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Abstract: Sulfate attack in concrete structures, such as 
dams, may be the result of minerals present in the inputs, 
which reacts with the hydrated cement paste, creating 
pathological manifestations such as expansions and 
generalized cracks. In this paper, a few procedures were 
evaluated to verify the use of ultrasound in the changes of 
the concrete properties containing pyrite in its composition. 
Therefore, were adopted reference traits, with 5% addition 
of pyrite and with contaminated aggregates with 1% and 5% 
of pyrite, in mass. The results were evaluated in terms of the 
properties of compressive strength, diametric tensile 
strength and static elasticity modulus associated to the 
monitoring of the ultrasound propagation speed. As 
conclusion, correlations between the compressive strength 
and the static modulus were obtained, as well as between 
the tensile strength and the dynamic modulus, property that 
was primarily affected by the sulfate attack. 

Keywords: Concrete, Sulfates, Durability, Monitoring. 

Resumo: O ataque por sulfatos em estruturas de concreto, 
como em barragens, pode ser resultante de minerais 
presentes nos insumos, os quais reagem com a pasta de 
cimento hidratada, criando manifestações patológicas como 
expansões e trincas generalizadas. Neste artigo, foram 
avaliados alguns procedimentos para verificar o emprego de 
ultrassom nas mudanças de propriedades de concretos 
contendo pirita em sua composição. Para tanto, foram 
adotados traços de referência, com adição de 5% de pirita e 
com agregados contaminados com 1% e 5% de pirita, em 
massa. Os resultados foram avaliados em termos das 
propriedades de resistência à compressão, à tração por 
compressão diametral e de módulo de elasticidade estático 
associados ao monitoramento da velocidade de propagação 
de ultrassom. Como conclusões, foram obtidas correlações 
entre a resistência à compressão e o módulo estático e 
entre a resistência à tração e o módulo dinâmico, 
propriedade que foi primeiramente afetada pelo ataque por 
sulfatos. 

Palavras-Chave: Concreto, Sulfato, Durabilidade, 
Monitoramento. 

1 Introdução 

A degradação de estruturas de concreto devido ao ataque 
por sulfatos é consequência de suas reações químicas com 
os compostos provenientes da hidratação do cimento. 
Como produto, podem se formar na matriz cimentícia 
compostos de maior volume do que o do reagente inicial e, 
assim, causar expansões internas à estrutura, com geração 
de tensões, normalmente, trativas, no concreto, que se 
manifestam na forma de fissuração e lascamento, levando a 
sua perda de resistência e rigidez [1].  

A incidência deste tipo de ataque químico em concreto 
atinge grandes obras de engenharia, principalmente, as 
barragens de usinas hidroelétricas, dada a necessidade do 
emprego de rochas locais e em cuja composição mineral são 
encontradas fases químicas contendo íons sulfeto e sulfato. 
Também, são comuns às construções deste tipo de obra, 
sobre leitos de lençóis freáticos com grandes proporções 
destes sais solúveis, os quais, por sua vez, se difundem ao 
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interior da massa cimentícia causando os efeitos deletérios 
já comentados. No Brasil e no mundo foram diagnosticadas 
diversas estruturas de concreto com manifestações 
patológicas decorrentes do ataque químico por íons sulfeto 
e sulfato, tais como, na barragem do Rio Descoberto, em 
Brasília, e na Usina Hidrelétrica de Irapé, em Minas Gerais, 
ambas no Brasil; em Magdeburg, na Alemanha, nos pilares 
da ponte do rio Elbe, em áreas residenciais e nas vigas de 
concreto pré-moldado e moldadas in loco no Cadlestick Park 
Stadium na Califórnia, e em Montana, na barragem Fort 
Peck, ambas nos EUA, e em outros casos citados por Oliveira 
[2]. 

A origem do sulfato no concreto pode ser externa ou 
interna. O caso de sulfato interno mais comum é a presença 
de agregados com sulfetos, que podem oxidar-se, liberando 
íons sulfato, tornando-se fonte de contaminantes. Já, a 
contaminação externa pode ser resultante de fontes 
emissoras locais, como indústrias e veículos automotivos. 

Casanova et al. [3] ressaltaram a dificuldade da não 
utilização de agregados contendo sulfetos, devido à grande 
variedade de rochas em maciços rochosos e porque mesmo 
que estas sejam identificadas, existem locais onde a 
disponibilidade de outro material é economicamente 
inviável ou inexistente. Esta questão torna-se muito 
relevante no caso de construções como barragens, nas quais 
grandes volumes de material são utilizados e a localização 
destes tende a ser afastada de centros produtores. Apesar 
de não ser a maior causa de danos em obras hidráulicas, 
tem sido frequente a constatação de outros ataques por 
sulfatos em barragens, conforme relatado por Mehta e 
Monteiro [4]. 

Na maioria dos estudos sobre ataque por sulfatos duas fases 
são identificadas: a primeira, é um período de dormência, 
onde pouca ou nenhuma expansão pode ser medida e, em 
seguida, ocorre uma expansão significativa da pasta. No 
caso do ataque interno, as reações no período de dormência 
tornam-se de especial interesse, uma vez que para que 
ocorra a disponibilização dos sulfatos, o agregado contendo 
sulfeto passa por um processo de oxidação que resulta na 
liberação de íons sulfato e ferro. Mais informações são 
necessárias para explicar os fenômenos que ocorrem 
durante a primeira fase do ataque por sulfatos de origem 
interna. 

Atualmente, a maioria dos ensaios está baseada na medida 
do coeficiente linear de expansão de barras de argamassa 
imersas em uma solução de sulfato, sendo o seu limite de 
variação de comprimento o critério de aceitação para a 
seleção do cimento a ser usado [5]. Os dados de expansão 
obtidos por estes ensaios não fornecem informações 
suficientes para avaliar as reações químicas e compreender 
os mecanismos que causam os danos. Existe a necessidade 
de aperfeiçoamento das metodologias buscando uma 
aproximação com as condições de campo, principalmente, 
no que se refere às reações de oxidação do mineral utilizado 
na fabricação de concreto. 

O monitoramento da agressão provocada pela ação de 
sulfatos baseia-se, geralmente, no acompanhamento de 
mudanças de parâmetros como variação da resistência 

mecânica, variação das dimensões volumétricas, 
modificação da estrutura dos poros, e nas variações no 
módulo de elasticidade. Segundo Hachem et al. [6], os 
ensaios de controle da resistência devem ser preferidos em 
relação aos de expansão, porque são mais sensíveis à 
fragilização da superfície devido ao caráter ácido do ataque 
e aos fenômenos de expansão/fissuração em função da 
formação de compostos expansivos.  

Brunetaud et al. [7] empregaram diversos métodos na 
avaliação da resistência ao ataque por sulfatos de concretos 
e argamassas. Os pesquisadores concluíram que o emprego 
associado de diferentes métodos permite uma melhor 
compreensão da ação de agentes agressivos sobre o 
concreto. Baseados nos resultados obtidos, os autores 
recomendaram a combinação de diversos ensaios e a 
utilização de ultrassom para detectar a fissuração nos 
primeiros estágios associados à microscopia eletrônica de 
varredura (SEM) e à difratometria de raios X, XRD. 

O ensaio de ultrassom é tradicionalmente utilizado para a 
avaliação do concreto, sendo, provavelmente, dentre os 
ensaios não destrutivos, aquele que tem mais aplicações. O 
método tem a vantagem de oferecer uma grande 
quantidade de informação sobre o material, procedimentos 
de execução simples, tempo de ensaio curto, além de 
permitir a avaliação da integridade interna do concreto [7]. 
As suas principais aplicações são a determinação da 
homogeneidade do concreto, a existência e estimativa da 
profundidade de fissuras, a existência de grandes vazios ou 
buracos, a estimativa da resistência à compressão e a 
determinação do módulo de elasticidade.  

Baseado no exposto, este artigo tem como objetivo avaliar a 
utilização do método de ultrassom como ferramenta para o 
monitoramento da evolução das propriedades de concretos 
contendo agregados com contaminações por sulfetos e 
sulfatos minerais em diferentes idades, associado a ensaios 
destrutivos de compressão axial, tração por compressão 
diametral e módulo de elasticidade estático. 

2 Materiais e métodos 

O mecanismo do ataque por sulfatos de origem interna em 
estruturas de concreto devido à presença de agregados 
contaminados com pirita é um caso típico e ainda pouco 
conhecido pelo meio técnico. Baseado nisto, neste artigo foi 
proposta a discussão da evolução das suas propriedades 
físicas, correlacionando os resultados obtidos com a 
velocidade de propagação de ultrassom neste meio e nas 
idades de 28 e de 120 dias.  

Para a avaliação do ataque por sulfatos internos em 
presença de pirita foram moldados três traços de concretos 
variando-se o agregado miúdo, sendo um concreto de 
referência com agregado miúdo isento de pirita, um 
concreto com adição de 5% de pirita à areia e um concreto 
com agregado miúdo proveniente da região de Telêmaco 
Borba e Ortigueira – PR, com teor de pirita entre 1 e 5%, 
conforme ensaios preliminares.  

Os materiais utilizados durante a pesquisa foram os 
disponíveis na região de Curitiba. Para a areia com a adição 
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de pirita, o mineral contendo sulfeto foi proveniente da 
região de Figueira – PR, sendo resíduo do processo 
produtivo de carvão mineral. 

O aglomerante selecionado foi o cimento Portland CPII-F 32. 
O agregado graúdo utilizado para todos os traços foi um 
granito proveniente da região de Curitiba, sendo este uma 
composição entre brita 0 e brita 1 nas proporções de 1:1, 
em massa. O agregado graúdo foi caracterizado quanto a 
sua massa específica, seu coeficiente de absorção de água 
[9], o teor de material pulverulento [10], a granulometria 
[11], a massa unitária e o índice de volume de vazio [12]. O 
agregado possui módulo de finura de 6,3, um diâmetro 
máximo característico de 19 mm e um índice de forma de 
2,4. A caracterização química e mineralógica do agregado 
graúdo foi executada utilizando-se as técnicas de 
fluorescência de raios X (XRF) e de difração de raios X (XRD).  

Os agregados miúdos foram caracterizados por ensaios de 
determinação da composição granulométrica [11], massa 
específica e massa específica aparente [13], determinação 
da absorção de água [14], massa unitária e volume de vazios 
[12], determinação do material fino que passa através da 
peneira de 75 µm, por lavagem [10], e, também, por XRF e 
XRD.  

A pirita utilizada para adição à areia foi proveniente da 
região de Figueira, sendo um resíduo de produção de carvão 
mineral. O material original possuía granulometria entre 9,5 
e 19 mm, sendo, então, beneficiado em britador de 
mandíbula para a obtenção do material passante na peneira 
de número 8 (2,4 mm), e da granulometria de areia. Este 
material foi caracterizado por XRF e XRD.  

Os ensaios de XRF foram semiquantitativos e desenvolvidos 
em espectrômetro PANalytical Axios Max, com pastilhas de 
pó do material, prensadas. A técnica de XRD foi 
desenvolvida em difratômetro PANalytical EMPYREAN em 
pastilhas de pó prensadas, utilizando-se uma fonte de 
radiação CuKα de 1,54056 A, uma varredura angular 2ϴ 
entre 5 e 90°, com velocidade de passo de 0,01°/s. As fases 
químicas constituintes dos minerais foram identificadas por 
comparação com os padrões do International Centre for 
Diffraction Data (ICDD).  

O traço adotado foi baseado no trabalho anterior de 
Bragança [15], sendo de 1: 1,46; 3,55: 0,57, com um 
consumo de cimento de 356 kg/ m³. Todo o concreto 
utilizado nesta pesquisa foi confeccionado em betoneira, 
para garantir a homogeneidade da mistura. Os corpos de 
prova foram moldados na forma de cilindros nas dimensões 
(10 x 20) cm. 

Para se ter um coeficiente de correlação linear (R²) obtido 
por meio de regressão linear dos resultados dos concretos, 
após as moldagens, os corpos de prova foram mantidos em 
câmara úmida durante 28 dias e, após este período, 
acondicionados em ambiente externo na cidade de Curitiba 
para envelhecimento em condições naturais de exposição. 

Nas idades de 28 e 120 dias, os concretos foram 
caracterizados pelos ensaios de resistência à compressão 
[16], resistência à tração por compressão diametral [17] e 
pelo módulo de elasticidade [18]. Para cada idade e método 

foram ensaiados três corpos de prova conforme 
recomendações das normas relacionadas. Na Figura 1, está 
apresentada uma foto do corpo de prova, de uma das 
amostras de concreto, realizada após o ensaio de 
compressão axial. O teste foi realizado em uma máquina 
universal de ensaios marca EMIC, modelo DL 100.000 para 
100 tf, devidamente calibrada em 29.09.14 conforme 
certificado de calibração EMIC-DCAME 630/14, e classificada 
como classe I. O carregamento de ensaio foi aplicado 
continuamente e sem choques com a velocidade de 
carregamento de (0,45 ± 0,15) MPa/s. 

 

 

Figura 1: Foto ilustrativa do corpo de prova de concreto, de 
uma das composições ensaiadas, após o teste de 

resistência à compressão axial. 

Na Figura 2, está apresentada a foto do corpo de prova, de 
uma das composições de concreto, disposto no ensaio de 
resistência à tração por compressão diametral, conforme 
recomendações da NBR 7222: 2011 [17]. O teste foi 
realizado em uma máquina universal de ensaios marca 
EMIC, modelo DL 100.000 para 100 tf, devidamente 
calibrada em 29.09.14 conforme certificado de calibração 
EMIC-DCAME 630/14, e classificada como classe I. O 
carregamento de ensaio foi aplicado continuamente e sem 
choques com a velocidade de carregamento de (0,05 ± 0,02) 
MPa/s. 

 

 

Figura 2: Foto ilustrativa da disposição de um dos corpos de 
prova de concreto ensaiado, para a obtenção da resistência 

mecânica à tração por compressão diametral. 
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O ensaio de velocidade de propagação de ultrassom é 
normalizado pela NBR 8802 [19] como um ensaio não 
destrutivo que possibilita a verificação da homogeneidade 
do concreto, detecção de falhas internas, fissuras e outras 
imperfeições, além de permitir, ao longo do tempo, o 
monitoramento destas variações decorrentes da 
agressividade do meio. Na Figura 3, está apresentada uma 
foto dos corpos de prova ensaiados e o procedimento de 
acoplamento dos transdutores por transmissão direta, 
executado em um destes, para a obtenção das referidas 
leituras. O equipamento utilizado foi um Pundit Lab+ da 
Proceq. 

Com os valores de velocidade de propagação de ultrassom 
foi ainda determinado o módulo de elasticidade dinâmico 
para os concretos conforme recomendações da BS 1881 
part. 203[20] e ASTM C597 [21]. 

                                 𝐸𝑑 = 𝜌𝑣2 (1+𝜗)(1−2𝜗)

(1−𝜗)
                                 (1) 

onde: Ed é o módulo de elasticidade dinâmico (GPa); 
            ϑ é o coeficiente de Poisson; 
            ρ é a densidade do concreto (kg/m³); 
            v é a velocidade de propagação de ultrassom (m/s). 

As imagens micrográficas por microscopia eletrônica de 
varredura, SEM, foram obtidas em um equipamento 
TESCAN, modelo MIRA 3, no modo de elétron espalhado e 
retroespalhado, em ampliações próximas a 5000 vezes, das 
regiões de interface agregado/pasta na superfície de fratura 
das amostras retiradas da zona central dos corpos de prova 
envelhecidos naturalmente. A composição química 
elementar foi obtida em um detector tipo sonda analítica de 
raios X, marca Oxford, modelo X-max, sendo os espectros 
analíticos interpretados pelo software AZtecEnergy. As 
amostras foram analisadas sem metalização superficial. 

 

 

 

Figura 3: Foto ilustrativa dos corpos de prova de concreto 
ensaiados e do procedimento de acoplamento dos 

transdutores, durante o Ensaio de ultrassom. 

 

3 Resultados e discussões 

 
Os resultados obtidos neste trabalho são apresentados a 
seguir. 

3.1. Caracterização dos materiais 

Os resultados de caracterização físico-química do cimento 
CPII-F 32 utilizado, estão apresentados na Tabela 1. Na 
Tabela 2, está apresentada a caracterização física do 
agregado graúdo. O resultado para o módulo de finura foi 
de 6,3, e para o diâmetro máximo característico de 19 mm e 
de 2,4 para o índice de forma. 

 

Tabela 1: Caracterização físico química do cimento CPII-F 32, 
obtidos diretamente com o fabricante. 

Ensaios Químicos 

Perda ao Fogo Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO 
% % % % % 

5,05 4,43 18,83 2,64 60,68 

MgO SO3 
CaO 
Livre 

Equiv. 
Alcal 

Resíduo Insolúvel 

% % % % % 

4,98 2,83 0,73 0,61 1,78 

Ensaios Físicos 

Massa 
Especif. 

Exp. 
Quente 

Início de 
pega 

Fim de 
pega 

Cons. 
Normal 

Blaine 

g/cm³ Mm h:min h:min % cm²/g 

3,11 0,5 03:35 04:00 26,4 3,14 

# 200 # 325 1 dia 3 dias 7 dias 28 dias 
% % MPa MPa MPa MPa 

3 14,7 13,7 26,9 32,5 41,3 

 

Tabela 2: Resultados da caracterização física do agregado graúdo 
utilizado na mistura de concreto. 

Massa específica (g/cm³) Absorção 
(%) 

Teor de pulv. Final 
(%) Seca Aparente 

2,64 2,61 0,40 0,60 

Massa unitária (g/cm³)) Índice de volume de vazios (%) 

Estado solto 
Estado     

compactado 
Estado solto 

Estado        
compactado 

1,47 1,54 44,2 41,5 

 

Os resultados dos óxidos principais identificados por XRF, 
estão apresentados na Tabela 3. Por XRD e por comparação 
com os padrões do ICDD, as principais fases químicas 
minerais identificadas foram o quartzo (SiO2), o plagioclásio 
((Ca,Na)Al (Al,Si)Si2O8), minerais do grupo dos feldspatos 
alcalinos e provável presença de caulinita (Al2Si2O5(OH)4).  

 

Tabela 3: Resultados da composição química, por XRF, do agregado 
graúdo. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 P.F 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

70,84 15,73 1,02 1,43 0,31 3,63 5,52 0,19 1,07 

 

Na Tabela 4, estão apresentados os resultados de 
caracterização física dos agregados miúdos. O diâmetro 
máximo característico do material foi de 2,4mm. Os 
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resultados da caracterização química e mineralógica dos 
agregados miúdos pelo XRF e XRD, estão apresentados nas 
Tabelas 5 e 6, respectivamente. 

 

Tabela 4: Resultados da caracterização física dos agregados miúdos. 

Propriedades 
Agregado miúdo 

Ref. Ref. + 5% Pedreira 

Massa específica (g/cm³) 2,66 2,7 2,96 

Absorção de água (%) 0,6 1,1 1,2 

Massa unitária (ρ ap) (g/cm³)) 1,72 1,77 1,87 

Índice de vazios (%) 0,3 0,3 0,3 

Teor de pulverulento (%) 6,6 - 16,9 

Módulo de finura 2,9 2,9 2,93 

 

Tabela 5: Resultados das composições químicas dos agregados 
miúdos por XRF. 

Amostra 
SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO TiO2 MgO 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Ref. 5,84 0,97 1,69 45,47 0,1 4,29 

Pedreira 47,1 18,3 13 9,1 3,2 2,8 

Amostra 
Na2O K2O P2O5 SO3 MnO P.F 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Ref. 0,03 0,35 0,07 - 0,04 40,69 

Pedreira 2,5 1,5 0,8 0,3 0,2 0,81 

 

 

Tabela 6: Resultados das fases químicas minerais obtidas a partir da 
análise por XRD dos agregados miúdos. 

Referência Agregado da pedreira 

Calcita – CaCO3 
Andesina/labradorita (Plagioclásio) – 
(Na,Ca)(Si,Al)4O8 / (Na,Ca)(Si,Al)4O8 

Dolomita – 
CaMg(CO3)2 

Diopsídio/ Augita (Piroxênio) – 
CaMgSi2O6 / (Ca, Na)(Mg, Fe, Al, Ti)(Si, Al)2O6 

Quartzo – SiO2 Ilmenita – Fe++ TiO3 

Muscovita - 
KAl2Si3AlO10(OH,F)2 

Quartzo – SiO2 

Argilomineral 

Os resultados de XRD do mineral pirita indicaram que o 
mesmo era composto majoritariamente por pirita (FeS2) 
com provável presença de quartzo, SiO2, gipsita, 
CaSO4.2(H2O), e da calcita, CaCO3. O resultado de 
caracterização química do material está apresentado na 
Tabela 7. 

 

Tabela 7: Resultados da caracterização química da pirita por XRF. 

SiO2, % Fe2O3, % Al2O3, % CaO, % Na2O, % 

1,50 20,40 0,60 1,40 0,10 

SO3, % ZnO, % As2O3, % P.F, % -- 

35,50 0,10 0,20 40,00 -- 

3.2. Propriedades dos concretos 

Os concretos moldados e submetidos ao envelhecimento 
natural, foram ensaiados quanto à compressão axial, à 
tração por compressão diametral e ao módulo de 
elasticidade (NBR 8522: 2003 [18]), nas idades de 28 e 120 
dias. Na Figura 4, estão apresentados os resultados de 
compressão axial dos corpos de prova; na Figura 5, os 
resultados de tração por compressão diametral; e, na Figura 
6, os de módulo de elasticidade estático.  

Foi possível verificar que após 120 dias de exposição os 
concretos aumentaram a sua resistência mecânica à 
compressão. Este comportamento está de acordo com o de 
materiais cimentícios, onde a matriz hidratada tende a 
ganhar resistência durante os primeiros meses após a 
moldagem [4]. Quanto às resistências à tração e ao módulo 
de elasticidade estático, os resultados indicaram que houve 
uma estabilização nestas propriedades, com exceção ao 
concreto de referência, onde foi observado um aumento 
nos valores referentes. Este comportamento pode ser 
atribuído às mudanças microestruturais dos concretos 
contendo sulfetos em sua composição. A presença do 
agregado com sulfeto, como pode ser visto na sessão de 
microscopia por SEM, tendeu a modificar primeiramente a 
região de interface pasta/agregado devido à formação de 
compostos como etringita e gipsita. Sendo a resistência à 
tração e o módulo de elasticidade, mais sensíveis a estas 
mudanças, as propriedades tenderam a apresentar 
mudanças mais rapidamente do que a resistência à 
compressão. 

 

 

Figura 4: Resultados do ensaio de resistência à compressão 
axial das amostras de concreto com e sem adições de pirita. 

 

 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  24  |   APRIL  2016 
 

6 

 

Figura 5: Resultados de resistência à tração por compressão 
diametral nas amostras de concreto com e sem adições de 

pirita. 

 

 

Figura 6: Resultados do módulo de elasticidade estático nas 
amostras de concreto com e sem adições de pirita. 

 

3.3. Velocidade de propagação de ultrassom e do módulo 
de elasticidade dinâmico 

Na Figura 7, estão apresentadas as curvas de evolução da 
velocidade de propagação de ondas por ultrassom nos 
concretos. As leituras foram executadas mensalmente. 

 

 

Figura 7: Gráfico resultante do ensaio de propagação das 
ondas de ultrassom nas amostras de concreto com e sem 

adições de pirita. 
 

Verificou-se que todas as curvas apresentaram como 
resultante, um crescimento na velocidade de propagação de 
ultrassom, indicando que os concretos encontraram-se mais 
densos quando comparados aos 28 dias. Também, foi 
possível verificar que a velocidade de propagação para o 
concreto de referência foi maior do que para os concretos 
com pirita em sua composição, indicando que, nestes 
últimos, houve alterações microestruturais, possivelmente 
atreladas à formação de novos compostos químicos à base 
de sulfatos, bem como com a possível decomposição da 
rocha original.  

Com os valores de velocidade de propagação de ultrassom 
foi possível obter o módulo de elasticidade dinâmico do 
concreto, conforme indicado pela BS 1881 part. 203 [20] e 

ASTM C597 [21]. Os resultados estão apresentados na 
Figura 8. 

Para o módulo de elasticidade dinâmico, apesar de haver 
incremento nos valores para todos os traços, o de referência 
apresentou valores menores do que os concretos com 
agregado contendo a fase química pirita. A análise desta 
propriedade indicou que a mesma pode estar relacionada 
ao teor de pirita no concreto, onde o agregado com 5% de 
adição de pirita apresentou os maiores valores de módulo 
de elasticidade.  

Esta propriedade apresentou comportamento similar aos de 
resistência à tração por compressão diametral. Na Figura 9, 
estão apresentados os gráficos de correlação entre a 
resistência à tração por compressão diametral e o módulo 
de elasticidade dinâmico dos concretos. 

 

 

Figura 8: Resultados analíticos do módulo de elasticidade 
dinâmico das amostras de concreto com e sem adições de 

pirita. 

 

 

Figura 9: Correlação entre a resistência à tração por 
compressão diametral e módulo de elasticidade dinâmico, 

das amostras de concreto com e sem adições de pirita. 

 

A alta correlação observada entre o módulo elástico 
dinâmico e a resistência à tração deve-se, provavelmente, 
ao fato de a propagação de ultrassom ser mais sensível às 
mudanças microestruturais do concreto. Com a evolução do 
ataque por sulfatos de origem interna, devido à presença de 
agregados contendo sulfetos no concreto, a região de 
interface pasta/agregado contaminado tendeu a apresentar 
mudanças mais significativas como a formação de 
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compostos expansivos como etringita e gipsita. A presença 
destes compostos tendeu a fragilizar a região de interface 
afetando diretamente a resistência à tração dos concretos.  

Isto ocorre pois a presença de fissuras, ocasionada pela 
formação de compostos de maior volume, tende a deixar 
vazios nesta região. Isto provoca alterações na forma como 
a onda se propaga na microestrutura, alterando assim o 
módulo de elasticidade dinâmico. 

Por outro lado, a formação destes compostos propiciou, 
também, uma possível colmatação dos poros do concreto, 
influenciando nos resultados de resistência à compressão. 
Este comportamento nas primeiras idades foi similar ao que 
acontece durante a formação dos compostos de hidratação 
do cimento, os quais não geram fissurações significativas na 
matriz hidratada, porque, no estado fresco, a pasta se 
deforma, anulando tais tensões.  

Esta pode ser a explicação para a correlação apresentada 
entre a resistência à compressão e o módulo de elasticidade 
estático, executado de acordo com a NBR 8522: 2003 [18], 
conforme verificado na Figura 10. 

 

 

 

Figura 10: Correlação entre a resistência à compressão e 
módulo de elasticidade estático, das amostras de concreto 

com e sem adições de pirita. 

 

A formação dos compostos na matriz hidratada, como 
etringita e gipsita, tenderam a fragilizar o concreto ao longo 
do tempo até o momento onde estas mudanças afetaram a 
resistência à compressão e, consequentemente, o módulo 
de elasticidade estático do concreto. Estas mudanças não 
ocorreram proporcionalmente, propiciando uma menor 
correlação entre a resistência à compressão e o módulo de 
elasticidade quanto maior a idade do concreto.  

Na Figura 11, está apresentada uma micrografia por SEM da 
interface entre a argamassa e o agregado pirita, na amostra 
contendo 5% em massa, deste mineral. Na Figura 12, está 
ilustrada a micrografia por SEM da superfície de fratura de 
um corpo de prova da amostra contendo pirita na sua 
constituição.  

 

 

Figura 11: Interface pasta/agregado com sulfeto em 
concretos com adição de 5% de pirita em substituição ao 

agregado miúdo. 
 

 

Figura 12: Interface pasta/agregado com sulfeto em 
concretos com agregado miúdo contendo pirita em sua 

composição. 

Nas respectivas imagens, foi possível verificar a formação de 
um grande teor de compostos cristalinos na região de 
interface entre a pasta e o agregado. Estes compostos são 
os responsáveis pelas mudanças microestruturais no 
concreto e as consequentes mudanças nas propriedades de 
resistência à compressão, tração e módulos de elasticidade 
estático e dinâmico. Os principais compostos formados 
nesta região e identificados pela microssonda analítica de 
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raios X, a partir de suas composições químicas elementares, 
foram a etringita e a gipsita, produtos expansivos que 
tendem a provocar as tensões na região de interface. Tal 
formação pode explicar o fato de a resistência à tração na 
compressão ser mais sensível às mudanças físicas e químicas 
do meio, do que a resistência à compressão, uma vez que 
estas tendem a fragilizar a zona de interface pasta/agregado 
e, por sua vez, deteriorar o próprio agregado da matriz, por 
sua decomposição. Por outro lado, a formação destes 
compostos pode vir a propiciar, também, o preenchimento 
dos poros do concreto com os produtos neoformados, o que 
resulta na elevação na densidade do material e o 
consequente aumento na sua capacidade portante. Este 
efeito, porém, vem a ser menos efetivo no momento em 
que tais fases químicas ocasionam no interior da pasta e dos 
poros as tensões internas, consequentes das expansões 
volumétricas resultantes. 

Na Figura 13, está apresentado o gráfico de correlação entre 
os módulos de elasticidade estático e dinâmico. Os 
resultados indicaram que, para a idade de 28 dias, a 
correlação entre as duas propriedades foi praticamente 
inexistente enquanto para a idade de 120 dias a correlação 
aumentou consideravelmente. Isto corrobora com as 
discussões anteriores indicando que os concretos tornaram-
se mais frágeis ao longo do tempo e que o módulo de 
elasticidade foi uma das propriedades mais afetadas pela 
manifestação patológica.  

O módulo de elasticidade estático nas primeiras idades está 
correlacionado à resistência à compressão enquanto o 
módulo elástico dinâmico está relacionado à resistência à 
tração. Em idades superiores houve uma tendência de o 
módulo estático tornar-se mais sensível às variações 
microestruturais do concreto, afetando assim os valores 
desta propriedade. 

 

 

Figura 13: Correlação entre os módulos de elasticidade 
estático e dinâmico, das amostras de concreto com e sem 

adições de pirita. 
 

4 Conclusões 

O ataque por sulfatos de origem interna é uma 
manifestação patológica nociva às estruturas de concreto 
pois afetam propriedades fundamentais do material que 
podem, eventualmente, levar ao longo do tempo a 
estrutura ao colapso. 

As resistências à compressão dos concretos apresentaram 
elevação nos valores em todos os traços enquanto a 
resistência à tração por compressão diametral e módulo de 
elasticidade estático tenderam à estabilidade para os traços 
com sulfetos. Para o traço de referência houve acréscimo 
nos valores para estas propriedades, demonstrando a 
influência da presença da pirita na composição dos 
concretos. 

As curvas de evolução da velocidade de propagação de 
ultrassom mostraram-se sensíveis às variações nas 
propriedades do concreto ao longo do tempo. Houve 
acréscimo na velocidade de propagação para todos os 
traços sendo o traço de referência o de maior intensidade.  

Para o módulo de elasticidade dinâmico, apesar de haver 
incremento nos valores para todos os traços, o traço 
referência apresenta valores menores do que os concretos 
com agregado contendo sulfetos. Esta propriedade também 
parece estar diretamente relacionada ao teor de pirita no 
concreto, onde o agregado com 5% de adição de pirita 
apresenta os maiores valores de módulo de elasticidade. 

Os resultados de resistência à compressão apresentam 
maiores correlações com o módulo de elasticidade estático 
enquanto a resistência à tração por compressão diametral 
tem melhor correlação com o módulo de elasticidade 
dinâmico, indicando que este é mais sensível às variações da 
integridade na interface pasta/agregado contendo sulfeto 
nos concretos. 

A correlação entre os módulos elásticos estático e dinâmico 
é incrementada com o aumento na idade dos corpos de 
prova indicando que o módulo estático torna-se mais 
sensível às mudanças microestruturais do concreto. 

O método de ultrassom como ferramenta de diagnóstico do 
ataque por sulfatos de origem interna mostrou-se eficiente. 
A metodologia mostrou-se sensível a presença do sulfeto 
nos concretos e apresenta potencial em distinguir concretos 
com a presença destes agregados e as mudanças 
microestruturais e mecânicas inerentes destas reações. 

A aplicação do método de ultrassom no diagnóstico de 
estruturas de concreto contendo sulfetos torna-se 
interessante devido a eficiência do método em caracterizar 
concretos em idades precoces. A antecipação no diagnóstico 
pode reduzir consideravelmente os custos para intervenção, 
uma vez que detectado alterações no concreto nas 
primeiras idades há a possibilidade de intervenções antes do 
surgimento de fissuração do material. Além disto, tem-se o 
ganho ambiental na redução de insumos necessários para os 
procedimentos de reparo ou substituição de produtos 
degradados. 
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