 com tamanhos típicos de algumas dezenas 

de micrometros crescem a partir de poucos centros, nos espaços preenchidos pela água.  



Capítulo II – O cimento   27 

O CH tem uma estrutura em camada que em condições ideais de cristalização 

tende a formar grandes cristais hexagonais. As condições de cristalização, ou seja, espaço 

disponível, temperatura, presença de impureza, adições minerais ou poliméricas, afetam 

esta morfologia, bem como a relação a/c (água/cimento). (KNAPEN, 2007) 

A estrutura cristalina do CH é composta por átomos de cálcio, coordenados 

octaedricamente, e átomos de oxigênio, coordenados tetraedricamente (os átomos de H são 

ligados ao O) e apresenta uma célula unitária hexagonal. As forças interlamelares são 

fracas, com ligações de hidrogênio desprezíveis, apresentando bom plano de 

clivagem (0001) (TAYLOR, 1990). As Figuras 2.6 a) e b) destacam a morfologia e a 

estrutura cristalina apresentada pelo CH. 

 

 

 

 

Figura 2.6 – Morfologia e estrutura cristalina do CH. Morfologia de um cristal do CH de 

uma pasta de C3A ortorrômbico+Gipsita+10% Ch a). (Fonte: KIRCHHEIM, 2008). Plano e 

estrutura cristalina do CH b).(Fonte: http://webmineral.com/data/Portlandite.shtm. Acesso: 

25 de outubro de 2009.) 

 

c) Hidratos formados pela dissolução do C3A e C4AF 

 

As fases etringita e o monossulfato são encontradas em menor escala nas pastas 

hidratadas e são resultantes da hidratação das fases C3A e C4AF. Estas fases não têm 

nenhuma contribuição para o desenvolvimento da resistência das pastas e são também 

responsáveis pela pega do cimento. 

http://webmineral.com/data/Portlandite.shtm
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A reação de aluminato tricálcico (C3A) com água é instantânea. Hidratos 

cristalinos, como C3AH6, C4AH19 e C2AH8, são formados rapidamente, produzindo 

grandes quantidades de calor. Para diminuir a reação de hidratação o sulfato de cálcio é 

adicionado à mistura, promovendo a formação da etringita (C6AS6H32). 

A etringita possui uma célula unitária trigonal, onde íons de Fe
3+

, Mn
3+

, Cr
3+

 

ou Ti
3+

 podem encontrar-se no lugar do Al
3+

 (TAYLOR, 1990). A Figura 2.7 mostra a 

estrutura da etringita, segundo Hartman et al (2006).  

 

 

Figura 2.7 – Projeção da estrutura do cristal de etringita na direção axial c. Ilustrando a 

ligação de hidrogênio. A célula unitária é centrada em (0, 0, 0) com átomos dispostos 

segundo a legenda.(Fonte: HARTMAN et al, 2006) 

 

Os cristais de etringita apresentam morfologia acicular hexagonal ou 

prismática (Figura 2.8) (TAYLOR, 1990). 

 

Figura 2.8 - Morfologia da etringita observada em uma pasta de cimento Portland comum, 

curada em Na2SO4 (5%), por 78 semanas (Fonte: SAHMARAN et al, 2007) 
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De acordo com Bishop et al. (2003), a morfologia apresentada pelas hastes da 

etringita em pastas com C3A cúbico e gesso, crescidas “in situ”, variam de 1 a 2 m em 

comprimento e em cerca de 10 a 20 nm de largura.  

A fase monossulfato começa a surgir a partir da idade de 1 dia. Os 

monossulfatos, monossulfoaluminatos, ou ainda, considerado na literatura antiga, 

sulfoaluminato de cálcio com baixo sulfato são fases do tipo AFm, produzidas pela reação 

entre aluminatos e sulfato e corresponde a fase C4A S H12 (ou C3A. C S . H12) (TAYLOR, 

1990).  

A estrutura cristalina da fase AFm consiste de uma camada principal de 

[Ca2Al(OH)6]
+
 e com ½ SO4

-2
, ½ CO3

-2
 ou Cl

-
, na camada intermediária, resultado nas 

fases monossulfoaluminato de cálcio hidratado, monocarboaluminato e monocloreto 

(LOCHER, 2005, apud KIRCHHEIN, 2008).  

A fase monossulfática apresenta-se estruturada na forma de lamelas, finas 

placas hexagonais ou na forma pseudo-hexagonal (Figuras 2.9 e 2.10), e ainda, na forma 

irregular de rosetas.  As células unitárias de todas as fases AFm são baseadas em uma 

estrutura hexagonal (TAYLOR, 1990). 

 

 

Figura 2.9 – Representação da Fase AFm 

lamelar. (TAYLOR, 1990) 

 

Figura 2.10 – Micrografia do C3A com 2 

dias de hidratação, na presença de sulfato de 

cálcio.(Fonte: Minard et al, 2007) 

 O Quadro 2.2 a seguir destaca as principais morfologias apresentadas pelas 

fases hidratadas do cimento. 
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Quadro 2.2 - Principais morfologias observadas em pastas de cimento hidratadas referentes aos 

principais produtos de reação (Fonte: citações de YANG, 2006) 

Principais 

componentes 

Composição química Morfologias 

C-S-H gel 

 
CaO-SiO2·nH2O 

Gel 

externo 

Proeminente em estágios iniciais de 

hidratação, morfologia porosa  

Tipo I: fibrosa, acima de 2 μm em 

comprimento, <0.2 μm transversalmente; 

•Tipo II: estrutura em favo de mel ou 

rede reticular. 

Gel 

interno 

Proeminente em pastas mais 

amadurecidas 

•Tipo III: forma mais massiva e consiste 

de grãos compactos acima de 300nm de 

sessão transversal; 

•Tipo IV: sem muitos traços 

característicos e massivos. 

Hidróxido de Cálcio Ca(OH)2 

(Portlandita) 

 

Em condições ideais é um cristal hexagonal, com 

boa clivagem (0001). Em pastas de cimento podem 

apresentar uma estrutura em camadas, massiva e 

forma indeterminada. 

Ferroaluminato de 

cálcio hidratado 

(Fase AFm) 

[Ca2(Al,Fe)(OH)6]2. 

X·nH2O. 

Finas plaquetas hexagonais 

Ferroaluminato de 

cálcio hidratado. (Fase 

AFt ) 

[Ca3(Al, Fe) (OH)6 12. 

H2O]2·X3·nH2O 

 

Etringita é a fase AFt com X-SO4
2-

. Prismática ou 

acicular, caracterizada por em finas agulhas.  

Sulfato de cálcio 

hidratado  

CaSO4·nH2O Placa ou prismas de gesso 

X representa uma unidade de fórmula de uma carga dupla, ou duas unidades de fórmula de um anion 

carregado isoladamente, tal como SO4
2-

, CO3 
2-

, OH-. 



 

CAPÍTULO III 

 

MODIFICAÇÕES POLIMÉRICAS EM ARGAMASSAS  

 

 

Os compósitos cimento e polímero são classificados por argamassas e 

concretos modificados por polímeros (PMM e PMC), argamassas e concretos poliméricos 

(PM e PC) e argamassas e concretos impregnados por polímeros (PIM e PIC). A 

classificação deste material varia de acordo com a fração volumétrica do polímero na 

matriz de ligação e da maneira como ocorre a incorporação do polímero na estrutura. 

Destes sistemas, os mais empregados devido aos custos envolvidos e questões ambientais 

são PMM e PMC (VAN GEMERT et al, 2004). Neste capítulo serão enfatizados os 

compósitos do tipo PMM, comumente empregados em argamassas de reparo e 

revestimento, com ênfase nos látices poliméricos, foco deste estudo.  

Este capítulo foi elaborado com o intuito de esclarecer, com base na literatura, 

os mecanismos de interação entre os elementos do compósito, quais as principais 

modificações que ocorrem nas pastas quando o material polimérico é adicionado às 

mesmas e como esta influência repercute na formação dos hidratos na pasta. Em princípio, 

os aspectos relativos à dosagem e acondicionamento das argamassas serão abordados.  

 

3.1 - ADIÇÕES POLIMÉRICAS 

 

As adições à base de polímeros, também conhecidas por modificadoras do 

cimento, são misturas que contém o polímero como um dos componentes principais, sendo 

os mesmos responsáveis pela modificação ou melhoria das propriedades dos materiais de 

base cimento (OHAMA, 1998). 

As argamassas e concretos modificados por polímeros são materiais 

compósitos, constituídos por uma fase sólida (agregados), dispersa descontinuamente 

através da pasta, e por duas fases aglomerantes (o polímero e o cimento). 
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Os polímeros são adicionados à mistura fresca na forma de dispersão 

polimérica ou como polímero em pó redispersível, durante a cura e endurecimento ocorre a 

hidratação do cimento e a formação do filme polimérico, resultando em uma fase comatriz. 

(OHAMA, 1987.; VAN GEMERT et al, 2004). 

As adições poliméricas podem ser classificadas em quatro tipos: látices 

poliméricos, polímeros em pó redispersíveis, polímeros solúveis em água, resinas líquidas 

(OHAMA, 1998), os principais polímeros constituintes de cada tipo são apresentados na 

Figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1 – Tipos de adições poliméricas empregadas na construção civil para os 

compósitos cimento-polímero (adaptados de OHAMA, 1997). * Atualmente, PVAC não é 

utilizado devido a baixa resistência à água. 
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Como os látices poliméricos são os materiais empregados neste estudo, apenas 

os mesmos serão enfocados nas seções a seguir (item 3.1.1 - 3.3.2) 

 

3.1.1– Látices poliméricos (ou dispersões) 

 

De acordo com o ACI 548, Internal Report (1986), apud Teixeira (2001), é 

considerado látex todo polímero em emulsão. Neste sistema, as partículas poliméricas 

esféricas com diâmetros entre 0,05 m a 1,0 m de diâmetro são dispersas na água pelos 

surfactantes. A função dos surfactantes é promover a emulsificação, durante o processo de 

dispersão, e preservar a estabilidade das partículas até que ocorra a sua coalescência. 

Os látices podem ser de origem natural ou sintética. No caso dos sintéticos, o 

processo mais utilizado para sua preparação é a técnica de polimerização em emulsão, que 

permite a produção de uma grande variedade de homo e copolímeros (KEDDIE, 1997.; 

OHAMA, 1998). 

Em geral, os látices poliméricos são sistemas copoliméricos (constituídos por 

dois ou mais monômeros diferentes) e apresentam um teor total de sólidos, em massa, entre 

40 e 50%. Nesta composição estão inclusos os polímeros, os emulsificantes, os 

estabilizantes, entre outros (OHAMA, 1998). Os látices termoplásticos ou elastômeros são 

os principais modificadores poliméricos disponíveis comercialmente e formam filmes 

poliméricos contínuos quando secos. (OHAMA & RAMACHANDRAN, 1995). 

 

3.1.1.1 – Formação de filmes 

 

Os látices poliméricos formam filmes poliméricos após a evaporação da água 

da emulsão, esta formação é influenciada por uma série de fatores, por exemplo: 

ambientais (tempo e temperatura), físicos (tamanho das partículas e qualidade das 

dispersões), composição (estrutura físico-química do polímero) (LAVELLE, 1988) e da 

tensão superficial do polímero (BROWN, 2003). De acordo com Nagele (1989), apud 

Knapen (2007), o tamanho das partículas do látex, entre 10
-6

 a 10
-7 

m, permite a alta 

reatividade entre as partículas poliméricas e a formação dos filmes poliméricos. 

A formação de filmes poliméricos, após a evaporação da água da emulsão, 

ocorre quando a força exercida pela pressão dos capilares é suficiente para superar a 
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resistência de deformação das partículas poliméricas (BROWN, 2003). Na literatura, este 

processo é dividido em três ou mais estágios, cujas definições diferem de autor para autor, 

embora exista um consenso geral quanto à formação do filme polimérico. De acordo com 

Keddie (1997), estes estágios são: 

 

I. Estágio I- Evaporação da água; 

II. Deformação e compactação das partículas poliméricas; 

III. Interdifusão das partículas. 

 

O estágio I é o mais lento e termina quando o polímero alcança uma 

concentração volumétrica entre 60-70%, ou quando a área superficial da interface líquido-

ar, do polímero, começa a decrescer devido à formação do filme (PÓVOAS, 2005). No 

estágio II a deformação e a compactação das partículas forçam a saída da água dos 

interstícios, neste estágio existe um empacotamento denso, onde as partículas poliméricas 

ainda retêm sua identidade. No estágio III, a taxa de evaporação (g/min/seg) é muito 

pequena, neste estágio o processo de difusão é iniciado através do próprio polímero por 

meio dos capilares (coalescência). Neste último estágio são formados filmes poliméricos 

homogêneos que começam a adquirir propriedades mecânicas.  

De acordo com Knapen (2007) a coalescência e a formação do filme 

polimérico acontece quando a energia térmica ou cinética das cadeias poliméricas é alta o 

suficiente para sobrepor a energia de barreira criada pelo surfactante, ocorrendo quando a 

temperatura de trabalho é superior a temperatura mínima de formação do filme da emulsão 

polimérica (TMFF) (BEELDENS & VAN GEMERT, 1999). Caso contrário, nenhum filme 

será formado e as partículas poliméricas permanecerão no material como pequenas esferas, 

próximas uma das outras.  

A TMFF é a temperatura na qual as partículas poliméricas têm mobilidade e 

flexibilidade suficientes para coalescerem e formarem um filme contínuo. Esta temperatura 

é também indicativa da resistência do polímero, assim, uma maior TMFF é característica 

de um polímero de mais duro. (JUSTNES et al, 1998, apud BEELDENS et al, 2001). 

A temperatura de transição vítrea (Tg) também tem influência na formação do 

filme. Segundo Keddie (1997), a interdifusão das partículas poliméricas ocorre acima desta 

temperatura. Esta característica foi comprovada por Beeldens et al (2001). 
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Beeldens et al (2001) verificaram o aspecto dos filmes poliméricos de uma 

emulsão do tipo SAE, com Tg= -10ºC e TMFF= 32ºC, curadas em várias temperaturas 

(Figura 3.2). Por este estudo concluíram que, quando a emulsão foi curada em temperatura 

inferior a Tg não houve a formação de filme polimérico contínuo e uma estrutura rígida 

composta por pequenas gotículas poliméricas foi claramente observada (Figura 3.2 a); 

porém, quando curadas em temperatura superior a TMFF, foi formado um filme contínuo 

com propriedades elásticas (Figura 3.2 d), reforçando a teoria desenvolvida por Keddie 

(1997). Já em temperaturas de cura intermediárias à Tg e TMFF [(Figuras 3.2 (b) e (c)] 

foram formados pequenos filmes, com diferentes comportamentos elásticos (Figura 3.2 c).   

 

Figura 3.2 – Emulsão estireno-ester acrílico curadas em várias temperaturas. (FONTE: 

BEELDENS et al, 2001)  

A formação de filmes poliméricos contínuos pela pasta nem sempre é obtida ou 

seu desenvolvimento é retardado, esta característica foi observada por Póvoas, John & 

Cincotto (1999). Estes autores ao estudarem a perda de água por evaporação de argamassas 

com adição de HEC (Hidroxietil celulose) (0 e 0,4%) e EVA (poliacetado de vinila-co-

etileno) (0 e 10%), após 1 hora de ensaio, detectaram uma ausência do filme que foi 

atribuída a dois fatores: ao estágio inicial de formação do filme ou descontinuidade dos 

mesmos. Segundo Póvoas (2005), a espessura e o tempo de formação dos filmes são 

dependentes dos polímeros utilizados e da percentagem de sólidos na mistura. 

Beeldens et al (2005) desenvolveram um trabalho experimental para investigar 

a interação mútua entre as partículas poliméricas (dispersão SBR) e os hidratos 

cimentícios, considerando a temperatura mínima de formação do filme. Para isto 

consideraram uma série de fatores, como: umidade relativa, solução alcalina dos poros e 

taxa de secagem. Segundo os autores, quando a umidade relativa (UR) do ambiente é alta, 

uma menor taxa de secagem é observada e os filmes são formados em temperatura inferior 

à TMFF (a taxa de secagem mais lenta propicia uma menor quantidade de energia para o 

coalescimento das partículas e formação dos filmes contínuos).  No caso do pH, os autores 

comentam que a alta alcalinidade existente na solução dos poros poderá resultar em um 
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retardo ou até mesmo incapacidade de formação do filme, devido à uma interação com o 

surfactante. Porém, neste estudo, nenhuma consideração efetiva foi feita pelos autores, pois 

o pH da dispersão utilizada era muito próximo da solução alcalina dos poros.  

O efeito do alto pH do meio na formação de filmes poliméricos em dispersões 

do tipo metacrilato-estireno foi explicado por Chandra, Berntsson & Flodin (1981). 

Segundo estes autores, a diminuição da estabilidade dos filmes poliméricos ocorre devido à 

interação que há entre os íons de cálcio e os grupos carboxílicos do polímero e não devido 

ao pH do meio, pois a desestabilização só foi observada quando esta dispersão esteve em 

contato com soluções saturadas de Ca(OH)2 e não quando na mesma concentração de 

NaOH. 

Outra questão levantada por Beeldens et al (2005) é sobre as reações de 

hidratação do cimento e sua influência na formação dos filmes. Segundo os autores, a 

reação de hidratação do cimento produz uma força extra à captura da água do sistema, o 

que promove uma maior aproximação entre às partículas poliméricas, propiciando assim a 

formação de filmes em temperaturas menores.  

 

 

3.1.2 – Considerações sobre os látices poliméricos empregados em argamassas e 

concretos modificados por polímeros. 

 

Algumas características dos látices poliméricos utilizados para a produção de 

um compósito do tipo cimento e polímero, são ressaltadas pela literatura. Entre estas se 

destacam os teores, tipos dos surfactantes e agentes antiespumantes empregados, além dos 

monômeros utilizados, conforme será comentado a seguir. 

Os látices utilizados como modificadores cimentícios que são produzidos 

comercialmente possuem cerca de 5%, em massa, de surfactante (JINGANG et al, 2005). 

De acordo com American Concrete Institute (ACI, 1995), a maioria dos látices utilizados 

no compósito cimento x polímero são estabilizados com surfactantes não-iônicos e 

também, de acordo autores referenciados por Knapen (2007), por polímeros coloidais de 

alto peso molecular. Porém, outros tipos de surfactantes como os catiônicos ou aniônicos 

não são devem ser utilizados, devido não propiciam uma estabilização adequada. 

Geralmente, os látices promovem a formação de espumas quando misturados 

com a água, sendo conveniente a adição de um agente antiespumante compatível com a 
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mistura na proporção de 1%, em massa, em relação ao polímero puro (RILEY & RAZL, 

1974). 

De acordo com Ohama (1998), os requisitos gerais exigidos para os látices 

poliméricos utilizados como adição polimérica ou modificadores do cimento, são: 

 

 Alta estabilidade química em relação aos cátions extremamente ativos como os íons 

de cálcio (Ca
2+

) e Alumínio (Al 
3+

), liberados durante a hidratação do cimento; 

 Alta estabilidade mecânica sob condições severas; 

 Nenhuma influência na hidratação do cimento; 

 Formação de filmes poliméricos contínuos nos materiais de base cimento, uma 

TMFF menor que a temperatura de trabalho e alta aderência dos filmes aos hidratos 

cimentícios e agregados; 

 Alta resistência à água, resistência aos álcalis e impermeabilidade dos filmes 

poliméricos formados nos materiais de base cimento; 

Com relação aos monômeros empregados como modificadores cimentícios, 

algumas considerações foram feitas por Riley & Razl (1974). Segundo os autores, os 

látices elastômeros são geralmente atacados por solventes fortes, quando em exposição 

constante. Entre os látices termoplásticos, o poli (acetato de vinila) quando condições de 

umidade estão presentes, reagem com os álcalis do cimento perdendo sua resistência, já o 

poli (cloreto vinilideno) exibe boa resistência à água e à maioria dos solventes. Com 

relação aos látices acrílicos, estes apresentam boa resistência à maioria dos solventes, 

porém perdem uma parte da resistência quando úmidos, sendo a mesma recuperada quando 

secos. Polímeros contendo grupos cloro podem causar considerável aumento na taxa de 

corrosão, caso os seus componentes não sejam completamente polimerizados, deixando 

resíduos de sais. Estas considerações são importantes para a escolha do melhor material em 

função do meio de exposição ao qual o mesmo será exposto. 

As características dos grupos funcionais dos polímeros e sua distribuição na 

cadeia polimérica promovem alterações em algumas de suas propriedades, como por 

exemplo: mobilidade rotacional, resistência à tração e elongação (ROCCO, 2000). 

Geralmente, em materiais cimentícios modificados por polímeros são utilizados látices 

acrílicos dos tipos: poliacrilatos ou polimetacrilatos que possuem propriedades distintas 

devido a sua estrutura. A substituição do hidrogênio alfa nos poliacrilatos, adjacente ao 
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grupo carbonila, pelo grupo metil (nos polimetacrilatos), proporciona uma maior restrição 

na mobilidade de rotação da cadeia polimérica (ROCCO, 2000). De acordo com Rocco 

(2000), o polimetacrilato tende a ser mais resistentes à tração, pois possui um menor 

comprimento da cadeia polimérica que os poliacrilatos, ocorrendo o inverso para as 

propriedades de elongação.  

A utilização de modificações poliméricas a base de látices nas misturas 

cimentícias são interessantes, pois são muitas as opções existentes e também devido a sua 

aplicação direta, sem a necessidade de separar os polímeros de seu meio de produção 

(JINGANG et al, 2005). No caso de emprego como materiais de reparo as modificações à 

base de SBR ou látex acrílico são as mais utilizadas (KORMANN et al, 2001), outros tipos 

utilizados são o [poli (metacrilato de metila)] (PMMA) e resinas à base de poli (álcool 

vinílico) (PVA) (RINCÓN et al., 2003). 

As propriedades alcançadas pelas argamassas e concretos modificados por 

polímeros, no estado fresco e endurecido, dependem das características conjuntas dos 

produtos hidratos e dos filmes poliméricos formados. 

 

 

3.1.3 – Propriedades dos materiais de base cimento modificados por polímeros  

 

As modificações poliméricas são empregadas para melhorar algumas 

propriedades dos materiais de base cimento (argamassas e concretos), tanto no estado 

fresco (redução da exsudação, aumento da trabalhabilidade e da retenção de água e redução 

da relação a/c) quanto no estado endurecido (resistência à tração e à flexão, resistência de 

aderência e durabilidade), promovendo o desenvolvimento dos materiais de construção. 

Os materiais cimentícios modificados por polímeros apresentam, em sua 

maioria, a tendência de redução da exsudação (subida da água da mistura à superfície), 

propriedade apresentada no estado fresco, isto ocorre devido ao efeito hidrofílico do 

polímero, também pela incorporação de ar na mistura e menor relação a/c, além da 

superfície específica do polímero (maior em relação às partículas do cimento), fatores que 

dificultam a mobilidade da água na mistura. Esta característica produz uma pasta mais 

homogênea, onde a segregação também é impedida (SU, BIJEN & LARBI, 1991). 

A incorporação de ar no material cimentício durante a mistura é propiciada 

pelos polímeros e ocorre devido ao efeito dispersante dos tensoativos, existentes na 
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composição da maioria dos látices poliméricos. Estes modificam também a viscosidade, a 

consistência e a plasticidade das pastas, afetando diretamente a trabalhabilidade (SILVA, 

2001). As partículas poliméricas e as bolhas de ar incorporadas atuam também como 

esferas, proporcionando o deslizamento dos grãos do cimento, com isto, menores relações 

água/cimento (a/c) podem ser utilizadas nestas misturas, resultando em materiais com 

melhores resultados de resistência. (RILEY & RAZL, 1974).  

A maior retenção de água também foi constatada em argamassas modificadas 

pelos polímeros em pó (VaveoVa e EVA) e emulsões (EVA e SBR), em relação a uma 

argamassa padrão (sem polímero) (AFRIDI et al, 1995), e também em argamassas 

modificadas com SBR, NBR, PAE e PVAc (OHAMA, 1984). No estudo desenvolvido por 

Ohama (1984) constatou-se que com o aumento da relação p/c nas argamassas estudadas 

houve também um aumento na retenção de água, porém este aumento não foi 

representativo quando esta relação foi maior que 10% (teor do polímero adicionado em 

relação à massa do cimento). Segundo Ohama (1998), a maior retenção de água propiciada 

pelos polímeros, contribui para aumentar as resistências finais das argamassas submetidas 

à cura seca, pois quantidade de água suficiente para a hidratação do cimento é retida pela 

ação do polímero. 

O tempo de pega (início e fim), propriedade da pasta medida também medida 

no estado fresco, os autores observaram os polímeros retardaram estes tempos, sendo 

maiores conforme o teor de polímero adicionado. De acordo com Su, Bijen & Larbi 

(1991), os maiores tempos de pega apresentados nas pastas modificadas por um 

copolímero acrílico-estireno (AS), nos teores de percentuais de 0%, 8%, 15% e 20%, em 

relação ao volume da pasta, foram atribuídos a maior superfície específica do polímero 

(0,4 m
2
/g) em relação às partículas do cimento (10

4
 m

2
/g), propiciando o maior 

envolvimento dos grãos do cimento e dificultando a sua hidratação. 

As mudanças nas propriedades do estado endurecido também são relevantes 

quando as modificações poliméricas são adicionadas ao sistema cimentício. As pastas 

hidratadas de cimento são formadas por estruturas aglomeradas de silicato de cálcio 

hidratado unidas ao hidróxido de cálcio, por ligações fracas (Van der Waals). Nestes 

pontos, após uma situação de tensão, são formadas microfissuras que promovem menores 

resistências à tração e tenacidade à fratura (OHAMA & RAMACHANDRAN, 1995).  

Em argamassas modificadas com (SBR) e poli (ester acrílico) (PAE) foi 

constatada a presença de filmes ou membranas poliméricas envolvendo as microfissuras 
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existentes na zona agregado e pasta, estes ajudaram a prevenir a propagação destas fissuras 

e ajudaram a criar uma forte ligação entre agregado e os hidratos, promovendo uma maior 

resistência à tração (OHAMA, 1987), a zona (pasta e agregado) também é relacionada 

como uma região frágil quando sujeita a alguma solicitação de tensão. 

Beeldens et al (2001) também mostraram em seu trabalho uma maior 

resistência à flexão e uma resistência à compressão (aos 28 dias), comparável ou levemente 

inferior, para a maioria das argamassas estudadas com poli (estireno co-ester acrílico) 

(SAE), poli (butadieno co-estireno carboxilado) (SB), copolímero vinílico (PV). De acordo 

com estes autores, as melhores propriedades mecânicas obtidas nas argamassas 

modificadas devem-se também a formação de uma microestrutura mais amorfa e 

crescimento de cristais menores. Os cristais maiores possuem uma menor capacidade de 

aderência, devido a sua menor área superficial e também por estas superfícies servirem 

como sítios preferidos de clivagem (MEHTA & MONTEIRO, 1994).  

A propriedade de resistência de aderência (entre dois materiais) é também 

melhorada quando o material polimérico é introduzido na mistura cimentícia. Afridi et al 

(1995) comprovou este dado quando ensaiou argamassas modificadas pelo poli (acetato de 

vinila co-etileno) (EVA) (na forma de pó redispersível) e pelo EVA e SBR (aquosos) sobre 

um substrato de argamassa (cimento, areia e água). A resistência de aderência entre várias 

argamassas de reparo (com adição de metacaulim, com adição de sílica ativa, modificada 

por polímero de base acrílica com estireno e modificada por um polímero de base acrílica) 

e um substrato de concreto (relação a/c de 0,7) foi também estudada por Galvão (2004), a 

autora constatou que o melhor desempenho foi obtido por uma argamassa de reparo 

modificada pelo polímero acrílico. Segundo Galvão (2004), este substrato mais poroso 

permitiu a maior absorção do material fresco pelo substrato, melhorando a ancoragem 

entre a argamassa e o concreto (substrato). 

A melhoria da resistência à flexão e aderência entre os constituintes da 

argamassa (material aglomerante e agregado) com a introdução do material polimérico foi 

atribuída por Beeldens & Van Gemert (1999), Van Gemert et al (2004) e Beeldens et al 

(2001) à provável formação do filme polimérico e também à interação entre os hidratos 

cimentícios e as partículas poliméricas. 

Quanto à propriedade de resistência à compressão quando um material 

polimérico é adicionado à mistura há, na maioria dos casos, reduções desta propriedade. 

Esta é o resultado do alto teor de ar incorporado e de inclusões poliméricas que promovem 
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uma descontinuidade na rede monolítica do cimento e polímero, afetando esta propriedade 

(OHAMA, 1987). A maior porosidade das argamassas modificadas pelo poliacrílico e pelo 

poli (acrílico co-estireno), medidas pela quantidade de água saturada após sucção à vácuo, 

foi, segundo Beeldens (2001), a principal causa da redução da resistência à compressão 

apresentada.  

Outro fator que exerce influência na resistência à compressão de argamassas 

modificadas por polímeros, em idades iniciais, é o retardo na hidratação do cimento.  Este 

é associado a fatores como: encapsulamento parcial ou total dos grãos anidros pelos filmes 

poliméricos, dificultando a interação dos mesmos com a água e, portanto, à formação dos 

primeiros hidratos (BEELDENS & VAN GEMERT, 1999, BEELDENS et al, 2005); a 

maior retenção da água pelo surfactante, pois a água da emulsão polimérica também é 

considerada como água de hidratação; e ainda, à menor relação a/c utilizada, quanto mais 

baixa esta relação menor quantidade de água estará presente para a hidratação dos grãos 

anidros (BEELDENS et al, 2001). 

As propriedades referentes à durabilidade dos materiais também são ressaltadas 

para os sistemas cimentícios modificados por polímeros e são dependentes dos tipos de 

polímeros empregados e das relações p/c utilizadas. Entre estas propriedades são 

destacadas a maior estanqueidade e impermeabilidade, resistência à penetração aos íons 

cloretos, menor carbonatação, maior resistência aos ciclos de congelamento e 

descongelamento (RILEY & RALZ, 1974.; OHAMA, 1987.; OHAMA & 

RAMANCHANDRAN, 1995). Estes efeitos positivos são associados ao preenchimento 

dos poros pelos filmes e membranas poliméricas e também pela modificação da estrutura 

dos poros das argamassas.  

Ohama (1987), com base na revisão da literatura, resumiu as propriedades 

acima citadas, estabelecendo as principais diferenças entre uma argamassa de referência 

(sem polímero) e argamassas modificadas por látex dos tipos: SBR, EVA e PAE, com 

teores percentuais de p/c 5%, 10% e 20%. Os autores não especificaram se estas relações 

foram em massa ou volume e se adicionados ou não em relação à massa do cimento. 

Segundo Ohama (1987), em geral, nas argamassas ou concretos modificadas por látex a 

porosidade ou volume de poros é reduzida com o aumento da relação p/c, bem como, a 

quantidade de poros com raios maiores que 0,2 μm. Porém, os poros de 75nm ou menores 

são aumentados, em relação ao material não modificado.  
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A partir do exposto é notória a melhoria que as modificações poliméricas 

promovem em concretos e argamassas. No entanto, devido a fatores ambientais e custo 

mais elevado em relação ao sistema sem adição, este compósito fica restrito as áreas onde a 

melhoria das propriedades seja realmente necessária (VAN GEMERT et al, 2004).  

 

 

3.2 – PROPRIEDADES ÓTIMAS DE ARGAMASSAS E CONCRETOS 

MODIFICADAS POR POLÍMEROS 

 

As propriedades dos materiais de base cimento modificados por polímeros são 

dependentes dos materiais utilizados: polímero, cimento, agregados e dos fatores ligados 

ao controle da mistura: relação p/c, procedimento de cura, relação a/c, teor de ar (RILEY & 

RAZL, 1974.; OHAMA, 1987.; OHAMA & RAMACHANDRAN, 1995). A melhoria das 

propriedades no estado endurecido é decorrente da ligação promovida pelos filmes 

poliméricos nos hidratos cimentícios e também pelas propriedades individuais dos 

polímeros, como: tenacidade, flexibilidade, alta resistência à tensão, aderência, entre 

outras.  

As propriedades máximas são obtidas quando estas modificações poliméricas 

são adicionadas na composição de argamassas ou concretos, em teores convenientes, e 

submetidos a condições de cura ideais. De acordo com Riley & Razl (1974), os látices 

poliméricos podem ser adicionadas ao cimento, com relações p/c (polímero-cimento) 

relativamente altas, em torno de 5% - 20%, em massa, sendo na prática utilizada uma 

relação p/c entre 10% - 20%.  Maiores percentuais podem resultar em uma matriz 

descontínua e com alta incorporação de ar. A relação a/c, geralmente utilizada, em 

argamassas modificadas por polímeros, está entre 30 - 60%, dependendo da 

trabalhabilidade desejada (OHAMA & RAMACHANDRAN, 1995). 

Com relação ao ambiente de exposição das pastas, após a moldagem, relata-se 

que as propriedades ótimas nas argamassas modificadas por polímeros são obtidas na 

condição de cura mista (cura úmida seguida de cura seca) e se devem ao efeito conjunto da 

maior maturidade da pasta e formação dos filmes poliméricos (RILEY & RAZL, 1974.; 

OHAMA, 1987.; BALLISTA, 2003; BEELDENS et al, 2005). De acordo com Ohama & 

Ramachandran (1995), a condição de cura ideal para argamassas e concretos modificados 
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por látex consiste no sistema combinado de cura úmida (1 a 3 dias) seguida de cura seca, 

em temperatura ambiente. Ainda, de acordo com o trabalho de Beeldens (2002), apud 

Beeldens et al (2005), quanto maior a umidade e período de cura em água, maior é a 

resistência final à flexão, caso a retração seja prevenida, e desde que um período de cura 

seca (baixa UR) seja introduzido logo em seguida. Se um período de secagem é 

introduzido no início do processo, a formação do filme ocorre mais cedo, antes e ao 

mesmo tempo da hidratação do cimento, resultando no maior encapsulamento dos hidratos 

cimentícios e dos precipitados da solução dos poros. 

 

 

3.3 – INTERAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA ENTRE POLÍMERO E CIMENTO 

 

Vários artigos foram publicados discutindo as interações entre o polímero e 

materiais como: o cimento (OHAMA, 1987.; LARBI & BIJEN, 1990, PUTERMAN & 

MALORNY, 1998), os componentes anidros (C2S e/ou C3S) (SUGAMA, KUKACKA & 

HORN, 1979.; BEN-DOR, HEITNER-WIRGUIN & DIAB al, 1985) e da fase hidratada 

[Ca(OH)2] (CHANDRA, BERNTSSON & FLODIN, 1981), contribuindo para o 

entendimento das propriedades obtidas em argamassas e concretos no estado endurecido. 

No entanto, o mecanismo de reação química entre estes dois componentes ainda não foi 

completamente esclarecido (SILVA, 2001). 

Tentando-se compreender a interação entre um material cimentício quando a 

este é adicionado um material polimérico e sua influência na hidratação das fases 

cimentícias e nas características microestruturais dos hidratos formados, serão discutidos 

nas próximas seções alguns modelos existentes e teorias desenvolvidas pelo meio 

científico. 

 

3.3.1 – Formação da fase comatriz 

 

O desenvolvimento da estrutura dos materiais cimentícios modificados por 

polímeros foi primeiramente descrita por Ohama (1987). Este autor descreveu em 3 passos 

para a formação de uma fase comatriz, com uma estrutura em rede, na qual a fase 

polimérica e a fase cimentícia hidratada se interpenetram e os agregados são envolvidos 
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por esta fase. Segundo o autor, as fases são formadas independentemente, uma após a 

outra, e o filme polimérico é formado preferencialmente nos poros capilares e na zona de 

transição entre pasta e agregado. Estes passos são descritos a seguir e ilustrados na Figura 

3.3: 

 inicialmente, no concreto fresco, as partículas sólidas do látex são 

uniformemente dispersas na fase pasta do cimento. Nas pastas de cimento e 

polímero, o gel de cimento é formado gradualmente pela hidratação do cimento e a 

fase água é saturada com o hidróxido de cálcio, neste momento as partículas 

poliméricas depositam-se parcialmente nas superfícies da mistura gel de 

cimento/partículas do cimento não hidratado; 

 com a secagem da água devido ao desenvolvimento da estrutura gel-cimento, 

as partículas poliméricas são confinadas gradualmente nos poros capilares. Com o 

progresso da hidratação do cimento e redução da água capilar, as partículas 

poliméricas floculam e formam uma camada de partículas empacotadas nas 

superfícies da mistura gel de cimento/partículas do cimento não hidratado e na 

interface pasta x agregado aderindo a estas estruturas. Algumas reações químicas 

podem ocorrer entre as superfícies dos polímeros reativos e os íons de Ca
2+

, 

superfície sólida dos Ca(OH)2 ou na superfície dos silicatos sobre os agregados, 

melhorando a ligação entre os hidratos cimentícios e agregados e promovendo 

melhorias das propriedades dos concretos e argamassas no estado endurecido; 

 por fim, com a secagem da pasta devido às reações de hidratação, as 

partículas poliméricas empacotadas nos hidratos cimentícios, coalescem, formando 

filmes contínuos ou membranas que se ligam aos produtos hidratados e aos 

agregados, produzindo desta forma uma rede monolítica na qual a fase látex 

interpenetra na fase hidratada do cimento. 

Por este modelo, é impossível a formação do filme dificultar a hidratação do 

cimento, pois o processo de hidratação do cimento antecede a formação do filme. 

Puterman & Malorny (1998) fizeram algumas modificações no modelo proposto por 

Ohama (1987), considerando o tempo em que as reações ocorrem e a TMFF.  

Segundo Puterman & Malorny (1998), a formação de filmes poliméricos pode 

ocorrer mesmo quando a água livre está disponível nos poros, desde que uma camada de 

partículas poliméricas, intimamente unidas, fique aderida aos grãos não hidratados. Se a 

TMFF está acima da temperatura de cura, uma densa camada de partículas poliméricas 
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empilhadas pode ser criada e permanecer permeável, esta camada também pode fortalecer 

e reforçar a matriz cimentícia. Conseqüentemente, as partículas do cimento podem ser 

seladas parcialmente ou completamente no início do processo de hidratação. Em um 

estágio mais avançado, a hidratação poderá ainda ocorrer e resultar em uma microestrutura 

na qual o polímero é contido e incorporado dentro da fase cimentícia. 

A interação mútua entre os hidratos cimentícios e as partículas e filmes 

poliméricos, baseada nas três etapas descritas por Ohama (1987), foram incorporados em 

um modelo integrado de formação da estrutura idealizado por Beeldens (2002), apud 

Beeldens et al (2005). Este modelo destaca o posicionamento dos mecanismos, em escala 

de tempo, e a influência recíproca entre os diferentes componentes. Os dados são apoiados 

nas imagens obtidas em um microscópio eletrônico de varredura ambiental (MEVA), 

realizadas por Schorn & Schiekel (2001).  A Figura 3.3 mostra um esquema simplificado 

da formação da fase comatriz, de acordo com Ohama (1987). A Figura 3.4 ilustra o modelo 

integrado de Beeldens (2002), apud Beeldens et al (2005). 

 

 

Figura 3.3 – Modelo simplificado de formação 

da fase co-matriz .(Fonte: OHAMA, 1987) 

Figura 3.4 – Modelo Integrado associado às 

imgens captadas em tempo real MEVA. (Fonte: 

Beeldens, 2002, apud Beeldens et al, 2005). 
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De acordo com Beeldens et al (2005), a formação do filme polimérico ocorre 

quando duas gotículas poliméricas têm energia suficiente para superar a força de repulsão 

exercida pelos surfactantes.  Ou seja, se a temperatura é alta o suficiente para causar 

movimento Browniano, ou se forças adicionais estão agindo na camada de líquido ao redor 

das gotículas de polímero (forças capilares ou de retirada de água devido à hidratação do 

cimento), duas gotículas podem aproximar-se uma da outra e coalescerem formando um 

filme polimérico. Este processo pode ocorrer simultaneamente com o mecanismo de 

hidratação do cimento, especialmente no caso da condição de cura seca. Portanto, o 

encapsulamento parcial ou total dos hidratos cimentícios é possível, o que retarda o 

processo de hidratação. As diferentes etapas da formação da microestrutura são descritas a 

seguir, com base na Figura 3.4. 

 Imediatamente após a mistura, encontram-se dispersas na água as partículas 

poliméricas e as do cimento. Ocorre a primeira hidratação do cimento, resultando na 

solução alcalina do poro; 

 No segundo estágio, as partículas poliméricas são depositadas parcialmente 

na superfície do grão de cimento ou nos hidratos e nos agregados; parte desta pode 

coalescer e formar um filme contínuo, principalmente na superfície dos hidratos 

cimentícios, onde forças adicionais são exercidas nas partículas poliméricas, devido à 

extração da água necessária a hidratação. O filme polimérico poderá envolver 

parcialmente ou totalmente o grão de cimento, resultando no retardo ou 

interrompimento da hidratação; 

 O estágio 3 corresponde à hidratação do cimento, floculação do polímero e 

possível coalescimento em um filme. O processo ocorre dependendo da condição de 

cura. Se um período de cura seca é propiciado, a formação do filme ocorrerá, 

influenciando o processo de hidratação do cimento, bem como, no desenvolvimento 

da resistência na idade inicial. Na fase líquida, encontram-se os produtos hidratados 

precipitados que formam um produto combinado orgânico e inorgânico. As frações 

de cada produto são dependentes da relação p/c utilizada e não contribuem para o 

desenvolvimento da resistência. Segundo estes autores, apenas os polímeros e filmes 

poliméricos presentes na interface pasta-agregado e nos poros do material 

contribuem para o desenvolvimento da resistência; 

 a última etapa corresponde ao avanço da hidratação e formação final do filme 

polimérico. Um filme polimérico contínuo é formado através dos hidratos 
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cimentícios, com a remoção posterior da água na solução do poro. Parte das 

partículas poliméricas que ainda estão presentes na dispersão, são contidas nos poros 

capilares, na interface entre os agregados e no volume da fase polímero-cimento. A 

continuidade da fase polimérica através da matriz cimentícia é mais marcante quando 

maiores relações p/c são utilizadas.  

 

3.3.2 - Interação química 

 

De acordo com a maioria dos autores consultados a interação que ocorre entre 

a fase inorgânica (cimento) e a fase orgânica (polímero), tem caráter de ligação iônica, 

formando ligações cruzadas entre estas duas fases. 

Um dos primeiros trabalhos publicados que constatou uma possível reação 

química entre um material polimérico Poli (metacrilato de metila) (PMMA) (34%, em 

massa) e o silicato tri-cálcico (C3S) (66%, em massa) foi publicado por Sugama, Kukacka 

& Horn (1979). Os autores verificaram os mecanismos de interação entre estes materiais, 

antes e após a exposição dos mesmos em uma solução de salmoura (25%), aquecida à 

240ºC. Antes da exposição os autores constataram uma interação entre o filler C3S e o 

grupo CH2 da cadeia principal e após a exposição foi constatado que a solução de salmoura 

induziu a ligação iônica entre o grupo carboxílico aniônico (-COO
-
) do PMMA e os íons 

de Ca
2+

do C3S.  

Segundo estes autores os íons Ca
2+ 

,
 
dissolvidos no meio aquoso após o contato 

do C3S com a solução salmoura, desenvolvem uma interação eletrostática com os grupos 

carboxílicos, hidrolisados pela elevação da temperatura e condições químicas do meio. O 

íon Ca
2+

 pode se ligar a dois grupos (–COO
-
)
 

de cadeias diferentes do PMMA, 

promovendo ligações cruzadas entre elas (WALL & GILL, 1954, apud SUGAMA, 

KUKACKA & HORN, 1979) e formar um complexo Ca-PMMA, parcialmente coberto 

pelos produtos de hidratação.  A Figura 3.5 ilustra as três possíveis estruturas moleculares 

para o complexo carboxilato de cálcio (SUGAMA, KUKACKA & CARCIELLO, 1984).  
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Figura 3.5 – Possíveis Estruturas moleculares para o carboxilato de cálcio 

complexado.(Fonte: SUGAMA, KUKACKA & CARCIELLO, 1984).  

A estrutura I mostra a interação do Ca
2+

 com os carboxilatos de uma única 

cadeia, a estrutura II apresenta a interação do Ca
2+

 com os carboxilatos de cadeias 

diferentes e o tipo III a interação do Ca
2+

 com um único grupo carboxilato e uma hidroxila 

(FIELD & NIELSEN, 1969, apud SUGAMA, KUKACKA & CARCIELLO, 1984). As 

espécies I e II contribuem para o aumento da rigidez das cadeias, diminuição da rotação 

livre das cadeias e ainda, no caso II, para a interligação da cadeia, aumentando a Tg e a 

resistência dos filmes. 

Sugama et al (1979, 1984) observaram a partir de seus estudos a ocorrência de 

interações entre o C3S e os polímeros PMMA, o copolímero MMA e trimetilacrilato 

trimetilpropano (TMPTMA). Constatações da interação entre o C3S com os grupos 

sulfonatos existentes nos polímeros poli (ácido vinil sulfônico), poli (estireno- co- ácido 

sulfônico) também foram ressaltadas no trabalho de Ben-Dor, Heitner-Wirguim e Diab 

(1985).  Sugama & Kukacka (1982), Larbi & Bijen (1990), entre outros autores, 

verificaram estas interações em pastas modificadas, em diferentes condições de cura, 

quando uma resina poliéster insaturada e estireno, no primeiro caso, e um poli (acrilato-co-

estireno), poli (acrilato-co- estireno) com agente de ligação, no segundo caso, foram 

utilizados.  Nestes casos, os materiais não foram submetidos à condição de salmoura, como 

no estudo de Sugama, Kukacka & Horn (1979). 

A formação da ligação COO
-
 - Ca 

2+ 
- 

- 
OOC foi relacionada ao surgimento de 

bandas, no espectro de infravermelho, em 1540-1560 cm
-1

 e 1398 cm
-1

, referentes às suas 

vibrações de estiramento simétrica e assimétrica, respectivamente. (SUGAMA, 
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KUKACKA & HORN, 1979; SUGAMA & KUKACKA, 1982; SUGAMA, KUKACKA 

& CARCIELLO, 1984). Adicionalmente, os autores correlacionaram a redução da 

absorbância do grupo carbonila em 1710 cm
-1

, com o aumento da intensidade das 

vibrações do grupo complexo COO (Ca
2+

), sugestivo da medida da taxa de conversão do 

ânion carboxilato. 

Segundo Ohama (1987), além da interação com os íons de cálcio, em solução, 

o ânion carboxilato também pode interagir as superfícies do Ca(OH)2 e as superfícies do 

silicato sobre o agregado, originando produtos que conferem melhoria nas propriedades 

deste material. As interações, segundo o autor, ocorrem de acordo com o esquema ilustrado 

na Figura 3.6. 

C

O OR O OR

C

O O O O

-ROH

R= grupo alquil

polimero com grupo carboxilato 

(ligação ester) C

O

OR

C

O O O O

C

O O O O

Ca
+2

Ca
+2

Ca
+2

H2O H2O

C

OOOO

Si O

O

Si O

O
C

OOOO

H2OH2O

Superfície da ligação do 

agegado com SiO2

Ligação cruzada do polímero pelos íons de Ca
2+

Formado pela hidratação do cimento

Hidrólise

 

Figura 3.6 – Ilustração esquemática das reações entre o polímero com o grupo carboxílico 

(ligação ester), cimento Portland e agregado(Fonte: OHAMA, 1987) 

 

Chandra, Bernstsson & Flodin (1981) constataram uma interação entre o 

Ca (OH)2 (25ml solução saturada e solução saturada mais pó) e uma dispersão aquosa do 

poli (metacrilato-co-estireno) (1% concentrada), que resultou na produção de precipitados.  

Segundo os autores, este precipitado é decorrente da interação química entre os íons Ca
2+

, 

presentes
 
na solução saturada, ou dos átomos de cálcio presentes nas valências livres das 

partículas sólidas de CH, com
 
os grupos carboxilatos do polímero. Uma ligação cruzada é a 

possibilidade mais provável para o precipitado, pois o mesmo perdeu a capacidade de 

formação de filme. 
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3.3.3 – Efeitos das interações físicas e químicas na hidratação das fases cimentícias  

 

O retardo na formação da fase CH foi atribuído por muitos autores às 

interações químicas e físicas entre os componentes do compósito orgânico-inorgânico.  

Cook et al, (1976) verificaram o retardo na formação da fase CH em pastas 

modificadas aos 14 dias de análise, sendo pouco extenso nas pastas modificadas pelos 

polímeros poli (acrilonitrila) e poli (metacrilato de metila) e maior nas pastas com o poli 

(acetato de vinila) e poli (éster estireno), apesar de pequenos teores terem sido empregados 

(<5%). Já Ben-Dor, Heitner-Wirguim e Diab (1985) constataram esta característica em 

pastas de C3S com os polímeros poli (ácido vinil sulfônico), poli (estireno –co- ácido 

sulfônico) e seus monômeros, aos 90 dias de idade. Segundo eles, esta característica deveu-

se também à absorção da água pelos polímeros, minorando desta forma a quantidade de 

água disponível para a hidratação do silicato. 

Outros autores como Su, Bijen & Larbi (1991) ao estudarem os efeitos dos 

copolímeros acrilato estireno, acrilato estireno com agente de ligação e do cloreto de 

vinilideno- proprionato de vinila, em argamassas modificadas por polímeros, com relações 

p/c de 8%, 15%, 20% e 25%, em volume, observaram que polímeros acrílicos retardam 

significativamente as reações de hidratação do cimento Portland e o cloreto de vinilideno- 

proprionato de vinila tendeu a acelerá-la. As possíveis causas do retardo na hidratação das 

argamassas foram atribuídas pelos autores à interação física, devido ao envolvimento das 

partículas poliméricas nos grãos anidros e também às interações químicas propiciada pela 

reação entre os íons Ca
2+

, existentes na solução dos poros, com o grupo ácido livre dos 

polímeros acrílicos estudados, prejudicando a nucleação do hidróxido de cálcio e da 

etringita. 

Dingley, apud Su, Bijen & Larbi (1991) constataram em seu estudo que a taxa 

de hidratação das pastas modificadas, passados alguns dias, não foi muito menor do que a 

pasta não modificada. Neste caso foram analisadas pastas modificadas pelo polímero 

(butadieno-co-estireno) com relação a/c de 0,3 e relações p/c de 0%-30%, em volume.  

Assim, Su, Bijen & Larbi (1991) atribuíram os retardos constatados em seu trabalho, 

principalmente após 7 dias de hidratação, à evaporação da água na pasta durante o período 

de cura. Com as condições de cura de 20°C e UR de 60%, a evaporação da água ocorre 

mais rapidamente do que na sala com névoa, desta forma existe uma quantidade de água 

insuficiente para a hidratação posterior. 
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O retardo na formação da fase C-S-H, até mesmo nas pastas modificadas pelo 

polímero (butadieno-co-acrilato-co-estireno) com baixa relação p/c (8%), foi constatado 

nos instantes iniciais da mistura (até 4 horas), esta formação foi analisada através da 

MEVA. No caso das pastas com relação p/c de 25%, este retardo ainda era visível aos 3 

dias de análise (Su et al, 1996).  

Pelo exposto no item 3.3 é consenso na literatura que a maioria dos polímeros 

(de base acrílica e acrílica com estireno, HEC e EVA, entre outros), quando adicionados na 

mistura cimentícia, promovem um efeito de retardo na hidratação. Estes retardos foram 

constatados com base na análise das fases hidróxido de cálcio e fases anidras, analisadas 

por técnicas como: DRX, FTIR e análises térmicas. Esta influência pode ocorrer devido a 

diversos fatores, em resumo: 

 Ação dos surfactantes adicionados à mistura, estes se ligam a água necessária à 

hidratação dos grãos anidros e promovem uma liberação mais lenta da mesma em 

comparação com um sistema sem a modificação polimérica (BEELDENS et al, 

2001.; KNAPEN, 2007); 

 Formação de filmes poliméricos que podem cobrir completamente ou 

parcialmente os grãos de cimento em hidratação, sendo a hidratação temporariamente 

ou completamente parada nestes locais (SU et al, 1996.; BEELDENS & VAN 

GEMERT, 1999.; BEELDENS et al, 2005); 

 Dificuldade de difusão da água pela microestrutura das pastas modificadas 

pelos polímeros, devido ao preenchimento dos espaços vazios da pasta cimentícia 

pela cadeia polimérica (ROCCO et al, s.d); 

 Higroscopicidade existente em alguns tipos de polímeros, como por exemplo, 

àqueles com grupos sulfonatos (BEN-DOR, HEITNER-WIRGUIN & DIAB, 1985) 

 Reação química entre o grupo ester do polímero com íons de Ca
2+

 do cimento, 

reduzindo a quantidade cálcio necessária para a formação do hidróxido de cálcio e da 

etringita (SU, BIJEN & LARBI, 1991.; SILVA, 2001.; GOMES, FERREIRA & 

FERNANDES, 2005);  

 Modificação da viscosidade da fase aquosa. Neste caso, a mobilidade da água e 

transporte dos íons são reduzidos, tornando a reação de hidratação mais lenta e 

alterando os tempos de pega e endurecimento. O retardo da hidratação foi observado 

em estudo microestrutural, desenvolvido por Silva (2001), em pastas modificadas 
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pelo polímero celulósico do tipo HEC (hidroxi- etil-celulose), com relação p/c de 

0,5% e 1,0%, em massa. 

 

Com relação às fases aluminatos, autores como Larbi & Bijen (1990) e Afridi 

et al (1994) tecem algumas considerações.  

Afridi et al (1994) apontam a diminuição da taxa de transformação do C3A em 

etringita, nos primeiros momentos da hidratação, como fator que influencia no retardo da 

cinética de hidratação, provavelmente, devido à influência dos mesmos sobre a 

disponibilidade dos íons SO4
2-

 na solução aquosa. Tal mudança pode promover uma 

alteração nos fatores cinéticos e termodinâmicos com efeito resultante na solubilidade e 

razão de dissolução do sulfato, afetando por fim, o crescimento do cristal da fase AFt. 

Porém, os autores apenas analisaram a morfologia da fase etringita, por MEV, aos 7 dias 

de idade. 

As diferenças na composição química da solução dos poros de pastas puras de 

cimento e de pastas modificadas pelos polímeros acrilato estireno, acrilato estireno com 

agente de ligação, com relação p/c variando entre 5% e 15% (em volume) e relação a/c de 

0,45 foram relatadas no estudo desenvolvido por Larbi & Bijen (1990). As modificações 

constatadas foram associadas ao retardo na formação das fases aluminatos. Segundo os 

autores, logo após a mistura do cimento com a água foi observada na pasta modificada uma 

maior concentração de Ca
2+

 que reduziu acentuadamente após 4h até a idade de 3 dias, 

ocorrendo o inverso para a pasta de pura. Ao mesmo tempo, uma maior concentração de 

íons SO4
2- 

e OH
- 
foi constatada nas pastas modificadas, aumentando conforme o maior teor 

de polímero empregado. Estes dois fatores (menor concentração de Ca
2+

 e maior 

concentração de SO4
2-

 e OH
-
) estão relacionados ao retardo ou até o impedimento na 

formação da etringita e CH.  De acordo com estes autores, é na fase líquida que ocorrem a 

maioria das reações entre o polímero e o cimento.  

Chandra e Flodin (1987) relacionaram, a partir da revisão da literatura, a 

influência dos materiais orgânicos na hidratação do C3A e concluíram que estes podem 

formar componentes interlamelares nas redes do C4AH13 que podem prevenir a sua 

transformação para C3AH6. Porém, a estrutura química do componente orgânico tem um 

efeito substancial nesta reação. Os autores também citam interações entre o aluminato 

tricálcico (C3A), aluminatos de cálcio hidratado e sulfoaluminatos de cálcio com 

retardadores derivados do ácido hidrocarboxílico; Segundo eles, as fases aluminatos 
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podem adsorver o ácido salicílico do meio aquoso, e, no caso do C3A, um complexo 

amorfo composto pelo ácido e o Al
3+

 pode ser formado, retardando a hidratação desta fase. 

Wang, Li & Wang (2006) a partir da técnica de DRX quantificaram e 

compararam as espécies C4AF, C4AH13 e etringita, em pastas modificadas com SBR, com 

relação a/c de 0,4 e diferentes relações p/c (0% - 20%) e condições de cura. Segundo os 

autores, o SBR proporcionou uma reação entre o aluminato cálcico com o gesso e então 

melhorou a formação e estabilidade da etringita, mas restringiu a formação do C4AH13, 

principalmente quando altos teores do polímero foram empregados. No caso do C4AF, para 

teor de polímero maior que 10%, os autores observaram um retardo na hidratação desta 

fase em relação à pasta de referência. 

Alguns autores como Rottstegge et al (2005, 2006) estudaram a partir da 

técnica de 
27 

Al RMN a influência de látices poliméricos em pó (VaveoVa, EVA, etc) e 

aditivos orgânicos (MC, PVAc, ácidos cítricos e tartáricos, poliácido acrílico, 

poliacrilamida, poli-óxido de etileno) na formação da etringita e na sua conversão em 

monossulfoaluminato.  No primeiro estudo, os autores constataram que os componentes 

orgânicos promovem uma redução da taxa monossulfato/etringita na pasta de cimento, esta 

relação foi ainda mais reduzida com a adição do metil celulose. A influência do metil 

celulose e de outros aditivos na relação (monossulfato e outros aluminatos hidratados) / 

(etringita) também foi constatada pelo segundo estudo. 

A alta concentração dos íons sulfatos na solução (SILVA, CINCOTTO & 

ROMAN, 2005) e a adsorção dos polímeros na etringita (ROTTSTEGGE, WILHELM & 

SPIESS, 2006) podem causar um grande retardo na sua conversão em 

monossulfoaluminato.  

 

 

3.4 – MODIFICAÇÕES MORFOLÓGIAS E ESTRUTURAIS DE PASTAS 

MODIFICADAS 

 

As morfologias apresentadas pelas principais fases cimentícias, como por 

exemplo, o Ca(OH)2, a etringita e o monossulfoaluminato, na região da pasta e na região 

dos poros, bem como a morfologia apresentada por produtos formados pela interação 

química entre polímeros e cimento e as alterações promovidas por alguns surfactantes, 
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serão comentadas nesta seção. Poucos comentários são feitos em relação à fase C-S-H, 

pois a mesma é pouco relatada pela literatura. 

 

3.4.1 – Estudos referentes à microestrutura das pastas com a modificação polimérica 

 

Alguns polímeros como: HEC, EVA, VaveoVa, MC, SBR, PAE, utilizados 

como modificadores poliméricos, alteram a morfologia das principais fases formadas na 

região da pasta e na região dos poros, conforme será enfocado a seguir.  

A análise da superfície de ruptura transversal de pastas modificadas pelos 

copolímeros HEC e EVA (na forma de pós redispersíveis), curadas na condição de cura 

seca (T=23ºC e UR=75%), foi realizada por Silva, Cincotto & Roman (2005) através da 

MEV, na idade de 21 dias. Nas pastas com copolímero EVA foram visualizadas, em 

relação à pasta pura, superfícies mais homogêneas e com o aspecto de menor grau de 

hidratação (contornos de grãos mais nítidos, maiores vazios, C-S-H dos tipos I e II, 

parcialmente cobertos pelo filme polimérico). Porém, na pasta com HEC foi visualizada 

uma morfologia indicativa de um maior amadurecimento (menores volumes de vazios e a 

presença de depósitos massivos de CH e C-S-H dos tipos: III - discos ou esferas e IV-

denso). 

A presença de contorno de grãos mais nítidos, segundo Silva, Cincotto & 

Roman (2005), é associada à ação plastificante promovida pelo EVA, que foi favorável a 

dissolução das fases anidras e a formação de inúmeros grãos de Hadley (casca e caroço). A 

presença de material anidro nas pastas com HEC foi atribuído à lenta dissolução das fases 

anidras e precipitação das fases hidratadas, propiciadas pela formação de um hidrogel que 

reduziu a mobilidade iônica na pasta. 

Gomes, Ferreira & Fernandes (2005) ao estudarem pastas de cimento 

modificadas com diversos teores do copolímero VaveoVa, verificaram que a adição dos 

polímeros interferiu significativamente na formação da Portlandita e no aumento 

porosidade da pasta, embora o diâmetro médio dos poros tenha sido menor para as pastas 

modificadas. De acordo com os autores, quanto maior é o teor do polímero adicionado nas 

pastas, menor é a quantidade de Portlandita. Ohama (1987) também comentou em seu 

estudo sobre a redução no diâmetro dos poros com a utilização de látices poliméricos dos 

tipos SBR, PAE e EVA. 
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3.4.1.1 – Estudos referentes à morfologia da fase Ca(OH)2 

 

Em sistemas modificados por polímeros os cristais de CH apresentam uma 

morfologia variada, dependendo do sistema modificador, podendo se apresentar como 

placas hexagonais empilhadas e aglomerados de bastões de seção quadrada e textura lisa 

(EVA e HEC) (Figura 3.7 a e b) (SILVA, 2001), como cristais com planos de clivagem 

definidos ou estruturas massivas (SILVA, ROMAN & GLEIZE, 1999), como pilhas sem 

distorção (VaveoVa), como longas hastes com diferentes texturas (EVA) (AFRIDI et al, 

1990), entre outras formas.  

a) b) 

Figura 3.7 - Morfolologia do hidróxido de cálcio nas pastas com 1% de HEC e 20% de 

EVA. a) placas hexagonais empilhadas b) aglomerados de bastões de seção quadrada. 

(Fonte: SILVA, 2001) 

A morfologia dos cristais de CH apresentada pelas pastas com HEC e EVA 

(Figura 3.7), segundo Silva (2001), é favorecida pelo efeito em conjunto do HEC com o 

EVA, sendo o primeiro o que propicia a presença de água em quantidades suficientes para 

a hidratação do cimento e a formação lenta dos cristais hidratados e o segundo atuando 

como dispersante na mistura, aumentando os espaços vazios entre os grãos de cimento e o 

espaço disponível para o crescimento do cristal. 

A incapacidade dos cristais de CH de suportar as tensões geradas durante a fase 

inicial da hidratação, quando um rearranjo dos hidratos ocorre em um espaço limitado, é o 

que promove a distorção dos cristais de CH formados em argamassas não modificadas. 

(AFRIDI et al, 1990).  A distorção dos cristais de CH não foi observada nas argamassas 

modificadas pelo VaveoVa (em pó), na proporção de 5%, estudada por Afridi et al (1990). 

Segundo eles, em sistemas modificados a capacidade de resistir a estas tensões é muito 

maior. Além disto, os polímeros agem como um agente de ligação entre as camadas 
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empilhadas do CH, melhorando as forças de ligação entre as partículas e produzindo 

melhores estruturas. A formação de cristais de CH, em camadas empilhadas e com 

presença da fase polimérica em seu interior, também foi visualizada em argamassas 

modificadas pelo Metil Celulose (MC), na forma de um polímero solúvel em água 

(KNAPEN, 2007) (Figura 3.8) e em pastas modificadas pelo EVA, na forma de pós 

redispersíveis. (SILVA, CINCOTTO & ROMAN, 2005). 

 

Figura 3.8 - Cristais de CH organizados em camadas com a presença de ligação polimérica 

entre os cristais, em argamassas modificadas com MC (relação p/c de 1%, em massa) 

(Fonte: KNAPEN, 2007). 

 

3.4.2 – Estudos relacionados à morfologia dos produtos formados na região dos poros 

 

As diferentes morfologias apresentadas pelos cristais de Ca(OH)2 na região dos 

poros de argamassas modificadas foram verificadas por Afridi et al (1990). Estas variaram 

de cristais hexagonais espalhados de maneira aleatória, ou arqueados com planos de 

clivagem característicos, observados nas argamassas modificadas pelo VaveoVa, à cristais 

como rosetas, visualizados nas argamassas modificadas pelo VaveoVa e EVA, e como 

lâminas ou euédrico, vistas em argamassas modificadas pelo SBR (Figura 3.9). A 

composição, tipos e teores do polímero, influenciam nas morfologias apresentadas. 
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Figura 3.9 – Cristal Euédrico de CH nos vazios da argamassa modificada pelo SBR, com 

relação p/c de 10%.(Fonte: Afridi et al (1990). 

Segundo Afridi et al (1990), a variação na morfologia dos cristais de CH nas 

argamassas modificadas é decorrente da alteração da relação água-cimento e da presença 

dos filmes poliméricos, que podem afetar automaticamente a mobilidade do Ca(OH)2, 

durante o processo de hidratação e, portanto, a sua saturação na solução dos poros.  

A morfologia da região dos poros observada em pastas de cimento e 

surfactantes a base sulfonato foi estudada por Atahan et al (2008). Nesta região foram 

observadas placas lisas e estruturas fibrosas, atribuídas a produtos como CH e/ou etringita. 

Knapen (2007) também constatou uma morfologia semelhante nos poros de argamassas 

modificadas pelo MC. Segundo Atahan et al (2008), o crescimento do cristal foi favorecido 

pela presença de uma camada de água nesta região propiciada pelos surfactantes utilizados 

na mistura.  

As diferentes morfologias apresentadas nos vazios de ar incorporado em pastas 

dosadas com surfactantes aniônicos, dos tipos: sódio dodecil sulfato (SDS), sódio dodecil 

benzeno sulfonado (SDBS) e oleato de sódio (SO) estudadas por Atahan et al (2008), pela 

MEVA, são apresentadas nas Figuras 3.10 a) e b).  Os produtos formados no interior destes 

poros, aos 7 dias, tornam esta região mais densa (Figura 3.10 a e b).  

A morfologia alterada dos cristais CH, segundo citações de Atahan et al 

(2008), é promovida pelo uso de aditivos na composição das pastas, podendo os sulfatos 

reduzir a razão de aspecto do cristal para menos de 0,5.  
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a) b) 

Figura 3.10 - Vazio de ar incorporado nas pastas na idade de 7 dias. Pastas com SDS a) e 

pastas com SDBS b).(Fonte: Atahan et al, 2008) 

Os vazios de ar em argamassas modificadas pelos polímeros solúveis em água 

dos tipos MC (metil- celulose), PVAA [poli (vinil álcool acetato)] e HEC (hidroxi-etil-

celulose), estudadas por Knapen (2007), também apresentaram produtos cristalinos em sua 

superfície, estes variaram de finas e longas agulhas de etringita à cristais CH com 

diferentes morfologias, dependendo do tipo de polímero utilizado (Figuras 3.11 e 3.12). 

Segundo o autor, a alta capacidade de intumescimento do polímero MC, nas argamassas 

modificadas, cria um ambiente altamente aquoso na região dos poros, propiciando a 

formação de cristais de CH como chapas, paralelas umas as outras e quase sem distorção, 

em alguns casos apresentando uma grande eflorescência. 

  

Figura 3.11 - Vazio de ar incorporado em 

argamassas modificadas por 1% de PVAA. 

Figura 3.12 - Vazio de ar incorporado em 

argamassas modificadas por 1% de MC. 

 

Su et al (1996) também observaram, por MEVA, produtos com morfologia de 

agulhas e placas, no interior dos poros de pastas modificadas por uma dispersão aquosa de 

acrilato de butil-co-estireno. Estes produtos, segundo os autores, são compostos pelo 
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polímero e por produtos de hidratação cristalinos e lisos, contendo cálcio, em maiores 

quantidades, seguidos por silício e oxigênio, apresentando traços de alumínio, sulfato e 

carbono. Visto que, estes produtos não evoluíram com o tempo e não são completamente 

polímeros e nem produtos hidratados, os autores propuseram haver um sinergismo entre os 

componentes: polímero e produtos de reação, durante o desenvolvimento desta fase, 

podendo ser resultado de uma coprecipitação.  

 

3.4.2.1 – Estudos referentes às fases poliméricas e inorgânicas nas pastas estudadas 

 

A partir de técnicas como MEV e MEVA a morfologia dos diferentes produtos 

resultantes de uma interação física (Su et al, 1996) e química (SILVA, 2001.; SINGH & 

SINGH, 2006) nos sistemas cimentícios modificados,puderam ser constatadas. 

A interação física entre o polímero e o cimento em pastas modificadas pelo 

poli (acrilato de butil-co-estireno) foi observada por Su et al (1996). Os autores analisaram 

os produtos formados em estágios iniciais da hidratação (após a mistura até a idade de 3 

dias). A partir da MEVA os autores visualizaram a adsorção dos polímeros nos grãos de 

cimento e a dispersão do polímero remanescente na água do poro, estes formaram filmes 

poliméricos após evaporação e hidratação das pastas. Nas pastas modificadas com 8% e 

15%, nas idades entre 1 e 3 dias, houve o crescimento dos produtos da reação que 

impulsionaram o filme polimérico e eventualmente penetraram neste.  

Na pasta modificada por poli (estireno alt ácido maleico), com relação de 

p/c=20% (em massa), analisada na idade de 1 dia, Singh & Singh (2006) observaram 

grandes cristais misturados intimamente entre si e atribuíram à formação dos mesmos a um 

produto resultante da interação entre o polímero e o cimento, associado ao carboxilato de 

cálcio. Segundo os autores, estes cristais certamente não são Ca(OH)2 e nem etringita, pois 

os dados do padrão de DRX não deram linhas correspondentes a estas fases. Esta análise, 

no entanto, é duvidosa, pois o processo de produção das amostras para a análise de DRX, 

bem como a sensibilidade do equipamento podem ter mascarado a formação destas fases. 

A morfologia diferenciada dos cristais existentes em pastas com EVA 

estudadas por Silva (2001), através da MEV, foi atribuída a um produto formado por uma 

interação química no compósito. Estes cristais são compostos principalmente de Ca e 

apresentam uma morfologia porosa. A autora associou a morfologia porosa ao 
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desprendimento de gases das partículas de hidróxido de cálcio, formados na presença do 

EVA. Este produto evidencia uma interação química entre os ânions acetato CH3COO
-
, 

liberados a partir da hidrólise alcalina do polímero, com íons de Ca 
2+

 presentes na solução 

dos poros das pastas de cimento, resultando no acetato de cálcio e o poli (álcool vinílico), 

que se decompõe de acordo com as Equações 3.1 e 3.2, descritas por Sasaoka et al (1998) 

 

 ~∆ 380 °- 400°C  

Ca (CH3COO)2  CH3COCH3 + CaCO3                                        Equação 3.1 

CaCO3  CaO + CO2                                                                 Equação 3.2 

 

Gomes, Ferreira & Fernandes (2005) estudaram a interação entre o copolímero 

VaveoVa e o cimento, em pastas hidratadas, e verificaram uma menor extensão da 

interação constatada por Silva (2001). Segundo os autores, esta interação é reduzida devido 

à baixa degeneração do copolímero de base VeoVa no meio alcalino. Nas pastas 

modificadas com 10% do copolímero, a formação de filmes no interior da matriz 

cimentícia foi observada, reforçando a teoria de formação de duas matrizes independentes, 

sendo uma orgânica e outra inorgânica. 

 

3.4.2.2 – Estudos referentes às fases aluminato 

 

Com relação à morfologia apresentada pelo cristal da fase etringita em 

argamassas modificadas por polímeros, as informações que se tem são muito poucas. De 

acordo com Afridi et al (1994), o estudo destes cristais em argamassas modificadas por 

polímeros é importante para explicação do comportamento de retardo da pega. 

Afridi et al (1994) analisaram a morfologia de 6 argamassas modificadas por 

polímeros, na idade de 7 dias, através da MEV.  Os modificadores poliméricos utilizados 

foram 4 emulsões em pó (VaveoVa - 20%, EVA I - 5%, EVA I e III - 10%) e uma 

dispersão aquosa do tipo SBR, com relação p/c de 15%. Por esta análise os autores 

constataram que os cristais da fase etringita (AFt) encontrados nas argamassas modificadas 

apresentaram uma seção mais grossa, com estruturas como hastes alongadas irradiadas a 

partir dos produtos de hidratação, sendo as modificações cimentícias em pó as que 

produziram cristais AFt mais grossos. Com relação ao comprimento, a formação dos 
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maiores cristais foi favorecida pelas argamassas modificadas pelo VaveoVa (20%) e os 

menores cristais pela dispersão aquosa SBR (15%).  

Segundo Afridi et al (1994), estas modificações morfológicas ocorrem devido à 

alteração da taxa de conversão do C3A, nos primeiros minutos da hidratação, devido ao 

diferente fornecimento do sulfato para a solução nos sistemas modificados. Esta 

modificação pode causar alterações nos fatores cinéticos e termodinâmicos, com efeito 

resultante na solubilidade e taxa de dissolução das substâncias com sulfato, e por fim afetar 

o crescimento dos cristais da fase AFt.  

A morfologia dos cristais de etringita formados em pastas modificadas pelo 

copolímero HEC e EVA também foi analisada por Silva, Cincotto & Roman (2005). Nas 

pastas puras e na pasta com o HEC foram observados cristais aciculares de pequena seção 

transversal, em relação ao comprimento, diferentemente da morfologia hexagonal, 

observadas no interior dos grãos de Hadley das pastas com EVA.  Neste estudo foi 

verificado a formação de finas placas de monossulfoaluminato de cálcio hidratado no 

interior dos grãos de Hadley das pastas com EVA e da pasta com HEC, principalmente 

quando maiores teores de polímeros foram utilizados. 

De acordo com Larbi & Bijen (1990) a alta concentração relativa dos íons 

sulfatos na solução dos poros e a eventual adsorção do polímero na etringita podem causar 

um grande retardo na sua conversão em monossulfoaluminato. A etringita bem cristalizada 

no interior dos grãos de Hadley nas pastas com EVA, estudadas por Silva, Cincotto e 

Roman (2005), são indicativas da formação lenta da etringita. 

 

3.4.3 – Estudos relacionados à formação de filmes e influência nas propriedades nos 

estados fresco e endurecido 

 

Alguns estudos vêm sendo orientados para compreender a natureza de ligação 

dos hidratos no compósito polímero e cimento, podendo assim, associar esta característica 

com as propriedades mecânicas desenvolvidas. Entre estes são destacados os trabalhos de 

Sakai & Sugita (1995), Afridi et al (2003), Beeldens et al (2005), Beeldens et al (2001). 

A MEV foi utilizada por Afridi et al (2003) com o objetivo de verificar e 

comparar a coalescência das partículas poliméricas em argamassas modificadas por 

polímeros. Neste estudo, os modificadores poliméricos utilizados foram os pós 

redispersíveis-PPMMs [VaveoVa e EVA] e dispersões aquosas APMMs (EVA e SBR). As 
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análises foram realizadas após 28 dias de cura e após a exposição das mesmas ao ataque 

ácido (3% de ácido hidroclorídrico e 55% de ácido hidrofluorídrico, em vários intervalos 

de tempo, e por um período máximo de 5h). Após o ataque ácido, os autores constataram 

na argamassa não modificada uma fraca união entre os constituintes (hidratos cimenticios e 

grãos de areia) (Figura 3.13) ao contrário do observado nas argamassas modificadas 

PPMMs e APMMs (Figura 3.14).  

O entrelaçamento dos filmes poliméricos nos grãos de areia e nos produtos 

hidratados produzindo uma estrutura monolítica que responde pelas melhores 

características mecânicas e de durabilidade foi constatado nas argamassas modificadas. 

Entretanto, uma mais fraca coalescência das partículas poliméricas ou desenvolvimento de 

filmes com qualidade inferior foi observado nas argamassas PPMMs, sendo estes filmes 

melhorados quando a relação p/c utilizada foi maior que 10%.  

 

  

Figura 3.13 –Argamassa não-modificada, 

submetida ao ataque com HCl após 1 h.  Os 

componentes da argamassa encontram-se 

separados um do outro, mostrando pouca 

aderência entre si devido à ausência do filme 

polimérico.  

Figura 3.14 – Argamassa modificada com 

SBR (20%), após 5h de ataque com HCl e  

3h de ataque com o HF. Os filmes 

poliméricos apresentam-se com estrutura 

como malha, com hidratos cimentíceos 

aderidos ao mesmo. 

 

O aspecto dos filmes poliméricos formados em argamassas modificadas pelo 

poli (estireno-co-ester acrílico) (SAE), com diferentes relações p/c (5%, 10% e 20%) (em 

massa), após o ataque químico, foi analisado por Beeldens et al (2005) através da MEV.  

Os autores observaram a formação de filmes poliméricos contínuos, distribuídos 

homogeneamente em toda a pasta e sobre a superfície dos agregados, quando relações p/c 
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maiores que 5% foram adotadas. Em teores menores (5%) a formação do filme polimérico 

ocorre preferencialmente na zona de transição entre pasta e agregado e apresentaram 

pequenas continuidades e poucos pontos de ligações. Segundo os autores, neste caso, as 

partículas poliméricas agem mais como um aditivo e não tem grande influência sobre as 

propriedades de resistência e durabilidade.  

No estudo desenvolvido por Beeldens et al (2001) foi observado a formação de 

um filme polimérico na zona de transição entre pasta e agregado, após a submisão das 

argamassas a uma solução de HCl, por 5 horas. As argamassas modificadas com emulsões 

de base poli (estireno-co-acrílico) (SA) e poli (butadieno co-estireno carboxilado) (SB), 

poliacrílico (PA), com teor p/c de 10%, foram analisadas neste estudo. As diferenças na 

porosidade foram claramente visíveis nestas zonas e repercutiram na resistência à 

compressão das argamassas. 

Sakai & Sugita (1995) estudaram as alterações na morfologia das pastas de 

cimento sobre a influência dos polímeros (EVA – em pó e emulsão) e correlacionaram as 

mesmas com as propriedades de resistência, obtidas em corpos-de-prova de argamassas. A 

microestrutura foi observada imediatamente após a mistura, com a utilização da técnica de 

microscopia eletrônica de varredura com criogênia. Os autores constataram que, quando 

uma emulsão polimérica ou um polímero em pó são misturados ao cimento, as partículas 

esféricas do polímero preenchem independentemente as partículas do cimento e os 

produtos hidratados, que se juntam em torno das partículas do polímero. Assim, um reforço 

é promovido na matriz cimentícia, aumentando a resistência na flexão e da aderência entre 

os produtos (pasta e agregado). 

O mecanismo de formação do filme polimérico em argamassa modificadas 

pelo copolímero SAE, no decorrer da hidratação e em relação aos tipos de cura, foi 

estudado por Beeldens e Van Gemert (1999), através das análises de resistência à 

compressão e a tração. Segundo os autores, na idade de 7 dias e na condição de cura seca, 

há um aumento da resistência à flexão da argamassa modificada em relação à argamassa 

padrão. Porém, quando a relação p/c é aumentada há uma diminuição da resistência à 

compressão que é associada ao retardo na hidratação. Estes resultados apontam para a 

existência de um filme polimérico, ou uma interação entre o polímero e o cimento, 

principalmente nas amostras submetidas à cura seca, já na fase inicial de cura. 

Pelo estudo acima citado, Beeldens & Van Gemert (1999) concluíram que a 

resistência à flexão das argamassas não foi comprometida pelo efeito do retardo da 
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hidratação e foi compensada pela formação do filme polimérico. Ao longo do tempo, a 

resistência à flexão da argamassa modificada foi estabilizada com o emprego do teor p/c de 

15%. 

Pelo exposto, o que se conclui é que uma das influências das modificações 

poliméricas em argamassas e concreto é o reforço na zona de transição entre pasta e 

agregado, primeiro por propiciarem uma maior aderência entre a pasta e o agregado e 

depois por diminuírem a porosidade nesta região. De acordo com Mehta & Monteiro 

(1994), a zona de transição é tida como uma fase limite na resistência no concreto, 

caracterizada pela grande porosidade e grande quantidade de cristais orientados. Além 

disto, a formação de uma fase comatriz (fase cimentícia interpenetrada pela fase 

polimérica) também melhora as propriedades da pasta.  

No entanto, a formação dos filmes ou membranas poliméricas que envolvem 

parcialmente ou completamente os grãos de cimento anidro ou em hidratação impede o 

desenvolvimento da resistência à compressão em idades iniciais, devido ao retardo na 

reação de hidratação. Logo, as relações p/c devem ser ajustadas e condições de cura ideais 

devem ser promovidas para que melhores resistências mecânicas sejam alcançadas pelo 

material compósito.  

 

3.5 – ESTUDOS RELACIONADOS À APLICAÇÃO DA RMN PARA 

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE PASTAS MODIFICADAS POR 

POLÍMEROS 

 

O acompanhamento do progresso da hidratação e do endurecimento do cimento 

com adição de produtos orgânicos e inorgânicos através de técnicas avançadas de RMN, no 

estado sólido, vem tomando destaque nos últimos tempos.  

A partir da técnica de RMN, no estado sólido, aplicada aos núcleos de 
13

C, 
29

Si 

e 
27

Al, Rottstegge et al (2005) puderam verificar uma possível hidrólise dos polímeros 

empregados, bem como, a condensação da cadeia de silicato e o desenvolvimento das fases 

aluminatos (etringita e monossulfato), respectivamente. Neste estudo, os autores avaliaram 

argamassas de cimento modificadas por diferentes látices poliméricos [EVA, VaveoVa, 

poli (cloreto de vinila etileno laurato de vinila)], todas as dispersões em pó foram 

estabilizadas pelo poli (álcool vinílico) hidrolisado a 88%.  
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Pela análise do perfil espectral obtido pela RMN 
13

C CPMAS os autores, acima 

citados, não observaram a ocorrência de hidrólise do copolímero EVA na argamassa com 

22% (em massa) de etileno após 14 dias de hidratação; no entanto, em uma outra 

argamassa com teor de etileno reduzido em cerca de 9%, em relação à argamassa anterior, 

analisado na idade de 30 dias, a mesma foi constatada.  A decomposição das dispersões de 

PVAc puro no meio cimentício é conhecida e resulta em Ca(CH3CO2)2 e PVA, como 

comentado por Silva (2001), esta interação pode promover um retardo nas reações de pega, 

como visto anteriormente.  

A análise da influência do poli (acetato de vinila co álcool vinílico) e metil 

celulose em relação às fases aluminato formadas também foi verificada por Rottstegge et al 

(2005), por RMN 
27

Al MAS. Pela comparação da intensidade espectral em 13,2 ppm e 9,8 

ppm, referentes às fases etringita e monossulfato, os autores verificaram que este 

copolímero promoveu um aumento da relação etringita /monossulfato após 2 meses de 

hidratação, em relação à argamassa pura. Esta relação foi ainda maior quando o MC ou 

quando o látex a base de cloreto de vinila puro foram adicionados à mistura. Na análise dos 

espectros das fases silicato de cálcio por RMN 
29 

Si CPMAS foi visualizado uma fraca 

influência dos aditivos orgânicos (combinados), sendo, portanto, não comentadas neste 

trabalho. 

Em outro estudo desenvolvido por Rottstegge, Wilhelm & Spiess (2006) foi 

possível analisar as modificações cimentícias, em escala nanométrica, com vários 

polímeros orgânicos, entre estes: o metil celulose (MC), o poli (álcool vinílico-co-acetato 

de vinila), o poli (óxido de etileno), o poli (ácido acético) e poliacrilamida, adicionados ao 

cimento em pequenas dosagens (<0,5%, em massa). Neste caso, técnicas avançadas, como: 

1D MAS, 2D Exchange e 2D double quantum NMR foram utilizadas pelos autores, sendo 

possível se prever a mobilização e conseqüente adsorção ou incorporação dos componentes 

orgânicos aos componentes inorgânicos da pasta. 

Rottstegge, Wilhelm & Spiess (2006) também verificaram a influência na 

cristalização e hidratação de fases C-S-H e fases aluminatos cálcicas, pelas técnicas de 

RMN aplicada aos núcleos de 
29

Si e 
27

Al. As principais modificações estruturais foram 

observadas nas pastas com o ácido cítrico e ácido tartárico, estes suprimiram a 

condensação dos silicatos e influenciaram fortemente na formação das fases aluminatos 

hidratadas. As principais mudanças espectrais observadas nas pastas estudadas foram 

referentes às fases aluminatos (aumento da relação etringita/monossulfato). 
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A hidratação e o desenvolvimento microestrutural das fases silicato e 

aluminato em pastas de cimento modificadas por um látex de base SBR, com relação a/c de 

0,4 e p/c de 0-20%, foram investigadas e confrontadas por Wang, Li & Wang (2006) por 

meio da técnica de RMN aplicada aos núcleos de 
27

Al e 
29

Si, nas idades de 3 e 28 dias. As 

modificações estruturais dos Al
3+

 com coordenação tetraédrica e octaédrica foram 

analisadas por RMN 
27

Al e as transformações das fases anidras (C3S e C2S) e C-S-H por 

RMN 
29

Si. 

Pela análise das pastas por RMN 
29

Al os autores, acima citados, constataram na 

idade de 3 dias uma maior intensidade espectral referente a fase aluminato octaédrica 

(fases aluminatos hidratadas) em relação a fase tetraédrica; bem como, um ambiente 

estrutural diversificado, representado pelo alargamento do pico referente a fase octaédrica 

(-8ppm). Aos 28 dias, porém, uma maior simetria do meio estrutural foi constatada. Nesta 

idade, na pasta com relação p/c igual a 20% foi constatada uma modificação estrutural da 

fase octaédrica, neste caso houve a separação do pico em -8ppm e o surgimento de um 

novo pico simétrico em -3ppm, que foi atribuído a uma fase octaédrica separada da 

estrutura da rede do C-S-H e distribuída independentemente para fora da mesma. Este 

estudo constatou uma modificação estrutural do Al
3+

 quando teores de polímero maiores 

que 15% foram empregados nas pastas estudadas. 

Com relação à fase silicato verificadas por RMN 
29

Si, Wang, Li & Wang 

(2006) concluíram que, aos 28 dias, houve uma redução dos sítios Q
0
 (em -67ppm, 

referente à fase anidra), fortalecimento da intensidade dos sítios Q
1 

(em -75ppm, referente 

ao C-S-H)
 
e surgimento dos sítios Q

2 
(-81ppm, referente ao C-S-H), indicando a presença 

de uma estrutura do silicato mais polimerizada.  Também observaram que, quando a 

relação p/c utilizada foi maior que 12% os picos de absorção dos sítios Q
1 

e Q
2 

enfraqueceram, indicando que a polimerização do tetraedro [SiO4]
4-

 no C-S-H gel foi 

afetada e seu grau de polimerização foi reduzido. 

 

3.6 – CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

A influência da modificação polimérica na estrutura de argamassas e concretos 

é múltipla. Os filmes poliméricos se ligam às microfissuras existentes, reforçando estes 

pontos frágeis, melhoram a aderência entre a pasta e agregado, aumentando as 
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propriedades de resistência à tração e flexão, envolvem as regiões dos poros e da pasta, 

reduzindo a permeabilidade e penetração de íons agressivos como Cl
-
, CO2 e modifica a 

morfologia dos hidratos formados. (RILEY & RAZL, 1974.; OHAMA, 1987.; OHAMA & 

RAMANCHANDRAN, 1995.; AFRIDI et al, 1995.; BEELDENS & VAN GEMERT, 

1999.; BEELDENS et al, 2001.; VAN GEMERT et al, 2004). O efeito da modificação 

polimérica é o retardo na reação de hidratação e a redução da resistência à compressão em 

idades iniciais. 

O retardo da hidratação é atribuído a uma mais forte ligação da água pelos 

surfactantes, em relação à mistura não modificada, e pela formação dos filmes poliméricos 

que poderão cobrir completamente ou parcialmente os grãos de cimento em hidratação. 

(BEELDENS & VAN GEMERT, 1999.; BEELDENS et al, 2005). 

Com relação às características morfológicas dos produtos formados, a fase 

Ca(OH)2 é uma das principais fases comentadas, pois é na qual as principais mudanças são 

constatadas e variam de acordo com os tipos, teores e composição do polímero.  Esta fase, 

normalmente se apresenta como cristais empilhados, onde os filmes poliméricos podem 

agir como colas, no interior dos mesmos, vindo a favorecer as propriedades finais da pasta 

sob uma determinada situação de tensão (AFRIDI et al, 1990). Na região dos poros, além 

dos cristais de CH com diferentes morfologias: placas, flocos e /ou acículas (AFRIDI et al, 

1990.; KNAPEN, 2007.; ATAHAN, 2008), podem ainda surgir fases ricas em cálcio com 

estrutura interna porosa, como observado por Silva (2001) em pastas modificadas pelo 

EVA. Este produto, segundo a autora, foi atribuído a decomposição de um produto 

resultante da interação química entre cimento e polímero.  

Análises mais atuais como a técnica de RMN tem tornado possível a 

observação da polimerização da cadeia de silicato, presente no C-S-H, com o decorrer da 

hidratação e com a adição de aditivos orgânicos e modificadores poliméricos. Além desta 

fase, esta análise também tem tornado possível a visualização das fases aluminatos, bem 

como a interação entre a fase orgânica e inorgânica. (ROTTSTEGGE, WILHELM & 

SPIESS, 2006.; ROTTSTEGGE et al, 2005, WANG, Li, WANG, 2006). 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROGRAMA EXPERIMENTAL - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O programa experimental desenvolvido teve por finalidade verificar as 

alterações microestruturais de pastas de cimento modificadas por duas emulsões 

comerciais, desde instantes iniciais da mistura (tempo de pega) até idades mais avançadas 

(28 dias). Bem como, confrontar estas características às propriedades mecânicas e de 

durabilidade das pastas. 

Para isto, a dosagem dos materiais atendeu as orientações da literatura que 

especifica os teores do polímero, as relações água/cimento (a/c) e as condições de cura, 

mais satisfatórios para se atingir boas características mecânicas do material cimentício. 

Para uma análise comparativa, as piores condições também foram testadas.  

Os ensaios escolhidos para a caracterização das pastas visaram obter subsídios 

para o entendimento do mecanismo de interação entre o polímero e o cimento na matriz 

cimentícia, como estas interações influenciam a hidratação dos produtos cimentícios e no 

desenvolvimento da microestrutura dos hidratos formados, principalmente em relação à 

fase C-S-H. 

 

4.1 - VARIÁVEIS DO TRABALHO EXPERIMENTAL 

 

Constituem-se variáveis independentes do trabalho experimental: 

 Tipos de pastas: Foram moldadas 7 pastas em laboratório, sendo uma de 

referência (REF), à base cimento Portland e água, e outras 6 modificadas por dois 

tipos de emulsões poliméricas; 

 Tipos de emulsões utilizadas: uma a base de um polímero acrílico (PE) e outra 

de base de um copolímero acrílico-estireno (PAe); 

 Teor do polímero (em relação à massa do cimento): 5%, 15% e 25%; 

 Relação a/c 0,35 
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 Tipo de cura: cura úmida e cura mista; 

 Idades de ensaio: 1, 3 e 28 dias. 

 

O esquema representado na Figura 4.1 mostra a disposição geral do 

experimento no que concerne às variáveis adotadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Esquema de apresentação das variáveis do trabalho experimental. 

 

 

4.2 - MATERIAIS 

 

As pastas estudadas foram classificadas segundo os grupos apresentados no 

esquema (Figura 4.1). As relações polímero/cimento (p/c) adotadas foram três: uma 

mínima de 5%, uma ótima de 15% e uma alta de 25%, adicionadas em relação à massa do 

cimento, e tomadas como base após a revisão da literatura exposta no capítulo III. Estes 

teores tem influência na formação do filme polimérico, interagindo positivamente (5 e 

15%) ou negativamente (25%) nas propriedades da pasta.  

TIPOS DE PASTAS 

Preparo das pastas
 

PAe + cimento - PE + cimento 

Pastas E 

5%, 15% e 25% 

Pastas A 

5%,15% e 25% 

REF 

Cimento e água 

Cura 

úmida 

Cura 

mista 

Cura 

úmida 

Cura 

mista 

Cura 

úmida 

Cura 

mista 
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4.2.1 – Características dos materiais empregados para confecção das pastas  

 

4.2.1.1 – Cimento 

 

O cimento utilizado foi o cimento Portland composto (CP II-F 32), contendo 

até 15% de filler calcário e classe de resistência 32 MPa.  As especificações físicas e 

químicas do cimento encontram-se no Quadro 4.1.  A composição química do cimento foi 

obtida por fluorescência de raios X, em equipamento X-Ray Spectrometer, modelo 

Shimadzu (EDX 720), e foi expressa em óxidos percentuais. A perda ao fogo foi obtida 

pela análise DTG, conforme procedimento e aparelho detalhados na seção 4.4.2.1(a). 

Optou-se pelo emprego deste cimento por ser um material distribuído em nossa 

região e não apresentar adições minerais pozolânicas, que consomem o hidróxido de cálcio 

(CH) e dificultaria a análise do desenvolvimento da fase CH.  

Quadro 4.1 –Análises física e química do cimento  

Característica 

Física 

Finura resíduo na peneira de 75μm (%) (NBR 11579/1991) * 3,1 

Área específica (m
2
/Kg) 3418 

Início e fim de pega (h:min) * (NBR/NM65/03). Água Consist. normal (0,3) 3:36 – 5:06 

Resistência à compressão (NBR 7215/96) * 

1 dia (MPa) 

3 dias (MPa) 

28 dias (MPa) 

 

27,8 

34,0 

41,3 

Análise 

Química (%) 

Óxido de cálcio total CaO ** 68,56 

Óxido de cálcio livre CaO * 1,22 

Dióxido de silício total SiO2** 15,89 

Óxido de ferro Fe2O3** 3,14 

Óxido de alumínio Al2O3** 4,73 

Óxido de alumínio MgO** 1,54 

Óxido de potássio K2O** 1,64 

Equivalente alcalino em Na2O (0,658 x K2O%+Na2O)* 1,10 

Anidrido Sulfúrico (SO3) ** 4 

Perda ao Fogo (PF)*** 6,22 

Resíduo Insolúvel (RI)* 1,20 

* Dados informados pelo fabricante 

**Análise por fluorescência por raios X 

***Análise térmica 
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Para a caracterização das fases presentes no cimento anidro as técnicas de 

FTIR, DRX e TGA foram utilizadas, conforme metodologias descritas na seção 4.4.2. A 

Figura 4.2 mostra o espectro de FTIR do cimento.  

No espectro foram observadas bandas referentes aos grupos presentes nas fases 

anidras (C3S, C2S, C3A, fases sulfáticas e CaCO3) e nas fases hidratadas (CH). Embora 

todo o cuidado tenha sido tomado com relação ao acondicionamento do material, não foi 

possível evitar a formação do hidrato CH devido à absorção da umidade do ambiente pelo 

cimento. As bandas características das principais vibrações dos grupos existentes nas fases 

anidras e hidratadas do cimento são detalhadas na Tabela 4.1. 
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Figura 4.2 – Espectro de abosorção na região do infravermelho do cimento (CP II-F).  

 

Tabela 4.1 – Bandas obtidas pela FTIR e respectivas vibrações dos principais grupos integrantes 

das fases relacionadas. 

N. de 

onda 

(cm
-1

) 

Vibração Tipo de 

ligação 

Fase Fontes 

3643  O-H Ca(OH)2 MOLLAH ET AL (1998), JANOTKA 

ET AL, (1996). 

3613  S-O CaSO4.0,5H2O HUGHES ET AL (1995), DOMÉNECH 

CARBÉ ET AL, 1997 
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Continuação tabela 4.1 

N. de 

onda 

(cm
-1

) 

Vibração Tipo de 

ligação 

Fase Autores 

3554  O-H CaSO4.0,5H2O 

CaSO4.2H2O 

HUGHES ET AL (1995); DOMÉNECH 

CARBÉ ET AL(1997) 

3405  O-H CaSO4.2H2O HUGHES ET AL (1995); 

3315  O-H K2Ca(SO4)2.H2O HUGHES ET AL (1995) 

2984  C-O CaCO3 -Filler calcário HUGHES ET AL (1995), Ylmén et 

al(2009) 

2876  C-O CaCO3 -Filler calcário HUGHES ET AL (1995), YLMÉN et 

al(2009) 

2515  C-O CaCO3 –filler calcário HUGHES et al (1995), MANSUR et al, 

(2007). 

1799 overtone C-O CaCO3 – filler calcário HUGHES et al, 1995; MANSUR et al, 

(2007), YLMÉN et al (2009) 

1680  O-H K2Ca(SO4)2.H2O 

CaSO4.2H2O 

HUGHES et al (1995); 

DOMÉNECH CARBÉ et al (1997) 

1620  O-H CaSO4.0,5H2O 

CaSO4.2H2O 

HUGHES et al (1995); 

DOMÉNECH CARBÉ et al (1997);  

1428 3 C-O Calcita - CaCO3 JANOTKA et al (1996).; MOLLAH et al 

(1998) 

1193 3  S-O K2Ca(SO4)2.H2O HUGHES et al (1995); 

1137 3  S-O K2Ca(SO4)2.H2O HUGHES et al (1995); 

1124 3 S-O CaSO4.2H2O 

CaSO4.1/2H2O 

HUGHES et al (1995); 

1100 3 S-O CaSO4.1/2H2O HUGHES et al (1995); 

1000 3 S-O CaSO4.2H2O 

K2Ca(SO4)2.H2O 

HUGHES et al (1995); 

923 3 Si-O C3S TAYLOR (1990).; MOLLAH et al 

(1998).; SILVA, ROMAN & GLEIZE 

(2002).;  

874 2 C-O 

Al-O, 

Si-O 

Calcita 

C3A 

C2S 

C3S 

MOLLAH et al (1998), 

HUGHES et al (1995) 

JANOTKA et al (1996),  

TAYLOR (1990) 

846 2 C-O 

Si-O 

Calcita 

C2S 

HUGHES et al (1995) 
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Continuação tabela 4.1 

N. de 

onda 

(cm
-1

) 

Vibração Tipo de 

ligação 

Fase Autores 

760  Al-O C3A TAYLOR (1990); HUGHES et al (1995) 

713 4 C-O Calcita HUGHES et al, (1995) 

JANOTKA et al (1996). 

673 4 S-O CaSO4.2H2O HUGHES ET AL (1995); DOMÉNECH 

CARBÉ et al (1997) 

657 4 S-O K2Ca(SO4)2.H2O 

CaSO4.1/2H2O 

HUGHES et al (1995);  

645 4 S-O K2Ca(SO4)2.H2O HUGHES et al (1995) 

600 4 S-O CaSO4.1/2H2O HUGHES ET AL (1995) 

522 4 Si-O 

Al-O 

 

C3S  

C2S 

C3A 

TAYLOR (1990); HUGHES et al (1995); 

MOLLAH et al (2000) 

460 2  Si-O 

Al-O 

 

C3S  

C2S 

C3A 

MOLLAH et al (1998) 

TAYLOR (1990); 

 

425 1 Si-O C2S GASTALDI et al (2007) 

1- vibração de estiramento simétrico 2 – vibração de deformação no plano 3 – vibração de 

estiramento assimétrico; 4 vibração de deformação fora do plano;  - deformação - estiramento 

 

O cimento anidro foi caracterizado também pela difração por raios X (DRX), 

as principais fases identificadas são apresentadas na Figura 4.3. As fichas utilizadas para a 

análise das fases observadas no difratograma são informadas na Tabela 4.2. No Anexo A, 

as fichas obtidas no banco de dados do International Centre for Diffraction Data (ICDD) 

são informadas, reproduzindo apenas os picos de maior intensidade de cada fase presente 

na amostra, com seus respectivos ângulos 2 e o espaçamento interplanar (d). 

A partir desta análise foram identificadas as principais fases do clínquer C3S 

(alita), C2S (belita), C4AF (Brownmilerita) e C3A, a fase calcita (CaCO3), presente no filler 

calcário, e as fases sulfáticas anidras gipsita (CaSO4.2H2O) e singenita [K2Ca(SO4)2.H2O]. 

Traços das fases hidratadas etringita, CH e C-S-H também foram observados. 
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Figura 4.3 – Difratograma de raios X da amostra de cimento anidro (CP II-F) 

 

Tabela 4.2 – Fases cristalinas identificadas no difratograma do cimento anidro com os respectivos 

códigos de identificação. 

Fases cristalinas  

Código de referência 

ICDD/ano 

Silicato tricálcico - C3S 49-0442 (1995)  

Silicato dicálcico - C2S 49-1673 (1995) 

Aluminato tricálcico - C3A 06-0495 (1995) 

Ferroaluminato tetracálcico - C4AF 30-0226 (1964) 

Gipsita - CaSO4 . 2H2O 36-0432 (1958) 

Singenita - K2Ca (SO4)2 H2O 28-0739 (1977) 

Carbonato de cálcio - CaCO3 24-0027 (1973)  

Portlandita - Ca(OH)2 44-1481 (1992) 

Jenita - Ca9H2Si6O18 (OH)8.·6H2O  (18-1206) (1974) 

Etringita - CaO . 3CaSO4.Al2O3 . 32H2O 41-1451 (1970) 

 

Para a determinação da perda ao fogo, matéria não volátil e as temperaturas de 

decomposição das fases presentes no cimento anidro foram realizadas as análises 

termogravimétricas (TGA) e derivada da termogravimétrica (DTG), as curvas obtidas nas 

análises são dispostas na Figura 4.4. 

____Cimento 

A Alita (C2S) 

B Belita (C3S) 

CA Aluminato tricalcico (C3A) 

F Brownmillerita (C4AF) 

S Singenita [K2Ca (SO4)2.H2O] 

J Jenita (C-S-H) 

C Calcita (CaCO3) 

G Gipsita [Ca (SO4).2H2O] 

P Portlandita [Ca(OH)2] 

T (C-S-H) 

E Etringita [3 CaO. 3CaSO4.Al2O3.32H2O] 
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Na análise termogravimétrica do cimento (Figura 4.4) foram constatadas três 

principais faixas de perdas de massa. A primeira entre 30°C a 370°C, com perda de massa 

de 1,2 %, associada à desidratação parcial do C-S-H, da etringita (AFt), do gesso e da 

singenita (TAYLOR, 1990), a segunda entre 370º-500ºC, com perda de 0,57%, referente a 

desidratação do Ca(OH)2 e a terceira entre 550ºC-1000ºC, com perda de massa de 4,9%, 

devido a decomposição do carbonato de cálcio (CaCO3). O carbonato de cálcio provém do 

filler calcário adicionado neste tipo de cimento. 

O teor da Portlandita foi calculado pela equação 4.1 (item 4.4.2.1a), resultando 

no valor de 4,11 x 0,57% (2,34%). O teor da fase carbonática foi calculado mediante a 

equação 4.2 (item 4.4.2.1a) apresentando um valor final de 2,27 x 4,9% (11,12%). O teor 

máximo de filler calcário que deve ser decomposto de 88% do carbonato de cálcio, 

adicionado ao cimento é de 12,63%.  

A perda de massa total do cimento calculada pela diferença entre a massa 

inicial e a massa final (100-1000ºC) foi 6,22%. 

 

Figura 4.4 – Análise termogravimétrica (TGA) e derivada da análise termogravimétrica 

(DTG) do cimento anidro, realizada com uma amostra de ± 7mg, sob fluxo de nitrogênio 

(50 mL.min
-1

). 

4.2.1.2 – Emulsões poliméricas 

 

Para a confecção das pastas modificadas com o polímero foram utilizados dois 

tipos de emulsões poliméricas fabricadas pela Rohm and Haas e empregadas como um dos 

componentes de argamassas de reparo do tipo bi-componente, comumente comercializadas 
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no mercado nacional. A emulsão que tem como base um polímero acrílico foi classificada 

por PE e a emulsão que tem como base um polímero acrílico com estireno é designada 

como PAe.  As características físicas de cada emulsão são apresentadas no Quadro 4.2, de 

acordo com dados fornecidos pelo fabricante. 

 

Quadro 4.2 – Características físicas das emulsões compostas por um polímero de base acrílica (PE) 

e por outro de base acrílica estirenada (PAe), de acordo com dados do fabricante. 

Análises Físicas 

Emulsões Acrílica (PE) Acrílica-estirenada (PAe) 

Teor de sólidos (%)  46,83 55,93 

Teor de inorgânicos (%) *  2,0 2,33 

pH 9,30-10,20 6-8 

Viscosidade Brookfield (cPs) 5-55 0-300 

Porção gel em 45 μm (ppm) - 50 

Porção gel em 150 μm (ppm) 0-50 15 

Temperatura de transição vítrea (Tg) (DSC) 13°C - 6°C 

MFT(minimum film – forming temperature)** 11°C 0°C 

*Valor medido a partir da perda de peso à 1000ºC pela análise termogravimétrica. 

**Corresponde a T° mínima na quais as partículas poliméricas de um látex têm mobilidade e 

flexibilidade suficientes para coalescerem e formarem um filme. 

Os polímeros componentes das emulsões foram caracterizados por FTIR, 

DRX, 
13

C RMN e TGA/DTG. As técnicas de FTIR e 
13

C RMN serviram como ferramentas 

adicionais para detectar os principais grupos funcionais existentes nos polímeros, uma vez 

que os fabricantes não puderam revelar suas constituições básicas. As amostras para os 

ensaios de caracterização foram obtidas após a secagem da emulsão, por um período de 1 

dia, em temperatura ambiente (~26°C). Os filmes foram em seguida congelados em N2 

líquido e triturados em almofariz e pistilo de ágata obtendo-se assim os pós poliméricos. 

A partir destas análises concluiu-se que o polímero acrílico (PE) é 

provavelmente um polimetacrilato e o polímero PAe um poliestireno acrílico. As notações 

PE e PAe foram utilizadas neste trabalho como identificadoras dos polímeros 

modificadores das pastas cimentícias E e A, respectivamente. 
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a) Emulsão E 

 

Os polímeros acrílicos são obtidos a partir de monômeros compostos pelo 

esqueleto do ácido acrílico, representado por: H2C=C(R)-COOH. Desta classe fazem parte 

os poliacrilatos, polimetacrilatos, poli (metacrilato de metila), poli (metacrilato de etila), 

entre outros, cujas estruturas são representadas abaixo (Figuras 4.5-4.7). 

 

 

PAA 

 

PMA 

 

a) PMMA 

 

b) PEMA 

Figura 4.5 – Estrutura do 

poli(ácido acrílico) 

Figura 4.6 – Estrutura do 

poli(ácido metacrílico) 

Figura 4.7 - Estrutura do 

poli(metacrilato de metila)(a) e 

do poli(metacrilato de etila)(b) 

 

O espectro de infravermelho da emulsão acrílica é mostrado na Figura 4.8. A 

atribuição das principais bandas observadas no espectro é lançada no Quadro 4.3. 
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Figura 4.8 – Espectro de absorção na região do infravermelho do PE.  

 

Os pós obtidos dos filmes poliméricos foram misturados com Brometo de 

potássio (KBr) e prensados, obtendo-se as pastilhas para análise. Cerca de 3 ± 0,3 mg dos 

pós foram misturados a 200 mg de KBR. O espectro obtido apresentou bandas 

características de um polímero acrílico. Entre estas, as bandas em 2959 cm 
– 1 

e 2872 cm
–1

 

referentes, respectivamente, aos estiramentos assimétrico e simétrico do C-H, a banda em 

1734 cm
-1

 atribuída à vibração de estiramento da ligação C=O, a banda em 1451 cm
-1

 

relativa à deformação do OCH3 e em 1243 cm
-1

 atribuída à vibração de estiramento da 

ligação C-C-O do grupo Ester carboxílico (O´REILLY & MOSHER, 1981). As bandas em 

3441 cm
-1 

e em 1627 cm
-1

 indicam a presença de água residual na amostra ou grupo ácido 

do polímero. As principais ligações e os seus respectivos números de onda são 

relacionados no Quadro 4.3.  
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Quadro 4.3 – Principais bandas do espectro de absorção na região do infravermelho observadas no 

PE e suas respectivas vibrações 

Número de 

onda (cm 
-1

) 

Ligação Vibração Fonte 

486 C-C  SILVERSTEIN & WEBSTER (2000) 

842 

C-O (CO3
2-

) 

Vibração de deformação no 

plano 

HUGHES et al (1995)  

 

1022 C-C-O vibrações de estiramento 

assimétrico 

SILVERSTEIN & WEBSTER (2000) 

1164 C-O  SILVERSTEIN & WEBSTER (2000) 

1243 C-C-O vibrações de estiramento 

assimétrico 

O´REILLY & MOSHER (1981) 

GOMES, FERREIRA & FERNANDES 

(2005) 

1384 C-CH3 Vibrações de deformação 

angular simétrica 

SILVERSTEIN & WEBSTER (2000) 

1451 O-CH3 

C-O (CO3
2-

) 

 

Vibração de deformação 

angular assimétrica 

Vibração de estiramento 

assimétrico 

O´REILLY & MOSHER (1981) 

SILVA (2001) 

1627 0-H Deformação angular SILVERSTEIN & WEBSTER (2000) 

1737 C=O 

(Carbonila) 

Vibração de estiramento O´REILLY & MOSHER (1981) 

CHANDRA & FLODIN (1987) 

SILVERSTEIN & WEBSTER (2000).;  

1872 C-H Vibração de estiramento 

simétrico 

O´REILLY & MOSHER (1981) 

SILVERSTEIN & WEBSTER (2000).; 

SILVA (2001) 

2959 C-H Vibração de estiramento 

assimétrico 

O´REILLY & MOSHER (1981) 

SILVERSTEIN & WEBSTER (2000) SILVA 

(2001) 

3441 O-H Vibrações de estiramento 

simétricas e assimétricas 

SILVERSTEIN & WEBSTER (2000) 
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Para a análise do PE pela técnica de RMN 
13

C, cerca de 145 mg da amostra em pó 

foi analisada, conforme procedimento experimental e equipamento detalhado na seção 

(4.4.2.1e). O espectro do PE é apresentado na Figura 4.9.   

 

Figura 4.9 – Espectro de RMN 
13

C CPMAS do PE.* Banda lateral de rotação. 

 

A análise dos sinais no espectro do PE (Figura 4.9) confirmou a presença do 

poli (metil metacrilato) e do ácido acrílico. O sinal em 176 ppm é atribuído ao C do grupo 

carboxílico (C=O), em 52,2 ppm ao carbono do grupo metoxi - (OCH3) e ao carbono do 

grupo metilênico (-CH2-), em 45,3 ppm ao carbono quaternário (>C<) e em 19,8 ppm e 

14,5 ppm é associado aos carbonos metílicos -CH3. As unidades características do AA 

(ácido acrílico) são observadas em 39,8 ppm e em 31,4 ppm, referentes aos carbonos β e α 

do ácido acrílico (SHIH et al, 2008).  

Para a análise por DRX cerca de 88 mg do pó polimérico foi utilizado. O 

procedimento experimental e o equipamento utilizado para a realização deste ensaio é 

detalhado na seção 4.4.2.1 (c). O difratograma obtido a partir das amostras em pó é 

apresentado na Figura 4.10.  
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Figura 4.10 – Difratograma de raio X dos pós poliméricos obtidos a partir dos filmes do 

PE. 

O difratograma (Figura 4.10) mostra a presença dos halos amorfos 2 = 5-14º e 2 

= 14-25º do polímero acrílico. 

 

b) Emulsão A 

 

A emulsão A é composta por um copolímero de estireno com um monômero de 

base acrílica. 

O estireno é um polímero vinílico, aromático e termoplástico, que possui uma 

longa cadeia de hidrocarboneto. A estrutura química do copolímero estireno acrílico é 

ilustrada na Figura 4.11.  

 

Figura 4.11 - Esquema estrutural do copolimero estireno acrílico. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Polymer&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhj-ke-GyICyVDQ0ZB10d0NPLBx2UA


Capítulo IV – Programa experimental: Materiais e Métodos    82 

 

O espectro de infravermelho do PAe é mostrado na Figura 4.12. A atribuição 

das principais bandas no espectro é informada no Quadro 4.4. 
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Figura 4.12 – Espectro de absorção na região do infravermelho do PAe. 

 

A amostra submetida ao FTIR foi preparada da mesma maneira que o PE. O 

procedimento experimental e o equipamento utilizado para a realização deste ensaio é 

detalhado na seção 4.4.2.1 (a). 

As bandas atribuídas ao estireno foram visualizadas na região de 3000 cm
-1 

(bandas múltiplas), referentes às vibrações do grupo C-H nos aromáticos, em 1603 cm 
-1 

e
 

em
 
690 - 800 cm

-1 
(picos múltiplos) associadas às deformações angulares dos átomos de 

hidrogênio adjacentes no anel aromático, referentes às ligações C=C do anel aromático.  

Bandas referentes ao polímero acrílico também foram identificadas, entre estas 

as bandas em 1442 cm
-1

 relativa à deformação do OCH3, em 1264 cm
-1

 atribuída à 

vibração de estiramento da ligação C-C-O do grupo Ester carboxílico (O´REILLY & 

MOSHER, 1981). As bandas em 3440 cm
-1 

e em 1630 cm
-1

 indicam a presença de água 

residual na amostra ou grupo ácido do polímero. Algumas bandas são associadas aos 

inorgânicos presentes nesta emulsão, entre estas, as bandas em 1442 cm
-1

, 702 cm
-1

, 846 

cm
-1

. As bandas em 2956 cm 
– 1 

e 2848 cm
–1

 referentes, respectivamente, às bandas de 

estiramento assimétrico e simétrico do C-H, e a banda em 1729 cm
-1

 referente à vibração 

de estiramento da ligação C=O, também foram observadas. 
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Quadro 4.4 – Principais bandas do espectro de absorção na região do infravermelho observadas no 

PAe e suas respectivas vibrações. 

Número de onda 

(cm 
-1

) 

Ligação ou grupo Vibração Fonte 

543 C=O  SILVA (2001) 

611 C=O   SILVA (2001) 

702 C-H (Anel aromático) 

C-O (CO
2-

3) 

Vibração de formações angulares 

Vibração de deformação angular 

fora do plano   

SILVERSTEIN & 

WEBSTER (2000) 

843 C-O (CO
2-

3) Vibração de deformação angular 

no plano 

HUGHES et al (1995) 

1264 C-C-O Vibração de estiramento O´REILLY & MOSHER 

(1981) 

1442 O-CH3 

C-O (CO3
2-

) 

 

Vibração de deformação angular 

assimétrica 

Vibração de estiramento 

assimétrico 

O´REILLY & MOSHER 

(1981).; SILVA (2001) 

1603 C=C Anel aromático  

1729 C=O (carbonila) Vibração de estiramento O´REILLY & MOSHER 

(1981); CHANDRA & 

FLODIN (1987); 

SILVERSTEIN & 

WEBSTER (2000). 

1947 C-H (CH2;CH3) 
 

SILVA (2001) 

2848 C-H Vibração de estiramento 

simétrico 

O´REILLY & MOSHER 

(1981); SILVERSTEIN & 

WEBSTER (2000).; SILVA 

(2001) 

2956 C-H Vibração de estiramento 

assimétrico 

O´REILLY & MOSHER 

(1981); SILVERSTEIN & 

WEBSTER (2000) ; SILVA 

(2001) 

3023 C-H (Aromático) Vibração de estiramento SILVERSTEIN & 

WEBSTER,2000 
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Número de onda 

(cm 
-1

) 

Ligação ou grupo Vibração Fonte 

3238 C-H(Aromático) Vibração de estiramento SILVERSTEIN & 

WEBSTER, 2000 

3440 O-H Vibração de estiramento 

simétrico e assimétrico
 

SILVERSTEIN & 

WEBSTER, 2000 

3630 O-H 

CH2
 

 (BROGLYet al; 1998) 

 

 

Os sinais obtidos no espectro de 
13

C RMN (Figura 4.13) das amostras em pó do 

PAe, obtidas da mesma forma que as amostras do PE (seção 4.2.1.2 a), confirmaram a 

presença do poli (ácido acrílico-co-estireno). 

 

 

Figura 4.13 – Espectro de RMN 
13

C CPMAS do polímero PAe.  

 

O sinal em 176 ppm foi atribuído ao C do grupo carboxílico (C=O), os 

deslocamentos químicos em 41,3 ppm e em 31,2 ppm são referentes aos carbonos β e α da 

unidade de ácido acrílico (SHIH et al, 2008) e os sinais em 19,8 ppm e 14,3 ppm relativos 

ao grupo metílico de unidades de ácido metacrílico. Os sinais do estireno são observados 

em 144,1 ppm e 127, 8 ppm e são atribuídos ao C do anel aromático.  
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A DRX foi realizada em amostras em pó, os procedimentos de ensaio e 

equipamento utilizado são descritos na seção 4.4.2.1(c). O difratograma de raios X do PAe 

(Figura 4.14) apresenta o halo amorfo em 2 =5-12º e em 2 = 12-27º do polímero.  

 

Figura 4.14 – Difratograma de raio X dos pós poliméricos obtidos a partir dos filmes do 

PAe. 

 

As principais perdas de massa dos polímeros PE e PAe foram obtidas a partir 

da análise térmica (Figuras 4.15 e 4.16).  Em altas temperaturas ocorre a desidratação, 

despolimerização e decomposição pirolíca do polímero, resultando na formação e liberação 

de H2O, CO, CO2, CH4 e outros componentes. Nas emulsões estudadas, a principal perda 

aconteceu, respectivamente, nas temperaturas de 393° e 405°C.  Em temperaturas mais 

elevadas (acima de 600°C), os filmes poliméricos PE e Pae apresentaram uma outra perda 

de peso, bem menor que a primeira, provavelmente referentes a descarbonatação das fases 

inorgânicas presentes nas emulsões. 
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Figura 4.15 – Curvas termogravimétrica (TGA) e da primeira derivada da 

termogravimetria (DTG) dos filmes poliméricos do PE. 

 

 

Figura 4.16 - Curvas termogravimétrica (TGA) e da primeira derivada da 

termogravimetria (DTGA) dos filmes poliméricos do PAe. 

 

 

4.2.2 – Características das pastas  

 

O traço utilizado nas misturas foi de 1 : 0,35 (cimento : água/cimento), em 

massa. A relação a/c (água/cimento) e a quantidade de cimento (500g) foram fixas para 
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todas as pastas. A água presente em ambas as emulsões foi também considerada, de forma 

a manter o teor total de água igual ao da pasta de referência. 

Adotou-se a relação a/c de 0,35 devido ser a ideal para todas as pastas, pois 

uma relação a/c de 0,4 resultou em pastas muito fluídas quando os teores de 15% e 25%, 

de ambos os polímeros, foram adotados, e a relação a/c de 0,3 proporcionou uma 

consistência muito seca às pastas de referência e à pasta A (com relação p/c de 5%). As 

informações sobre dosagens dos materiais constam no Quadro 4.5. 

 

Quadro 4.5 – Características das pastas  

Características/ Informações 
Tipos de pastas 

REF  E  A 

Polímero - Acrílico (PE) 
Acrílico com 

estireno (PAe) 

Composição cimento e água  
Cimento, água e 

polímero 

Cimento, água e 

polímero 

Relação água/cimento (em massa) 0,35 0,35 0,35 

Relação polímero/cimento (P/C) % 0 % 5%, 15% e 25% 5%, 15% e 25% 

 

4.3 – PROCEDIMENTO DE MISTURA, ARMAZENAMENTO E CURA DOS 

CORPOS-DE-PROVA 

 

A seguir será feita uma abordagem geral do procedimento adotado para a 

obtenção das pastas, incluindo os aparelhos misturadores, a seqüência de colocação dos 

materiais, os tempos de mistura, condições de armazenamento dos corpos-de-prova pós 

moldagem e tipos de curas.  

 

4.3.1 – Procedimento de ensaio 

 

4.3.1.1 – Condição de mistura 

 

As pastas foram misturadas em um agitador mecânico Fisatom, modelo 713, 

número 87198 (Figura 4.17). 



Capítulo IV – Programa experimental: Materiais e Métodos    88 

 

 

Figura 4.17 – Agitador mecânico utilizado na mistura das pastas.  

 

A sequência adotada para a mistura dos materiais visou garantir uma melhor 

homogeneidade dos componentes, evitando a presença de grãos anidros aglomerados, 

conforme etapas descritas abaixo. O tempo total mistura foi de 4min 30s.  

 

 1° Mistura da água e emulsão por 30s (em baixa rotação); 

 2° Adição fracionada do cimento, por um período médio de 120 s (em baixa 

rotação); 

 3° Mistura por mais 120s (em alta rotação) visando promover uma maior 

homogeneidade da pasta;  

 

Em seguida, as pastas foram cobertas por um filme plástico por um período de 

20 min, seguido de uma nova mistura por 20 s, com o intuito de promover uma melhor 

mistura das pastas. 

Foram utilizados moldes cilíndricos com dimensões de  30 mm (diâmetro) e 

50 mm (altura) para a confecção dos corpos-de-prova. As pastas foram introduzidas nos 

moldes em quatro camadas iguais, cada camada foi submetida a 10 golpes de um soquete, 

promovendo um melhor adensamento da pasta. Após esta etapa os moldes foram 

distribuídos em um equipamento que promoveu uma rotação de 40 rpm aos corpos-de-

prova até as pastas atingirem o início de pega, tentando-se reduzir desta forma a exsudação 

da água da pasta, procedimento semelhante ao adotado por Silva (2001). 

Após a rotação, os corpos-de-prova foram mantidos em ambiente de 

laboratório com temperatura (T) de 21±2°C e umidade relativa (UR) de 37±5%, por um 
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período de 48h, sendo em seguida desmoldados e submetidos às condições de cura 

estabelecidas. 

 

4.3.1.2 - Armazenamento e cura 

 

Os corpos-de-prova foram submetidos às condições de cura mista e cura 

úmida, conforme detalhado a seguir. Alguns estudos indicam que a cura mista promove um 

maior desempenho do compósito, pois condições ótimas são criadas para a coalescência 

das partículas poliméricas e para hidratação das pastas. No entanto, Wang, Li & Wang 

(2006) observaram que para as pastas modificadas pelo copolímero SBR, a condição de 

cura úmida foi a mais ideal para a formação dos hidratos. Assim, as duas condições de cura 

foram adotadas para que uma análise comparativa pudesse ser realizada e confrontada no 

estado endurecido.  

 

Cura Mista : 

 Desmoldagem dos corpos-de-prova após 48 h; 

 Manutenção em câmara úmida por um período de 2 dias, em T = 25±2°C e 

UR=94±4%; 

 Armazenamento em câmara seca, sem presença de CO2, em T = 21± 2°C e 

UR=77±4%, até a data de ensaio. 

 

Cura úmida 

 Desmoldagem dos corpos-de-prova após 48 h; 

 Manutenção em câmera úmida, em T = 25±2°C e UR=94±4% até a data de 

ensaio. 

Algumas condições foram adotadas para prevenir o contato com o CO2 do ar 

com as amostras, pois os mesmo poderiam reagir com o CH promovendo a formação do 

carbonato de cálcio, mascarando o efeito dos polímeros na formação do hidróxido de 

cálcio (CH). Assim, os corpos-de-prova que passaram pela condição de cura mista foram 

armazenados em uma câmara sem a presença de CO2 e com temperatura e umidade 

controlada, conforme descrito a seguir. 
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A câmara produzida para o acondicionamento dos materiais desta pesquisa foi 

um modelo adaptado ao de Silva (2001), elaborado com orientações da própria autora 

(Figura 4.18). Consiste em um aquário de vidro com tampa, devidamente vedada, que 

possui em suas extremidades dois orifícios, sendo um para conexão de uma bomba de 

baixo vácuo (extremidade esquerda), que suga o ar isento de CO2 para o interior da câmara, 

e outra por onde entra este ar (extremidade direita) após passar por duas soluções saturadas 

de hidróxido de bário. A bomba foi ligada sempre que se precisou abrir o aquário.  

Para manter a umidade constante no interior da câmara, uma solução saturada 

de NaCl foi colocada na base da câmara conforme distribuição destacada na Figura 4.18. A 

câmara foi armazenada durante todo o ensaio em uma sala com o aparelho de ar-

condicionado ligado, ajustado com temperatura de 21°C, de forma que a temperatura do 

ambiente fosse mantida constante evitando uma diferença de temperatura no interior da 

câmera. O aquário foi armazenado no interior de uma caixa de isopor. 

 

 

Figura 4.18 - Esquema da câmara de acondicionamento dos corpos-de-prova. 

 

4.3.1.3 – Preparação das amostras  

 

As amostras para a análise microestrutural das pastas foram extraídas do terço-

médio dos corpos-de-prova, desprezando-se suas laterais, e em seguida foram fraturadas, 

conforme ilustrado na Figura 4.19, figura ilustrada no trabalho de Hoppe Filho (2008) e 

adaptada para este experimento. 
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Figura 4.19 – Detalhe da preparação das amostras para análise microestrutural.(Figura 

adaptada de Hoppe Filho, 2008) 

 

Ao ser atingida a idade de ensaio (1, 3 e 28 dias) os corpos-de-prova foram 

fraturados (segundo o detalhe exposto na Figura 4.19), as amostras extraídas foram 

congeladas em N2 líquido e armazenadas em freezer (T = -30°C) com o intuito de paralisar 

as reações de hidratação. Próximo as datas de realização dos ensaios as amostras foram 

liofilizadas. A liofilização consistiu na aplicação de baixa pressão (0,25 x 10
-4

 torr) e baixa 

temperatura (60ºC), seguida de um aumento gradual e lento da temperatura durante 12 

horas até atingir temperatura ambiente.  Este método permite a secagem da amostra por 

meio da sublimação da água congelada. De acordo com Melo Neto (2007), este método 

garante a passagem da água, presente na amostra, do estado sólido para o gasoso, 

impedindo a hidratação da amostra durante a sua secagem.  

A técnica de secagem das amostras através da liofilização foi escolhida neste 

trabalho por apresentar vantagens referentes à integridade das amostras, em relação a 

outras técnicas como: secagem em forno (105°C) e secagem com solventes (etanol, 

metanol e éter), conforme constatada por Knapen (2007). 

Um liofilizador modelo LC 1500 do fabricante Terroni – Fauvel foi utilizado 

neste trabalho. 

Na idade de ensaio, ou próximo a esta, as amostras fraturadas foram moídas em 

almofariz e pistilo de ágata e em seguida passadas pelas peneiras de malha 200 (75 µm) 

e/ou 400 (38µm), conforme o ensaio a ser realizado. Todo este processo foi realizado no 

interior de uma caixa seca, em atmosfera de N2, para evitar o contato da amostra com o 

CO2 do ar. As amostras posteriormente foram deixadas em dessecador (com sílica gel) até 

o momento de ensaio. 
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Para a pasta A25% foi adotado um procedimento de preparação da amostra 

diferenciado, devido a dificuldades na manipulação da amostra no interior da caixa seca. 

Neste caso, para que o tamanho do grão estipulado fosse atingido foi necessário se 

congelar a amostra com N2 líquido e em seguida moê-las, este processo ocorreu fora da 

caixa seca. Para as análises DRX e RMN foi possível apenas a obtenção de grãos menores 

que 75 μm. Para os experimentos de TGA, FTIR tentou-se moê-las, fora da caixa seca, mas 

sem o uso do nitrogênio líquido até atingirem grãos menores que 75 μm, porém não foi 

possível, sendo estas análises realizadas com diâmetros de grãos variados.  

No Quadro 4.6 estão resumidas as informações sobre as características das 

amostras utilizadas, em cada tipo de ensaio. 

 

Quadro 4.6 – Característica das amostras utilizadas nos diferentes ensaios realizados. 

Ensaio Amostras 

 Tipo de amostra Dimensão dos grãos (µm) 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) Amostras fraturadas  - 

Difração por raios X (DRX) Amostras em pó  38 

Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) 

Amostras em pó 38 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) Amostras em pó  75 

Análise Térmica Amostras em pó  75 

4.4 – MÉTODOS 

 

Os métodos adotados nesta pesquisa visaram monitorar a hidratação das pastas, 

em caráter microestrutural, no decorrer da idade de hidratação e sob a influência de dois 

tipos polímero e duas condições de cura. Dependendo do tipo de técnica adotada, análises 

qualitativas e/ou quantitativas das fases formadas foram realizadas, bem como, uma 

avaliação das interações químicas e físicas entre o cimento e o polímero.  As pastas foram 

analisadas tanto no estado fresco, constatando-se as velocidades iniciais da reação, quanto 

no estado endurecido, ressaltando a estrutura, a morfologia e quantidade de fases formadas, 

associando-as as propriedades mecânicas e de durabilidade.  
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Para acompanhar as modificações estruturais das pastas estudadas, as análises 

foram realizadas nas idades de 1, 3 e 28 dias. Os ensaios realizados são detalhados a 

seguir. 

 

4.4.1 - Métodos de avaliação das pastas no estado fresco 

 

4.4.1.1 – Tempo de pega 

 

O ensaio de pega foi realizado de acordo com as recomendações da NBR 

11581 (1991), em um aparelho mecânico “Automatic Vicat Needle Device”, n° B 2650, 

indicado na Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 – Aparelho de Vicat  

O ensaio consiste na penetração de uma agulha (agulha de Vicat, com  

1,1mm) sobre a pasta, sem velocidade e sem choque, sendo o início de pega constatado no 

momento em que a agulha de Vicat estacionar a 1 mm da placa de vidro e o final de pega 

quando esta penetração se estabilizar por 3 medidas sucessivas e superiores a 38,0 mm. Os 

tempos de início e fim de pega são expressos em horas e minutos, com aproximação de 5 

minutos. As pastas foram misturadas com relação a/c de 0,35, na mesma condição adotada 

para os ensaios no estado endurecido. 

 

4.4.2 - Métodos de avaliação das pastas no estado endurecido 

 

4.4.2.1 Avaliação microestrutural 

Diferentemente dos ensaios mecânicos, os ensaios para análise da 

microestrutura foram realizados em apenas uma amostra por situação, sem repetições.  Este 
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procedimento ocorre em prática pela boa reprodutibilidade das técnicas utilizadas. A 

nomenclatura adotada para as variáveis deste estudo são destacadas na Tabela 4.3. 

 
 

Tabela 4.3 – Nomenclaturas adotadas para as pastas analisadas. 

Pastas Teor de polímero (%), em massa idades cura 

REF 1d 0 

1dia 

 

E5% 1d 5  

E15% 1d 15  

E25%1d 25  

A5%1d 5  

A15%1d 15  

A25%1d 25  

REF 3d 0 

3 dias 

 

E5% 3d 5  

E15% 3d 15  

E25%3d 25  

A5%3d 5  

A15%3d 15  

A25%3d 25  

REF 28d (cmi) 0 

28dias 

 

E5% 28d (cmi) 5  

E15% 28d (cmi) 15  

E25% 28d (cmi) 25 Cura mista 

A5%28d(cmi) 5  

A15%28d(cmi) 15  

A25%28d(cmi) 25  

REF 28d (cum) 0 

28 dias Cura úmida 

E5% 28d (cum) 5 

E15% 28d (cum) 15 

E25% 28d (cum) 25 

A5% 28d (cum) 5 

A15%28d(cumi) 15 

A25%28d(cumi) 25 
 

a) Análise térmica (DTA/TGA) 

 

A DTA pode ser utilizada como método qualitativo para identificação, entre 

outros, da degradação de um polímero, da decomposição da fase carbonática, da 

desidratação do C – S -°H e do Ca(OH)2 presentes no cimento hidratado. Como método 

quantitativo e semiquantitativo permite a determinação do calor específico, calor de fusão, 

calor de cristalização e calor de reação. 
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A decomposição de pastas de cimento é altamente reprodutível por DTA/TGA. 

Algumas reações distintas podem ocorrer, entre estas, reações de desidratação da água livre 

nos capilares, no C-S-H, nas fases AFt e AFm, no CH e também a descarbonatação do 

CaCO3. A seguir, são descritas as faixas nas quais estas reações acontecem (Taylor,1990). 

 

 Até 100°C – água evaporável (água adsorvida e água livre nos capilares); 

 50°C – 500°C - desidratação do C-S-H, tendo o máximo de perda até 220°C 

(pico de máxima perda em 85°C e 120°C); 

 50°C – 500°C – desidratação das fases AFt (apresenta pico de máxima perda da 

etringita em 100° e 200°C) e AFm (apresenta pico de máxima perda do 

monossulfoaluminato de cálcio entre 200° e 300°C); 

 400°C – 600°C – desidratação do Ca (OH)2; 

 600°C- 800° C – descarbonatação do CaCO3 

Neste trabalho, as análises termogravimétricas (TGA/DTG) foram utilizadas 

para caracterizar as fase C-S-H e aluminatos, o CH, as fases carbonáticas e possíveis 

interações entre o cimento e os polímeros PE e PAe.  Optou-se por estas análises devido à 

dificuldade no estabelecimento e variação da linha de base observadas nos resultados da 

DTA.  

As análises foram realizadas nas idades de 1, 3 e 28 dias (cura úmida e cura 

mista). Neste caso, devido a uma limitação em relação à quantidade de amostras, apenas as 

pastas REF, E15%, E25% A15% e A25% foram analisadas. 

 

As condições experimentais adotadas, referentes ao equipamento e as amostras, 

são resumidas no Quadro 4.7. 

Quadro 4.7 – Condições adotadas no ensaio de TGA/DTG. 

Procedimento experimental adotado 

a) taxa de aquecimento contínuo: 10°C/min 

b) atmosfera do forno: gás N2, fluxo 50 ml/min 

c) geometria do cadinho: cilíndrico  

d) composição do cadinho: alumina 

f) faixa de temperatura: 26 a 1000°C 

g) material de referência: cadinho vazio 

Amostra 

a) massa – aproximadamente 7±0,5 mg 

b) granulometria – entre 75 m e 38 m, exceto pasta A25% (granulometria variada, acima de 75 m) 
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As faixas de temperaturas utilizadas neste trabalho foram ajustadas àquelas 

estabelecidas por Taylor (1990), estas são esboçadas no Quadro 4.8.  

 

Quadro 4.8 – Faixas adotadas para quantificação das perdas de massa das principais fases do 

compósito cimento x polímero. 

 Produtos 

C-S-H e fases 

aluminatos 

Fase polimérica Ca (OH)2 Fases 

carbonáticas 

Pasta pura 30°C – 215°C  385°C – 500°C 550°C – 1000°C 

Pastas com polímeros 30°C – 215°C 225°C - 395°C 

225°C – 410°C 

395°C– 500°C 

410°C – 500°C 

550°C – 1000°C 

 

O teor de hidróxido de cálcio foi estimado a partir da perda de massa (CH%) 

que ocorre durante a desidratação desta fase. Este teor requer a aplicação do fator que 

relaciona a massa molecular do CH (MMCH = 74) e a massa molecular da água (MMH2O= 

18), segundo Equação 4.1. 

 

CH (%) = CH (%) x[MMCH/MMH2O]   Equação 4.1 

 

O teor da fase carbonática, supondo-se que toda a liberação do CO2 seja do 

carbonato de cálcio foi calculado mediante a equação 4.2. 

 

CC(%) = CO2(%) x [MMCaCO2/MMCO2]   Equação 4.2 

 

Onde o CC(%) é o valor percentual do carbonato de cálcio, o CO2(%) é a perda 

de massa associada à liberação do CO2, o MMCaCO3 é a massa molar do CaCO3 (100) e 

MMCO2 é a massa molar do CO2 (44). 

O equipamento do fabricante SHIMADZU, modelo DTG-60H, foi utilizado 

para as análises, este permitiu a realização simultânea das análises (TGA) e (DTA).  

 

b) Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 

A espectroscopia de infravermelho (FTIR) é um tipo de espectroscopia de 

absorção que usa a região do infravermelho do espectro eletromagnético. Como as demais 

técnicas espectroscópicas pode ser usada para identificar um composto ou investigar a 

composição de uma amostra. Sendo esta técnica uma importante ferramenta para a análise 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectroscopia_de_absorção&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Espectroscopia_de_absorção&action=edit
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radiação_infravermelha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagnético
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
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qualitativa das fases cimetícias anidras e hidratadas e das fases poliméricas, bem como, 

para identificação de possíveis interações entre o polímero e o cimento.   

O espectro resultante da técnica de espectrometria no infravermelho é oriundo 

de vários fenômenos relacionados à vibração rítmica molecular e depende de dois tipos de 

vibrações: o estiramento e a deformação, sendo o primeiro resultante do movimento 

rítmico no plano da ligação entre átomos, causando aumento ou redução da distância 

interatômica e o último relacionado à variação do ângulo de ligação entre os átomos ou de 

um grupo de átomos em relação ao resto da molécula. (SILVERSTEIN & WEBSTER, 

2000). Os modos de vibração por estiramento são dos tipos: simétrica ou assimétrica e os 

modos de deformação angular podem ser dos tipos: tesoura (scissoring), balanço (rocking), 

sacudida (wagging) e torção (twisting) (SKOOG et al., 2002). 

As principais bandas e as vibrações associadas aos grupos de átomos existentes 

nas fases do cimento anidro ou hidratado, obtidas a partir da revisão da literatura, são 

resumidas a seguir (Quadro 4.9). 

 

Quadro 4.9 – Números de ondas e respectivas vibrações associadas aos grupos funcionais 

existentes nas fases cimentícias puras e nas fases hidratadas.  

Número de 

onda (cm
1
) Tipo de vibração Ligações Fases  Fontes 

3635-3645   O-H Ca (OH)2 

BEN-DOR et al (1985); 

JANOTKA et al (1996); 

MOLLAH et al (2000); SILVA 

(2001); TREZZA & LAVAT 

(2001); GOMES, FERREIRA & 

FERNANDES (2005); 

LECOMTE et al (2006) 

3624   O-H C-S-H - Jenita YU et al (1999) 

3589   O-H C-S-H - Jenita YU et al (1999) 

3572   O-H C-S-H - Jenita YU et al (1999) 

3545 

Vibração de 

Estiramento 

simétrico  e 

assimétrico3 O-H Monossulfoaluminato TREZZA & LAVAT (2001) 

3523   O-H C-S-H - Jenita YU et al (1999) 

3465   O-H C-S-H - Jenita YU et al (1999) 
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Número de 

onda (cm
1
) Tipo de vibração Ligações Fases  Fontes 

3440-3446   O-H 

Moléculas de água 

adsorvida. Pode 

indicar também a 

presença de 

monossulfoaluminato/ 

etringita  

TAYLOR (1990); GAO et al, 

(1999).; MOLLAH et al (1998); 

MOLLAH et al (2000); GOMES, 

FERREIRA & FERNANDES 

(2005); LECOMTE et al (2006) 

3420   O-H Água molecular JANOTKA et al (1996) 

3405 

Vibração de 

estiramento 

simétrico  e 

assimétrico3 O-H  

Moléculas de água 

adsorvida na 

superfície 

MOLLAH et al (1998); 

MOLLAH et al (2000) 

3402     Gipsita LECOMTE et al, 2006 

2530-2500   CO3
2-

 calcita STEPKOWSKA et al (2004) 

1640(m) e 

1675(f) 

Vibração de 

deformação no 

plano 2 O-H Etringita TREZZA & LAVAT (2001) 

1640-1654 

Vibração de 

deformação O-H Água molecular 

TAYLOR (1990); GOMES, 

FERREIRA & FERNANDES 

(2005); LECOMTE et al (2006) 

1630 

Vibração de 

deformação 2  O-H 

Moléculas de água 

adsorvida. Banda que 

indica uma maior 

restrição devido à 

incorporação ou 

associação de água 

molecular em uma 

matriz cimentícia 

BEM-DOR et al (1985); 

JANOTKA et al (1996); 

MOLLAH et al (2000) 

1660 Deformação O-H Água molecular MOLLAH et al (1998); 

1420-1480 

Vibração de 

estiramento 

assimétrico 3 CO3
2-

 Fases carbonáticas 

MOLLAH et al (1998); 

MOLLAH et al 

(2000);LECOMTE et al (2006) 

1422-1446 

Vibração de 

estiramento 

assimétrico3 CO3
2-

 

Fase carbonática 

Calcita 

JANOTKA et al (1996); citações 

de STEPKOWSKA et al (2004); 

GOMES, FERREIRA & 

FERNANDES (2005) 

1458-1461 

Vibração de 

estiramento 

assimétrico3 CO3
2-

 

Fase carbonática 

Aragonita JANOTKA et al (1996) 

1473                     

1420-1480   CO3
2-

 

Aragonita                         

Vaterita 

Citações de STEPKOWSKA et 

al (2004) 

1190 

Vibração de 

estiramento 

assimétrico3 SO
2-

4 Monossulfoaluminato TREZZA & LAVAT (2001) 

1108 

Vibração de 

estiramento 

assimétrico4 SO
2-

5 Monossulfoaluminato TREZZA & LAVAT (2001) 
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Número de 

onda (cm
1
) Tipo de vibração Ligações Fases  Fontes 

1152                       

1117                           

1096 (tripla) 

Vibração de 

estiramento 

assimétrico3 SO
2-

4 Fase sulfática anidra MOLLAH et al (2000) 

1110-1118 

Vibração de 

estiramento SO
2-

4 

Etringita ou 

monossulfoaluminato 

TREZZA & LAVAT (2001); 

SILVA (2001); GOMES, 

FERREIRA & FERNANDES 

(2005); LECOMTE et al (2006) 

1108-1136 

Vibração de 

estiramento SO
2-

4 

Cimento anidro - 

gesso SILVA (2001) 

1000 

Vibração de 

estiramento 

assimétrico3 Si-O (Al) C-S-H LECOMTE et al (2006) 

995   Si-O Larnita STEPKOWSKA et al (2004) 

970-986 

Vibração de 

estiramento 

assimétrica  3 Si-O C-S-H 

MOLLAH et al (1998); GOMES, 

FERREIRA & FERNANDES 

(2005) 

920-930 

Vibração de 

estiramento 

assimétrico3 Si-O Alita 

MOLLAH et al 

(1998);MOLLAH et al 

(2000);GOMES, FERREIRA & 

FERNANDES (2005); 

LECOMTE et al (2006) 

870-880 

Vibração de 

deformação no 

plano Deformação 

2 CO3
2-

 Fases carbonáticas 

MOLLAH et al (1998); 

JANOTKA et al 

(1996);TREZZA e LAVAT 

(2001); GOMES, FERREIRA & 

FERNANDES (2005);RAY & 

SINGH (2005).; LECOMTE et al 

(2006).; RAY & SINGH (2005) 

873-875 

Vibração de 

estiramento 

assimétrica 3 Si-O C2S ou C3S 

citação de STEPKOWSKA et al 

(2004).; RAY & SINGH (2005) 

820-840 

Vibração de 

estiramento 

simétrica  Si-O   SILVA (2001) 

855 Deformação Al-O-H Etringita TREZZA e LAVAT (2001) 

746   Al-O C3A 

GOMES, FERREIRA & 

FERNANDES (2005) 

704-720 

Vibração de 

deformação fora 

do plano  CO3
2-

 Fases carbonáticas 

MOLLAH et al (1998) ; 

GOMES, FERREIRA & 

FERNANDES (2005) 

720 

Vibrações de 

estiramento 

simétrica  

                               

Si-O-Si 

(Al) C-S-H LECOMTE et al (2006) 

670 

Vibração de 

deformação fora 

do plano  S-O Etringita TREZZA e LAVAT (2001) 

668   Al-O AlO6 - C4AH13 TREZZA e LAVAT (2001) 

667 

Vibração de 

deformação fora 

do plano  SO
2-

4 Monossulfoaluminato TREZZA & LAVAT (2001) 
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Número de 

onda (cm
1
) Tipo de vibração Ligações Fases  Fontes 

660 

Banda de vibração 

fora do plano .  S-O Etringita LECOMTE et al (2006) 

660-662 

Vibração de 

deformação no 

plano  S-O Sulfática anidra 

MOLLAH et al (2000); GOMES, 

FERREIRA & FERNANDES 

(2005) 

596-608 

Vibração de 

deformação  S-O Sulfática anidra Citação SILVA (2001) 

601   S-O Sulfática anidra MOLLAH et al (2000) 

587   Al-O AlO6 - C4AH13 TREZZA e LAVAT (2001) 

558     Alita, Belita 

GOMES, FERREIRA & 

FERNANDES (2005) 

535   Al-O AlO6 - etringita TREZZA e LAVAT (2001) 

531   Al-O AlO6 - C4AH13 TREZZA e LAVAT (2001) 

526-544 

Vibração de 

deformação fora 

do plano  Si-O Fases anidras 

TAYLOR (1990); GOMES, 

FERREIRA & FERNANDES 

(2005) 

522-530 

Vibração de 

deformação fora 

do plano  Si-O Al-O Alita, Belita ou C3A 

MOLLAH et al (1998); 

MOLLAH et al, (2000); 

STEPKOWSKA et al (2004); 

GOMES, FERREIRA & 

FERNANDES (2005); 

LECOMTE et al (2006) 

448-464 

Vibração de 

deformação no 

plano  

Si-O 

Al-O 

Alita, Belita 

 

MOLLAH et al (2000); GOMES, 

FERREIRA & FERNANDES 

(2005).; RAY & SINGH (2005).; 

LECOMTE et al (2006) 

423   Al-O AlO6 - C4AH13 TREZZA e LAVAT (2001) 

421 

Vibração de 

deformação no 

plano  SO
2-

4 Monossulfoaluminato TREZZA & LAVAT (2001) 

 

Para a realização deste ensaio cerca de 3 ± 0,3 mg da amostra em pó (grãos < 

38 µm) foi misturada à 200 mg de KBr, sendo em seguida prensadas, obtendo-se desta 

forma as pastilhas de KBr. O ensaio foi realizado em equipamento BRUKER, modelo IFS 

66. As análises foram realizadas na faixa de freqüência 4000-400 cm
-1

, usando uma 

resolução de 4 cm
-1

 e 50 varreduras. As análises foram realizadas nas idades de 1, 3 e 28 

dias (cura úmida e cura mista). 

 

c) Difração de Raios-X (DRX) 

 

O planejamento experimental no ensaio de DRX foi semelhante ao adotado na 

TGA, exceto que, neste caso, as pastas com teores de 5% também foram analisadas.  Com 
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base no objetivo deste trabalho, optou-se para uma análise mais detalhada do 

desenvolvimento das fases anidras (C3S, C2S e C4AF), do CH, das fases etringita e 

monossulfoaluminato e das fases carbonáticas. 

A identificação das fases cristalinas foi obtida a partir da comparação do 

difratograma da amostra com o banco de dados do International Centre of Diffraction Data 

(ICDD), obtido pelo programa Xpert High Score da PANalytical. 

A difração de raios-X é uma técnica que permite identificar as principais fases 

cristalinas de um determinado material, determinar os parâmetros da célula unitária, 

tamanhos de cristalitos, quantidade de fases, entre outras, bem como identificar compostos 

amorfos, através da ausência de picos ou alargamento dos mesmos. 

A quantificação de fases a partir da difração de raios X se apóia nas 

intensidades dos picos do difratograma, as quais, além de guardarem uma relação 

característica da estrutura cristalina de cada fase componente, refletem a proporção das 

fases na amostra (GOBBO, 2003).  

Inicialmente foi planejada a utilização da técnica de Rietveld para quantificar a 

fase CH nas pastas. Porém, verificamos ao longo do trabalho que as pastas estudadas 

apresentavam frações amorfas e que o hidróxido de cálcio também poderia apresentar uma 

fração mais amorfa, principalmente em idades iniciais. Desta forma, optou-se por fazer 

uma análise comparativa da intensidade do pico da Portlandita (2 = 18,09° e em 34,1°), 

no decorrer das idades de estudo e entre cada pasta estudada. A análise em 2 = 18,09° 

também foi realizada em outros trabalhos com obtenção de boas correlações. (WANG, LI, 

WANG, 2006.; BETIOLI, 2007.; MELO NETO, 2007).  

Neste trabalho as fases C3S, C2S e C4AF também foram analisadas na região de 

2 entre 33° e 35° (Anexo A - Fichas 31-0301, 49-0442, 33-0302, 49-1673, 42-1469 e 30-

0226) A fase etringita foi analisada em 2 = 9,09° (Anexo A - Ficha 41-1451) e a fase 

monossulfática em 2 = 9,85° (Anexo A - Ficha 50-1607). A fase calcita foi analisada pela 

intensidade do pico em 2 = 48,51° (Anexo A - Ficha 05-0586) e 48,58°(Anexo A - ficha 

24-0027).  

Para a maioria das pastas os difratogramas foram coletados a partir de amostras 

em pó, com aproximadamente 88 mg de amostra e diâmetro dos grãos < 38μm, exceto à 

pasta A25% cujos diâmetros dos grãos adotados foram < 75μm. As amostras moídas foram 

prensadas manualmente em um porta-amostra cilíndrico, com diâmetro de 8 mm. Os 

difratogramas foram coletados em equipamento SIEMENS D 5000 e utilizou-se a radiação 
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CuK (40 kV, 40mA) e geometria parafocal Bragg-Brentano, com goniômetro vertical (-

2). Os parâmetros de ensaio adotados em cada experimento foram: diâmetro do feixe de 

1mm, ângulo e tempo de passo de 0,02° e 1s e ângulo de varredura 2 = 5 a 70°.  

Foram ensaiadas 3 análises por pasta em vista da variabilidade desta técnica, 

porém apenas 1 destas, a mais representativa (que apresentou perfis do difratogramas mais 

semelhantes, entre duas) foi escolhida para ser comentada neste trabalho. As análises 

foram realizadas nas idades de 1, 3 e 28 dias (cura úmida e cura mista). 

 

d) Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A partir desta técnica é possível analisar comparativamente a morfologia 

apresentada pelas pastas puras de cimento em relação àquelas produzidas com a 

incorporação de materiais poliméricos, identificando os principais hidratos formados, 

região de poros, presença de produtos de deterioração ou de reação, e ainda, a presença de 

filmes poliméricos. O EDS é utilizado para identificar a composição elementar nas áreas de 

interesse, ressalta-se que regiões próximas ou abaixo do objeto também podem contribuir 

para o espectro de EDS.  

As análises por MEV foram realizadas em amostras fraturadas, extraídas do 

terço-médio dos corpos-de-prova, nas idades de 3 dias e 28 dias (na condição de cura 

mista). Estas idades foram escolhidas por representarem as características das pastas em 

idade inicial e no estado mais avançado da hidratação e a condição de cura mista por ser 

uma condição que segundo a literatura é a mais ideal para o desenvolvimento das pastas 

modificadas.  

A preparação das amostras foi realizada 24 hs antes da realização do ensaio e 

consistiu na colagem da amostra ao porta-amostra, com cola de carbono, e posterior 

aterramento da mesma com emulsão de prata. Decorridas 24 h as amostras foram 

metalizadas com uma fina camada de ouro (Au), com espessura média de 15 nm. Este 

processo tem como função evitar o acúmulo de cargas na superfície do material, 

impossibilitando a visualização da amostra. Utilizou-se uma corrente de voltagem de 

20 kV e uma distância de trabalho de 15 mm.  

Foi utilizado para a análise um microscópio eletrônico de varredura JEOL, 

modelo JSM-5900, equipado com uma microssonda (Vantage digital aquisition) acoplada 
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ao mesmo, para as análises químicas do material (EDS). A região topográfica das pastas 

foi observada a partir dos sinais emitidos pelos elétrons secundários (SE).  

Ressalta-se que, apesar desta técnica nos permitir visualizar mudanças na 

morfologia das pastas, a região de análise é muito pequena, assim, devemos ter o cuidado 

para não generalizar os resultados para a amostra como um todo. 

 

e) Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

 

O emprego da RMN para a caracterização estrutural dos materiais cimentícios, 

permite extrair várias informações sobre as fases hidratadas formadas e caracterização da 

estrutura das mesmas. A análise dos núcleos de 
29

Si e 
27

Al são as mais utilizadas.  

Neste trabalho foi utilizada a técnica de RMN aplicada aos núcleos de 
29

Si e 

27
Al para a caracterização nanoestrutural da fase C-S-H e fases aluminatos. As pastas 

foram analisadas nas idades de 1 e 28 dias e nas condições de cura úmida e mista.  Em 

virtude da indisponibilidade do equipamento as pastas E5% e A5%, na idade de 1 dia, e a 

pasta A5%, aos 28 dias, na condição de cura úmida, não foram analisadas por RMN 
29

Si e 

as pastas A e E , com 5% dos polímeros, não foram analisadas pela 
27

Al RMN,. 

A partir do espectro gerado pela RMN 
29

Si é possível estudar a condensação 

das espécies silicatos, identificando as fases C3S e C2S no cimento anidro e no cimento 

hidratado, a fase C-S-H, sílica ativa, etc. A análise quantitativa das diferentes espécies de 

silício na amostra é também possível, uma vez que o deslocamento químico do 
29

Si é 

extremamente sensível à sua vizinhança química. (PHILIPPOT et al, 1996.; ABREU, 

SCHNEIDER & CINCOTTO, 2005).  

A análise da estrutura do C-S-H por DRX não é tão eficaz, pois a mesma se 

aproxima de um material amorfo, neste caso, a técnica de RMN é a mais conveniente. A 

RMN permite distinguir e determinar frações de SiO2 presentes na forma de tetraedros 

SiO4, ligados a 1, 2, 3 ou 4 vizinhos, pela ligação Si-O-Si, ou livres. As espécies de 

silicatos, na notação da área, são classificadas no sistema Q
n
, no qual Q corresponde ao 

tetraedro de silício ligado a 4 oxigênios e n é a conectividade ou número de oxigênios por 

tetraedros de silício compartilhados. 

O cimento Portland original contém grupos Q°, referentes à fase silicato de 

cálcio pura sem ligações do tipo Si-O-Si. Durante a hidratação, a fase C-S-H é formada e 

grupos adicionais Q
1 

e Q
2
 são visualizados nos espectros, que correspondem, 
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respectivamente, aos grupos terminais e de meio de cadeia da rede silicato. 

(ROTTSTEGGE, WILHELM & SPIESS, 2006). Existem faixas de valores típicas para o 

desvio químico de cada tipo de vizinhança Q
n
, nos permitindo a identificação das 

ressonâncias. As vizinhanças Q
n
 e os respectivos deslocamentos químicos, com base na 

literatura, são resumidos no Quadro 4.10 a seguir.  

 

Quadro 4.10 – Deslocamentos químicos do 
29

Si em espectros de RMN referentes aos sítios Q
n 
da 

cadeia de silicato. 

Deslocamento Químico 

(ppm) 

Espécies Q
n
 Grupos de ligação Fontes 

-66 a -74 ppm 

 

 

-68 a -76 

-71,3  

Q
0
 silicatos de cálcio sem 

ligação – espécies anidras 

Alita 

belita 

RONCERO, VALLS, 

GETTU (2002).; 

ANDERSEN, JAKOBSEN & 

SKIBSTED (2003)  

-79ppm a -82ppm Q
1
 grupos terminais – cadeia 

linear 

FAUCON et al (1999) ; 

ANDERSEN, JAKOBSEN & 

SKIBSTED (2003) 

-80,5ppm a -83ppm Q
2
 (1Al) grupos de ligação do 

tetraedro de silicato da 

cadeia principal 

ANDERSEN, JAKOBSEN & 

SKIBSTED (2003); 

LECOMTE et al (2006).; 

FAUCON et al (1999) 

-84 a -86 ppm Q
2
 grupos de meio de cadeia- 

cadeia linear 

FAUCON et al (1999) ;          

ANDERSEN, JAKOBSEN & 

SKIBSTED (2003).; 

LECOMTE et al (2006) 

-89 a -97 ppm Q
3
 cadeias ramificadas e 

tridimensionais 

LECOMTE et al (2006) 

-104 a -120 ppm Q
4
 cadeias ramificadas e 

tridimensionais 

 

 

O ambiente químico das fases aluminato no cimento anidro e nas pastas 

hidratadas pode ser analisado pela técnica de RMN aplicada ao núcleo de 
27

Al. Assim, as 

fases C3A, alumínio incorporado na alita, belita e na fase C-S-H e os produtos de 

hidratação: etringita, monossulfoaluminato e C-A-H, podem ser investigados por esta 

técnica.  

No espectro de RMN 
27

Al os alumínios com coordenação tetraédrica (IV) 

[AlO4]
5- 

são
 
distinguidos pelo

 
deslocamento químico entre 80 -90 ppm e os alumínios 

coordenados octaédricamente (VI) [AlO4]
9- 

pelos deslocamentos químicos entre 0-20ppm. 

(ROTTSTEGE et al, 2005). No Quadro 4.11 estão resumidos os deslocamentos químicos e 

as fases aluminatos associadas.  
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Quadro 4.11 – Deslocamentos químicos do 
27

Al em espetros de RMN e as respectivas fases 

aluminatos referentes aos Al coordenados tetraedricamente e octaedricamente. 

Alumínio coordenado tetraedricamente 

Deslocamento 

Químico (ppm) 

Ambiente Químico Fontes 

60-64 

 

Substituição do Si 
4+

 pelo Al
+3 

no 

C-S-H gel 

FAUCON et al (1999) 

LECOMTE et al (2006)  

73,8-75,32 Substituição do Si 
4+

 pelo Al
+3 

no 

tetraedro de ligação do C-S-H gel 

FAUCON et al (1999) 

 

86 Alumínio incorporado na alita e 

belita 

ANDERSEN, JAKOBSEN & SKIBSTED (2003) 

81 Alumínio na forma impura do 

aluminato de cálcio (Ca3Al2O6) 

ANDERSEN, JAKOBSEN & SKIBSTED (2003) 

Alumínio penta coordenado  

38- 39 Substituição do Ca
2+

 pelo Al 
3+

 no 

espaço interlamelar do C-S-H 

FAUCON et al (1999) 

Aluminosilicato cálcico 

60ppm-80ppm 

e 5ppm-10ppm 

 ANDERSEN, JAKOBSEN & SKIBSTED (2003) 

FAUCON et al (1999) 

Alumínio coordenado octaédricamente 

5 Terceira fase aluminato hidratada, 

constituída por uma fase aluminato 

hidratada amorfa e desordenada, 

com unidades Al (OH)6 

ANDERSEN, JAKOBSEN & SKIBSTED (2006) 

4,25 

 

4 

Substituição do Ca
2+

 pelo Al 3
+
 no 

espaço interlamelar do C-S-H 

Terceira fase aluminato hidratada 

(gel de alumina menos cristalino ou 

fase aluminato de cálcio hidratada.) 

FAUCON et al (1999) 

 

ANDERSEN, JAKOBSEN & SKIBSTED (2003) 

12,36 C3AH6 FAUCON et al (1998) 

12 - 13.2 

 

Etringita ANDERSEN, JAKOBSEN & SKIBSTED (2003) 

.; ROTTSTEGGE, WILHELM & SPIESS (2006).; 

LECOMTE et al (2006) 

10-10,3 

10,1 

C2AH8,14 

Hidrotalcita 

FAUCON et al (1998) 

8,7 C4ACH11 FAUCON et al (1998) 

7,5;9,5; 11 

10,2 

C4AH13 FAUCON et al (1998) 

LECOMTE et al (2006) 

8 

9,5 

9,8 

11,8 

Monossulfato  LECOMTE et al (2006)  

WISTUBA et al (2007) 

ANDERSEN, JAKOBSEN & SKIBSTED (2003) 

Para as análises de 
27

Al RMN MAS e 
29

Si RMN MAS foi utilizada230 mg da 

amostra na forma de pó (< 75 m).  

O espectrômetro Varian UNITY Inova 400, operando em um campo magnético 

de 9,39T, com sonda Varian-Jakobsen e rotor de nitreto de silício de 7mm de diâmetro foi 

utilizado para a aquisição dos espectros de RMN MAS 
29

Si, RMN MAS 
27

Al. O sinal do 

rotor em -49ppm foi subtraído do espectro em todo o experimento. Os dados do 

experimento constam no Quadro 4.12. 
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A fração de 
29

 Si em cada um dos sítios resolvidos no espectro foi calculado a 

partir da intensidade integrada das linhas de RMN, mediante o ajuste pelo método de 

mínimos quadrados, utilizando as funções Lorentz e Gauss.  O erro da análise para a 

determinação dos sítios Q
n
 é de ± 3% e para o comprimento médio das cadeias (L) é de 

± 0,5%. A Equação 4.5 foi utilizada para o cálculo de L, descrita por Richardson, (1999). 

 

       
   

 

 
       

      Equação 4.5 

 

Quadro 4.12 – Procedimentos experimentais adotados nas análises de RMN dos núcleos 
29

Si e 
27

Al. 

Núcleo Freqüência 

de rotação 

Pulso de 

radio 

frequência 

Comprimento 

do pulso 90° 

Tempo 

de 

espera 

Varredura Referência 

29
Si RMN 

MAS 

7 KHz π/2 4µs 20s 2000 Caulim 

27
Al RMN 

MAS 

7 KHz π/18 0,5s 1s 2000 Sol. aquosa de 

Al2(SO2)3 (1M) 

A técnica de RMN 
13

C CP MAS foi utilizada para a análise dos deslocamentos 

químicos dos polímeros presentes nas emulsões PE e PAe. Foi adotada uma largura do 

pulso de 90° do 
1
H de 5,5 µs (atingir a condição de Hartmann Hahn) e um tempo de 

contato de 0,8 s. Para este experimento foi adotado o tempo de aquisição de 40 ms e um 

total de 1024 varreduras.  Para esta análise foi utilizado um espectrômetro Varian Unity 

plus 300, operando em campo magnético de 75,4 MHz, rotor de nitreto de silício de 5 mm 

de diâmetro e uma velocidade de rotação de 5 kHz. Os espectros de 
13

C CP MAS foram 

obtidos usando um tempo de espera de 2s.  

 

4.4.3 - Métodos de avaliação das pastas no estado endurecido 

 

4.4.3.1 Avaliação macroscópica 

 

As propriedades de resistência à compressão, resistência à tração e absorção de 

água por capilaridade foram avaliadas com o intuito de confrontar os desempenhos 

apresentados pelas pastas estudadas às suas características microestruturais. Os métodos 

utilizados em cada ensaio são relatados a seguir.  
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a) Resistência à compressão 

 

Este ensaio foi realizado para todas as pastas estudadas na idade de 28 dias 

(cura úmida e cura mista) e seguiu as recomendações propostas pela norma brasileira NBR 

5739/1980. Para cada pasta foram ensaiados 3 corpos-de-prova cilíndricos, com dimensões 

de 5 cm de diâmetro e 10 cm de altura.  O aparelho utilizado foi uma prensa da WPM, 

VEB WEEKSTOFFPRUFMASHINEN LEIPZIG, com capacidade de 30 t (30 toneladas).  

 

b) Resistência à tração por compressão diametral 

 

Este ensaio foi realizado para todas as pastas estudadas na idade de 28 dias 

(cura úmida e cura mista) e seguiu as recomendações propostas pela norma brasileira NBR 

7222/1994.  Para cada argamassa foram ensaiados 3 corpos-de-prova cilíndricos por idade, 

com dimensões de 5 cm x 10 cm.  A prensa utilizada foi a mesma prensa utilizada no 

ensaio de resistência à compressão e os corpos-de-prova foram os mesmos utilizados no 

ensaio de absorção de água por capilaridade. 

 

c) Absorção de água por capilaridade 

 

Este ensaio foi realizado para todas as pastas estudadas na idade de 28 dias 

(cura úmida e cura mista) e seguiu as recomendações propostas pela norma brasileira NBR 

9779/1995.  Para cada argamassa foram ensaiados 3 corpos-de-prova cilíndricos, com 

dimensões de 5 cm x 10 cm. A partir deste ensaio foram auferidos valores médios da 

ascensão capilar. A ascensão capilar foi medida a partir do rompimento dos corpos-de-

prova pela tração por compressão diametral, após 3 dias de imersão das bases dos mesmos 

em uma lâmina de água de ±5mm de altura. 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo descreve e discute os resultados obtidos pela presente pesquisa, 

no que tange as modificações microestrutural e as propriedades macroscópica (ensaios 

mecânicos e de durabilidade) obtidas nas pastas cimentícias modificadas por um polímero 

de base acrílica (PE) e um polímero de base acrílica estirenada (PAe), confrontando estes 

resultados com uma pasta de referência (REF). As propriedades da pasta no estado fresco 

foram avaliadas pelos tempos de pega. As características microestruturais das pastas, no 

estado endurecido, referentes à formação das fases hidratadas e interações entre a fase 

cimentícia e o polímero foram estudadas pelas análises TGA, FTIR e DRX. As alterações 

morfológicas das pastas foram analisadas por MEV e as características estruturais e 

composicionais das fases C-S-H e aluminatos, bem como, o desenvolvimentos destas fases 

com a hidratação, foram avaliadas por 
29

Si RMN MAS e 
27

Al RMN MAS. As propriedades 

no estado endurecido (resistência à compressão e resistência à tração por compressão 

diametral e absorção de água por capilaridade) também foram examinadas e associadas às 

propriedades microestruturais. 

 

 

5.1 - MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DAS PASTAS NO ESTADO FRESCO 

 

5.1.1 – Tempo de pega 

 

O comportamento das pastas, no estado fresco, foi analisado através do tempo 

de pega e endurecimento, segundo a norma brasileira NBR 11581 (1991).  
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A pega é basicamente um processo de transformação de uma suspensão 

concentrada dispersa, existente inicialmente no meio, para um sistema de partículas ligado 

e fortalecido. No caso do cimento e do concreto esta transformação ocorre pela reação 

química entre as partículas do cimento e a água, chamada hidratação. (JIANG, MUTIN & 

NONAT, 1995).  De acordo com modelo proposto por Scrivener, apud Taylor (1990) o 

final da pega ocorre quando o C-S-H hidratado, formado externamente ao núcleo do grão 

de cimento (casca), cresce externamente, e os grãos adjacentes coalescem, no estágio 

conhecido como ponto de coesão. Normalmente, a pega do cimento está associada à 

hidratação da alita e formação do silicato de cálcio hidratado (TAYLOR, 1990 & ODLER, 

1998). 

Os tempos de pega das pastas analisadas são apresentados na Tabela 5.1. Por 

estes resultados foi verificado um aumento dos tempos de início e fim de pega, quando 

teores de polímeros maiores que 5% foram adicionados na mistura. Estes aumentos foram 

mais marcantes nas pastas A. 

 

Tabela 5.1 – Tempos de início e fim de pega das pastas E e A 

Pastas

Relação 

p/c (%)

Inicial Final

0% 262,2 376,20

5% 273,6 393,6

E 15% 486 678

25% 903,6 964,8

5% 263,4 497,4

A 15% 540,36 976

25% 1333,8 2221,8

Tempos de pega (min)

 

 

Os tempos de início de pega das pastas E5%, E15% e E25% foram superiores 

ao da pasta de referência (REF), em, respectivamente, 4%, 85% e 245% e os tempos de 

final de pega em 5%, 80% e 157% 

Nas pastas A5%, A15% e A25% os tempos de início de pega em relação à 

pasta REF foram superiores em: 0,43%, 106% e 409%, respectivamente, e os tempos de 

fim de pega em 32%, 160% e 491%. 
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Pelo exposto foi verificado que para o teor de 5%, de ambas as emulsões, não 

houve modificações significativas em relação aos tempos de início de pega. Porém, 

constatou-se que o tempo de fim de pega da pasta A5% foi bem superior ao da pasta REF.  

Os teores de 15% e 25%, de ambas as emulsões, promoveram os mais elevados 

tempos de pega, sendo a influência do polímero acrílico estirenado (PAe) (nas pastas A) 

ainda mais marcante, tanto para o tempo de início quanto final da pega. A relação entre o 

teor de polímero empregado e a redução dos tempos de pega foi diretamente proporcional. 

Os diferentes tempos de pega constatados nas pastas E e A são atribuídos aos 

distintos grupos funcionais dos polímeros, sua natureza, comprimento de cadeia, etc, que 

afetam as propriedades da mistura cimentícia (RAY & SINGH, 2005).  

Os dados de análise física do polímero, exposto no subitem (4.2.1.2), Quadro 

4.2, indica que o diâmetro das partículas do polímero acrílico estirenado (PAe) na emulsão 

é menor que o do polímero acrílico (PE). Esta característica do polímero PAe 

proporcionou, muito provavelmente, o maior envolvimento aos grãos de cimento e a 

dificuldade na dispersão e precipitação dos primeiros hidratos na solução, em relação às 

pastas com o polímero PE. 

Os efeitos dos polímeros nas características de pega da pasta são 

correlacionados ao retardo da hidratação do C3S. O que ocorre é que as partículas 

poliméricas promovem uma série de interações físicas e químicas com os componentes do 

cimento, repercutindo nos tempos de pega das pastas. Com base na literatura, algumas 

hipóteses podem ser lançadas para compreender os resultados aqui apresentados, entre 

estas: 

Envolvimento dos polímeros nas partículas anidras, dificultando a sua dissolução e 

o transporte dos íons para solução, estendendo o período dormente. (OHAMA, 1987.; 

SU, BIJEN & LARBI, 1991.; BEELDENS et al, 2005.; PUTERMAN & MALORNY 

(1998). Devido à baixa hidratação, os produtos que viriam a dar rigidez ao sistema são 

formados em pequenas quantidades, logo, as pastas permanecem plásticas por tempos 

maiores; 

As características dos polímeros e da composição da emulsão também podem 

influenciar na quantidade da água disponível no sistema, como por exemplo: o grupo 

hidroxílico do polímero e sua natureza polar e higroscópica diminuem à quantidade de 

água disponível para hidratação do silicato (SKALNY & TADROS, 1977, apud RAY & 

SINGH, 2005) e os surfactantes por se ligarem a parte da água do sistema, no estágio 
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inicial da hidratação, também reduzem a quantidade de água necessária dissolução dos 

grãos anidros e formação dos primeiros hidratos (BEELDENS et al, 2001 e KNAPEN, 

2007). 

Os ânions produzidos pelos polímeros na solução dos poros são dos tipos R- COO
-
, 

estes
 
tem alta afinidade com os íons de cálcio, consequentemente, um sal de cálcio é 

formado (possíveis estruturas moleculares - Figura 3.5). Esta interação reduz os teores 

de Ca
2+

 da solução, impedindo consequentemente a nucleação e o crescimento dos 

cristais de CH e da etringita (CHANDRA & FLODIN, 1987.; LARBI & BIJEN, 1990); 

A precipitação dos componentes insolúveis (sal inorgânico), em torno das 

partículas anidras do cimento, forma uma camada que dificulta o prosseguimento da 

reação de hidratação, atrasando, portanto, o estágio de saturação da solução; 

Entre estas hipóteses, as afirmações 1 e 2 parecem ser as causas mais prováveis 

para o retardo tão pronunciado nos tempos de pega das pastas A e E, em relação à pasta 

REF, aqui analisadas. 

 

5.2 - AVALIAÇÃO DAS PASTAS NO ESTADO ENDURECIDO 

 

5.2.1 – RESISTÊNCIA MECÂNICA 

 

 A seguir serão comentadas as propriedades mecânicas e de durabilidade 

estudadas das pastas REF, E (5%, 15% e 25%) e A (5% 15% e 25%), na idade de 28 dias, e 

em ambas as condições de cura. Maiores comentários serão tecidos nos subitens 5.2.3.1, 

5.2.3.2 e 5.2.3.3. 

 

5.2.1.1 – Resistência à compressão 

 

 A partir da análise de resistência à compressão das pastas REF, E (5%, 15% e 

25%) e A (5% 15% e 25%), na idade de 28 dias e em ambas as condições de cura, foi 

observado que as pastas modificadas apresentaram resistências à compressão inferiores à 

pasta REF, comparando os melhores resultados obtidos na condição de cura mais ideal. 

Este comportamento foi mais marcante para as pastas A, principalmente quando 
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empregado de 25% do polímero. A resistência à compressão da pasta A25% foi 10,3% da 

resistência atingida pela pasta REF (cura úmida). Os melhores resultados entre as pastas 

modificadas foram obtidos nas pastas E5% e A5%, cujas resistências médias atingidas 

foram de 67% e 43,7%, respectivamente, da resistência da pasta REF.  

 Quanto às condições de cura, a variação mais significativa relativa a 

propriedade de resistência à compressão ocorreu na pasta REF, cujo valor de resistência 

obtido na pasta submetida à condição de cura úmida foi superior, em cerca de 55%, ao 

valor atingido na condição de cura mista. Nas pastas modificadas não houveram variações 

significativas quanto à condição de cura, sendo a maior diferença observada na pasta E5% 

que, na condição de cura úmida, apresentou uma resistência inferior (~ 14,6%) em relação 

à condição de cura mista. 

 

5.2.1.2 – Resistência à Tração por compressão diametral 

 

A partir da análise de resistência à tração das pastas REF, E (5%, 15% e 25%) 

e A (5% 15% e 25%), na idade de 28 dias e em ambas as condições de cura, foi observado 

que as pastas modificadas apresentaram resistências à tração superiores à pasta REF e as 

maiores resistências foram obtidas nas pastas E. No entanto, os valores absolutos da 

resistência à tração obtidos neste trabalho foram influenciados pela prensa utilizada neste 

ensaio, comprometendo, portanto, os resultados aqui informados, uma vez que os valores 

obtidos foram muito inferiores em relação ao valor de 10% da resistência à compressão. 

No entanto, apenas para uma análise comparativa, os mesmos não foram descartados. 

 Com relação aos tipos de cura adotados notou-se que a diferença da resistência 

à tração mais significativa ocorreu na pasta E25%, que apresentou o melhor desempenho 

quando submetida à condição de cura mista, e na pasta A5%CUM. Nas pastas A15% e 

A25% não houveram variações significativas em relação aos teores do polímero 

empregados.  

 

5.2.1.3 – Ascensão de água por capilaridade 

 

A partir da análise da absorção de água por capilaridade das pastas REF, E 

(5%, 15% e 25%) e A (5% 15% e 25%), na idade de 28 dias e em ambas as condições de 
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cura, foi observado que, exceto à pasta A25%, as menores ascensões capilares foram 

observadas nas pastas modificadas, sendo as menores alturas capilares atingidas nas pastas 

E5% (0,20 cm) e E25% (0,2 cm), quando curadas na condição de cura úmida. As pastas 

REF e A25% atingiram as maiores alturas de água capilar, em ambas as condições de cura, 

em torno de 4- 4,5cm.  

Quanto aos tipos de cura, não foi observado uma variação significativa quanto 

à ascensão capilar nas pastas REF, E15%, A15%, esta foi mais significativa para as pastas 

E5%, E25%, A5%.  

A seguir as análises microestruturais serão enfocadas, servindo de subsídios 

para explicar as propriedades da pasta quanto à resistência e durabilidade destacadas 

acima.  

 

5.2.2 – ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL E TERMOGRAVIMÉTRICA 

 

As perdas de massa (TGA), delimitada a partir da primeira derivada da TGA 

(DTG), foram medidas nas faixas de temperaturas associadas às perdas por desidratação e 

descarbonatação das fases hidratadas, e também, naquelas referentes à decomposição dos 

polímeros PE e PAe. 

Esta análise foi realizada nas pastas REF, E (15% e 25%) e A (15% e 25%), 

nas idades de 1, 3 e 28 dias e nas condições de cura mista e úmida. As curvas geradas pela 

TGA e DTG de todas as pastas, em cada idade de estudo, são apresentadas no Apêndice A, 

e as curvas geradas por DTG, de cada pasta, nas diferentes idades, são apresentadas nas 

Figuras 5.1-5.5. As perdas de massa foram calculadas conforme as equações descritas na 

seção 4.4.2.1 (a).  

Algumas observações puderam ser extraídas das curvas obtidas pela análise por 

DTG das pastas estudadas (Figuras 5.1-5.5), entre estas: 

 três regiões de perdas de massa, cujas faixas de temperatura são apresentadas 

nas Tabelas 5.2 - 5.4 (descritas a seguir) e mostradas nas Figuras 5.1 - 5.5; 

 Surgimento de mais uma região de perda de massa nas pastas com os 

polímeros PE e PAe, entre 225-410°C, associada à decomposição do polímero; 

 Surgimento de um discreto ganho de massa na região entre 450°C - 463°C nas 

pastas com polímeros, podendo estar ligada a sensibilidade da balança e/ou também 
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ser associada à formação da fase orgânica-inorgânica resultante da interação entre o 

polímero e o cimento; 

 Picos de perda de massa referente à fase CH, em temperaturas inferiores, 

quando ambos os polímeros são adicionados às pastas; 

 Deslocamento do pico de decomposição central dos polímeros puros (PE e 

PAe) para menores temperaturas, quando ambos os polímeros se encontram na 

mistura. 

As curvas obtidas pela análise DTG foram divididas em 3 faixas de 

temperatura. A faixa I corresponde ao intervalo de 26°C-215°C, a faixa II é variável 

conforme o polímero empregado: nas pastas E compreende aos intervalos entre 225°C-

398°C e 398°C-500°C e nas pastas A compreende as faixas de temperatura entre 225°C-

402°C e 402°C-500°C, e a faixa III é relativa ao intervalo entre 550°C – 1000°C. 

 

Figura 5.1 – Curvas da DTG das pastas REF nas idades de 1, 3 e 28 dias e nas condições de 

cura mista (CMI) e cura úmida (CUM) 
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Figura 5.2 – Curvas da DTG das pastas E15% nas idades de 1, 3 e 28 dias e nas condições 

de cura mista (CMI) e cura úmida (CUM). 

 

 

Figura 5.3 – Curvas da DTG das pastas E25% nas idades de 1, 3 e 28 dias e nas condições 

de cura mista (CMI) e cura úmida (CUM). 

 



Capítulo V- Discussão e análise dos resultados  116 

 

 

Figura 5.4 – Curvas da DTG das pastas A15% nas idades de 1 dia, 3 e 28 dias e nas 

condições de cura mista (MI) e cura úmida (UM) 

 

Figura 5.5 – Curvas da DTG das pastas A25% nas idades de 1 dia, 3 e 28 dias e nas 

condições de cura mista (MI) e cura úmida (UM) 

 

 A primeira perda de massa (FAIXA I) foi associada à parte da água adsorvida e 

da água quimicamente combinada existente nos hidratos C-S-H e nas fases aluminato 

hidratadas (monossulfoaluminato e AFt), a segunda perda (FAIXA II) foi associada à 

degradação dos polímeros (nas pastas E e A), desidratação da fase AFm e do CH e a 

terceira perda (FAIXA III) foi referente à descarbonatação (CaCO3), neste caso, observou-

se a formação de mais de uma fase carbonática nas pastas estudadas.  

As variáveis estudadas, teores e tipos de polímeros, exerceram influências 

sobre as características das curvas no decorrer da hidratação. A influência das condições de 
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cura quanto à formação das fases C-S-H e aluminatos não foram significativas, com 

relação à fase CH a cura úmida foi mais significativa e com relação às fases carbonáticas 

foi variável conforme os tipos e os teores dos polímeros empregados.  

Os resultados das análises térmicas são discutidos de acordo com as fases 

atribuídas para as faixas I, II e III (Figuras 5.1-5.5), a evolução destas com o tempo foi 

avaliada e comparada entre cada pasta estudada.  As Tabelas 5.2-5.4 destacam os valores 

percentuais das perdas de massa de cada pasta, nas idades de 1, 3 e 28 dias e as condições 

de cura mista e úmida. 

 

Tabela 5.2 - Análise das perdas de massa (%) (TGA) da pasta REF, nas idades de 1, 3 e 28 dias e 

nas condições de cura úmida e mista, nas faixas de temperaturas referentes à desidratação e 

descarbonatação (fases cimentícias) e da decomposição do polímero puro. 

FASES 

Faixa de 

temperatura 
REF 

1D (%)  

Faixa de 

temperatura 
REF 

3D (%) 

Faixa de 

temperatura 

REF 

28D 

CMI(%) 

Faixa de 

temperatura 

REF 

28D 

CUM 

(%) 

CSH e Fase 

aluminato 30-215 5,2 30-215 6,2 30-215 6,7 30-215 6,7 

Ca(OH)2 385-500 12,3 385-500 15,6 385-500 16,0 385-500 16,7 

Fase 

Carbonática 

550-620 3,5 550-620 3,6 550-620 4,3 550-620 3,1 

620-1000 11,2 620-1000 11,6 620-1000 11,5 620-1000 11,8 

 

C* 3,6 

 

4,1   4,7   3,8 

C* - Fases carbonáticas totais excluindo a perda referente à calcita existente no cimento. 

 

Tabela 5.3 - Análise das perdas de massa (%) (TGA) da pasta E (15% e 25%), nas idades de 1, 3 e 

28 dias e nas condições de cura úmida e mista, nas faixas de temperaturas associadas às perdas por 

desidratação, descarbonatação (fases cimentícias) e decomposição do polímero. 

FASES 

Faixa de 

temperatura 
E15% 

1D (%) 

Faixa de 

temperatura 
E15% 

3D (%) 

Faixa de 

temperatura 

E15% 

28D 

CMI(%) 

Faixa de 

temperatura 

E15% 

28D 

CUM 

(%) 

CSH e Fase 

aluminato 30-215 2,6 30-215 3,1 30-215 5,2 30-215 4,6 

Fase 

polimérica 225-398 9,0 225-398 8,6 225-398 11,1 225-398 10,4 

Polímero+ 

Ca(OH)2  385-500 9,6 385-500 11,9 385-500 15,9 385-500 18,2 

Ca(OH)2 ** 385-500 8,2 385-500 10,1 385-500 13,5 385-500 15,5 

Fase 

Carbonática 

550-640 5,2 550-650 6,4 550-655 10,2 550-640 5,9 

640-1000 9,6 650-1000 8,7 655-1000 12,0 640-1000 12,1 

 

C* 3,7   3,9   11,1   6,9 

C* - Fases carbonáticas totais excluindo a perda referente à calcita existente no cimento 

** Teor de CH descontando o teor do polímero adicionado às pastas (15%) 
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FASES 

Faixa de 

temperatura 
E25% 

1D (%) 

Faixa de 

temperatura 
E25% 

3D (%) 

Faixa de 

temperatura 

E25% 

28D 

CMI(%) 

Faixa de 

temperatura 

E25% 

28D 

CUM 

(%) 

CSH e Fases 

aluminatos 30-215 2,2 30-215 3,8 30-215 3,9 30-215 4,2 

Fase 

polimérica 225-402 15,4 225-402 14,4 225-396 15,9 225-406 14,1 

Polímero + 

Ca (OH) 385-500 13,3 385-500 12,1 385-500 15,9 385-500 20,0 

Ca(OH)2** 385-500 10 385-500 9,1 385-500 11,9 385-500 15 

Fase 
Carbonática 

550-612 2,1 550-640 5,7 550-660 10,7 550-650 7,7 

612-1000 13,1 640-1000 10,3 660-1000 9,3 650-1000 12,3 

 

C* 4,2 

 

4,9 

 

9,0 

 

8,9 

C* - Fases carbonáticas totais excluindo a perda referente à calcita existente no cimento. 

** Teor de CH descontando o teor do polímero adicionado às pastas (25%) 

 

Tabela 5.4 - Análise das perdas de massa (%) (TGA) da pasta A (15% e 25%), nas idades de 1, 3 e 

28 dias e nas condições de cura úmida e mista, associadas às faixas de temperaturas referentes à 

desidratação e descarbonatação (fases cimentícias) e da decomposição do polímero. 

FASES 

Faixa de 

temperatura 

A15% 

1 d 

(%) 

Faixa de 

temperatura 
A15% 

3D (%) 

Faixa de 

temperatura 

A15% 

28 d 

CMI(%) 

Faixa de 

temperatura 

A15% 

28 d 

CUM 

(%) 

CSH e Fase 
aluminatos 30-215 2,3 30-215 3,8 30-215 4,8 30-215 5,1 

Fase 

polimérica 225-402 12,1 225-410 12,1 225-402 12,9 225-500 14,0 

Ca (OH)2+ 

polímero 385-500 9,9 385-500 11,7 385-500 17,6 385-500 23,6 

Ca (OH)2
** 385-500 8,4 385-500 9,9 385-500 15 385-500 20,1 

Fase 

carbonáticas 

550-630 4,5 550-655 8,9 550-658 11,5 550-660 11,0 

630-1000 11,3 655-1000 11,3 658-1000 14,6 660-1000 16,5 

 

C* 4,7   9,1   15,0   16,4 

FASES 

Faixa de 
temperatura 

A25% 

1 d 

(%) 

Faixa de 
temperatura 

A25% 

3D (%) 

Faixa de 
temperatura 

A25% 

28D 

CMI(%) 

Faixa de 
temperatura 

A25% 

28D 

CUM 

(%) 

CSH e Fase 

aluminatos 30-215 1,8 30-215 3,6 30-215 4,1 30-215 4,6 

Fase 
polimérica 225-402 22,6 225-410 26,4 225-402 13,9 225-500 28,7 

Ca(OH)2+ 

polímero 385-500 24,7 385-500 30,1 385-500 22,7 385-500 32,7 

Ca(OH)2
** 385-500 18,5 385-500 22,5 385-500 17 385-500 24,5 

Fases 

Carbonática 

550-630 4,2 550-655 8,3 550-658 10,1 550-660 11,2 

630-1000 12,3 655-1000 14,2 658-1000 13,1 660-1000 15,7 

 

C* 5,5 

 

11,5 

 

12,1 

 

15,9 

C* - Fases carbonáticas totais excluindo a perda referente à calcita existente no cimento 

** Teor de CH descontando o teor do polímero adicionado às pastas (15% e 25%) 
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a) Fases C-S-H e aluminato (Faixa I) 

 

Através da análise da faixa I, nas idades de 1, 3 e 28 dias, podemos observar a 

evolução das fases C-S-H e aluminato com o tempo.  

Foi observado na pasta REF a presença de dois picos, um em 77°C e outro em 

110°C (Figura 5.1). Estes, em idades mais elevadas, tenderam a se deslocar para maiores 

temperaturas, devido provavelmente a modificação estrutural e/ou formação de novas 

fases. Nas pastas E e A foi observado um alargamento da curva, na faixa I (Figura 5.2 - 

5.5). A ausência de eventos mais nítidos de decomposição destas fases se deve a fatores 

combinados como: baixa cristalinidade das fases, presença de várias fases que se 

decompõem na mesma faixa de temperatura, diferentes composições das fases, etc. 

(TAYLOR, 1990). 

A perda de massa foi associada à formação das fases acima citadas, desta 

forma, podemos considerar que nas pastas modificadas pelos polímeros PE e PAe houve 

um retardo no desenvolvimento das fases C-S-H e das fases aluminatos hidratadas.  Esta 

influência foi mais forte nas idades de 1 dia e 3 dias (Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4), quanto aos 

teores dos polímeros empregados a variação foi muito pouco expressiva, especialmente no 

caso das pastas A.  Aos 28 dias, as maiores perdas de massa foram obtidas pela pasta REF, 

seguidas das pastas E15% e A15% e das pastas A25% e E25%, quando comparadas as 

melhores condições de cura de cada pasta. 

Aos 28 dias também foi verificado que as condições de cura adotadas não 

interferiram, significativamente, nas perdas de massa das pastas estudadas. Na pasta REF 

os resultados foram praticamente iguais e nas pastas modificadas tiveram pequenas 

variações. Nas pastas E25%, A15% e A25% as maiores perdas de massa foram constatadas 

quando estas foram curadas na condição de cura úmida, com perdas superiores de 0,3%, 

0,3% e 0,5%, respectivamente, em relação à cura mista. Na pasta E15%, a condição de 

cura mista foi à condição que promoveu a maior perda de massa, superior em 0,6%, em 

relação à pasta curada na condição de cura úmida. Como nesta faixa de temperatura estão 

sobrepostas as fases C-S-H e aluminatos, a maior quantidade de uma fase em relação à 

outra favoreceu o aumento das perdas, não podendo por esta análise se quantificar qual 

pasta teve a maior quantidade de C-S-H ou das fases aluminatos. 

Com relação às perdas de massa nesta faixa de temperatura (Faixa I) (Tabelas 

5.2-5.4), foi constatado que a pasta REF, E25% e A25% apresentaram um aumento mais 
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pronunciado das perdas de massa entre as idades de 1 para os 3 dias. Já na pasta E15%, a 

perda de massa mais significativa ocorreu aos 28 dias e na pasta A15% estas perdas foram 

gradativas com o tempo. 

O resultado da análise dos tempos de pega das pastas estudadas indicou que o 

processo de hidratação das pastas modificadas pelo polímero foi retardado, sendo coerente 

com a análise de DTG. Esta análise por sua vez constatou também o prolongamento deste 

retardo até os 28 dias de idade, embora, nesta idade, este caráter seja menos pronunciado. 

Esta característica é um dos fatores associados a menor resistência à compressão das pastas 

modificadas em relação à pasta REF (referência) 

 

b) Fase Polimérica e CH (Faixa II) 

 

Algumas mudanças foram observadas nas curvas de DTG das pastas estudadas 

(Figuras 5.1 a 5.5) referente à faixa II. A primeira foi relativa à intensidade do primeiro 

evento endotérmico em 225°C – 395° (nas pastas E) e entre 225°C – 402°C (nas pastas A), 

e a segunda foi relativa à fase CH (385°C-500°C). Optou-se fazer a análise da fase 

polimérica na faixa de temperatura entre 225°C – 500°C, pois na região entre 225°C – 

410°C, referente principalmente ao evento de degradação do polímero, existe um 

deslocamento do pico de temperatura máxima quando diferentes tipos e teores de 

polímeros são utilizados, bem como, quando diferentes idades de estudo são avaliadas. 

(Figura 5.6) 

 

Figura 5.6 – Perdas de massa das pastas E15%, E25%, A15% e A25%, na faixa de 

temperatura entre 225°C -500°C, nas idades de 1 dia, 3 dias e 28 dias.  
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Na Figura 5.6 foi observado que as maiores perdas de massa ocorreram quando 

teores mais elevados de polímeros foram empregados, que são associados principalmente a 

quantidade de polímeros na amostra, uma vez que nesta faixa de temperatura ambos os 

polímeros perdem quase 100% de massa.  

Para ambas as pastas com teores de 15% e E25%, as perdas de massa nas 

idades de 1 dia e 3 dias foram muito próximas, não ocorrendo o mesmo para a pasta 

A25%. Aos 28 dias, observou-se que as pastas curadas na condição de cura mista, exceto a 

pasta A25%, apresentaram as maiores perdas de massa.  Os dados da Figura 5.6 

permitiram concluir que as pastas A apresentaram as maiores perdas de massa em todas as 

idades estudadas. As maiores perdas de massa da pasta A25% estão relacionadas muito 

provavelmente à condição de moagem diferenciada, resultando em tamanhos de grãos 

maiores para a análise, bem como, uma maior quantidade de polímeros na amostra, o que 

dificultou uma análise comparativa mais fidedigna para esta pasta. 

A maior perda de massa nas pastas A em relação às pastas E, provavelmente 

está associada à maior instabilidade da emulsão polimérica no meio alcalino da pasta, o 

que também prejudicou a formação de filmes. As maiores perdas de massa, constatadas em 

todas as pastas (A e E), aos 28 dias, são também associadas à formação de novas fases 

hidratadas, como por exemplo, as fases AFm e hidrotalcita que se decompõem em 300°C e 

250°C, respectivamente, e também ao CH (TAYLOR, 1990).  

Não se descarta a idéia de que uma interação química entre os íons Ca
2+ 

e os 

grupos –(COO)
-
, existentes nos polímeros empregados nas pastas A e E, possa também 

estar ocorrendo nas pastas modificadas e influenciando nas perdas de massa na faixa de 

temperatura (225° - 500°C), porém esta interação é muito fraca, pois os ganhos de massa 

constatados (em 450°C - 463°C) foram muito pequenos. A formação deste sal foi 

confirmada por alguns autores em pastas modificadas com polímeros acrílicos, conforme 

comentado no capítulo de revisão da literatura. (SUGAMA, KUKACKA & HORN, 1979.; 

SUGAMA, KUKACKA & CARCIELLO, 1984.; OHAMA, 1987). 

Estudo desenvolvido por Kasselouri, Dimopoulos & Parissakis (1995) sobre os 

efeitos do ácido acético e ácido tartárico na decomposição térmica do carbonato de cálcio, 

por meio da análise de DSC, constatou a formação de um sal orgânico produzidos pela 

reação química entre ácido e o carbonato de cálcio. Segundo os autores, os picos 

exotérmicos constatados nas curvas de DSC em 380°C e 408°C, dependendo do ácido 

utilizado, foram atribuídos a formação deste produto. O ganho de massa observado nas 
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curvas de DTA, entre 200°C-400°C, também foi observado por Silva (2001), em pastas 

modificadas pelo EVA e HEC. A autora também associou este evento à formação de um 

sal, resultante da interação química entre o polímero EVA utilizado e o cimento. 

Além do comportamento acima citado foi observado nas pastas E e A um 

deslocamento do pico de temperatura central, referente à decomposição dos polímeros PE 

(393°) e PAe (405°C), para menores temperaturas. Nas pastas E, este foi observado entre 

362°C-370°C e nas pastas A entre 360°C - 380°C.  O meio alcalino da pasta e a possível 

formação do sal orgânico pode ter influenciado o deslocamento da temperatura central do 

pico de máxima perda de massa. 

No intervalo de temperatura entre 385°C – 500°C, referente à segunda perda de 

massa relacionada à FAIXA II, com temperatura inicial variável conforme o polímero 

empregado, houve uma sobreposição das perdas de massa relativas principalmente à 

decomposição do polímero puro e à desidratação do CH. Desta forma, foi descontado das 

perdas de massa da faixa 385°C-500°C das pastas E e A, os valores de 15% e 25%, 

referente à perda do polímero puro (Tabelas 5.3 e 5.4). Ao se comparar as perdas de massa 

nas idades de 1 e 3 dias, foi constatado que as pastas E e A (exceto a pasta A25%) 

apresentaram perdas de massa menores que a pasta REF. Isto caracterizaria em primeiro 

momento a um retardo na formação do CH quando o polímero foi introduzido na mistura, 

o que corroboraria com os resultados da análise dos tempos de pega. Aos 28 dias, estas 

diferenças foram reduzidas e nas pastas A foi até aumentada, indicando uma maior 

reatividade das fases anidras com a água e formação dos hidratos.  

As perdas de massa da pasta A25% nas idades de 1, 3 e 28 dias foram 

superiores as demais pastas estudadas e aos 28 dias, na condição de cura mista, apresentou 

uma perda de massa inferior aos 3 dias. O resultado pode ter sido alterado devido ao 

preparo das pastas para análise, ou também, pela maior carbonatação desta amostra 

reduzindo a quantidade de CH do sistema.  

Uma análise quantitativa da fase CH a partir das perdas de massa em 385°-

500°C (tabelas 5.2-5.4) permitiu concluir que o teor de CH cresceu com o decorrer da 

hidratação e que a condição de cura úmida foi a mais favorável para a formação desta fase. 

As maiores perdas de massa com o tempo devem-se à formação de cristais melhores 

definidos, que demandam uma maior quantidade de energia para decomposição.  

Pela análise da temperatura central na faixa entre 385°-500°C, das pastas 

estudadas, foi verificado um deslocamento do pico de temperatura central nas pastas E 
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(15% e 25%) e na pasta A25% para temperaturas inferiores às observadas na pasta REF 

(427°C). Segundo Taylor (1990), a formação de cristais maiores é relacionada à maior 

temperatura de decomposição desta fase. Afridi et al (1989) também relaciona este 

deslocamento ao grau de cristalinidade e a estrutura desta fase. Logo, nas pastas estudadas, 

exceto na pasta A15%, uma modificação na estrutura do cristal de CH também foi 

observada em relação à pasta REF. 

 

c) Fases Carbonáticas (Faixa III) 

 

Na faixa de temperatura III (550°C-1000°C) são observados dois eventos 

endotérmicos, um entre 550-620°C e outro entre 620-1000°C, associados à decomposição 

de diferentes fases carbonáticas, as faixas variam de acordo com os polímeros empregados 

e idades de estudo. 

Na pasta REF o segundo evento (620-1000°C) foi mais intenso em todas as 

idades de estudo em relação ao primeiro evento (550-620°C).  Porém, nas pastas E e A, a 

tendência foi do primeiro evento se tornar melhor definido com a idade. Logo, os 

polímeros PE e PAe, proporcionaram a formação desta segunda fase carbonática. 

Nas pastas modificadas, a elevação das perdas de massa referente à fase 

carbonática, em faixa de temperaturas inferiores, pode estar associada à decomposição do 

produto ogânico-inorgânico formado pela interação química entre certos grupos ácidos do 

polímero e o Ca
2+

 do cimento (KASSELOURI, DIMOPOULOS & PARISSAKIS, 1995). 

Segundo Kasselouri, Dimopoulos & Parissakis (1995), a decomposição do CaCO3, 

formado após a desestabilização térmica do sal orgânico-inorgânico, ocorre em 

temperaturas mais baixas que o carbonato de cálcio puro.  A pequena interação química 

que ocorreu nas pastas E e A provavelmente contribuiu para estes resultados, inclusive 

com o decorrer do tempo, neste caso estaria associado também à formação deste sal, por 

interações entre os íons de Ca 
2+

 do poro ou por interações com a fase CH (SILVA, 2001).  

Estudos desenvolvidos por Taylor e Turner (1987), constataram que alguns 

solventes orgânicos como o metanol e a acetona, utilizados geralmente para secagem de 

pastas e argamassas, ficam adsorvidos fortemente ao C3S e não são removidos facilmente 

após a secagem à vácuo ou aquecimento, em baixas temperaturas. Segundo estes autores, 

quando a pasta é aquecida entre 200°C a 400°C íons carbonatos são formados devido à 

interação da fase orgânica com as hidroxilas provenientes das fases hidratadas, alterando as 
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curvas termogravimétricas das amostras. Esta característica também pode ter ocorrido nas 

pastas A e E. 

Neste trabalho, o evento exotérmico observado em 450°C - 463°C 

(característico da decomposição do sal orgânico e/ou da fase orgânica com as hidroxilas 

das fases hidratadas) foi muito fraco, o que não justificaria tamanhas perdas de massa na 

faixa de menor temperatura de decomposição da fase carbonática; Além disto, na pasta 

REF esta fase também é observada. Logo, outras causas podem estar contribuindo para a 

formação desta segunda fase carbonática, como por exemplo, a formação de fases 

carbonáticas como as relatadas por Pera et al (1999).; Pajares, Martinez-Ramírez & 

Branco-Varela (2003).; Lothenbach et al (2008), resultantes da interação entre o filler 

calcário e o C3A e/ou C3S, resultando em fases carboaluminato de cálcio hidratado e 

carbosilicato de cálcio hidratado.  

A Figura 5.7 ilustra as perdas de massa no intervalo de temperatura entre 

550°C – 6xx°C (x – temperatura variável conforme idade, tipo e teores de polímeros), sem 

descontar as perdas relacionadas à fase calcita do cimento anidro e sem utilizar o fator 

2,27, referente à reação de decomposição da fase carbonática.  Esta análise foi feita 

supondo que esta decomposição é referente à formação da fase orgânica e inorgânica, aos 

carboaluminatos e carbosilicatos. 

 

 

Figura 5.7 – Perdas de massa das pastas E15%, E25%, A15% e A25%, na faixa de 

temperatura entre 550°C - 6xx°C, nas idades de 1 dia, 3 dias e 28 dias, sem descontar a 

fração da calcita e sem multiplicar pelo fator 2,27. x – digito de temperatura variável. 
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Pela análise da Figura 5.7 foi constatada em todas as pastas, aos 3 dias, uma 

elevação da perda de massa associada às fases carbonáticas adicionais, especialmente nas 

pastas A e na pasta E25%. Aos 28 dias, na condição de cura mista, a formação desta 

segunda fase foi bem próxima entre as pastas A e E e entre os dois teores estudados.  Estas 

observações permitem supor que aos 3 dias ocorrem maiores interações entre a fase 

cimentícia e a fase orgânica e/ou entre o filler calcário com a C3A e as fases silicato em 

relação à idade de 1 dia.  

Pelos dados acima, juntamente com as análises da perda de massa na faixa II 

(Figuras 5.1-5.5), podemos concluir que a condição de cura mista foi a mais favorável para 

promover à formação de uma segunda fase carbonática na pasta E e nas pastas A a 

condição de cura não influenciou nos resultados.  

A formação desta segunda fase foi menos influenciada pela formação do sal 

orgânico (resultante da interação química entre o –(COO)
-
 do polímero e os íons Ca

2+
 e/ou 

CH) e pelo produto formado pela interação do grupo polimérico com as fases cimentícias 

formadas durante o aquecimento, e mais fortemente associada à formação de fases 

carboaluminatos e carbosilicato. 

As perdas de massa muito próximas das pastas com teores de polímeros de 

15% e 25%, aos 28 dias, pode ser um indício de que estas formações são limitadas pelo 

teor do polímero. 

Através da análise das perdas de massa totais das fases carbonáticas (550°C-

1000°C) (Tabela 5.2) foi constatado uma pequena variação da perda de massa da pasta 

REF, em relação às idades de estudo.  Ao comparar estas perdas entre as idades de 1 dia e 

28 dias, na condição de cura mista (maior perda de massa), uma variação de massa de 1% 

foi constatada. O que nos leva a concluir que, embora todo o cuidado tenha sido tomado 

para evitar a carbonatação das amostras, esta não foi impedida completamente. Sendo esta 

responsável pelo aumento das perdas de massa na faixa de temperatura mais elevada. 

Nas pastas E e A foi observado um aumento das perdas de massa quando 

maiores teores de polímeros foram utilizados. Sendo esta influência mais marcante no caso 

do PAe. Na idade de 1 dia, as maiores perdas de massa observadas nas pastas E25%, 

A15% e A25%, podem estar associadas a uma maior carbonatação das pastas devido à 

incorporação de bolhas de ar, durante a mistura, que provavelmente serviram como reserva 

para o CO2, formando posteriormente o CaCO3 (JANOTKA et al, 1996).  Nas pastas A e E, 

um aumento pronunciado das perdas de massa ocorreu aos 28 dias.  
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A ocorrência da carbonatação durante a mistura e armazenamento das amostras 

pode ter contribuído para o aumento das fases carbonáticas em função da idade de 

hidratação, embora todas as medidas para evitá-la tenham sido tomadas. Porém, muito 

provavelmente, este não foi o único motivo para perdas de massa tão superiores das pastas 

E e A em relação às pastas REF, uma vez que até a idade de 3 dias pequenas diferenças 

foram constatadas.  A formação de um sal orgânico, bem como, o produto formado pela 

interação do grupo polimérico com as fases cimentícias formadas durante o aquecimento 

também podem explicar este aumento.   

 

5.2.2.1 Conclusão da análise 

 

Pelas análises TGA/DTG das pastas estudadas REF, E (15% e 25%) e A (15% 

e 25%) pode-se constatar a evolução das fases C-S-H e aluminatos com o decorrer da idade 

de hidratação; embora, nas pastas modificadas pelos polímeros PE e PAe tenha havido um 

retardo na formação das fases C-S-H e fases aluminato em relação à pasta REF. Aos 28 

dias, porém, a diferença na formação destas fases em relação à pasta REF foi menos 

pronunciada. A quantificação única das fases C-S-H e aluminatos não permitiu discriminar 

a influência dos teores de polímeros na formação das fases, pois a menor hidratação do C-

S-H, por exemplo, atrelado à pasta com maior teor do polímero, pode estar ligado a uma 

maior formação da fase aluminática, aumentando portanto o valor da perda de massa, 

assim as diferenças entre os teores de 15% e 25% ficam comprometidas. 

A explicação mais plausível para os retardos observados nas pastas 

modificadas é direcionada a presença de partículas poliméricas aglomeradas ou formando 

filmes poliméricos que ao envolverem os grãos anidros dificultam a sua dissolução e o 

transporte dos íons para a solução, sendo assim, a hidratação das pastas modificadas fica 

comprometida. Esta consideração foi relatada por Ohama (1987), Beeldens et al (2005), 

entre outros autores. Outro aspecto comentado pela literatura é influência do grupo 

hidroxílico do polímero (polar e higroscópico) que reduz a quantidade da água necessária à 

hidratação do silicato, que também pode estar exercendo um efeito nas pastas aqui 

analisadas (SKALNY & TADROS, 1977, apud RAY & SINGH, 2005). A interação 

química entre o polímero e o cimento provavelmente não é o fator que exerceu a maior 
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influência no retardo da hidratação das pastas, pois os ganhos de massa obtidos neste 

ensaio foram muito baixos, indicando uma pequena interação. 

Os dados expostos acima corroboram com a análise dos tempos de pega, por 

esta análise a influência dos teores dos polímeros empregados foi perceptível, o aumento 

dos mesmos favoreceu aos maiores tempos de início e fim da pega, esta característica foi 

atrelada a menor formação dos hidratos na pasta. Logo, o resultado de resistência à 

compressão da pasta REF (referência) superior às pastas modificadas, está em princípio 

associado a este menor grau de hidratação das pastas. 

As maiores perdas de massa na região referente à decomposição do polímero 

foram observadas nas pastas A, atribuído principalmente à maior instabilidade térmica da 

emulsão no meio alcalino e resultando em uma menor capacidade de formação de filme 

das mesmas. Neste caso, o pH mais baixo da emulsão PAe em relação à solução alcalina 

do poro das pastas pode ter contribuído para este resultado.   

Em todas as pastas foram observadas mais de uma fase carbonática, sendo as 

perdas em temperatura mais elevada associada à fase calcita, existente no filler calcário do 

cimento, e também à carbonatação da amostra. A formação de fases carbonáticas 

adicionais, em menor temperatura de decomposição, foi propiciada nas pastas E (15% e 

25%) pela condição de cura mista, nas pastas A15% e A25% não houveram diferenças 

quanto aos tipos de cura.  Estas fases foram atribuídas às fases resultantes da reação 

química entre o filler calcário e a etringita, C3A e/ou C3S, e, em menor escala, à formação 

do sal orgânico resultante da interação química entre o polímero e o cimento 

(KASSELOURI, DIMOPOULOS & PARISSAKIS, 1995) e pela adsorção da fase orgânica 

nas hidroxilas provenientes das fases hidratadas, liberadas após o aquecimento (TAYLOR 

& TURNER, 1987).  

Foi possível constatar através da análise DTG a modificação da estrutura 

cristalina da fase CH nas pastas E (15% e 25%) e A25%. Já na pasta A15%, esta mudança 

não foi configurada. Esta conclusão é baseada na modificação do pico de perda de massa 

máxima para menores temperaturas, em relação à pasta REF, conforme também atribuído 

anteriormente por Afridi et al (1989) em estudos com argamassas modificadas com SBR e 

EVA. 

Os resultados obtidos nas pastas A25% muito provavelmente sofreram a 

interferência do processo de preparo das amostras para as análises, por isso os resultados 

obtidos não devem ser correlacionados com as outras pastas estudadas. 
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A influência das condições de cura quanto à formação das fases C-S-H e 

aluminatos não foram significativas; Em relação à fase CH, a cura úmida favoreceu a 

formação desta fase e com relação às fases carbonáticas foi variável conforme os tipos e os 

teores dos polímeros empregados e da faixa de temperatura analisada.  

Pequenas diferenças das perdas de massa na faixa de temperatura 550°C - 

6xx°C (primeira faixa de temperatura), nos teores de 15% e 25%, é um indício de que a 

formação de uma segunda fase carbonática é favorecida quando empregado o teor de 15% 

do polímero em relação à massa do cimento. 

 

5.2.3 – ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR TRANSFORMADA DE 

FOURIER 

 

Os espectros de infravermelho das pastas estudadas foram comparados entre si, 

com o espectro do cimento anidro (item 4.2.1.1 - Figura 4.2) e com os espectros dos 

polímeros PE e PAe (4.2.1.2 - Figuras 4.8 e 4.12). As principais fases foram determinadas 

a partir das bandas detectadas nos espectros.  As atribuições das principais vibrações 

características das fases anidras, das fases hidratadas, dos polímeros e de fases resultantes 

da interação entre o polímero e o cimento foram feitas conforme a literatura.  A sequência 

das análises foi estabelecida com base na região espectral de 4000 – 400 cm
-1

.  

Os espectros de FTIR de cada pasta, nas idades de 1, 3 e 28 dias, são mostrados 

a seguir (Figuras 5.8 – 5.14).  Os espectros de todas as pastas nas idades de 1 dia, 3 dias e 

28 dias são expostos no Apêndice B. 

Nesta seção a presença e a evolução de cada fase existente nas pastas foram 

analisadas, estabelecendo-se as diferenças existentes entre estas. 
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Figura 5.8 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas REF nas idades 

de 1, 3 e 28 dias. 

 

Figura 5.9 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas E5%, nas idades 

de 1, 3 e 28 dias. 
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Figura 5.10 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas E15%, nas 

idades de 1, 3 e 28 dias. 

 

Figura 5.11 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas E25%, nas 

idades de 1, 3 e 28 dias. 
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Figura 5.12 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas A5%, nas 

idades de 1, 3 e 28 dias. 

 

Figura 5.13 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas A15%, nas 

idades de 1, 3 e 28 dias. 
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Figura 5.14 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas A25%, nas 

idades de 1, 3 e 28 dias. 

a) Ca(OH)2  

 

A partir da análise por FTIR foi possível detectar bandas associadas à vibração 

de estiramento do grupo O-H, ligado ao cálcio, na região de número de onda entre 3640-

3646 cm
-1 

(Figuras 5.9 - 5.14). Esta banda caracteriza a presença da fase hidróxido de 

cálcio. (BEN-DOR, HEITNER-WIRGUIN & DIAB, 1985.; TAYLOR, 1991.; JANOTKA 

et al, 1996.; MOLLAH et al, 1998.; GOMES, FERREIRA & FERNANDES, 2005.; 

LECOMTE et al, 2006).  Um estudo qualitativo sobre a influência dos tipos e teores de 

polímeros na formação do CH, com o decorrer da hidratação e em ambas as condições de 

cura, foi realizado a partir da absorbância relativa entre duas bandas escolhidas para 

análise.  No caso das pastas com polímeros, a absorbância da banda em 3643 cm
-1

 foi 

relacionada à da banda em 2959 cm
-1

,
 
esta última existe no polímero e teoricamente não 

sofre variação com o decorrer da hidratação. Na pasta REF, a absorbância da banda em 

3643 cm
-1

 foi comparada à da banda em 1799 cm
-1

, associada à vibração do grupo CO3
2-

 da 

fase carbonática, esta no caso da pasta REF sofre pequenas modificações com a idade. 

As absorbâncias relativas das pastas estudadas, nas idades de 1, 3 e 28 dias são 

mostradas na Figura 5.15. 
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Figura 5.15 – Absorbâncias relativas das bandas (O-H)/(C-H), nas pastas E e A, e das 

bandas (O-H)/ (C-O) das pastas REF, nas diferentes idades e condições de cura.  

Pela análise da Figura 5.15 podemos constatar que as pastas E e A 

apresentaram uma menor formação da fase CH em relação à pasta REF ao longo das 

idades de estudo, esta influência foi mais intensa para maiores teores dos polímeros e para 

as pastas com o polímero A. A condição de cura úmida favoreceu a formação destas fases, 

exceto no caso das pastas A25% e E15%.  

A evolução da fase CH com o tempo foi observada para a maioria das pastas, 

exceto para as pastas REF 28D CMI, A5%28D CMI e A25% 28 D CUM.  Na idade de 1 

dia, as menores intensidades da fase CH foram visualizadas nas pastas E25%, A15% e 

A25%.  Aos 3 dias, portanto, houve uma evolução desta fase em todas as pastas estudadas, 

sendo esta marcante no caso da pasta E25%. Nesta idade, houve uma tendência das pastas 

E e A, com teores iguais de polímeros, apresentarem valores de CH próximos.  No entanto, 

aos 28 dias, o comportamento frente à evolução da fase CH foi diferente para cada pasta 

estudada. 

A redução da intensidade relativa da fase CH constatada nas pastas REF CMI, 

A5% CMI e A25%CUM, em relação à idade de 3 dias, pode estar associada à maior 

carbonatação da fase CH, formação de uma nova fase, ou oscilações entre as bandas de 

absorção escolhidas para esta análise. 

Os resultados analisados não podem ser tomados como reais, mas sim como 

uma primeira comparação, pois as bandas tomadas para análise da absorbância podem 
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sofrer alterações, no decorrer da idade de hidratação. Provavelmente por este motivo não 

foi possível correlacionar estes dados com os dados de DTG. 

Com relação aos tipos de cura adotados foi constatado que a cura úmida criou 

melhores condições para o desenvolvimento da fase Ca(OH)2 na maioria das pastas (REF, 

E5%, E25%, A5% e A15%), a análise por DTG também confirmou este resultado. 

 

b) Fase H2O 

 

A banda de estiramento e a banda de deformação da ligação O-H são sensíveis 

ao ambiente químico em que a água se encontra, podendo trazer muitas informações sobre 

o processo da hidratação do cimento. 

Nos espectros das pastas estudadas (Figuras 5.9 - 5.14) foram constatadas 

bandas alargadas, centradas em 3430-3442 cm
-1

,
 
atribuídas

 
às vibrações de estiramento 

simétrico e assimétrico (1 e 3) da ligação O-H, e bandas mais estreitas em 1660 cm
-1

, 

1640 cm
-1

 e em 1629 cm
-1

,
 
referentes à vibração de deformação desta mesma ligação, 

presentes em moléculas de água. (TAYLOR, 1990.; GAO et al, 1999.; MOLLAH et al, 

1995.; MOLLAH et al, 2000). 

As bandas de deformação são modificações da banda em 1620 cm
-1

, 

observadas no espectro do cimento anidro, referente às fases sulfáticas (item 4.2.1.1 - 

Figura 4.2).  A mudança desta banda para maiores número de onda indica uma maior 

restrição das vibrações devido à incorporação ou associação de moléculas de água na 

matriz do cimento, pois uma ligação mais forte entre a H2O e a estrutura que a hospeda é 

criada (MOLLAH et al, 1995).   

Segundo Taylor (1990) a banda em 3440-3446 cm 
-1

 pode ser atribuída ao 

estiramento O-H, presente nas fases de C-S-H, monossulfoaluminato e/ou etringita. Já as 

bandas em 1675 cm
-1

 e em 1640 cm
-1

, podem também ser associadas à vibração de 

deformação no plano (2) referente à fase etringita. (TREZZA & LAVAT, 2001).   

Nas pastas estudadas as bandas com centro em 3430 - 3442 cm
-1 

e em 1660 cm
-

1
 e 1640 cm

-1
 foram observadas na maioria das pastas estudadas, nas idades de 1, 3 e 28 

dias.  Nas pastas E e A estas bandas foram melhores definidas aos 3 dias e na pasta A25% 

foram visualizadas apenas aos 3 dias.  Na idade de 1 dia, o maior alargamento da primeira 

banda e a menor definição da segunda banda foi apresentado pelas pastas E25% e A15%.  
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Os espectros das pastas A25% apresentam o maior alargamento da primeira banda em 

todas as idades estudadas. 

O maior alargamento das bandas em 3430-3442 cm
-1 

(Figuras 5.16-5.18) se 

deve a uma maior variedade de espécies química (O-H) nesta região (YU et al, 1999).  Nas 

pastas E25% e A15%, aos 3 dias, esta banda tende a ficar mais estreita, provavelmente 

devido a novos ambientes químicos formados, com maior restrição da água. O maior 

alargamento observado nas pastas A25%, em todas as idades estudadas, deve-se 

provavelmente a uma diferente estrutura das fases C-S-H e/ou formação de outras fases 

com diferentes ligações O-H, como as fases AFm e AFt também detectadas nesta região. A 

menor intensidade destas bandas nas pastas E25% e A15% e a ausência destas bandas na 

pasta A25%, na idade de 1 dia, é indicativa de um maior retardo na formação das fases C-

S-H, etringita e/ou monossulfato. Estes resultados corroboram com os resultados obtidos 

pelas análises de tempo de pega e TGA. 

Bandas ou ombros em 3621 cm 
-1

, 3588-3600 cm
-1

, 3572-3576 cm
-1

, 3517 cm
-1 

foram observados na pasta de REF, na idade de 1 dia, e nas pastas E e A após 3 dias.  Estas 

bandas foram atribuídas às vibrações do O-H de hidrogênio não ligado ou ligado 

fracamente, por ligações de hidrogênio, ao Ca(OH)2 presente na camada principal do C-S-

H com estrutura do tipo Jenita (YU et al, 1999). Em pastas de cimento é comum se ter uma 

mistura das fases Jenita e Tobermorita (RICHARDSON, 1999).  

 

Figura 5.16 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas REF, nas 

idades de 1, 3 e 28 dias, na região de 4000-3000 cm
-1

. 
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Figura 5.17 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas E, nas idades 

de 1, 3 e 28 dias, na região de 4000-3000 cm
-1

. 

 

(E5%) (E15%) 

(E25%) 

(A5%) 
(A15%) 
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Figura 5.18 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas A, nas idades 

de 1, 3 e 28 dias, na região de 4000 -3000 cm
-1

. 

 

c) Etringita e monossulfoaluminato 

 

As bandas características das fases sulfáticas que sofrem variações 

significativas com o progresso da hidratação são referentes à vibração 3 do grupo SO4
2-

, 

detectadas na região entre 1100-1200 cm
-1 

do espectro de infravermelho. De acordo com 

Taylor (1990), a substituição de bandas triplas para um singleto centrado em 1120 cm
-1

 é 

relacionada à formação da fase etringita e a modificação da etringita para o monossulfato é 

observada pelo retorno de um dubleto em 1100 e 1170 cm
-1

.  

A constatação das bandas associadas às fases monossulfato citadas por Taylor 

(1990) não puderam ser realizadas nas pastas estudadas, pois estas bandas são sobrepostas 

às bandas associadas à vibração dos grupos poliméricos que também ocorrem 

em 1164 cm 
-1

.  A análise da fase etringita nas pastas E na região entre 1100 – 1200 cm
- 1

 

também é complicada, devido as bandas em 1164 cm
-1

 e 1067 cm
-1

 também existirem nos 

polímeros constituintes das pastas. Algumas conclusões podem ser realizadas a partir das 

bandas em 1660 cm
-1

 e em 1640 cm
-1

, estas de acordo com Trezza e Lavat (2001) estariam 

associadas à formação da fase etringita.   

Nas pastas estudadas a modificação da fase sulfática foi clara em todas as 

amostras (Figuras 5.19 – 5.21). Os picos triplos na região de número de onda em 1100 -

1135 cm
-1

, observadas no FTIR do cimento anidro, foram transformados já na idade de 1 

dia e tendeu a desaparecer com a hidratação.  A fase etringita (banda em 1660 cm
-1

 e 

(A25%) 
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1640 cm
-1

) foi constatada na maioria das pastas na idade de 1 dia, exceto nas pastas E25% 

e A25%, nestas, bandas de fraca intensidade foram observadas a partir dos 3 dias.  

 

Figura 5.19 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas REF, nas idades 

de 1, 3 e 28 dias, na região de 1800-900 cm
-1

. 

 

 

Figura 5.20 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas E, nas idades de 

1, 3 e 28 dias, da região entre 1800-900 cm
-1  

(E5%) (E15%) 

(E25%) 
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Figura 5.21 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas A, nas idades 

de 1, 3 e 28 dias, na região de 1800-900 cm
-1

. 

Indícios claros da formação da fase monossulfática não foram identificados nas 

pastas analisadas, exceto por discretos ombros em 1174 cm
-1

, visualizados nas pastas A5% 

e E5% (Figuras 5.20 e 5.21). De acordo com Pera, Husson & Guilhot (1999), o carbonato 

de cálcio moído finamente influencia na hidratação do cimento e uma menor quantidade de 

fases monossulfáticas pode ser produzida, pois durante a formação da etringita os íons 

sulfatos podem ser substituídos pelos íons carbonatos, sem modificar a sequência da reação 

e o monocarboaluminato de cálcio hidratado é formado. No FTIR, a formação do 

monocarboaluminato é identificada por bandas em 3670 cm
-1

 e 3530 cm
-1 

(PERA, 

HUSSON & GUILHOT, 1999).  

As bandas entre 988-1006 cm
-1

 são relacionadas também as fases 

sulfolumináticas. Bandas entre 988-991 cm
-1

 foram constatadas nas pastas estudadas, 

dependendo da idade e do polímero empregado (Figuras 5.9 – 5.14). Alguns autores 

atribuem a banda em 988 cm
-1

 à fase etringita, em 981-983 cm
-1

 ao monossulfoaluminato e 

em 991 cm 
- 1

 e 1006 cm
-1

 à fase sulfática e/ou à vibração Si-O, da fase C-S-H. Logo, a 

(A5%) 
(A15%) 

(A25%) 
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análise nesta região se torna difícil, devido à sobreposição de várias bandas. Além de que, 

nesta região também existem as vibrações associadas aos grupos dos polímeros utilizados. 

Neste trabalho a fase monocarboaluminato foi visualizada em todos os 

espectros das pastas estudadas. A presença de traços de etringita foi constatada em todas as 

pastas mesmo após 28 dias e a fase monossulfática foi visualizada nas pastas E5% e A5%,  

nas outras pastas esta análise ficou comprometida devido as sobreposições com às 

vibrações associadas ao grupo polimérico. 

 

d) Fases Carbonáticas 

 

O ânion carbonato possui uma estrutura cristalina trigonal plana, com simetria 

D3h, possuindo 4 vibrações fundamentais, resumidas na Tabela 5.5. Devido à simetria, à 

vibração 1 é inativa pelo infravermelho.  

Tabela 5.5 – Vibrações fundamentais do ânion carbonato observadas nos espectros de 

infravermelho de calcita e aragonita (valores em cm
-1

). (Fonte: BESSLER & RODRIGUES, 2008). 

Denominação das vibrações CO3
2-

 em solução Calcita  Aragonita 

1- estiramento simétrico s (CO)   1083 

2- Deformação angular no plano  (CO3) 880 876 857 

3- estiramento assimétrico as (CO) 1451 1420 1474 

4- Deformação angular fora do plano (OCO) 701 712 Dupleto 

712/700 

Além das vibrações associadas às fases carbonáticas citadas acima, outras 

bandas também podem ser relacionadas a esta fase, como a banda em ~ 1799 cm
-1

 

(“overtone” da banda em 874 cm
-1

) e as bandas em 2981 cm
-1

 e 2873 cm
-1

 (“overtones” ou 

combinações das bandas centradas em 1444 cm
-1

) (DELGADO, PAROLI & BEAUDOIN, 

1996).  Logo, as bandas em 1799 cm
-1

, 1421 – 1431 cm
-1

, 874 cm
-1

, 713 cm
-1

 foram 

atribuídas à fase calcita.  

Observou-se no espectro das pastas analisadas (Figuras 5.19 - 5.21) um 

alargamento da banda na região de número de onda entre 1600 - 1400 cm
-1

,
 
em relação ao 

espectro do cimento puro. Este alargamento foi propiciado pela formação de novas fases 

carbonáticas, sobrepostas na mesma região do espectro de infravermelho.  Nos espectros 

das pastas A (Figuras 5.21) foi observado um maior alargamento nesta região, bem como, 

outras bandas com maiores números de onda. 
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O principal polimorfo observado no espectro do cimento puro foi à calcita, já 

nos espectros das pastas hidratadas além da calcita outras fases carbonáticas foram 

evidentes. Nas pastas REF, E5% e A5% a fase calcita foi o principal polimorfo em todas as 

idades de estudo, com intensidade máxima em ~1426 cm
-1

.
 
Nas pastas com maiores teores 

de polímero observou-se uma tendência da fase carbonática de maior número de onda se 

igualar, em intensidade, à fase calcita com o progresso da hidratação.  Nas pastas E25% e 

A25% as intensidades destas duas fases tendem a ficar próximas, já na idade de 1 dia. 

Nota-se também que, para maiores teores de emulsão E (15% e 25%) houve um aumento 

do número de onda de 1426 cm
-1

 para a 1432-1438 cm
-1

. 

Janotka et al (1996) ao estudarem a interação entre o Ca(OH)2 com um filme 

polimérico de base estireno-acrílica observaram a formação e modificação das principais 

fases carbonáticas (aragonita para calcita) com o decorrer da idade de estudo. Os autores 

atribuíram esta característica à quantidade de ar incorporado, na superfície da dispersão, 

agindo como fornecedores do CO2 e reagindo posteriormente com o hidróxido de cálcio, 

formando a fase CaCO3. Neste trabalho, foi observada uma transformação inversa da 

ocorrida no trabalho de Janotka et al (1996).  Estes dados são coerentes com aqueles 

observados na análise térmica, na qual uma fase adicional à calcita foi observada em todas 

as pastas, especialmente nas pastas modificadas com polímeros. 

Nas pastas estudadas bandas pouco intensas em ~3676 cm
-1

 e em 3535 cm
-1

, 

que de acordo com Pera, Husson & Guilhot (1999) são referentes à fase 

monocarboaluminato foram observadas na pasta REF, já na idade de 1 dia, e se 

mantiveram constantes nas outras idades (Figura 5.8). Nas pastas E e A estas apareceram 

aos 3 dias, exceto na pasta A25%, onde as mesmas foram visualizas apenas aos 28 dias. 

Nas pastas E15%, E25%, A15% e A25%, aos 28 dias, a banda em 3535 cm
-1

 tendeu a se 

aproximar, em intensidade, à banda em 3430 – 3442 cm
-1

, principalmente no caso das 

pastas A.  O que pode caracterizar uma maior formação desta fase, nas pastas E e A. 

Um sal orgânico com ligação COO
-
 - Ca 

2+ 
- 

- 
OOC, formado pela interação 

química entre o cimento e o polímero, não foi detectado nos espectros de FTIR das pastas 

estudadas. Neste estudo, o alargamento do espectro na região de 1540-1560 cm
-1

 e 

1398 cm
-1 

que de acordo com alguns autores como: Sugama, Kukacka & Horn (1979), 

Sugama & Kukacka (1982).; Sugama, Kukacka & Carciello (1984), Singh& Singh (2006), 

entre outros, estaria ligada a formação deste sal e a fraca interação química, constatada por 

DTG, contribuíram para a não visualização desta formação. 
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Logo, nas pastas com polímeros, especialmente quando utilizados maiores 

teores (15% e 25%), foi constatado uma maior formação de outras fases carbonáticas, além 

da fase calcita adicionada no cimento puro e das fases resultantes da carbonatação das 

amostras, estas fases contribuíram para o aumento das fases carbonáticas visualizadas nos 

espectros de FTIR e pelas perdas de massa por DTG. A formação de produtos resultantes 

de uma interação química entre as fases orgânica-inorgânica se ocorreu, foi muito pouco 

representativa, e ficou sobreposta as outras fases carbonáticas formadas. 

 

e) Fases aluminatos 

 

A análise das fases aluminato pela técnica FTIR é bem difícil, devido à 

sobreposição das bandas na mesma região em que outras fases ocorrem.  

Comparando as diferentes bandas obtidas neste trabalho, com as obtidas pelo 

trabalho de Trezza & Lavat (2001), no qual os autores analisaram diferentes sistemas com 

C3A puro, C3A e gipsita e C3A, gipsita e CaCO3, foi constatado nas pastas REF, em todas 

as idades, e nas pastas E e A, a partir da idade de 3 dias, a presença de hidratos hexagonais 

que podem ser dos tipos: CAH10, C2AH8 ou C4AH13, ou hidratos cúbicos (C3AH6).  A 

formação destas fases é identificada pelas bandas em 3623 cm
-1

, 3545 cm
-1

, 3520 cm
-1

, 

1646 cm
-1

, 1070 cm
-1

, 423
 
cm

-1
e/ou ainda monocarboaluminato observado através

 
de 

bandas na região de número de onda em 3624 cm
-1

, 3555 cm
-1

, 1647 cm
-1

, 1426 cm
-1

, 1066 

cm
-1

, 812 cm
-1

, 427 cm
-1

.  

 

f) Fase C-S-H 

 

A hidratação das fases anidras C3S e C2S promove a formação da fase silicato 

de cálcio hidratado (C-S-H).  Por FTIR esta transformação é observada pelo deslocamento 

da banda em 923 cm
-1

, referente à vibração de estiramento assimétrica (3) da ligação Si-O 

das fases anidras, para maiores número de ondas (> 50 cm
-1

).  (MOLLAH et al, 1998; 

SINGH & SINGH, 2006).  

Os modos de vibração do grupo Si-O, existentes nas cadeias polimerizadas do 

C-S-H, são observados na região do espectro de infravermelho entre 1200-850 cm
-1

. De 

acordo com Lecomte et al (2006) os modos de vibração das unidades SiQ
n
, mostradas pelo 

infravermelho, são localizadas aproximadamente em: 1200, 1100, 950, 900 e 850 cm
-1

 , 
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para n= 4, 3, 2, 1 e 0, respectivamente.  Segundo estes autores, bandas mais alargadas 

caracterizam um material mais desordenado.  As mudanças nas intensidades relativas da 

deformação Si-O fora do plano (4), em 523 cm
-1

,
 
e no plano (2), em 460 cm

-1
,
 
também 

indicam aumento da polimerização. (MOLLAH et al, 1995). 

Nas pastas em estudo foram observadas bandas referentes aos grupos do 

polímero da emulsã0 PE (988 e 959 cm
-1

), bandas relacionadas às vibrações 1 (SO4
2-

) da 

fase sulfática (990-1000 cm
-1

) e bandas relacionadas à polimerização da fase silicato (940-

975 cm
-1

).  Algumas destas bandas encontram-se sobrepostas, tornando difícil a análise da 

fase silicato por si só. No entanto, é notório para todas as pastas o desenvolvimento da fase 

C-S-H com o decorrer da hidratação, tanto pelo aumento do número de onda de 922 cm
-1

 

(cimento anidro) para 975 cm
-1

 (pastas mais maduras) como pelo estreitamento do pico em 

~975 cm
-1. 

(Figuras
 
5.9-5.14). Nos espectros das pastas estudadas observam-se, na região 

referente à vibração Si-O do C-S-H, a existência de picos e/ou ombros com números de 

ondas de 965 cm
-1

 e 975 cm
-1

, caracterizando mais de um ambiente químico para esta fase. 

Ao comparar os espectros das pastas na idade de 1 dia percebeu-se nas pastas 

REF, E5% e A5% (Figuras 5.8, 5.9 e 5.12) a presença de picos estreitos e intensos, em 

975 cm
-1

. No entanto, na pasta E15% (Figura 5.10) uma menor intensidade desta banda foi 

verificada e nas pastas E25%, A15% (Figuras 5.11 e 5.13) foram observadas bandas mais 

alargadas e com menores números de onda (966 e 940 cm
-1

). As maiores diferenças foram 

verificadas no espectro da pasta A25%, neste caso, a banda do C-S-H foi pouco perceptível 

mesmo aos 3 dias e um maior alargamento desta banda foi observado em todas as idades 

estudadas, caracterizando um C-S-H mais amorfo.  

Mudanças também são observadas nas vibrações (2), em 460 cm
-1

, e (4) em 

523 cm
-1

.  No caso da banda de maior número de onda a tendência foi o desaparecimento 

com o progresso da hidratação, pois há uma mudança no ambiente químico das vibrações 

de deformação quando a hidratação ocorre. Com relação à banda de menor número de 

onda, a tendência foi a sua melhor definição com a hidratação. 

A partir da análise do espectro (aumento do número de onda e estreitamento do 

pico em 975cm
-1

) o desenvolvimento da fase C-S-H foi confirmado com a idade de 

hidratação das pastas.  A presença de traços de material anidro, principalmente para 

maiores teores de emulsão (15% e 25%), também foi constatado.  

Para a maioria das pastas foi observado que grande parte das reações ocorreu 

na idade de três dias, porém, quando empregados maiores teores de ambos os polímeros 



Capítulo V- Discussão e análise dos resultados  144 

 

(25%), estas reações foram reduzidas inicialmente e aos 28 dias foram mais efetivas.  Estes 

dados estão de acordo com os obtidos pela TGA, confirmando mais uma vez a fraca 

hidratação em idades iniciais das pastas com polímeros, pelos motivos anteriormente 

descritos. 

 

g) Fases anidras 

 

 Nos espectros de FTIR foi observada uma menor intensidade das fases anidras 

da pasta REF em relação às demais pastas, caracterizando um maior consumo das mesmas 

(Figura 5.9).  Na idade de 1 dia, no espectro de FTIR da pasta REF é observado que os 

picos estreitos das fases: C3S e C2S (522 cm
-1

), C3A (760 cm
-1

) e fases sulfáticas (657 cm
-1

 

e 600 cm
-1

), existentes no cimento anidro, são transformados em pequenos ombros. Porém, 

nas pastas E5%, A5%, E15% o pico em 522 cm
-1 

ainda são observados nesta idade e nas 

pastas E25% e A15% o mesmo permanece até a idade de 3 dias, configurando uma menor 

hidratação destas pastas.  A análise da fase C3A não foi possível nas pastas com polímeros, 

pois a mesma encontra-se sobreposta a banda do mesmo.  Bandas referentes às fases 

sulfáticas anidras foram também visualizadas nas pastas E25% e A25%, na idade de 1 dia.  

 

h) Fases orgânicas 

 

Bandas referentes aos principais grupos presentes nos polímeros utilizados 

foram visualizadas em todos os espectros.  A principal modificação observada foi referente 

à banda em 1250 cm
-1

 (do PAe puro), atribuída a vibração de estiramento da ligação C-C-

O do grupo Ester carboxílico (O´REILLY & MOSHER, 1981), esta foi deslocada para 

maiores números de onda nas pastas A. Esta característica pode estar associada a formação 

do sal orgânico (interação química entre o polímero e o cimento).  Esta mudança não foi 

visualizada nas pastas E, nestas se observou um discreto deslocamento da banda em 

1140cm
-1

, do polímero puro, para maiores números de onda. 

 

5.2.3.1 Conclusão da análise 

 

A análise qualitativa do hidróxido de cálcio (CH), com base nas absorbâncias 

relativas, constatou o desenvolvimento desta fase com o decorrer da hidratação e que os 
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polímeros retardaram a formação da mesma. Na pasta A25%, porém, diferentemente do 

que foi visto na análise por DTG, foi constatada por FTIR uma menor intensidade da banda 

de absorção do CH. Ressalta-se, porém, que esta análise é apenas aproximada, pois as 

bandas de absorbância analisadas podem sofrer variações. 

O efeito dos polímeros na formação da fase C-S-H foi constatado nas pastas 

estudadas, por este estudo os teores de 15% e 25% foram os que exerceram a maior 

influência na hidratação desta fase, principalmente no caso das pastas A, nas idades de 1 e 

3 dias.  Entre as pastas estudadas, a pasta A25% foi a que apresentou as maiores 

modificações estruturais, onde a maior amorficidade e menor hidratação foi constatada. 

A formação postegarda da fase etringita nas pastas modificadas também foi 

comprovada por esta análise, principalmente quando teores dos polímeros PE e PAe 

maiores que 5% foram adicionados nas pastas.  Nas pastas E25% e A25%, esta fase foi 

visualizada apenas após 3 dias de hidratação. A verificação da fase etringita apenas após a 

idade de 1 dia está associada ao retardo na formação desta fase devido à adsorção do filme 

ou das partículas poliméricas nas fases anidras, impedindo a reatividade dos íons liberados 

com a água, e também, provavelmente, à interação da etringita com o CO2 do filler calcário 

formando a fase monocarboaluminato e do C3Se C3A também com o CO2 do filler calcário 

formando as fases carboaluminatos de cálcio hidratado e silicoaluminatos de cálcio 

hidratado.  

A formação de várias fases carbonáticas foi constatada nas pastas hidratadas, 

principalmente quando maiores teores de polímeros foram utilizados. Este resultado foi 

coerente com os dados da análise térmica. Provavelmente, estas novas fases são associadas 

à formação de fases resultantes da carbonatação das amostras, como a fase aragonitas, mas 

também as fases associadas à interação com o filer calcário, expostas acima. Não se 

descarta a idéia de formação das fases orgânica-inorgânica, embora esta formação tenha 

sido de muito pequena, conforme dados obtidos pela DTG.  

A fase monossulfática foi constatada apenas nas pastas E5% e A5%, a menor 

formação desta fase pode estar associada à reação entre o filler calcário com a fase 

aluminato, formando as fases monocarboaluminatos. 

O maior amadurecimento das pastas REF em relação às pastas E e A se deve a 

facilitação, em idades iniciais, de um ambiente mais adequado para a dissolução dos íons 

anidros e uma maior reatividade dos componentes do cimento com a água, permitindo a 

produção de núcleos estáveis de Ca(OH)2 e etringita. Entre as pastas modificadas 
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estudadas, as pastas A, apresentaram a menor hidratação das fases anidras e uma maior 

formação das fases carbonáticas. A menor estabilidade desta emulsão no meio aquoso, a 

distribuição volumétrica desta emulsão e a sua maior viscosidade, são fatores que 

provavelmente contribuíram para a menor hidratação destas pastas, principalmente quando 

teores maiores que 15% foram adicionados à mistura. 

Nas pastas E e A, o retardo constatado na formação das fases hidratadas CH, 

C-S-H e etringita, principalmente quando utilizados teores dos polímeros (15 e 25%), 

podem ser atribuídos a diversos fatores, entre estes: 

 Maior envolvimento dos grãos anidros pelas partículas poliméricas (SU, BIJEN 

& LARBI, 1991); 

 Formação de filmes poliméricos cobrindo completamente ou parcialmente os 

grãos de cimento em hidratação (BEELDENS & VAN GEMERT, 1999); 

 Forte afinidade da água ao polímero dificultando o acesso da água às fases 

anidras (BEN-DOR, HEITNER-WIRGUN & DIAB, 1985.; Beeldens & Van 

Gemert, 1999); 

 Captura dos íons de Ca 
2+

 pelo polímero e reação com o mesmo, reduzindo a sua 

disponibilidade ao sistema. Como consequência, mais íons sulfatos e menos íons 

Ca
2+

 existem na água do poro, e assim há redução ou retardo da nucleação e do 

crescimento dos cristais de etringita, CH. (LARBI & BIJEN, 1990.; AFRIDI et 

al, 1994.; CHANDRA & FLODIN 1987). Menos provável, no caso do presente 

estudo. 

 

5.2.4 – DIFRAÇÃO POR RAIOS_X 

 

A análise por DRX foi realizada nas pastas de referência (REF), nas pastas E e 

nas pastas A, com os teores do polímero 5%, 15% e 25%, nas idades de 1, 3 e 28 dias (cura 

mista e cura úmida). Este ensaio foi efetuado com o intuito de observar, comparativamente, 

as modificações das fases CH, C3S, C2S, C4AF, calcita, etringita e monossulfato, nas pastas 

estudadas. A identificação destas fases foi realizada pela comparação dos picos presentes 

em determinados ângulo (2) presentes nos difratogramas das pastas com aqueles 

disponíveis no banco de dados ICDD. No Anexo A e no Apêndice C são apresentadas as 

fichas utilizadas na identificação das fases e os resultados de todas as pastas ensaiadas.  
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Apesar desta técnica ser um método semiquantitativo, a análise comparativa entre as 

intensidades dos picos principais pode ser realizada e indicar a evolução da hidratação do 

cimento (MELO NETO, 2007).  

 

a) Principais fases observadas nos difratogramas 

 

Os difratogramas das pastas analisadas apresentaram perfis semelhantes, com 

algumas modificações na forma e intensidade dos picos.  Desta forma, apenas o 

difratograma da pasta REF será destacado a seguir, identificando no mesmo as fases 

presentes nas pastas estudadas. (Figura 5.22) 

 

Figura 5.22 – Difratograma da pasta REF, na idade de 1 dia. (legenda: A- C3S, B – C2S, C-

calcita, CA – C3A,F – C4AF, S – singenita, T - C-S-H, P – Portlandita, E – etringita, M – 

monossulfoaluminto de cálcio hidratado, C calcita, Ar – Aragonita, HT monohidrotalcita, 

Ac – carboaluminato, Cah – C4AH13, J-jenita 

 

b) Ca(OH)2 e fases anidras 

 

O desenvolvimento da fase CH foi avaliado pelos picos de máxima intensidade 

desta fase (2 = 34,10° e d= 2,627 Å e 2 = 18,09° e d= 4,900 Å). Os gráficos foram 

plotados nas regiões de 2 = 17,5° - 18,5° e 2 = 33° - 35° para cada pasta 
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individualmente, nas idades de 1, 3 e 28 dias (Figuras 5.23 – 5.29).  Como na região de 2 

entre 33° - 35° as fases C3S, C2S, C4AF também são observadas, as mesmas também foram 

analisadas. 

 

a) b) 

Figura 5.23 – Difratogramas das pastas REF, em função da idade de hidratação. (a) no pico 

em 18,1° e (b) no pico em 34,1°. 

a) (b) 

Figura 5.24 – Difratogramas das pastas E5%, em função da idade de hidratação (a) no pico 

em 18,1° e (b) no pico em 34,1°. 

 



Capítulo V- Discussão e análise dos resultados  149 

 

a) b) 

Figura 5.25 – Difratogramas das pastas E15%, em função da idade de hidratação (a) no pico 

em 18,1° e (b) no pico em 34,1°. 

a) b) 

Figura 5.26 – Difratogramas das pastas E25%, em função da idade de hidratação (a) no pico 

em 18,1° e (b) no pico em 34,1°. 

a) b) 

Figura 5.27 – Difratogramas das pastas A5%, em função da idade de hidratação (a) no pico 

em 18,1° e (b) no pico em 34,1°. 

CH 

CH 

CH 
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a) b) 

Figura 5.28 – Difratogramas das pastas A15%, em função da idade de hidratação (a) no pico 

em 18,1° e (b) no pico em 34,1°. 

a) b) 

Figura 5.29 – Difratogramas das pastas A25%, em função da idade de hidratação (a) no pico 

em 18,1° e (b) no pico em 34,1°. 

 

O desenvolvimento da fase CH no decorrer da hidratação foi analisado na 

região de 2= 18,09°. Por esta análise, foi constatado um aumento progressivo desta fase 

nas pastas REF e E25% (Figuras 5.23 e 5.29) nas idades de estudo. Nas pastas E (5%, 

15%) e A (5%, 15%, 25%) (Figuras 5.24 a 5.28a) foi observada uma tendência de redução 

do CH aos 28 dias, em relação à idade de 3 dias, quando as pastas foram submetidas a 

determinadas condições de cura.  A condição de cura mista propiciou esta tendência nas 

pastas E 15% e A15% e a cura úmida à pasta A25% e ambos os tipos de cura propiciaram 

esta reduções nas pastas E5% e A5%. 

A redução do CH com a idade pode estar associada à maior carbonatação da 

pasta, devido à reação do CO2 atmosférico com o CH, apesar do cuidado tomado para 

evitar esta reação, e também pela formação de um material mais amorfo, uma vez que pela 

análise de FTIR e análise térmica foi constatado um aumento progressivo do CH em 

CH 

CH 
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relação à idade, para todas as pastas.  Por DTG, esta fase foi formada em temperatura 

menor (410° - 440°C) do que geralmente é relatada na literatura (entre 500-600°C), 

provavelmente devido à modificação da estrutura do CH. 

A formação de um produto mais amorfo resultante da interação entre os grupos 

–(COO)
-
 do polímero, com os grupos hidroxílicos do CH, também pode estar ocorrendo no 

decorrer das idades, embora esta formação tenha se mostrado com fraca intensidade a 

partir das análises DTG e FTIR, ou seja, esta interação por si só não é a única causadora da 

redução do CH com a idade das pastas. 

No geral, exceto no caso da pasta A25%, o que se observa é que a condição de 

cura úmida favorece a formação do CH. O ambiente mais úmido da câmara úmida dificulta 

o acesso do CO2 e sua posterior reação com o CH da pasta transformando-o em CaCO3. 

O desenvolvimento da fase CH entre todas as pastas, nas idades de 1, 3 e 28 

dias, também foi avaliado com o intuito de se comparar a quantidade do CH para o 

conjunto de pastas analisadas (Figuras 5.30 a 5.33). Por esta análise, foi verificada na idade 

de 1 dia, a maior intensidade desta fase para a pasta A5%, seguida pelas pastas REF e E5% 

e pelas pastas A15%, E25% e A25%. Nesta idade a pasta E15% apresentou o pior 

resultado.  Aos 3 dias foi observada uma evolução da fase CH na pasta E15%, sendo as 

pastas A e E (25%) as que apresentaram menores intensidades desta fase.  Aos 28 dias, o 

desenvolvimento da fase CH nas pastas E5%, E15% e A15% foi constatado mais 

nitidamente no ambiente de cura úmida. Nas pastas REF, A5%, E25% não se notou 

diferenças significativas com relação ao desenvolvimento da fase CH para ambas as 

condições de cura e a condição de cura mista foi favorável a esta formação nas pastas 

A25%.   

A análise de DRX da pasta A25%, não é coerente com os dados de TGA desta 

pasta embora seja coerente com a análise FTIR. Por TGA, a pasta A25% CUM apresentou 

a maior perda de massa (Tabela 5.4) na faixa de temperatura entre 385°C-500°C, o que 

indicaria mais CH. Porém, o ensaio de DRX fica sujeito as condições de medida, pois um 

material mais amorfo não é identificado nos picos do espectro. Porém, a análise da pasta 

A25% tem demonstrado incoerências ao longo dos ensaios, a condição de preparo desta 

pasta muito provavelmente afetou o comportamento real exibido, principalmente aos 28 

dias de idade.  

Na idade de 1 dia a formação do CH é muito baixa para as pastas com maiores 

teores de polímeros que 15% (Figura 5.30). Aos 3 dias (Figura 5.30), o aumento da 
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intensidade em 2 = 18,09° da pasta E15% em relação à pasta REF é evidente, nesta idade 

também é notório que as pastas E15% e E25% promoveram o maior desenvolvimento do 

CH em relação às pastas A15% e A25%. Exceto no caso da pasta A25%, este 

comportamento também foi verificado na análise térmica. E reflete a menor reação de 

hidratação que está ocorrendo nas pastas modificadas em relação à pasta REF, até a idade 

de 3dias. 

 

a) b) 

Figura 5.30 – Difratogramas das pastas REF, A e E (5%, 15% e 25%), nas idades de 1 dia 

a) e 3 dias b). 

a) b) 

Figura 5.31 – Difratogramas das pastas REF, A e E (5%, 15% e 25%), na idade 28 dias 

a)cura mista b) cura úmida. 

Por esta análise podemos concluir que o teor de 25% proporcionou o menor 

desenvolvimento da fase CH, em todas as idades estudadas, e os maiores valores de CH 

foram observados nas pastas E15%, REF, A5%, E5% e A15%, onde no caso das pastas 
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E15% e A15% esta condição foi atingida quando as pastas foram curadas sob a condição 

de cura úmida.  

Na região de 2 (33° e 35°) além da difração do conjunto de planos referente à 

fase CH, outros picos atribuídos as fases anidras C3S, C2S e C4AF também foram 

observados. O pico em aproximadamente 2 = 34,35° é referente às fases C3S e C2S, 

conforme os dados das fichas catalográficas (31-0301 e 49-0442) e (33-0302, 49-1673), 

respectivamente, e o pico entre 33,8° e 34° é relativo à fase C4AF, ficha catalográfica (42-

1469 e 30-0226).  

Comparando a evolução da fase CH na região (2 = 33° e 35°), com aquela em 

2 = 18,09°, foi observada uma tendência diferenciada, em alguns casos, aos 28 dias. 

Embora, no geral, a propensão seja praticamente a mesma. Isto ocorreu, provavelmente, 

pela orientação preferencial em certos conjuntos de planos cristalinos e também por esta 

região não sofrer a influência do halo amorfo observado nos polímeros estudados. 

A intensidade dos picos referentes às fases anidras C3S, C2S e C4AF foi 

reduzida com a idade de estudo (Figuras 5.23b a 5.29b). Quanto maiores os teores de 

ambos os polímeros nas pastas, maiores foram às intensidades destas fases em relação à 

pasta REF, caracterizando, portanto, uma menor hidratação das pastas modificadas pelos 

polímeros. Como já havia sido observado desde a análise dos tempos de pega, TGA e 

FTIR. 

Nas pastas E15%, E25%, A15% e A25% a intensidade das fases (C3S, C2S) 

ainda são visíveis em relação à pasta REF aos 28 dias. Com relação aos tipos de polímeros 

empregados notou-se que o PAe foi o que mais influenciou, positivamente, à presença das 

fases anidras (pastas A15%) até a idade de 3 dias. Aos 28 dias, esta influência foi mais 

difícil de ser analisada apenas pela visualização dos espectros. 

A maior dificuldade de hidratação das pastas modificadas pelos polímeros foi 

constatada também pela DRX, esta característica está relacionada à dificuldade da 

dissolução das fases anidras e futura precipitação dos hidratos na solução. A grande 

quantidade de partículas poliméricas ao redor dos grãos anidros e o aprisionamento da 

água pelo surfactante, existente nas emulsões utilizadas (PAe e PE), foram os principais 

fatores que contribuíram para o retardo da hidratação das pastas modificadas estudadas.  O 

consumo dos íons de Ca
2+

 pelo polímero, conforme mecanismo de interação química já 

comentada, também ocorreu, porém esta influência foi muito pequena, pois pelas análises 

DTG e FTIR não foi constatado um indício forte de formação deste composto químico. 
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c) Fases Etringita e monossulfoaluminato 

 

A análise das fases etringita e monossulfato presentes nas pastas (REF, A e E), 

nas idades de 1, 3 e 28 dias, foi realizada na região 2 = 5-16°, pela intensidade do pico em 

9,09° (máximo da etringita) e 9,85°(máximo do monossulfoaluminato) (Figuras 5.32-5.33), 

conforme dados das fichas catalográficas (41-1451) e (50-1607).  

a) b) 

Figura 5.32 – Difratogramas das pastas REF, A e E (5%, 15% e 25%), na idade 1dia a) e 3 

dias b) 

a) b) 

Figura 5.33 – Difratogramas das pastas REF, A e E (5%, 15% e 25%), na idade 28 dias 

a)cura mista b) cura úmida. 

 

Na pasta REF (Figuras 5.32 e 5.33), nas idades estudadas, os picos de difração 

referentes às fases etringita e monossulfoaluminato apresentaram-se fracos e se confundem 

com a região de ruído da análise, provavelmente estas fases existem em pequenas 

quantidades nesta pasta. Nas pastas E5% e E15%, na idade de 1 dia, a presença do pico de 

difração referente à fase etringita é bem intenso caracterizado uma maior quantidade desta 
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fase nestas pastas em relação à pasta REF, tendendo a diminuir com a idade (Figuras 5.32 e 

5.33) sendo resultado do consumo da mesma.  

No difratograma da pasta A5% a maior intensidade do pico associado à fase 

etringita foi visualizado aos 3 dias (Figura 5.32b), sendo este reduzido com o decorrer da 

hidratação. Nas pastas A15% e A25% estes picos são mais evidentes aos 28 dias, na cura 

úmida, e na pasta E25% não é observado um indício claro da formação desta fase.  

Quanto à fase monossulfática não foi observado nas pastas analisadas e nas 

idades estudadas um indício forte de sua presença, provavelmente devido à menor 

quantidade desta fase nas pastas, abaixo do limite detecção do aparelho, por sua 

característica mais amorfa, ou ainda, pela formação de fases monocarboaluminatos, no 

último caso indícios desta fase já tinham sido observados pelas técnicas de DTG e FTIR. 

A partir destas observações concluímos que nas pastas A15% e A25% a 

formação da fase etringita foi mais lenta, pois apenas aos 28 dias foi detectada nos 

difratômetros de DRX de cada pasta. Nas pastas E5% e E15% esta formação foi 

confirmada pelos difratogramas na idade de 1 dia e na pasta REF não foi visualizada. Na 

pasta REF a etringita foi formada em menor idade e convertida na fase monossulfática 

(amorfa) ou mais provavelmente na fase monocarboaluminato, conforme constatada pelas 

técnicas FTIR e DTG. A condição de cura úmida permitiu a formação da fase etringita nas 

pastas A15% e A25% e a cura mista na pasta E5%. 

Os polímeros adicionados na matriz cimentícia provavelmente promoveram um 

retardo na formação da fase etringita, sendo esta interação maior para teores mais elevados 

dos polímeros. Também foi observado que o consumo da fase etringita não resultou em 

aumentos expressivos na formação da fase monossulfática, podendo estar associada à 

formação de outras fases, como por exemplo, as fases monocarboaluminatos. Ressalta-se 

que a fase monossulfática pode ainda exibir um comportamento mais amorfo, e, portanto, 

não ter sido identificada por esta análise. 

 

d) Fases carbonáticas 

 

A principal fase carbonática observada nos espectros foi à fase calcita, a 

evolução desta fase com a idade de hidratação foi correlacionada com os dados da TGA e 

com a formação do CH. Para isto a intensidade do pico em 2 = 48,51° (Ficha 05-0586) e 

48,58°(ficha 24-0027) das pastas foi analisado com o decorrer do tempo. Os difratogramas 
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foram analisados na região entre 2 = 47,5° a 50,5°, nesta região a presença das fases 

aragonita e carboaluminato, identificadas em 2 =48,32°, 48,44°, 45,85° (ficha 41-1475) e 

em 2 =48,9  e 49,96° (Ficha 14-0083), respectivamente, podem ser visualizadas.  

A partir da análise dos difratometria de raios-X das pastas estudadas (Figuras 

5.34 a 5.36) foi constatado que o desenvolvimento da fase calcita apresentou um 

comportamento variável nas pastas estudadas e traços da fase carboaluminato de cálcio 

hidratado foram observados em alguns casos.  

Nos difratogramas das pastas REF (Figura 5.34) a fase calcita (CaCO3) foi 

constatada em todas as idades de estudo e a intensidade do pico de difração apresentou 

pequenas mudanças nas idades estudadas. A presença da fase aragonita foi constatada aos 

28 dias na condição de cura mista.  

 

Figura 5.34 – Difratogramas das pastas REF, A e E (5%, 15% e 25%), nas idades de 1 dia 

a) e 3 dias b). 

 

Nos difratogramas das pastas E (Figura 5.35) foi constatado no geral que a 

intensidade do pico de difração referente à fase calcita (CaCO3) reduziu com o decorrer da 

hidratação, exceto no caso da pasta E25%, cujos picos apresentaram intensidades bem 

próximas e na pasta E5% 28D CUM que provavelmente sofreu uma maior carbonatação. A 

redução da fase calcita com o tempo indica que um consumo desta fase é facilitado pela 

incorporação do polímero na mistura e possivelmente este fenômeno está relacionado à 

formação de outras fases carbonáticas constatadas nas análises de FTIR e DTG. Nas pastas 

E25% o retardado na hidratação das pastas foi maior e por este motivo o fenômeno 

relatado anteriormente não foi constatado tão efetivamente nesta idade. Nestas pastas 
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também foi observada a fase carboaluminato de cálcio hidratado (Ca) e a fase aragonita foi 

menos evidente. 

 

 

Figura 5.35 – Difratogramas das pastas E (5%, 15% e 25%), nas idades de 1, 3 e 28 dias. 

 

Nos difratogramas das pastas A (Figura 5.36) foram observadas as fases calcita 

e carboaluminato de cálcio hidratado em todas as idades.  Assim como nas pastas E, notou-

se que com o decorrer da hidratação houve uma redução na intensidade da fase calcita. 
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Figura 5.36 – Difratogramas das pastas A (5%, 15% e 25%), nas idades de 1, 3 e 28 dias. 

 

5.2.4.1 Conclusão da análise  

 

As pastas modificadas, mesmo com baixos teores de polímeros, promovem 

uma redução na hidratação em relação à pasta REF.  Esta influência é maior quando os 

teores de 15% e 25% são adicionados à mistura. Esta característica foi constatada pelas 

maiores intensidades das fases anidras (C3S, C2S e C4AF) detectadas pela DRX, nas 

diferentes idades.  O polímero PAe foi o que promoveu a maior estabilidade das fases 

anidras, principalmente até a idade de 3 dias, esta característica está relacionada à emulsão 

(PAe) mais viscosa e com diâmetro das partículas poliméricas menores que a emulsão (PE) 

o que dificultou à dissolução inicial dos grãos anidros retardando, consequentemente, a 

hidratação das pastas e repercutiu no desenvolvimento dos hidratos em idades mais 
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avançadas.  Na análise das pastas pelos tempos de pega este retardo já havia sido 

constatado. 

A análise da intensidade das fases CH não mostrou aos 28 dias uma coerência 

com a análise por DTG, sendo a observação da intensidade dos picos por DRX, neste caso, 

de difícil correlação com as análises térmicas. A transformação do cristal de CH (devido à 

carbonatação da amostra e à interação química com o polímero), a orientação do grão 

devido à compactação das amostras e a formação de um material mais amorfo 

contribuíram na forma e intensidade do pico, dificultando uma análise comparativa. 

A quantidade da fase CH nas pastas E5%, E15%, A5%, A15% e A25% após a 

idade de 3 dias foi reduzida, esta característica foi associada à maior carbonatação das 

amostras pela exposição do CO2 do ar, transformação do cristal de CH para um material 

mais amorfo e em menor escala, à interação entre a hidroxila da fase CH com o grupo –

(COO)
-
 polimérico, produzindo uma fase mais amorfa que não é detectada por DRX. Nas 

pastas E25% e REF as interações entre a primeira e a segunda hipóteses foram menores em 

relação às demais pastas. 

A maior intensidade da fase CH, aos 28 dias, foi constatada na seguinte ordem: 

pastas E15%, REF, A5%, E5% e A15%. Nas pastas E15% e A15% esta condição foi 

atingida apenas quando as pastas foram curadas na condição de cura úmida. O menor grau 

de hidratação somado à maior carbonatação das amostras e a formação de um CH mais 

amorfo são as causas mais prováveis para a redução da intensidade do CH das pastas A e E 

(25%) em relação as outras pastas estudadas. Por DRX, as pastas A (15% e 25%) 

apresentaram os menores teores desta fase em relação às pastas E, provavelmente as 

diferenças na cristalinidade ou estrutura do cristal estão ocorrendo, pois estes dados 

diferem da análise térmica. 

O desenvolvimento do CH foi propiciado pela cura úmida nas pastas E5%, 

E15% e A15% e pela cura mista nas pastas A25% e A5%.  Nas pastas REF e E25% não 

foram verificadas diferenças significativas em relação aos tipos de cura adotados. No 

ambiente mais úmido o acesso do CO2 e sua posterior reação com o CH da pasta é mais 

limitado, o que evita a carbonatação das pastas. 

Houve um retardo na formação da fase etringita nas pastas modificadas (pasta 

A e E), pois esta fase só foi observada com o avançar da hidratação e foi mais pronunciada 

nas pastas A. Já a fase monossulfática não foi visualizada nitidamente nos difratogramas e 

nem por FTIR. Logo, além do desenvolvimento retardado pela ação do polímero, a 
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transformação da fase etringita e do C3A pela interação com o filler calcário são também 

possibilidades para a não visualização destas fases nas pastas estudadas em idades iniciais.  

Com relação às fases carbonáticas, o principal polimorfo observado foi a 

calcita, sendo a fase carboaluminato verificada no decorrer da hidratação e nas pastas 

modificadas na condição de cura mista. A fase Aragonita foi visualizada menos 

nitidamente nos espectros. No geral, nas pastas com polímero houve uma redução da fase 

calcita com o decorrer das idades de estudo, podendo ser associada à interação entre esta 

fase com as fases aluminatos (C3A e etringita) originando fases carboaluminatos e 

monocarboaluminatos. O segundo evento endotérmico relacionado às fases carbonáticas, 

comentados na DTG, e o alargamento dos espectros e outras regiões de análise do FTIR, 

referentes às fases carbonáticas, podem, portanto, serem associados à formação das fases 

monocarboaluminatos e/ou fases carbonáticas adicionais.  

 

 

5.2.5 – MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

As imagens obtidas pela MEV servem como ferramenta complementar para 

caracterização das amostras. Através da análise da superfície das pastas utilizando os 

elétrons secundários, em conjunto com a análise de energia dispersiva de raios X (EDS), 

foi possível identificar os principais produtos hidratados formados e constatar mudanças na 

morfologia dos mesmos na presença do polímero e no decorrer da hidratação. As amostras 

foram analisadas nas idades de 3 dias e 28 dias e na condição de cura mista.  

 

5.2.5.1 - Morfologia da região da pasta 

 

a) Pasta REF 

 

Pela micrografia da pasta REF 3D (Figura 5.37) foi observada a presença grãos 

com contornos bem definidos, esta característica segundo Silva (2001) caracteriza a menor 

hidratação da pasta. Também se observou a presença de grãos anidros (em destaque), em 

estágios iniciais de hidratação, e fases hidratadas como etringita e C-S-H (Figura D.1 -

Apêndice D). 
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Figura 5.37 – Micrografia da vista geral da pasta REF 3D. 

Na pasta REF 28D CMI a presença de C-S-H (tipo III) (Figura 5.38), típicos de 

um produto mais amadurecido, foi constatado, assim como a presença de hidróxido de 

cálcio (Figura 5.39). Também foram visualizados grãos anidros e outros grãos em 

hidratação, com cristais de etringita curtos e de fina seção transversal. 

  

Figura 5.38 – Micrografia da vista geral da 

pasta REF 28D CMI. 

Figura 5.39 – Micrografia da vista geral da 

pasta REF 28D CMI.  

 

b) Pasta E 

 

Na pasta E5% também foi constatada a evolução da microestrutura com o 

decorrer da idade de hidratação. Aos 3 dias observou-se a presença clara de contornos dos 

grãos e regiões mais lisas cobrindo os mesmos (Figura 5.40). Pela análise por EDS (Figura 

5.41) esta fase envolvente contém Ca (Cálcio), Si (silício), Al (alumínio), K (potássio) e C 

(carbono) e corresponde muito provavelmente, pela morfologia apresentada (lisa), à um C-

S-H com Alumínio incorporado em sua estrutura formado externamente ao grão em 

hidratação (capa), envolvido pela fase polimérica. 

Ca(OH2) 

C-S-H 
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Figura 5.40 – Micrografia da vista geral da 

pasta E5% 3D 

Figura 5.41 – EDS do ponto em destaque. 

Figura 5.40. 
 

Aos 28 dias (Figura 5.42 a) foram observados cristais aciculares em toda a 

pasta, bem como, presença de grãos em hidratação e fases com morfologia hexagonal e 

ricas em Al e Ca. A análise por EDS (ponto em destaque) na Figura 5.42 b) identificou a 

presença de Ca, Si, Al, Mg (Magnésio), C e O, característico da fase C-S-H-A (C-S-H com 

Al em sua estrutura) (tipo I), com a presença da fase carbonática. Em outro ponto da pasta, 

fases ricas em carbono, enxofre (S), silício, Alumínio, Oxigênio, Magnésio, com 

morfologia como rosácea, típica da fase monossulfática, também foram observadas (Figura 

5.43). Neste caso é suposto a existência de camadas da fase AFm, misturadas intimamente 

com o C-S-H, conforme as considerações de Stade e Muller, apud Taylor (1990). Porém, 

não se descarta a possibilidade de que estas sejam as fases carboaluminatos e carbosilicato 

resultantes da reação entre o filler calcário com as fases anidras, ou até mesmo da etringita 

com o filler, conforme comentado nas análises DTG e FTIR. 
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a) b) 

Figura 5.42 – Micrografia da vista geral da pasta E5%28D CMI a) e EDS do ponto em 

destaque b) 

 

Figura 5.43 – Micrografia de um ponto mais interno da pasta E5% 28D CMI.  

Em todos os pontos da pasta, a presença do C foi detectada, podendo ser 

indicativo do envolvimento dos produtos hidratados pelo filme polimérico ou partículas 

poliméricas, ou produto de associação do polímero com as fases cimentícias, como 

destacado por Singh & Singh (2006), este último caso menos provável conforme o 

constatado nas análises anteriores. Não se descarta a possibilidade destes serem produtos 

resultantes da interação das fases silicato e etringita com o filler calcário, fases estas 

cogitadas anteriormente nas análises de DTG, FTIR e DRX.  

Na pasta E15% 3D foi constatado por MEV a presença de grãos anidros em 

processo de hidratação e produtos hidratados como C-S-H (tipo I) (Figura 5.44).  Regiões 

com grãos de contornos bem definidos também foram observadas aos 28 dias (Figura 

5.45). Nesta idade, a presença de cristais ricos em Ca, provável CH, eflorescendo a partir 

de uma superfície e misturados a outros cristais aciculares, também ricos em cálcio, foram 

observados. Pela análise por DTG foi constatado um deslocamento da temperatura central, 

referente à desidratação da fase CH, para menor temperatura que à pasta REF, indicando, 

 



Capítulo V- Discussão e análise dos resultados  164 

 

segundo Afridi et al (1989) e Taylor (1990), a uma mudança na estrutura do CH. Os 

cristais de CH de pequena espessura e eflorescendo uns sobre os outros observados nesta 

pasta, apresentaram uma morfologia diferenciada em relação aos cristais mais densos 

observados nas pastas REF e A, corroborando, portanto, com os resultados DTG. 

  

Figura 5.44 – Micrografia da vista geral da 

pasta E15% 3D. 

Figura 5.45 – Micrografia da vista geral da 

pasta E15% 28 D CMI. 

Nas pastas E5% e E15% foram observadas fases hexagonais ricas em Al e Ca 

(Figura 5.46), no entanto, a intensidade do sinal do EDS (Figura D.2 – Apêndice D) foi 

muito fraca para afirmar ao certo qual fase é esta, muito provavelmente é referente aos 

aluminatos cálcicos hexagonais formados nos estágios iniciais da hidratação. O retardo na 

formação de fases aluminatos mais estáveis foi, portanto, constatado nestas pastas, aos 3 

dias.  

 

Figura 5.46 – Micrografia da fase aluminato cálcica observada na pasta E15%28 D CMI 

Pela análise por MEV das pastas E25% 3D sugere-se que há um envolvimento 

dos grãos anidros pelo material polimérico utilizado (Figura 5.47), porém a identificação 

da formação de filme por esta técnica, na condição de ensaio sugerida, não foi possível. As 

evidências da existência do material polimérico foram admitidas em virtude da presença do 

Ca(OH)2 

C-S-H 

 

Grão anidro 
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carbono, visualizado no espectro da seção analisada, e pela análise da região após a análise 

por EDS, na qual se notou uma dissociação das regiões quando os feixes de raios X 

insidiam sobre as áreas analisadas. O material polimérico (como filmes já formados ou 

partículas poliméricas floculadas) é o principal fator responsável pelo retardo na hidratação 

das pastas modificadas E, em relação à pasta REF, conforme destacado por FTIR, TGA e 

DRX.  

 a) b) 

Figura 5.47 – Micrografia da pasta E25% 3D, imagem ampliada 5000X a) e o EDS da 

região em detaque, sugestiva do envolvimento do material polimérico em torno dos grãos 

anidros b). 

A pasta E25% 3D apresentou um caráter heterogêneo, com algumas regiões de 

morfologia acicular (Figura 5.48) e outras como depósitos massivos. As primeiras 

apresentam fases ricas em Ca, Si, S, Al, O e C (Figura 5.49), provável C-S-H-A (tipo I) e 

etringita, envolvidos pelo material polimérico (filme ou partículas floculadas), ou ainda, 

fases carboaluminatos hidratadas e menos provavelmente fases orgânica-inorgânica.  

 
 

Figura 5.48 – Micrografia da pasta E 25% 3D. Figura 5.49 – EDS da região em destaque 

Figura 5.48. 
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A pasta E25% apresentou aos 28 dias uma morfologia mais densa. Em toda a 

pasta foram visualizados cristais como placas e com planos de clivagem definidos, com 

fases ricas em cálcio, bem como cristais aciculares (Figura 5.50). As acículas parecem ser 

o primeiro estágio da formação do CH, estes crescem e se dispõem posteriormente na 

forma de placas, sendo um cristal agregado ao outro.  A presença de regiões contendo um 

C-S-H mais denso (casca) envolvendo um C-S-H (tipo I) (caroço) também foi constatada. 

A casca é formada pelo produto C-S-H que foi inicialmente formado durante a hidratação 

do grão do cimento e o caroço é referente à hidratação da parte mais interna dos grãos de 

cimento, que ocorre em estágios posteriores da hidratação. 

 

 

 

a) 

b) 

Figura 5.50 – Micrografia da pasta E 25% 28D CMI, apresentando nas regiões em destaque 

fase rica em cálcio EDS a) e b). 

c) Pastas A 

 

Na pasta A5% foi constatada uma morfologia mais densa, mesmo aos 3 dias. 

Nesta pasta, fases hexagonais ricas em cálcio, com superfície paralela ao plano da pasta 

(001), provável hidróxido de cálcio (Portlandita) foram observadas (Figura 5.51). Estes 

cristais são mais densos que os observados nas pastas E15% e E25%. Outros cristais de 
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menor espessura, com fases ricas em cálcio, eflorescendo a partir do plano da pasta 

também foram observados.  

A maior maturidade da pasta A5% foi constatada aos 28 dias, estas pastas 

apresentaram regiões com morfologia mais densa e com fases ricas em Ca e Si (Figura D.3 

– Apêndice D), típicas de um C-S-H tipo (III) (Figura 5.52). Em alguns pontos da pasta, 

notam-se ainda a presença de pequenos cristais aciculares com fases ricas em Ca, Si, Al, S 

podendo ser uma mistura de fases, neste caso, o C-S-H e a etringita. Também foi 

observado cristais de CH mais densos que os apresentados pela pasta E. 

  

Figura 5.51 – Micrografia da pasta A5% 3D Figura 5.52 – Micrografia da pasta A5% 

28D CMI 

A análise por EDS da pasta A15% na idade de 3 dias, região em destaque 

(Figura 5.53a), permitiu identificar a existência de uma fase com grande teor de C, Ca, Si, 

Al, Na, Cl (Figura 5.53b), neste caso, é bem provável a fase polimérica esteja misturada 

intimamente às fases hidratadas, a morfologia da região é muito sugestiva desta fase. 

a) b) 

Figura 5.53– Micrografia da pasta A15%, aos 3dias (a) com destaque da fase rica em C 

analisadas por EDS( b) 

Ca(OH)2 
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Na pasta A15% as regiões de contorno de grãos são bem claras (Figura 5.53a), 

assim como os grãos anidros e fases hidratadas (Figura 5.54 - 5.55). Foram visualizados 

cristais aciculares típicos da etringita (Figura 5.54) ou resultantes da transformação da 

etringita, pois pela análise por EDS destes pontos as fases C e Si também foram 

observadas. O EDS pode identificar regiões abaixo da superfície análise e regiões 

circundantes, devido ao grande volume de interação gerado pelos raios X, sendo o C e Si, 

detectado por esta análise, podendo estar localizado em algum ponto próximo a superfície 

de análise.  Na Figura 5.55 a presença de cristais mais densos, perpendiculares a superfície 

das pastas e ricos em cálcio, provável CH, também foram observados. 

  

Figura 5.54 - Micrografia da pasta A15% 

3D. 

Figura 5.55 – Micrografia da pasta A15% 

3D. 

A micrografia da pasta A15% 28 D ilustra a presença da fase etringita 

misturada com C-S-H (Tipo I) e a presença de cristais hexagonais distribuídos pela pasta 

(Figura 5.56). Os cristais hexagonais surgem com planos de clivagem definidos e tem fase 

rica em cálcio (Figura D.4 – apêndice D), sendo um provável CH. Nesta idade, a 

hidratação da pasta é baixa comparada às outras pastas (REF, E5%, E15% e A5%). 

 

Figura 5.56 – Micrografia da pasta A15% 28D CMI 

Etringita 

grão anidro 

Etringita 

 

C-S-H 

Ca(OH)2 

Ca(OH)2 



Capítulo V- Discussão e análise dos resultados  169 

 

A pasta A25% apresentou a morfologia mais diferente entre as pastas 

discutidas e a que se mostrou mais amorfa. Grãos esféricos, ricos em Ca, Si e C foram 

observados em toda a pasta aos 3 dias (Figura 5.57), assim como, pontos brilhantes, com 

morfologia como pequenas acículas, ricos em Ca, C e Si (Figura D.5 – Apêndice D), e 

produtos mais amorfos e provavelmente mais amadurecidos, provenientes da 

transformação destes pequenos cristais aciculares na presença do material polimérico. Este 

aspecto lembra a fusão de grãos (formação de pescoços). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.57- Micrografia da pasta A25% 

3D 

Figura 5.58- Micrografia da pasta 

A25%3D (na amorficidade da pasta) 

Aos 28 dias esta pasta ainda apresenta uma característica bem amorfa. A 

presença da fase dolomita [CaMg (CO3)2] foi constatada em toda a pasta, assim como a 

presença da fase anidra singenita e produtos com morfologia romboédrica, típicas de fases 

carbonáticas, indicando uma maior carbonatação desta pasta. É bem provável que a fase 

em destaque na Figura 5.59 a) seja a do material polimérico misturado às fases hidratadas 

ricas em Ca e Si, pois pelo dado do EDS (Figura 5.59 b) a fase C apresentou-se bem 

intensa, e o aspecto da região em destaque assemelha-se a um filme esticado. 

a) b) 

Figura 5.59 - Micrografia da pasta E25% 28D a) e o EDS do ponto em destaque b). 
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5.2.5.2 Morfologia da região dos poros 

 

A morfologia das pastas estudadas na região dos poros também apresentou 

variações significativas. Na pasta REF foram visualizados poros superficiais e esféricos, 

típicos de ar incorporado, com fraturas em seu interior (oriundas do processo de secagem 

das amostras) (Figura 5.60). Os mesmos possuem uma superfície lisa e com fases ricas em 

cálcio (Figura 5.60c).  

a) 

c) 

b) 

 

Figura 5.60 – Micrografia da pasta de REF nas idades de 3 dias a) e 28 dias b) e o EDS da 

região em destaque c) 

Morfologias variáveis conforme o teor de polímero adicionado nas pastas E 

também foram visualizadas. Na pasta E5% 3D (Figura 5.61) foram observados poros 

superficiais e esféricos, contendo em seu interior fases com morfologia rugosa e rica em 

Ca, Si, K, Al, e fases irradiadas a partir da superfície do poro, ricas em Ca, provável CH. 
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a 

 

 

 

                                                   b) 

 

                                                                           c) 

a) 

Figura 5.61 – Micrografia da região de um poro da pasta E5% 3D a), sua ampliação e 

respectivos EDS b) e c). 

 

Os poros visualizados na pasta E15% 3D (Figura 5.62 a) possuem em seu 

interior fases com morfologia hexagonal, irradiadas perpendicularmente à superfície do 

mesmo. Estas fases são ricas em Ca, como verificadas por EDS, aqui não destacado, e 

tratam-se provavelmente do CH.  Nos poros da pasta E15% 28 D (Figuras 5.62b) foi 

observado à formação de dois tipos de cristais: um cristal de pequena espessura, rico em 

cálcio, provavelmente CH, e finas agulhas também ricas em Ca, como constatado pelo 

EDS (Figura 5.62 c, d). Aos 28 dias, também foi observado cristais com morfologias como 

pequenos grãos de arroz (D.6 – Apêndice D), cobrindo toda a superfície dos poros, a 

análise por EDS destes grãos detectou a presença de Ca, Si, C, O, Al, porém a resolução do 

espectro foi muito baixa para afirmar ao certo a composição exata desta região.  
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a) 

b) 

 

 

 

 

c) 

d) 

Figura 5.62 – Micrografia de um poro da pasta E15%. Morfologia aos 3 dias a), morfologia 

aos 28 diasb), EDS do pontos 1 c) e EDS do ponto 2 d). 

 

Na pasta E15%, em ambas as idades, a utilização do polímero (PE) promoveu 

um aprisionamento dos íons de cálcio na região de poros, a nucleação e crescimento de 

fases ricas em cálcio paralelas umas as outras (Figura 5.62) são favorecidas por este 

polímero. De acordo com Atahan et al (2008), a presença de fases bem cristalinas no 

interior dos poros é favorecida pela presença de surfactantes na composição da emulsão. 

As moléculas de água ficam adsorvidas nos polímeros até que as forças suficientes sejam 

exercidas, por exemplo, a hidratação do cimento (KNAPEN, 2007). De acordo com 

AFRIDI et al (1990), a formação de uma estrutura de CH, como placas paralelas, ocorre 

devido à pressão exercida pelo crescimento de outros cristais, ao redor do CH, durante a 

hidratação do cimento.  Pela análise das pastas estudadas, observou-se a nucleação e o 

1 

2 
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crescimento de vários cristais aciculares, dispostos de maneira não uniforme, sem 

necessariamente ter ao seu redor a presença de outros materiais em hidratação.  

Nos poros da pasta E25% 3D e E25% 28D também foram visualizados cristais 

com morfologias semelhantes às pastas E15%, porém os mesmos apresentam-se dispostos 

sem uma ordem preferencial (Figura 5.63 a, c).  Em alguns casos foi percebida a presença 

de fissuras internas nestes cristais (Figura 5.63 a). A formação de um cristal poroso de CaO 

e CaCO3 foi visualizada por Sasaoka, Sada & Uddin (1998) após a exposição dos mesmos 

ao vapor do ácido acético e posterior aquecimento. Segundo esses autores, após o contato 

do CaO e CaCO3 com os vapores do ácido há um inchamento do cristal, devido à formação 

do acetato de cálcio, este sal é decomposto após o aquecimento resultando em um cristal 

poroso. Na pasta E25% uma interação parecida pode ter ocorrido, onde o produto 

resultante da interação entre algum dos componentes desta emulsão (não informados pelo 

fabricante) com o CH pode ter sido decomposto após o aquecimento promovido pelo feixe 

dos elétrons do MEV. 

 

a) b) 

c) 

Figura 5.63 – Micrografia do poro da pasta E 25%. Morfologia aos 3 dias a), EDS do 

ponto em destaque b) e Morfologia aos 28 dias c) 

1 
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Os poros das pastas A apresentaram uma morfologia diferenciada das demais 

pastas estudadas, cuja superfície foi preenchida por pequenos produtos perpendiculares à 

mesma, dando a impressão de um poro mais rugoso (Figuras 5.64 a, c). Fases ricas em 

cálcio foram constatadas a partir do EDS na superfície destes produtos na pasta A5% 

(Figuras 5.64 b, d).  

 

a) 

b) 

c) d) 

Figura 5.64 – Micrografia do poro da pasta A5%. Morfologia dos produtos do poro 

aos 3 dias a), EDS do ponto em destaque b) Morfologia dos produtos do poro aos 28 

dias c) EDS do ponto em destaque d). 

 

Na pasta A15% 3D não foi visualizada a presença de poros superficiais na 

seção escolhida. Aos 28 dias, no entanto, poros com superfície rugosa e rica em Ca, K, Si, 

C e Al foram constatados (Figura 5.65). 

1 
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Figura 5.65 – Micrografia do poro da pasta A15% 28D 

 

Na pasta A25% foi muito difícil a visualização dos poros superficiais e 

esféricos. Esta pasta tem uma morfologia bastante amorfa, com zonas bem irregulares, o 

que dificultou a visualização dos mesmos.    

 

5.2.5.3 Conclusão da análise 

 

A análise conjunta de MEV e EDS permitiu concluir que as pastas A e E 

sofreram modificações estruturais perceptíveis em relação à pasta REF. Esta modificação 

foi mais pronunciada quando teores de polímero maiores que 5% foram incorporados na 

mistura.   

Nas pastas E foram visualizados grãos com contornos bem definidos e hidratos 

hexagonais mesmo aos 28 dias.  Nestas pastas, cristais aciculares típicos de etringita foram 

observados, porém a presença do Si e C nos levam a crer que os mesmos podem estar 

misturados intimamente com um C-S-H (do tipo I) ou serem associados às fases 

carboaluminatos e carbosilicatos de cálcio hidratados, resultantes da interação entre o filler 

calcário com as fases etringita e/ou silicato anidras, como constatado nas análises DTG, 

FTIR e DRX. Também não se descarta a hipótese que estas fases sejam resultantes do 

envolvimento do material polimérico (filmes ou partículas poliméricas floculadas) 

envolvendo as fases cimentícias, como visualizada na pasta E25% aos 3 dias.  O 

envolvimento das fases cimentícias pelo polímero é o fator responsável pela redução da 

hidratação das fases CH, C-S-H e das fases aluminatos, constatadas mais 
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proeminentemente nas idades de 1 e 3 dias.  Indícios de interação química entre o polímero 

e a fase CH também foi evidenciado. 

Nas pastas A, especialmente com teores de 15% e 25%, também foi verificado 

uma forte presença de fases carbonáticas pelo EDS, associados à presença do material 

polimérico misturado as fases cimentícias, bem como, fases carbonáticas adicionais. 

Nestas pastas, os cristais de CH apresentaram-se mais espessos que aqueles visualizados na 

pasta E, esta morfologia diferenciada é o que justificaria o deslocamento dos picos de DTG 

para maiores temperaturas na pasta A15%.  Nestas pastas, exceto pasta A25%, fases com 

morfologia acicular também foram constatadas e atribuídas às mesmas fases comentadas 

na pasta E.  A pasta A25% foi a que apresentou a morfologia mais amorfa entre todas as 

pastas estudadas.  

Na região dos poros (vazios de ar incorporado) grandes alterações também 

foram constatadas, principalmente no caso das pastas E15% e E25%, nestas cristais com 

fase rica em cálcio, perpendiculares à superfície dos poros e orientados conforme ao teor 

do polímero empregado foram visualizados. Nas pastas A, estes vazios foram mais difíceis 

de serem observados, provavelmente devido à menor incorporação de ar. Os produtos 

formados no interior dos mesmos também diferiram em composição e morfologia aos 

observados nas pastas E. Nas pastas A5% e A15%, os poros são constituídos por fases com 

morfologia rugosa e rica em Ca, Si e S, diferentemente dos produtos bem cristalinos ricos 

em Ca apresentados pelas pastas E. 

 

 

5.2.6 – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR  

 

Os resultados da espectroscopia de RMN de 
29

Si e 
27

Al no estado sólido serão 

apresentados a seguir.  O desenvolvimento e a estrutura das fases C-S-H e aluminatos, na 

pasta REF, nas pastas E (15% e 25%) e nas pastas A (15% e 25%) foram analisados nas 

idades de 1 e 28 dias e nas condições de cura úmida e cura mista. As pastas E5% e A5% 

foram analisadas apenas pela 
29

Si MAS RMN. 

A ressonância magnética nuclear (RMN) de alta resolução é uma técnica que 

vem sendo utilizada para a caracterização microestrutural das fases cimentícias. Através da 

RMN do 
29

Si é possível acompanhar as modificações estruturais das espécies ricas em 
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silício existentes nos materiais anidros e hidratados. (PHILIPPOT et al ,1996.; ABREU, 

SCHNEIDER & CINCOTTO, 2005). A técnica de RMN aplicada ao núcleo de 
27

Al é uma 

importante ferramenta para o acompanhamento da evolução das fases aluminato, como: 

etringita, monossulfoaluminato hidratado e outros aluminatos hidratados, sendo possível 

através desta técnica identificar os Al coordenado tetraedricamente e octaedricamente. 

 

5.2.6.1 
29

Si MAS RMN 

 

A análise dos espectros de 
29

Si MAS RMN (Figuras 5.66 e 5.67) permitiu 

acompanhar a hidratação das fases anidras (C3S e C2S) na pasta REF e nas pastas E e A. 

Os deslocamentos químicos apresentados na seção 4.4.2.1 e) foram tomados como 

referência para a determinação das fases presentes nas amostras analisadas. Em cada figura 

está incluído como referência o espectro do cimento não hidratado.  

 

a) Pastas E 

 

Os espectros de 
29

Si MAS NMR das amostras do cimento anidro e das pastas E 

apresentam picos intensos em –71.6 ppm e –73.2 ppm, correspondentes, respectivamente, 

as fases anidras do cimento Portland belita e alita.  Nas amostras hidratadas, os picos 

adicionais, parcialmente resolvidos em –79ppm, -82ppm e –85ppm foram atribuídos as 

espécies Q
1
, Q

2
(1A1) e Q

2
 existentes na fase C-S-H (Figuras 5.66).  A intensidade relativa 

dos picos referentes à fase C-S-H aumenta em relação às fases anidras, com o decorrer da 

hidratação. A observação das espécies Q
1
 e Q

2
 nas pastas hidratadas está de acordo com o 

modelo previamente proposto para a estrutura do C-S-H, no qual os grupos silicatos são 

organizados em cadeias lineares finitas com estrutura do tipo “dreierketten” (TAYLOR 

1990.; CONG & KIRCKPATRICK, 1996.; ODLER, 1998.; RICHARDSON, 1999). 
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a) 

b)  c) 

Figura 5.66 – Espectros de 
29

Si MAS-RMN das pastas REF, E(15%, 25%) na idade de 1 

dia a) e das pastas REF, E(5%, 15% e 25%) na idade de 28 dias, na condição de cura mista 

b) e cura úmida c). 

 

A tabela 5.6 mostra as quantidades percentuais de cada espécie de silício 

presentes nas fases anidras (Q
0
) e no C-S-H (Q

1
, Q

2
(1Al), Q

2
), assim como os 

comprimentos médios da cadeia de silicato no C-S-H (L). A incerteza desta quantificação é 

de 3% para as espécies de silício e 0.5 para L.  
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Tabela 5.6 – Quantidades percentuais das espécies de 
29

Si no cimento (Q
0
) e nos sítios do C-S-H 

(Q
1
, Q

2
(1Al) e Q

2
) e o comprimento médio das cadeias de silicatos (L) no C-S-H. 

AMOSTRA Fase Anidra 

(%) 

C-S-H Q
1
 

(%) 

C-S-H Q
2
(1Al) 

(%) 

C-S-H Q
2
 

(%) 

L 

REF 1D 76 15 6 3 3.6 

REF28D CMI 47 32 11 10 3.7 

REF 28DCUM 34 37 15 14 4.0 

 - - - - - 

E5% 28D CMI 43 28 9 20 3.9 

E5% 28D CUM 41 29 9 21 4.4 

E 15% 1D 86 6 5 3 5.9 

E 15% 28DCMI 51 24 8 17.2 4.5 

E15% 28D CUM 60 19 7 14 4.5 

E 25% 1D 92 3 3 2 7.3 

E 25% 28D CMI 48 29 -- 23 3.6 

E25%28DCUM 50 27 -- 23 3.7 

 

Pela análise da Tabela 5.6 foi observado que as pastas E15% e E25% 

apresentaram maiores frações da fase anidra em relação à pasta REF, na idade de 1 dia.  

Aos 28 dias, apresentaram teores equivalentes à pasta REF 28D CMI (pior condição), 

porém bem mais altos que a pasta REF 28DCUM. A pasta E5% apresentou, aos 28 dias, os 

menores teores das fases anidras em relação às pastas E15% e E25%. Logo, quanto menor 

é o teor do polímero adicionado menor é a interferência do mesmo na hidratação das fases 

silicato. 

A condição de cura mista favoreceu a formação da fase C-S-H na pasta E15%, 

enquanto a condição de cura úmida foi a mais adequada para a formação do C-S-H na 

pasta REF. Nas pastas E5% e E25%, a formação da fase C-S-H não sofreu variação 

significativa conforme a condição de cura adotada.  Pela análise das perdas de massa 

(DTG) foi verificada na faixa I (referente às perdas de massa das fases C-S-H e 

aluminatos) pequenas diferenças entre as duas condições de cura, embora uma tendência 

semelhante ao visto por RMN tenha sido constatada para todas as pastas, exceto para pasta 

REF. A análise das perdas de massa para a fase C-S-H não é muito indicada devido às 

sobreposições de outras perdas na mesma faixa de temperatura, neste caso, a análise por 

RMN torna-se mais conveniente. 
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Entre as pastas E15% e E25% não foi constatado, considerando as melhores 

condições de cura de cada pasta, uma diferença significativa na quantidade de fases anidras 

entre as mesmas. Este comportamento difere das outras análises realizadas (FTIR e DRX), 

embora estas técnicas tivessem apenas o caráter qualitativo neste trabalho.  

A tendência de um maior comprimento da cadeia para as pastas E, com maior 

teor de polímeros, na idade de 1 dia, também foi observada. Esta determinação pode estar 

sujeita a influência de um erro do experimento, devido às baixas intensidades constatadas 

para as espécies Q
1
 e Q

2
 nesta idade. De acordo com Faucon et al (1999), Cong & 

Kirckpatrick (1995), o aumento da relação Ca
2+

/Si torna a posição do tetraedro de ligação 

da estrutura do C-S-H instável, promovendo uma redução no comprimento médio das 

cadeias. A presença da fase polimérica nas pastas modificadas reduz o acesso da água às 

fases anidras, causando uma redução do Ca
2+

 em solução e, portanto, da relação Ca
2+

/Si do 

sistema, consequentemente promove o aumento do comprimento médio das cadeias. Por 

outro lado, não houve variação significativa no comprimento médio da cadeia (L) das 

pastas E, aos 28 dias de idade. 

A modificação estrutural da fase C-S-H nas pastas E, em relação à pasta REF, 

foi constatada em todas as idades. Na pasta REF foi observada uma tendência de maior 

quantidade de espécies Q
1
 e Q

2
(1Al) e menores quantidades de espécies Q

2
, na estrutura do 

C-S-H, em relação às pastas E15% e E25%.  Nas pastas E, as espécies Q
2
(1Al) foram 

praticamente ausentes na pasta E25%, em ambas as idades de estudo.  

A formação das espécies Q
2
(1Al) é atribuída às interações entre os íons Ca

2+
,
 

resultantes da dissolução da etringita, quando na presença do filler calcário, com os 

silicatos existentes na solução dos poros, produzindo um C-S-H gel com alumínio em sua 

estrutura (PAJARES, MARTINEZ – RAMIREZ & BLANCO VARELA, 2003). A 

formação retardada da etringita devido a adsorção do polímero nas fases anidras e/ou na 

etringita e também uma maior interação da etringita com o filler calcário, resultando na 

fase carboaluminato de cálcio hidratado, como constatada por DRX, FTIR e por DTG, 

provavelmente foram os motivos responsáveis pela redução das unidades Q
2
(1Al) das 

pastas modificadas, especialmente em idades iniciais (1 dia). 

 

b) Pasta A 

Nas pastas A, as informações extraídas dos espectros RMN 
29

Si relativas às 

espécies silicato (Q
0
, Q

1
, Q

2
(1Al), Q

2
) presentes nas amostras e o desenvolvimento das 
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mesmas no decorrer da hidratação (Figura 5.67), foram semelhantes às descritas nas pastas 

E e REF.  

a)                              

b) c) 

Figura 5.67 – Espectros de 
29

Si MAS-RMN das pastas REF e A (15% e 25%), na idade de 

1 dia (a), das pastas REF e A (5%, 15% e A25%) aos 28 dias,  na condição de cura mista 

(b) e das pastas REF e A (15% e 25%), aos 28 dias e na condição de cura úmida(c). 

 

Pela análise da Tabela 5.7 foi observado que as pastas A15% e A25% 

apresentaram maiores frações da fase anidra em relação à pasta REF, na idade de 1 dia.  
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Aos 28 dias, apresentaram teores próximos à pasta REF 28D CMI (pior condição) e 

superiores ao da pasta REF 28DCUM. A pasta A25%28DCMI apresentou os piores 

resultados entre todas as pastas estudadas, situação esta que foi melhorada na pasta A25%, 

na condição de cura úmida. 

Nas pastas A o desenvolvimento do C-S-H aos 28 dias não pode ser comparado 

às pastas A5%, pois só a cura mista foi analisada. Na pasta A15% não houve diferença 

entre os tipos de cura adotados e nas pastas A25% a melhor condição foi à cura úmida. A 

maior formação do C-S-H foi observado na pasta A25% CUM, sendo este resultado 

incoerente com as análises térmica, DRX e FTIR.  Por estas técnicas, a menor hidratação 

foi observada na pasta A25%. Mais uma vez o processo de preparo da pasta A25% parece 

ter afetado as características da amostra, comprometendo a análise desta pasta. 

 

Tabela 5.7 – Quantidades percentuais das espécies de 
29

Si no cimento (Q
0
) e nos sítios do C-S-H 

(Q
1
, Q

2
(1Al) e Q

2
) e o comprimento médio das cadeias de silicatos (L) no C-S-H. 

AMOSTRA Cimento 

(%) 

C-S-H Q
1
 

(%) 

C-S-H Q
2
(1Al) 

(%) 

C-S-H Q
2
 

(%) 

L 

REF 1D 76 15 6 3 3.6 

REF28D CMI 47 32 11 10 3.7 

REF 28DCUM 34 37 15 14 4.0 

- - - - - - 

A5% 28D CMI 51 17 9 23 6.3 

- - - - - - 

A 15% 1D 92 5 -- 3 3.2 

A 15% 28D CMI 49 14 8 29 8.1 

A15% 28D CUM 48 21 7 24 5.4 

A 25% 1D 93 5 -- 2 2.8 

A 25% 28D(CMI) 64 12 6 18 6.6 

A 25% 28D(CUM) 42 22 15 21 5.9 

Em relação aos comprimentos médios da cadeia de silicato (Tabela 5.7), 

analisado aos 28 dias, foi observado que teores mais elevados do polímero promoveram o 

aumento no comprimento médio da cadeia (L) em relação à pasta REF.  Este aumento 

também variou conforme a condição de cura adotada. Sendo a condição de cura úmida a 

que promoveu os menores comprimentos da cadeia. 
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Nestas pastas, na idade de 1 dia, foi observado um menor comprimento das 

cadeias em relação às pastas E e REF. Como a relação Ca
2+

/Si é o principal fator que 

responde por este comprimento, pelas análises anteriores (FTIR, DRX) não teria motivo 

para as pastas A apresentarem os menores valores de L, pois maiores quantidades de fases 

anidras foram constatadas. Porém, o comprimento médio das cadeias é também dependente 

direto dos teores das espécies Q
2
 e Q

2
(1Al). Nas pastas A, a espécie Q

2
(1Al) não foi 

formada na idade de 1 dia, podendo justificar este resultado. Aos 28 dias, porém, a menor 

relação Ca
2+

/Si destas pastas, junto com a modificação da estrutura do C-S-H, justificaria 

os maiores comprimentos médios da cadeia.  

Nas pastas A houve uma modificação da estrutura da fase C-S-H, em reação à 

pasta REF, em todas as idades de estudo. Nas pastas A, as maiores quantidades de espécies 

Q
2
 foram observadas em relação às pastas REF e E15% e as espécies Q

2
(1Al) foram 

observadas apenas aos 28 dias.  A menor formação das espécies Q
2
(1Al) pode ser atribuída 

às mesmas considerações expostas para as pastas E. Nota-se também, pelos dados da 

Tabela 5.7, que a pasta REF apresenta as maiores quantidades de espécies Q
1
 em relação às 

pastas A. 

Os dados das Tabelas 5.6 e 5.7 informam que a formação da fase C-S-H, na 

idade de 1 dia, é reduzida nas pastas A e E em relação à pasta REF. Esta redução é 

atribuída ao retardo da hidratação causada pelos polímeros, devido à presença do material 

polimérico no entorno dos grãos anidros (constatado por MEV), dificultando sua reação 

com a água e consequentemente a dissolução grãos e precipitação dos primeiros hidratos 

em solução. Nesta idade, a quantidade de fases anidras é aumentada quando o teor de 25% 

do polímero PE é adicionado às pastas E, enquanto que nas pastas A, a quantidade desta 

fase é bem próxima quando os teores de 15% e 25% do polímero PAe é adicionado. Com 

relação ao polímero empregado visualizou-se que o polímero PAe promoveu, na idade de 1 

dia, as maiores quantidades de fases anidras. 

 

Conclusão das análises 

 

As análises por 
29

Si MAS-RMN comprovaram a influência dos polímeros PE e 

PAe na cinética da hidratação da fase C-S-H, em sua estrutura e no comprimento médio 

das cadeias.  
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As menores quantidades da fase C-S-H foram constatadas nas pastas E e A, 

mesmo quando o teor de 5% do polímero foi adicionado na mistura.  Pela análise do teor 

das fases anidras aos 28 dias, não foi observado diferenças significativas com relação à 

hidratação entre as pastas E e A e os teores de p/c 15% e 25%. 

O desenvolvimento da fase C-S-H foi favorecido pela cura úmida nas pastas 

REF e A25% e pela cura mista à pasta E15%. Nas outras pastas não foram verificadas 

diferenças significativas.  

A maior quantidade da fase C-S-H apresentada pela pasta A25% em relação às 

outras pastas modificadas difere dos dados apresentados por outras técnicas de análise. 

Muito provavelmente o preparo desta amostra pode ter comprometido os resultados desta 

pasta. 

A modificação estrutural da fase C-S-H foi observada nas pastas E e A em 

relação à pasta REF, nas idades de estudo, principalmente no caso das pastas A. Na pasta 

REF foi observada uma maior quantidade de espécies Q
1
, menores quantidades de espécies 

Q
2 

e uma tendência de maior quantidade de espécies Q
2
(1Al) em relação às pastas com 

maiores teores de ambos os polímeros. Nas pastas A, a espécie Q
2
(1Al) foi observada 

apenas aos 28 dias e foi praticamente ausente na pasta E25%, em ambas as idades de 

estudo.  A menor formação das espécies Q
2
(1Al), nas pastas A e E, principalmente até a 

idade de 1 dia, foram atribuídas a adsorção dos polímeros na fase anidra e/ou etringita, 

reduzindo ou retardando a formação da mesma, assim como, a maior interação das fases 

aluminatos com as fases carbonáticas do filler, impedindo a formação do C-S-H-A. A 

presença mais pronunciada da fase carboaluminato de cálcio foi constatada nas pastas A e 

E pelas análises de FTIR, DRX e termogravimetria. 

Com relação às características estruturais do C-S-H (espécies Q
1
, Q

2
(1Al), Q

2
) 

em relação às condições de cura notou-se que, nas pastas E não houve modificações 

significativas, porém, nas pastas A15% e A25%, a quantidade do sítio Q
1
 foi bem 

acentuada quando as pastas foram curadas na condição de cura úmida e as espécies 

Q
2
(1Al) na pasta A25% 28DCUM foi superior à condição de cura mista. 

Os comprimentos médios da cadeia de silicato também foram alterados com a 

idade e com o tipo de polímero empregado. As possíveis causas que podem justificá-los 

são as características composicionais da fase C-S-H e, na idade de 1 dia, a um possível erro 

do experimento, devido as baixas intensidades integradas observadas nesta idade. 
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5.2.6.2 RMN 
27

Al MAS  

 

Os espectros 
27

Al MAS-RMN das pastas REF, E (15% e 25%) e A (15% e 

25%) são apresentados nas Figuras 5.68 e 5.69.  Uma análise comparativa foi realizada nas 

idades de 1 e 28 dias e nas condições de cura úmida e mista. Os deslocamentos químicos 

apresentados na seção 4.4.2.2 (d) foram tomados como referência de comparação para a 

determinação das fases presentes nas amostras analisadas. Em cada figura está incluído o 

espectro do cimento anidro.  

As análises dos espectros de 
27

Al MAS-RMN nos permitem obter informações 

sobre as fases aluminatos octaédricas Al (VI), ou seja, as fases etringita ( = 12-13 ppm) e 

monossulfato ( = 9,8 ppm) e outras fases aluminatos hidratadas ( 8,5 – 13 ppm).  

Entretanto, a definição clara destas fases não foi possível neste trabalho.  A análise e 

interpretação do espectro de 
27

Al MAS RMN em pastas de cimento não é fácil, devido ao 

alargamento da linha pelo efeito quadrupolar de segunda ordem, que pode resultar em 

sobreposições das ressonâncias no caso de sítios múltiplos. Este efeito pode ser reduzido 

utilizando um alto campo magnético (ANDERSEN, JAKOBSEN & SKIBSTED, 2003).   

Devido ao efeito quadrupolar e também da influência do ferro presente no 

cimento utilizado para a composição das pastas, não foi possível diferenciar as várias 

espécies Al (VI).  Porém, a evolução destas espécies com o tempo de hidratação e a 

diferenciação entre os tipos e teores dos polímeros e condições de cura nas pastas foi 

possível. 

 

a) Pasta E 

 

Os espectros das pastas E (Figura 5.68) apresentam sinais entre 60-90 ppm e 

entre 0-20 ppm, referentes, respectivamente, aos alumínios com coordenação tetraédrica 

Al(IV) e octaédrica Al(VI).  Os espectros apresentaram mudanças nas intensidades 

relativas, no deslocamento químico e no alargamento dos picos, em relação ao espectro do 

cimento puro, e variaram com a idade de estudo. 
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a) 

b) c) 

Figura 5.68 – Espectros de 
27

Al MAS- RMN das pastas REF e E (15% e 25%), nas idades 

de 1 dia (a) e na idade de 28 dias, na condição de cura mista (b) e cura úmida (c). * banda 

lateral de rotação e  sinal 
27

Al do porta-amostra. 

 

Na região do espectro das pastas REF 1D e E15% 1D, referente aos alumínios 

Al (IV), foi observado um alargamento e um deslocamento do pico central, para menores 

valores, em relação ao espectro de cimento puro (Tabela 5.8). Esta mudança foi mais 

evidente aos 28 dias em todas as pastas e em ambas as condições de cura.  A modificação 
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indica uma definição de novos sítios de Al (IV), alguns deles correspondentes a 

substituição do Si pelo Al no C-S-H, detectados também nos espectros de 
29

Si MAS-RMN, 

pelo deslocamento químico () em -82 ppm.   

Na região do espectro das pastas E, referente aos alumínios Al (VI), foi 

observado um maior estreitamento e uma maior intensidade deste pico aos 28 dias. Ao se 

comparar os espectros das amostras hidratadas na idade de 28 dias (Figura 5.68a) em 

relação à idade de 1 dia (Figura 5.68 b e c) observou-se uma elevação da intensidade da 

linha referente Al (VI) em relação Al (IV), indicando a formação de novos aluminatos 

hidratados. 

Considerando-se que a formação das fases etringita e monossulfoaluminato 

constatada por outras técnicas foram reduzidas e a formação de fases carboaluminatos e 

aluminatos foram visualizadas, os deslocamentos químicos observados entre 7.9 – 8.6 ppm 

foram atribuídos principalmente as fase C4ACH11 (carboaluminato de cálcio hidratado), 

aluminosilicato cálcico e C4AH13.  

A maior intensidade do Al (VI) em relação ao Al (IV), na idade de 1 dia, foi 

constatada na pasta REF.  Nas pastas E, nesta idade, a análise dos espectros não permitiu 

discriminar diferenças originadas nas diferentes concentrações de polímero. No entanto, 

comparando os espectros das pastas aos 28 dias (Figura 5.68 b,c) algumas considerações 

podem ser feitas para as frações das espécies Al(VI): 

 

 Na condição de cura mista o desenvolvimento desta espécie foi facilitado para as 

pastas E15%, seguidas pela pasta REF e por fim pela pasta E25%; 

 Na condição de cura úmida, as maiores intensidades desta espécie foram 

observadas na pastas REF, seguida pela pasta E15% e por fim pela pasta E25%; 

 As condições de cura não exerceram influências significativas para a formação da 

espécie Al(VI) nas pastas E15% e E25% e a cura úmida proporcionou maiores 

quantidades de fases à pasta REF. 

 

Na Tabela 5.8 estão resumidas as posições dos picos máximos resolvidos nos 

espectros. Para o Al (VI), já existe no cimento não hidratado uma linha com máximo em 

8,8 ppm e o desvio de posição pelo aparecimento de produtos de hidratação é menos 

notório. Na amostra de REF, aos 28 dias, pode se observar uma linha de etringita resolvida 

em 11.8 ppm. 
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Tabela 5.8 - Posições de máximos resolvidos nos espectros de 
27

Al-RMN. 

 

Amostra Al(IV) 

(ppm) 

Al(VI) 

(ppm) 

Cimento 80.5 8.8 

REF 1D 78.4 8.8 

REF 28D (CMI) 73.9 11.8 (etringita) e 8.3 

REF 28D (CUM) 73.1 8.6 

E 15% 1D 79.2 7.9 

E 15% 28D (CMI) 72.3 8.5 

E 15% 28D (CUM) 74.7 7.9 

E 25% 1D 80.1 8.6 

E 25% 28D (CMI) 74.3 8.0 

E 25% 28D (CUM) 73.6 7.9 

A 15% 1D 78.6 8.3 

A 15% 28D(CMI) 76.3 8.3 

A 15% 28D (CUM) 75.1 8.3 

A 25% 1D 79.8 8.0 

3.6 (aluminatos de Ca 

hidratados) 

A 25% 28D (CMI) 76.6 8.6 

A 25 28D (CUM) 76.0 8.3 

 

a) Pastas A 

 

Os espectros das pastas A (Figura 5.69) também apresentaram sinais entre 60-

90 ppm e entre 0-20 ppm, referentes, respectivamente, aos alumínios com coordenação 

tetraédrica Al (IV) e octaédrica Al (VI).  As mesmas constatações referentes às 

intensidades relativas, deslocamento químico e alargamento dos picos, ressaltados nas 

pastas E, também foram verificados nas pastas A. As atribuições levantadas nas pastas E 

para as fases Al (VI) também são dadas para a pasta A, neste caso, a fase etringita também 

é considerada como intensificadora da espécie octaédrica na idade de 28 dias, pois por 

DRX esta formação foi constatada, sobretudo na condição de cura úmida. 



Capítulo V- Discussão e análise dos resultados  189 

 

a) 

b) c) 

Figura 5.69 – Espectros 
27

Al MAS-RMN das pastas REF e A(15% e 25%), nas idades de 

1dia a) e na idade de 28 dias, nas condições de cura mista b) e cura úmida c). * banda 

lateral de rotação e  sinal 
27

Al do porta-amostra. 

O alargamento dos espectros das pastas A15% e A25%, especialmente na idade 

de 28 dias (Figura 5.69), na região referente espécies Al (IV), indica a definição de novos 

sítios de Al (IV), alguns deles correspondentes a substituição do Si pelo Al no C-S-H, 

como constatados nos espectros de 
29

Si MAS-RMN.  Aos 28 dias, a elevação das espécies 
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Al(VI) em relação à espécie Al(IV) também foi observada, indicando a formação de fases 

aluminatos hidratados. 

Comparando os espectros das pastas aos 28 dias, algumas considerações 

podem ser feitas para a fração das espécies de Al (VI): 

 

 Na condição de cura mista foi observado o maior desenvolvimento desta espécie 

para a pasta A15%, seguidas pela pasta REF e pela pasta A25%; 

 Na condição de cura úmida, a maior quantidade desta espécie foi visualizada na 

pasta REF, seguida pela pasta A25% e as menores intensidades foram 

visualizadas na pasta A15%; 

 A cura úmida favoreceu a formação destas espécies na pasta A25% e REF e a 

cura mista à pasta A15%. 

 

Um máximo em 3,6 ppm foi observado na pasta A25% na idade de 1dia, 

possivelmente também está presente nas outras amostras, mas o alargamento do pico 

favorecido pelo aumento do acoplamento quadrupolar elétrico dificultou esta visualização. 

O sinal em 3,6 ppm corresponde a uma terceira fase aluminato hidratada, que segundo 

Andersen, Jakobsen & Skibsted (2003), refere-se a um gel de alumina pouco cristalino ou 

aluminato de cálcio hidratado. Wang, Li & Wang (2006) relaciona esta fase a um octaedro 

separado da rede do C-S-H e distribuído para foram da rede, independentemente.  

 

Conclusão da análise 

 

Pela análise 
27

Al MAS-RMN foi comprovada a substituição do Si pelo Al no 

tetraedro do C-S-H e também a evolução das fases Al (VI) com o decorrer da hidratação. 

Provavelmente, as espécies Al (VI) são associadas às fases monocarboaluminatos, 

carboaluminato de cálcio hidratado e aluminosilicatos cálcicos, tendo em vista a menor 

formação da etringita e monossulfato constatadas pelas técnicas de FTIR e DRX. Estas 

formações foram reduzidas nas pastas E25%. 

Por esta análise foi constatado que a condição de cura mista foi a mais ideal 

para a formação das espécies Al (VI), nas pastas A15%, e a condição de cura úmida no 



Capítulo V- Discussão e análise dos resultados  191 

 

caso da pasta REF e A25%.  Para as pastas E15% e E25% não houveram modificações 

significativas quando ambas as curas foram utilizadas. 

Pelos resultados das análises de DRX, FTIR e DTG foi constatada, 

especialmente nas pastas modificadas, uma elevação da formação das fases 

carboaluminatos de cálcio hidratado, bem como, de outras fases aluminatos, bem 

representadas pelo Al (VI). Pela análise de RMN 
27

Al notou-se uma elevação da fase Al 

(VI) para a pasta REF em relação às demais pastas, que leva a supor que esta elevação não 

é produzida principalmente pela mesma fase observada nas pastas modificadas. 

 

5.2.3 – PROPRIEDADES MACROSCÓPICAS  

 

5.2.3.1 – Resistência à compressão 

 

As pastas REF, E (5%, 15% e 25%) e A (5%, 15% e 25%) foram submetidas ao 

ensaio de resistência à compressão, na idade de 28 dias, nas condições de cura úmida e 

mista. Os resultados são apresentados na Figura 5.70 e no Apêndice E (Figura E.1). 

 

a) 
b) 

 

Figura 5.70 – Resistência à compressão (MPa) das amostras ensaiadas aos 28 dias, 

submetidas as condições de cura úmida a) e mistab). 

 

A análise das Figuras 5.70 a) e b) permitiu visualizar em cada condição de cura 

três grupos. O primeiro é constituído pela pasta REF, o segundo pelas pastas E (teores de 

5%, 15% e 25%) e um terceiro grupo formado pelas pastas A (5%, 15% e 25%). 

A pasta REF, na condição de cura úmida, apresentou os melhores resultados de 

resistência à compressão, em relação às pastas E e A.  Nesta condição de cura, as pastas E 
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apresentaram os melhores desempenhos em relação às pastas A. As maiores resistências 

foram obtidas quando menores teores de ambos os polímeros foram adicionados na pasta.  

Na condição de cura mista foi observado que a resistência à compressão da 

pasta REF foi reduzida, em relação à condição de cura úmida. Levando-se em 

consideração o desvio padrão das amostras, não foram verificadas diferenças significativas 

quanto aos tipos de cura e sua influência na resistência à compressão das pastas 

modificadas quando o mesmo teor foi avaliado, exceto no caso da pasta A25%, que 

apresentou uma resistência superior quando a mesma foi submetida à cura úmida.  

Os melhores resultados de resistência à compressão da pasta REF, na condição 

de cura úmida, foi promovido pela maior maturidade destas pastas em relação às demais, 

como comprovado pelas técnicas microestruturais realizadas neste trabalho. As 

características microestruturais do C-S-H, a menor quantidade de fases anidras, obtidas 

pela RMN 
29

Si, e a maior compacidade das pastas visualizada por MEV, corroboram com 

os melhores resultados de resistência à compressão desta pasta. 

A maior formação da fase C-S-H constatada na pasta E5%, conforme dados da 

RMN 
29

Si, em relação às pastas com teores de 15% e 25%, também justifica o melhor 

desempenho desta pasta em relação as demais.  

Nas pastas A o desenvolvimento da fase C-S-H por RMN 
29

Si não mostrou 

variações entre os teores de 5%, 15% e a maior quantidade desta fase foi constatada na 

pasta A25%. O exame apenas da quantidade da fase C-S-H, portanto, torna-se imprópria 

para justificar estes resultados. A análise da morfologia das pastas, do tipo de C-S-H 

formado, juntamente com a análise das espécies Q
1
, Q

2
 e Q

2
(1Al) do C-S-H é também útil 

para explicar o comportamento das pastas A. Pela análise da morfologia das pastas por 

MEV pode-se observar que quanto maior o teor do polímero empregado maiores foram os 

vazios existentes entre os grãos, configurando uma menor compacidade das pastas. Entre 

as espécies Q
1
, Q

2
 e Q

2
(1Al) do C-S-H também foram observadas diferenças que podem 

justificar a menor resistência das pastas A, principalmente quando dosadas com teores de 

15% e 25% do polímero. As principais diferenças são referentes às espécies Q
1 

e
 
Q

2
 

inferiores e superiores, respectivamente, em relação à pasta REF.  O pior desempenho 

obtido pela pasta A25% quanto à resistência à compressão é também justificado pela 

estrutura do C-S-H formado e pelas características de amorficidade da mesma. No entanto, 

os resultados microestruturais realizados nesta pasta podem ter sido comprometidos pelas 

condições de preparo desta amostra. 
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A modificação estrutural do C-S-H, especialmente das pastas A, juntamente 

com os dados da morfologia da pasta, apresentada por MEV, e menor quantidade da fase 

C-S-H, justificam a menor resistência das pastas A e E em relação à pasta REF. 

 

5.2.3.2 – Resistência à tração por compressão diametral  

 

As pastas REF, E (5%, 15% e 25%) e A (5%, 15% e 25%) foram submetidas 

ao ensaio de resistência à tração, na idade de 28 dias, nas condições de cura úmida e mista. 

Os resultados são apresentados na Figura 5.71 e no Apêndice E.2. 

 

 

a) 

 

b) 
 

Figura 5.71 – Resistência à tração por compressão diametral (MPa) das amostras 

ensaiadas na idade de 28 dias, submetidas as condições de cura úmida (a) e mista(B). 

 

A análise da Figura 5.71 permitiu visualizar, em cada condição de cura, três 

grupos. O primeiro é constituído pela pasta REF, o segundo pelas pastas E (teores de 5%, 

15% e 25%) e um terceiro grupo formado pelas pastas A (5%, 15% e 25%). Os valores 

absolutos da resistência à tração obtidos neste trabalho foram influenciados pela prensa 

utilizada, comprometendo, portanto, os resultados aqui informados, uma vez que os valores 

obtidos foram muito inferiores em relação ao valor de 10% da resistência à compressão. 

No entanto, apenas para uma análise comparativa, os mesmos não foram descartados. 

A pasta REF, na condição de cura úmida, apresentou os menores valores de 

resistência à tração, em relação às pastas E e A.  Nesta condição de cura, as pastas E 

apresentaram os melhores desempenhos em relação às pastas A, e este desempenho foi 

aumentado para os teores de 15% e 25% de ambos os polímeros. 
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Considerando o desvio padrão das amostras não houveram modificações 

significativas quanto as condições de cura e a propriedade de resistência à tração das pastas 

E (5%, 15%), porém o aumento do teores de polímero nas pastas propiciaram uma maior 

resistência à tração. Nas pastas REF e A (15% e 25%) não houveram diferenças 

significativas entre as condições de cura adotadas e os teores do polímero empregado, o 

pior desempenho foi o da pasta A5% cura mista. 

Os resultados desta análise permitiram concluir que as pastas REF exibiram os 

piores resultados, em ambas as condições de cura, e as pastas E os melhores resultados. 

A menor maturidade da pasta A, sua estrutura, a cristalinidade dos produtos 

formados, aliadas às características do polímero empregado: qualidade inferior dos filmes 

poliméricos formados e características mecânicas inferior do PAe em relação ao PE, foram 

os fatores que promoveram os piores desempenhos destas pastas em relação às pastas E.  

As pastas de cimento Portland hidratadas são formadas por estruturas 

aglomeradas de silicato de cálcio hidratado, ligadas por ligações fracas, do tipo Van der 

Waals, ao hidróxido de cálcio. Nestas, após uma situação de tensão, ocorre a formação de 

microfissuras promovendo nas argamassas tradicionais uma menor resistência à tração e 

menor tenacidade à fratura (OHAMA & RAMACHANDRAN, 1995). O melhor 

desempenho apresentado pelas pastas A e E pode ser explicado pela formação de filmes 

contínuos ou membranas, que tendem a formar uma massa monolítica na qual a fase látex 

interpenetra na fase do cimento hidratado (OHAMA, 1987). Além de que, os filmes 

poliméricos formados podem envolver fissuras em desenvolvimento, após uma situação de 

tensão, opondo-se à sua formação e aumentando a resistência do material quanto à tração. 

Os melhores resultados exibidos pelas pastas E em relação à pasta A, se deve a 

maior compatibilidade entre os filmes poliméricos e os componentes da pasta, bem como, 

pela propriedade dos polímeros puros. Além disto, as modificações morfológicas das 

pastas E, que apresentaram CH em camadas e sem orientação preferencial, podem ter 

contribuído para uma melhor aderência entre o C-S-H e CH, aumentando a resistência à 

tração. (MEHTA & MONTEIRO, 1994). No interior dos cristais empilhados de CH, 

observados na pasta E, as dispersões poliméricas agem como se fossem um tipo de cola, 

aumentando a ligação entre as partículas e produzindo uma estrutura mais resistente. 

(AFRIDI et al, 1990).  A formação do filme polimérico, quando a relação p/c foi de 25%, 

foi propiciada pela condição de cura mista, daí a melhor resistência desta pasta em relação 

às demais. 
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5.2.3.3 – Ascensão capilar 

 

As pastas REF, E (5%, 15% e 25%) e A (5%, 15% e 25%) foram submetidas 

ao ensaio absorção por capilaridade, na idade de 28 dias, nas condições de cura úmida e 

mista. Os resultados são apresentados na Figura 5.71 e no Apêndice E.3. 

A Figura 5.72 informa as alturas capilares atingidas nas pastas, acima citadas, 

após a submissão por 3 dias em uma lâmina de água de 5mm.   

 

a) 
 

b) 
 

Figura 5.72 – Ascensão por capilaridade (cm) das amostras ensaiadas aos 28 dias, após 3 

dias de imersão em água, a) cura umida b) cura mista. 

Pela análise da Figura 5.72 foi observada uma maior altura capilar nas pastas 

REF e A, curadas em ambas as condições de cura, em relação às pastas E. Nas pastas A as 

maiores alturas capilares foram atingidas na medida em que um maior teor do polímero foi 

introduzido na mistura e nas pastas E esta relação não foi observada.  

Nas pastas A e E, exceto a pasta A25%, foi constatada uma menor ascensão 

capilar em relação à pasta REF. O pior comportamento apresentado pela pasta A25% deve-

se, provavelmente, a maior porosidade apresentada pela mesma, maior conexão entre os 

poros da pasta e a menor maturidade desta pasta, constatada pelas análises microestruturais 

(MEV, FTIR, DRX e DTG), embora pela RMN 
29

Si a menor maturidade não tenha sido 

constatada. O melhor desempenho foi garantido pela condição de cura úmida às pastas E 

(5%, 15% e 25%) e A5%, pela cura mista à pasta A25% e ambas as condições de cura 

propiciaram valores de ascensão capilar semelhantes às pastas A15% e REF.  

A partir do ensaio de ascensão capilar notou-se que as pastas E apresentaram 

melhores comportamentos em relação às pastas REF e A. A pasta REF teve o pior 

comportamento, apesar da maior maturidade desta pasta, especialmente na condição de 

cura úmida. As pastas com polímeros em sua constituição possuem, quando dosadas e 
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curadas adequadamente, uma maior barreira física à entrada da água. Esta barreira é criada 

pela formação de filmes poliméricos no interior dos poros e também pelos produtos 

formados no interior dos mesmos.  A formação de poros maiores é propiciada por maiores 

teores de polímeros (OHAMA, 1987.; RILEY & RAZL, 1974) e neste caso uma menor 

ascensão capilar pode ocorrer, principalmente quando os mesmos não são conectados. 

A formação de produtos no interior dos vazios de ar incorporado foi observada, 

por MEV, nas pastas E, o que pode também ter contribuído para a menor ascensão capilar 

destas pastas, embora os mesmos sejam apenas superficiais.  A formação destes vazios nas 

pastas A foi de difícil visualização e na pasta A25% os mesmos não foram visualizados.  

Além da formação de filmes e produtos no interior das pastas, a maturidade das 

pastas também exerce influencia nesta propriedade. Nas pastas A quanto maior o teor do 

polímero empregado, maior foi à ascensão capilar.  Isto não foi visualizado na pasta E25%, 

possivelmente devido à influência da formação do filme e o tamanho dos poros 

apresentados, superarem a característica de menor maturidade desta pasta. 

As características dos filmes poliméricos produzidos pelos polímeros A e E 

também são diferentes, sendo o filme formado pelo polímero PE mais uniforme e 

compacto, o que também pode ter promovido a discrepância nos resultados entre as pastas 

modificadas.
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas análises realizadas por este estudo concluiu-se que nas pastas 

modificadas por polímeros houve alteração da cinética de hidratação do cimento, na 

morfologia das pastas e na cristalinidade das fases formadas. Tais características foram 

mais marcantes nas idades de 1 dia e 3 dias e quando empregados teores de emulsões de 

15% e 25%.  Estas características somadas às características dos polímeros empregados 

promoveram alterações nas propriedades mecânicas das pastas modificadas em relação à 

pasta de referência.  

A grande contribuição do trabalho aqui elaborado foi relativo à aplicação da 

técnica de RMN 
29

Si para avaliar a hidratação da fase C-S-H e a sua modificação estrutural 

em pastas de cimento modificadas por polímeros. Porém, a avaliação quantitativa desta 

fase quando os teores de polímero de 15% e 25% são empregados, especialmente nas 

pastas E, não foi possível por esta técnica. 

Por RMN 
29

Si foi identificada a menor quantidade da fase C-S-H aos 28 dias 

nas pastas modificadas em relação à pasta REF, comparando-se as condições de curas mais 

ideais. A influência da cura foi perceptível para as pastas A25%, REF e E15%, sendo a 

cura úmida a mais ideal para o desenvolvimento do C-S-H nas duas primeiras pastas e a 

cura mista para a última pasta. Nas outras pastas esta variação foi pouco representativa. 

Aos 28 dias, não foram observadas diferenças significativas quanto à formação da fase C-

S-H nas pastas modificadas quando os teores de 15% e 25% do polímero foram 

adicionados, exceto no caso da pasta A25% que apresentou maiores quantidades desta fase 

quando submetida à cura úmida. Ressalta-se, porém, que a condição de preparo 

diferenciado desta pasta pode ter comprometido a sua análise. 

Pela análise por RMN 
29

Si também foi possível se fazer uma comparação da 

estrutura do C-S-H e do comprimento médio de suas cadeias nas pastas estudadas.  As 

mudanças estruturais da fase C-S-H constatadas referem-se às unidades Q
1
, Q

2
e Q

2
(1Al), 
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atribuídas as formas de ligação dos tetraedros de silicato no C-S-H. Considerando as 

condições de cura mais ideal para cada pasta, observou-se a redução na quantidade dos 

sitos Q
1
 e também nos sítios Q

2
(1Al) (C-S-H com alumínio em sua estrutura) nas pastas 

modificadas, exceto no caso da pasta A25% 28D CUM. As mudanças mais interessantes 

dizem respeito à quantidade dos sítios Q
2
, estes bem superiores nas pastas modificadas, 

especialmente na pasta A15% 28D CMI. Provavelmente a lenta formação do C-S-H 

facilitou o aumento destes sítios. Nota-se uma tendência de um aumento dos siítios Q
2 

e do 

comprimento médio das cadeias de silicato nas pastas A, este último associado a uma 

menor razão Ca
2+

/Si do sistema. 

Os sítios Q
2
(1Al) são produzidos devido as interações entre os íons Ca

2+
,
 

resultantes da dissolução da etringita, quando na presença do filler calcário, com os 

silicatos existentes na solução dos poros (PAJARES, MARTINEZ – RAMIREZ & 

BLANCO VARELA, 2003). Como formação da etringita é retardada nas pastas 

modificadas, a redução destes sítios é observada em idades iniciais de hidratação.   

Outros resultados importantes obtidos por ressonância magnética nuclear, desta 

vez utilizando a RMN 
27

Al, diz respeito ao desenvolvimento das fases aluminatos com o 

tempo e sob a influência dos polímeros. Por esta análise o desenvolvimento das espécies 

Al (VI) com a hidratação pode ser avaliado. A formação destas fases foi favorecida nas 

pastas A em relação às pastas E, porém, uma análise comparativa de qual fase esta se 

refere foi difícil neste trabalho, devido ao alargamento do espectro nesta região, podendo 

estar relacionada às fases carboaluminatos de cálcio hidratado, etringita e outras fases 

aluminatos.  As maiores intensidades destas espécies foram observadas nas pastas A e E 

(15%), curadas na condição de cura mista, e nas pastas REF e A25%, na condição de cura 

úmida. Os polímeros dificultaram a formação dos sítios Q
2
(1Al), no entanto, propiciaram a 

interação das fases aluminatos com o carbonato presente no filler calcário formando fases 

carboalumináticas adicionais. 

Pelos resultados obtidos pela RMN 
29

Si associados aos resultados de análise do 

tempo de pega, DTG, DRX e FTIR foi comprovado a menor hidratação das pastas 

modificadas, principalmente nas idades de 1 e 3 dias, especialmente no caso das pastas A.  

Muito provavelmente as características da emulsão PAe, adicionadas nas pastas A, como 

menor tamanho das partículas do polímero e a menor estabilidade do polímero no meio 

alcalino da pasta, promoveram uma maior barreira para o contato da água na superfície dos 

grãos anidros inibindo sua dissolução e o transporte dos íons para solução, estendendo o 
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período dormente e a formação dos primeiros hidratos na solução.  Além deste fator, as 

características dos polímeros empregados e composição da emulsão também influenciaram 

na quantidade da água disponível no sistema. Os surfactantes, por exemplo, ao se ligarem a 

parte da água do sistema, no estágio inicial da hidratação, também reduzem a quantidade 

de água necessária dissolução dos grãos anidros e formação dos primeiros hidratos. 

A interação química produzida pela ligação iônica entre os íons de Ca
2+

 e os 

grupos –(COO)
-
 dos polímeros empregados, após sofrerem hidrólise alcalina na solução 

dos poros das pastas, foi muito pouco pronunciada e, portanto, não seria o principal fator 

causador do retardo das pastas. Ficando, portanto, associada à interação física esta 

característica. As interações físicas associadas ao envolvimento das partículas e/ou filmes 

poliméricos nos grãos anidros e nas fases hidratadas das pastas foram verificadas por MEV 

e por EDS em algumas áreas selecionadas para análise. 

Neste estudo também foi constatado pelas análises DTG, DRX e FTIR o 

desenvolvimento de fases carbonáticas adicionais, especialmente nas pastas A. A elevação 

de uma segunda fase carbonática estaria associada principalmente à formação de fases 

carboaluminatos de cálcio hidratada e/ou carbosilicato de cálcio hidratado, resultantes da 

interação do filler calcário com as fases etringita e/ou C3S e C2S, uma vez que também 

foram observadas na pasta REF. Menos pronunciadamente estariam ligadas às fases 

resultantes da interação química entre os grupos poliméricos e o Ca
2+

, ou ainda, pela 

adsorção da fase orgânica nas hidroxilas provenientes das fases hidratadas, liberadas após 

o aquecimento. Estas fases foram propiciadas às pastas E15%, E25%, na condição de cura 

mista, pela cura úmida à pasta A25% e por ambas as condições de cura na pastas A15%.  

A carbonatação das amostras especialmente das pastas modificadas A e E 

também ocorreu, principalmente quando um maior teor do polímero foi introduzido na 

mistura. A formação de microbolhas de ar no processo de mistura proporcionou o 

aprisionamento de íons CO3
2-

 nas pastas, este suprimento promoveu uma fonte extra de 

carbonato para posterior reação com o cálcio do sistema e formação dos carbonatos de 

cálcio. 

Pela análise da morfologia das pastas feitas pela MEV foram identificados 

diferentes produtos tanto na região das pastas como no interior dos poros das pastas 

modificadas, principalmente nas pastas E. Na região dos vazios de ar incorporado das 

pastas E15% e E25% foram observados cristais perpendiculares aos poros e com fases 

ricas em cálcio, a orientação destes cristais variou conforme o teor do polímero adicionado. 
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Nestas pastas foi visualizada a formação de produtos cristalinos de menor dimensão em 

relação à pasta REF. Na pasta A25% foram visualizados produtos mais amorfos e com 

baixo grau de hidratação. 

Este estudo constatou uma tendência de redução da resistência à compressão 

das pastas modificadas quando os teores de polímeros adicionados foram crescentes (5% 

até 25%). Nos casos estudados, a pasta A25% apresentou uma resistência de 10,3% 

daquela atingida pela pasta REF (cura úmida), sendo os melhores resultados alcançados 

pelas pastas modificadas E5% e A5%, cujos valores médios de resistências atingidas foram 

de 67% e 43,7%, respectivamente, do valor da resistência da pasta REF.  Quanto às 

condições de cura, a variação mais significativa ocorreu na pasta REF, cujo valor de 

resistência obtido na condição de cura úmida foi superior, em aproximadamente 55%, ao 

atingido na condição de cura mista.  

A menor resistência à compressão constatada nas pastas modificadas, 

principalmente nas pastas A, foi devido à menor maturidade e menor compacidade das 

pastas, especialmente quando um maior teor do polímero foi adicionado às mesmas. Além 

disto, a modificação da estrutura do C-S-H e a formação de um produto mais amorfo, 

como detectado na pasta A25%, são os principais fatores que contribuíram para este pior 

desempenho. 

Com relação à propriedade de resistência à tração das pastas, os melhores 

valores foram atingidos pelas pastas modificadas E. No entanto, os resultados numéricos 

aqui informados não devem ser utilizados como valores padrões, devido a problemas na 

execução do ensaio. Com relação aos tipos de cura adotados, a principal diferença ocorreu 

para a pasta E25% 28D CMI e para a pasta A5% 28D CUM, sendo estas condições de cura 

as que promoveram os melhores desempenhos para as pastas.  

Os melhores resultados exibidos pelas pastas modificadas quanto à resistência 

à tração devem-se a presença do polímero na mistura. O polímero acrílico puro, utilizado 

nas pastas E, possui uma maior resistência mecânica e uma maior compatibilidade química 

com a solução alcalina da pasta cimentícia que o polímero acrílico com estireno, 

introduzido nas pastas A, daí o melhor desempenho das pastas E, principalmente quando o 

teor do polímero foi aumentado na mistura.  Além disto, as modificações morfológicas das 

pastas E que apresentaram CH em camadas, de pequena espessura e sem orientação 

preferencial, podem ter contribuído para uma melhor aderência entre o C-S-H e CH, 

aumentando a resistência à tração. (MEHTA & MONTEIRO, 1994).  
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As menores alturas capilares da água nas pastas modificadas também foram 

constatadas, especialmente nas pastas E. Esta redução é decorrente da formação de um 

filme polimérico mais resistente e compacto envolvendo os poros e os produtos hidratados, 

bem como, a formação de produtos cristalinos na região dos poros e provavelemente a uma 

menor interconectividade na rede de poros destas pastas em relação às demais. 

Pelos dados expostos fica explicito que as pastas E5% e A5% apresentaram o 

melhor comportamento conjunto, ou seja, um maior grau de maturidade das pastas e 

também a formação de filmes, sendo responsável pelo melhor desempenho das pastas 

quanto às propriedades de resistência à compressão e ascensão capilar. A propriedade de 

resistência à tração é proporcional a formação dos filmes, neste sentido, maiores teores de 

polímeros promovem o maior desenvolvimento dos filmes poliméricos na pasta, e desta 

forma maiores resistências foram obtidas, exceto no caso da pasta A25%.  

A pasta A25% apresentou o pior desempenho em conjunto entre as pastas 

estudadas, neste caso, a formação do filme polimérico não superou as características 

microestruturais desta pasta, que apresentou produtos mais amorfos.  No entanto, uma 

análise microestrutural mais precisa da pasta A25% fica comprometida pelas condições de 

preparo desta pasta.  

Com relação aos tipos de cura adotados a análise de DTG permitiu concluir 

que a formação do CH foi favorecida pela condição de cura úmida. Pela análise de 

espectroscopia por RMN 
29

Si a formação da fase C-S-H foi favorecido na pasta REF e na 

pasta A25% pela cura úmida e na pasta E15% pela cura mista, nas outras pastas ambas as 

condições de cura exerceram o mesmo efeito.  Com relação às fases carbonáticas, no geral, 

notou-se que a formação das fases carbonáticas são favorecidas pela condição de cura 

mista nas pastas REF e E e pela cura úmida nas demais pastas. 

. 

SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS. 

Propõe-se como sugestão para futuras pesquisas, um estudo mais aprofundado 

sobre o comportamento dos filmes poliméricos na matriz cimentícia, a partir de ensaio de 

13
C RMN, 

1
H RMN e análises dos tempos de contato. E também uma análise da estrutura e 

desenvolvimento do C-S-H e fases aluminatos sobre a influência dos polímeros, com a 

utilização de um cimento Portland branco, que contém em sua constituição menores 

quantidades de ferro, reduzindo o efeito paramagnético nas pastas e melhorando a 

resolução dos espectros.
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APÊNDICE A - ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA. 

 

Neste apêndice constam os resultados da análise termogravimétrica (TGA) e da 

primeira derivada da termogravimetria (DTG) das pastas REF, E (15% e 25%) e A (15% e 

25%), nas idades de 1, 3 e 28 dias, das várias pastas em relação às idades. 

 

 

 

Figura A.1 – Perda de massa (TGA) e derivada da curva de perda de massa (DTG) das 

pastas REF, E(15% e 25%) e A(15% e 25%) na idade de 1 dia. 
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Figura A.2 – Perda de massa (TGA) e derivada da curva de perda de massa (DTG) das 

pastas REF, E(15% e 25%) e A(15% e 25%) na idade de 3 dias. 
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Figura A.3 – Perda de massa (TGA) e derivada da curva de perda de massa (DTG) das 

pastas REF, E(15% e 25%) e A(15% e 25%), na idade de 28 dias, na cura mista. 
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Figura A.4 – Perda de massa (TGA) e derivada da curva de perda de massa (DTG) das 

pastas REF, E(15% e 25%) e A(15% e 25%), na idade de 28 dias, na cura úmida 
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APÊNDICE B - ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO POR 

TRANSFORMADA DE FOURIER 

 

Neste Apêndice constam os resultados do ensaio de FTIR das pastas REF, E 

(5%, 15% e 25%) e A (5%, 15% e 25%), nas idades de 1, 3 e 28 dias. Os gráficos são 

plotados em relação aos tipos de pastas por idade. 

 

 

Apêndice B.1 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas REF e E, na 

idade 1 dia. 

 

 

Apêndice B.2 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas REF e E, na 

idade de 3 dias. 
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Apêndice B.3 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas REF e E, na 

idade de 28 dias, na condição de cura mista. 

 

 

Apêndice B.4 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas REF e E, na 

idade de 28 dias, na condição de cura úmida. 
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Apêndice B.5 – Espectros de absorção na região do infravermelho da pasta A, na idade de 

1dia. 

 

 

Apêndice B.6 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas REF e A, na 

idade de 3 dias 
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Apêndice B.7 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas REF e A, na 

idade de 28 dias, na condição de cura mista. 

 

 

Apêndice B.8 – Espectros de absorção na região do infravermelho das pastas REF e A, na 

idade de 28 dias, na condição de cura úmida. 
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APÊNDICE C - DIFRAÇÃO DE RAIOS X  

 

Neste Apêndice constam os resultados do ensaio de difração de raios X das 

pastas estudadas: REF, E(5%, 15% e 25%) e A (5%, 15% e 25%), nas idades de 1, 3 e 28 

dias, conforme as fichas do ICDD, disponíveis no anexo A, utilizadas na interpretação dos 

resultados.  

 

 
Figura C.1 – Difratrograma da pasta REF na idade de 1 dia. Legenda: A C3S, B C2S, F 

C4AF CA C3AG gipsita, M monossulfato, S, Singenita,E etringita T Tobermorita,P 

Portlandita C calcita, Ar aragonita 

 

 
Figura C.2 – Difratrograma da pasta E5%, nas idades de 1, 3 e 28 dias. 
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Figura C.3 – Difratrograma da pasta E15%, nas idades de 1, 3 e 28 dias. 

 

 

 
Figura C.4 – Difratrograma da pasta E25%, nas idades de 1, 3 e 28 dias. 
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Figura C.5 – Difratrograma da pasta A5%, nas idades de 1, 3 e 28 dias. 

 

 
Figura C.6 – Difratrograma da pasta A15%, nas idades de 1, 3 e 28 dias. 
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Figura C.7 – Difratrograma da pasta A25%, nas idades de 1, 3 e 28 dias 
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APÊNDICE D – MICROSCOPIA ELETRÔNCIA DE VARREDURA 

Neste Apêndice constam os resultados do ensaio de MEV e EDS das pastas 

REF, E (15%) e A (5%, 15% e 25%), nas idades de 3 e 28 dias. 

 

Figura D.1 – Micrografia da pasta REF aos 3 dias 

 

 
Figura D.2 – EDS da pasta E15% aos 28 

dias(Região informada no texto) 

Figura D.3 – EDS da pasta A5% aos 

3dias (Região informada no texto) 

  
Figura D.4 – EDS da pasta A15% aos 28dias 

(Região informada no texto) 

Figura D.5 – EDS da pasta A25% aos 28 

dias (Região informada no texto) 

 

Figura D.6 – EDS da pasta A15% aos 28dias (Região informada no texto) 
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APÊNDICE E - PROPRIEDADES MACROSCÓPICAS 

 

APÊNDICE E.1 – ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (NBR 5739:1980) 

 

Quadro E.1 – Valores individuais e médios da resistência à compressão, das pastas REF, E (5%, 15% e 25%) e A (5%, 15% e 25%), na idade 

de 28 dias, e nas condições de cura úmida (CUM) e mista (CMI).  

 

  CUM CMI   CUM CMI   CUM CMI   CUM CMI 

REF 

45,84 20,37 

E5% 

25,18 30,83 

E15% 

19,01 22,61 

E25% 

10,19 9,68 

40,74 27,25 24,66 27,74 16,95 21,07 9,93 11,71 

44,20 24,27 24,94 29,00 17,50 22,00 9,55 10,45 

MÉDIA 43,59 23,96 MÉDIA 24,93 29,19 MÉDIA 17,82 21,89 MÉDIA 9,89 10,61 

Desvio 
Padrão 2,63 3,45 

Desvio 
Padrão 0,26 1,55 

Desvio 
Padrão 1,07 0,78 

Desvio 
Padrão 0,32 1,02 

   
A5% 

CUM CMI 

A15% 

CUM CMI 

A25% 

CUM CMI 

   
19,89 12,43 8,29 9,95 1,50 4,26 

   
18,24 19,89 8,29 10,78 1,50 4,70 

   
18,95 16,10 - - 1,50 4,50 

   

MÉDIA 19,03 16,14 MÉDIA 8,29 10,36   1,50 4,49 

   

Desvio 
Padrão 0,83 3,73 

Desvio 
Padrão 0,0 0,59 

Desvio 
Padrão 0 0,22 
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APÊNDICE E.2 – ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL (NBR 7222:1994) 

 

Quadro E.2 – Valores individuais e médios da resistência à tração por compressão diametral, das pastas REF, E (5%, 15% e 25%) e A (5%, 

15% e 25%), na idade de 28 dias, e nas condições de cura úmida (CUM) e mista (CMI). Os valores em vermelho foram desconsiderados da 

análise. 

 

  CUM CMI   CUM CMI   CUM CMI   CUM CMI 

REF 

0,91 0,74 

E5% 

1,60 1,26 

E15% 

2,34 2,19 

E25% 

2,19 2,62 

0,67 0,92 1,25 1,42 2,18 1,70 2,25 2,59 

0,86 0,93 1,40 1,17 2,10 1,79 2,25 - 

MÉDIA 0,81 0,93 MÉDIA 1,42 1,28 MÉDIA 2,21 1,89 MÉDIA 2,23 2,61 

Desvio 
Padrão 0,13 0,11 

Desvio 
Padrão 0,18 0,13 

Desvio 
Padrão 0,12 0,26 

Desvio 
Padrão 0,03 0,02 

  

A5% 

1,32 0,78 

A15% 

1,73 1,55 

A25% 

1,63 1,63 

1,29 1,30 1,64 1,60 1,50 1,65 

1,66 1,39 1,46 1,44 - 1,61 

MÉDIA 1,42 1,16 MÉDIA 1,61 1,53 MÉDIA 1,57 1,63 

 

Desvio 
Padrão 0,02 0,06 

Desvio 
Padrão 0,14 0,08 

Desvio 
Padrão 0,09 0,02 
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APÊNDICE E.3 – ENSAIO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE (NBR 9779:1995) 

 

Quadro E.3 – Valores individuais e médios da ascensão capilar das pastas REF, E (5%, 15% e 25%) e A (5%, 15% e 25%), na idade de 28 

dias, e nas condições de cura úmida (CUM) e mista (CMI).  

 

REF 

CUM CMI 

E5% 

CUM CMI 

E15% 

CUM CMI 

E25% 

CUM CMI 

4,00 5,00 0,20 1,80 0,90 1,85 0,2 0,67 

4,90 4,40 0,20 1,87 1,50 1,80 0,2 0,30 

- 5,65 0,20 2,23 1,50 1,43 0,2 0,78 

MÉDIA 4,45 5,02 MÉDIA 0,20 1,97 MÉDIA 1,30 1,69 MÉDIA 0,2 0,58 

Desvio 
Padrão 0,64 0,63 

Desvio 
Padrão 0 0,23 

Desvio 
Padrão 0,35 0,23 

Desvio 
Padrão 0 0,25 

  

A5% 

CUM CMI 

A15% 

CUM CMI 

A25% 

CUM CMI 

0,40 1,60 2,80 2,30 4,30 3,6 

1,10 2,00 2,50 2,20 4,70 4,2 

- 1,30 2,60 2,60 4,50 3,8 

MÉDIA 0,75 1,63 MÉDIA 2,63 2,37 MÉDIA 4,50 3,87 

 
Desvio 
Padrão 0,49 0,35 

Desvio 
Padrão 0,15 0,21 

Desvio 
Padrão 0,2 0,31 



232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



233 

 

 

ANEXO A - FICHAS DO ICDD PARA IDENTIFICAÇÃO DAS FASES OBTIDAS 

NAS PASTAS ESTUDADAS. 

 

Neste Anexo consta as fichas utilizadas na interpretação dos resultados de 

DRX das pastas estudadas, com os respectivos picos principais e distâncias interplanares 

analisados. 

Quadro A.1 - Fichas do ICDD referentes aos principais picos de difração e distâncias 

interplanares das fases cimentícias analisadas pela difração de raios X. 

Espécie Química Ângulo (2) d(A) Intensidade 

C3S - Alita                             

(31-0301) (1964) 

14,83 5,97 12 

14,88 5,95 12 

14,93 5,93 12 

22,87 3,89 10 

29,20 3,06 60 

29,35 3,04 55 

29,51 3,02 65 

29,90 2,99 25 

30,02 2,97 18 

30,11 2,97 20 

32,07 2,79 100 

32,33 2,77 70 

32,48 2,75 65 

32,70 2,74 60 

34,21 2,62 60 

34,29 2,61 90 

36,51 2,46 12 

38,46 2,34 15 

38,61 2,33 20 

38,87 2,32 25 

39,47 2,28 11 

41,15 2,19 75 

41,38 2,18 17 

41,54 2,17 11 

41,70 2,16 11 

45,45 1,99 10 

45,69 1,98 12 

46,56 1,95 15 

46,74 1,94 20 

46,99 1,93 18 

51,41 1,78 65 

51,66 1,77 50 

56,10 1,64 25 

56,29 1,63 25 

56,59 1,63 25 
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Continuação Quadro A.1 - Fichas do ICDD referentes aos principais picos de difração e 

distâncias interplanares das fases cimentícias analisadas pela difração de raios X. 

Espécie Química Ângulo (2) d(A) Intensidade 

C3S - Alita                                

(49-0442) (1995) 

29,30 3,05 74 

29,47 3,03 34 

30,08 2,97 23 

32,13 2,78 100 

32,46 2,76 85 

32,67 2,74 44 

34,28 2,61 68 

34,30 2,61 30 

38,58 2,33 17 

38,82 2,32 10 

41,19 2,19 25 

41,21 2,19 25 

46,71 1,94 20 

46,97 1,93 10 

51,47 1,77 40 

51,75 1,77 77 

56,25 1,63 40 

56,52 1,63 20 

59,73 1,55 10 

59,85 1,54 20 

61,98 1,50 26 

62,12 1,49 26 

62,31 1,49 16 

62,35 1,49 25 

63,35 1,47 18 

63,78 1,46 10 

67,20 1,39 12 
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Continuação Quadro A.1 - Fichas do ICDD referentes aos principais picos de difração e 

distâncias interplanares das fases cimentícias analisadas pela difração de raios X. 

Espécie Química Ângulo (2) d(A) Intensidade 

C2S Belita                                 

(33-0302) (1982) 

31,06 2,88 21 

31,77 2,81 22 

32,05 2,79 97 

32,14 2,78 100 

32,59 2,75 83 

32,93 2,72 30 

34,33 2,61 42 

36,68 2,45 12 

37,28 2,41 13 

37,39 2,40 18 

39,47 2,28 22 

41,21 2,19 51 

41,68 2,17 13 

44,14 2,05 14 

44,67 2,03 15 

44,83 2,02 15 

45,62 1,99 20 

45,74 1,98 24 

48,01 1,89 11 
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Continuação Quadro A.1 - Fichas do ICDD referentes aos principais picos de difração e 

distâncias interplanares das fases cimentícias analisadas pela difração de raios X. 

Espécie Química Ângulo (2) d(A) Intensidade 

C2S Belita                              

49-1673 (1995) 

18,89 4,69 10 

26,35 3,38 10 

27,49 3,24 11 

29,28 3,05 13 

31,05 2,88 32 

31,77 2,81 16 

32,01 2,79 100 

32,15 2,78 89 

32,57 2,75 98 

32,75 2,73 32 

32,94 2,72 36 

34,34 2,61 61 

35,24 2,55 16 

36,62 2,45 18 

37,28 2,41 16 

37,41 2,40 18 

39,46 2,28 32 

41,03 2,20 64 

41,09 2,20 19 

41,68 2,17 19 

42,36 2,13 11 

44,14 2,05 20 

44,67 2,03 14 

44,81 2,02 19 

47,49 1,91 10 

48,02 1,89 16 

50,40 1,81 14 

50,55 1,80 10 

50,95 1,79 13 

53,65 1,71 17 

56,22 1,64 24 

56,52 1,63 11 

57,17 1,61 15 

57,32 1,61 17 

58,03 1,59 10 

58,56 1,58 17 
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Continuação Quadro A.1 - Fichas do ICDD referentes aos principais picos de difração e 

distâncias interplanares das fases cimentícias analisadas pela difração de raios X. 

Espécie Química Ângulo (2) d(A) Intensidade 

C3A  (Ca3Al2O6)                              

(06-0495) (1995) 

20,96 4,24 10 

21,77 4,08 16 

32,09 2,79 14 

33,15 2,70 100 

40,91 2,20 11 

47,62 1,91 36 

C3A                            

(Ca3Al2O6)                              

(38-1429) (1987) 

21,76 4,08 12 

33,17 2,70 100 

40,93 2,20 10 

47,63 1,91 30 

59,27 1,56 24 

C4AF Ca2(Al,Fe)2O5                    

(30-0226) (1964) 

24,34 3,65 16 

32,13 2,78 25 

33,50 2,67 35 

33,88 2,64 100 

34,80 2,58 17 

44,12 2,05 35 

47,09 1,93 35 

50,23 1,81 45 

58,42 1,58 14 

60,11 1,54 14 

71,31 1,32 12 

C4AF Ca2(Al,Fe)2O5                    

(42-1469) (1991) 

12,20 7,25 20 

24,48 3,63 18 

32,45 2,76 30 

33,75 2,65 50 

34,07 2,63 100 

34,96 2,56 13 

41,11 2,19 12 

42,18 2,14 15 

44,34 2,04 25 

47,52 1,91 35 

49,25 1,85 11 

50,34 1,81 15 

58,97 1,56 15 

60,55 1,53 15 
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Continuação Quadro A.1 - Fichas do ICDD referentes aos principais picos de difração e 

distâncias interplanares das fases cimentícias analisadas pela difração de raios X. 

Espécie Química Ângulo (2) d(A) Intensidade 

Gipsita (CaSO4.2H2O)           

(33-0311) -(1980) 

11,59 7,63 100 

20,72 4,28 100 

23,40 3,80 17 

29,11 3,07 75 

31,10 2,87 45 

32,07 2,79 10 

33,34 2,69 35 

35,97 2,50 11 

40,62 2,22 15 

43,34 2,09 25 

43,60 2,07 15 

47,84 1,90 16 

48,39 1,88 12 

50,32 1,81 13 

51,33 1,78 12 

Singenita                          

[(K2Ca (SO4 )2 · H2O]      

(28-0739 (1977) 

31,31 2,86 100 

28,17 3,17 75 

15,51 5,71 55 

32,64 2,74 55 

9,31 9,49 40 

31,62 2,83 50 

19,18 4,62 40 

26,61 3,35 35 

29,40 3,04 35 

30,91 2,89 30 

19,73 4,50 30 

22,86 3,89 30 

24,91 3,57 30 

35,70 2,51 30 

38,18 2,36 25 

46,16 1,97 25 

46,54 1,95 20 

46,67 1,94 20 

51,07 1,79 20 

37,92 2,37 20 

22,47 3,95 20 

32,04 2,79 20 

28,64 3,11 17 

44,23 2,05 17 

18,71 4,74 16 

38,92 2,31 16 

33,10 2,70 15 
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Continuação Quadro 3.1 - Fichas do ICDD referentes aos principais picos de difração e 

distâncias interplanares das fases cimentícias analisadas pela difração de raios X. 

Espécie Química Ângulo (2) d(A) Intensidade 

CaCO3                                  

(05-0586) (1953) 

23,02 3,86 12 

29,41 3,04 100 

35,97 2,50 14 

39,40 2,29 18 

43,15 2,10 18 

47,49 1,91 17 

48,51 1,88 17 

57,40 1,60 8 

CaCO3                                  

(24-0027) (1973) 

23,07 3,85 29 

29,46 3,03 100 

39,42 2,28 18 

43,17 2,09 27 

47,65 1,91 17 

48,58 1,87 34 

57,40 1,60 15 

CaCO3 - Aragonita           

(24-0027) (1989) 

26,21 3,40 100 

27,22 3,27 50 

33,13 2,70 60 

36,18 2,48 40 

37,88 2,37 45 

38,40 2,34 25 

38,61 2,33 25 

42,87 2,11 20 

45,85 1,98 55 

48,32 1,88 25 

48,44 1,88 25 

50,23 1,81 20 

52,46 1,74 25 

53,02 1,73 16 
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Continuação Quadro A.1 - Fichas do ICDD referentes aos principais picos de difração e 

distâncias interplanares das fases cimentícias analisadas pela difração de raios X. 

Espécie Química Ângulo (2) d(A) Intensidade 

CaCO3 - Aragonita           

(41-1475) (1989) 

26,21 3,40 100 

27,22 3,27 50 

33,13 2,70 60 

36,18 2,48 40 

37,26 2,41 14 

37,88 2,37 45 

38,40 2,34 25 

38,61 2,33 25 

41,19 2,19 12 

42,87 2,11 20 

45,85 1,98 55 

48,32 1,88 25 

48,44 1,88 25 

50,23 1,81 20 

52,46 1,74 25 

52,91 1,73 12 

53,02 1,73 16 

Portlandita (Ca(OH)2)                     

(44-1481) (1992) 

18,01 4,92 72 

28,67 3,11 27 

34,10 2,63 100 

47,12 1,93 30 

50,81 1,80 31 

54,36 1,69 14 

62,63 1,48 9 

Portlandita  (Ca(OH)2)                     

(04-0733) (1953) 

18,09 4,90 74 

28,66 3,11 23 

34,09 2,63 100 

47,12 1,93 42 

50,80 1,80 36 

54,34 1,69 21 

62,54 1,48 13 

64,23 1,45 13 

84,72 1,14 11 

93,23 1,06 12 
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Continuação Quadro A.1 - Fichas do ICDD referentes aos principais picos de difração e 

distâncias interplanares das fases cimentícias analisadas pela difração de raios X. 

 

 

 

Espécie Química Ângulo (2) d(A) Intensidade 

Carboaluminato de 

Cálcio Hidratado                 

Ca4Al2CO9.11H2O         

(1960) (14-0083) 

11,68 7,57 100 

23,52 3,78 45 

31,27 2,86 30 

32,84 2,73 14 

35,54 2,52 18 

36,07 2,49 18 

36,79 2,44 18 

37,14 2,42 25 

38,46 2,34 20 

48,90 1,86 8 

49,96 1,82 12 

55,26 1,66 12 

55,59 1,65 12 

55,95 1,64 12 

46,71 1,94 10 

Jenita                   

Ca9H2Si6O18 (OH )8 

·6H2O (18-1206) (1974) 

8,41 10,50 100 

30,59 2,92 80 

29,36 3,04 60 

31,59 2,83 60 

33,67 2,66 60 

13,70 6,46 50 

25,65 3,47 50 

27,08 3,29 50 

44,37 2,04 50 

50,37 1,81 50 

18,59 4,77 40 

32,17 2,78 40 

45,69 1,98 40 

46,36 1,96 30 

46,64 1,95 30 

54,48 1,68 30 

21,60 4,11 20 

25,06 3,55 20 

34,33 2,61 20 

39,67 2,27 20 

52,72 1,74 20 

57,17 1,61 20 

66,07 1,41 20 

C-S-H (silicato de cálcio 

hidratado)                       

(15-0641) (1958) C/S = 2 

29,36 3,04 100 

30,92 2,89 100 

47,73 1,90 100 

26,59 3,35 80 
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Continuação Quadro A.1 - Fichas do ICDD referentes aos principais picos de difração e 

distâncias interplanares das fases cimentícias analisadas pela difração de raios X. 

Espécie Química Ângulo (2) d(A) Intensidade 

C-S-H (silicato de cálcio 

hidratado)                       

(33-0306) (1980) C/S =1,5 

29,36 3,04 100 

32,05 2,79 60 

50,08 1,82 60 

C-S-H (silicato de cálcio 

hidratado)  (29-0374)  

(1976)  

28,59 3,12 100 

29,06 3,07 95 

31,59 2,83 95 

30,38 2,94 90 

C-S-H (silicato de cálcio 

hidratado)                                            

(45-1480)  (1989) C/S - 

0,83 

7,82 11,30 100 

28,97 3,08 92 

30,04 2,97 70 

31,87 2,81 68 

Etringita                   

(3CaO. 3CaSO4.Al2O3 . 

32H2O)                            

(41-1451) - (1970) 

9,09 9,72 100 

15,78 5,61 76 

17,83 4,97 12 

18,91 4,69 17 

22,94 3,87 31 

25,61 3,48 23 

27,51 3,24 21 

32,27 2,77 25 

34,28 2,61 16 

35,02 2,56 29 

40,87 2,21 22 

41,97 2,15 13 

46,69 1,94 11 

Etringita                         

(3CaO. 3CaSO4.Al2O3 . 

32H2O)                                

(41-0217) - (1989) 

9,22 9,58 100 

15,98 5,54 70 

18,04 4,91 65 

35,37 2,54 55 

Monossulfoaluminato de 

cálcio hidratado                       

( 3CaO. 3CaSO4.Al2O3 . 

12H2O)                                   

(42-0062) (1984) 

9,25 9,55 100 

18,55 4,78 65 

27,97 3,19 10 

31,08 2,88 25 

32,50 2,75 30 

36,11 2,49 45 

36,44 2,46 30 

37,58 2,39 20 

38,94 2,31 12 

42,31 2,13 18 

47,50 1,91 10 

47,96 1,90 13 

Monossulfoaluminato de 

cálcio hidratado                        

( 3CaO. 3CaSO4.Al2O3 . 

12H2O)                               

(50-1607) (1997) 

9,85 

19,82 

38,07 

41,19 

8,972 

4,476 

2,362 

2,190 

100 

70 

40 

40 

 


