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Abstract: The durability of concrete dams and reservoirs 
must be a central factor of monitoring, due both to the 
frequent interaction of the material with water and to the 
need for maintaining the expected life time of these 
structures. The use of specific materials with characteristics 
that could improve the physical and chemical durability 
tends to provide gains, related to the frequency reduction of 
maintenance interventions. In this work, additions in 
nanometric scale for Portland cement concrete were 
studied through the analysis of the mechanical and physico-
chemical properties, aiming at the development of a better 
material, adapted to the condition of dams. The results 
indicated an improvement in water absorption properties, 
reductions of the void ratio and a higher durability to sulfate 
ions because of the microstructure changes, provided by the 
filler effect of the cement matrix with nanoaditions. 

Keywords: Concrete dams, Portland cement, nanometric 
oxides, durability, filler effect. 

Resumo: A durabilidade dos concretos presentes em 
barragens e reservatórios deve ser um fator central de 
observação, devido tanto à frequente interação do material 
com a água, quanto frente à necessidade de manutenção do 
tempo previsto de vida útil da estrutura. Assim, a utilização 
de materiais específicos, com características de maior 
tendência à durabilidade físico-química, tende a 
proporcionar um ganho relacionado à diminuição da 
frequência de intervenções de manutenção. Neste trabalho, 
adições nanométricas para concreto de cimento Portland 
foram estudadas, do ponto de vista mecânico e físico-
químico, para a obtenção de um material melhor adaptado 
à condição de barragens. Os resultados obtidos indicaram 
uma melhora nas propriedades de absorção, índice de 
vazios e variação dimensional aos íons sulfato, devido à 
alteração da microestrutura proporcionada pelo “efeito 
filler” da matriz de cimento. 

Palavras-Chave: Barragens de concreto, cimento Portland, 
óxidos nanométricos, durabilidade, “efeito filler”. 

1 Introdução 

De acordo com Sandroni [1], as barragens não são obras 
destinadas a impedir totalmente a passagem de água, 
estando sujeitas a diversos tipos de ações por percolação, 
lixiviação e dissolução dos seus constituintes cimentícios. A 
questão é estabelecer se a percolação coloca em risco a 
segurança da estrutura. Deve-se, portanto, evitar que o 
fluxo de água promova a “erosão interna”, isto é, o 
carreamento ou a lixiviação de partículas sólidas ou de 
material em solução (“piping”) [2] [3]. 

Segundo Souza [4], a percolação é um dos mecanismos 
responsáveis por parte dos incidentes de natureza 
geotécnica em barragens com reservatório cheio. Sendo 
assim, a segurança das obras de barramento e de suas 
fundações quanto à ocorrência de carreamento coloca-se 
como o principal objeto de atenção da geotecnia de 
barragens. O estudo de percolação se dá em três aspectos, 
que são: em aterros, pelas fundações e nas interfaces, 
sendo as duas últimas as mais importantes para o caso de 
barragens de concreto. 

Especificamente para as barragens de concreto, a avaliação 
da percolação de água deve levar em conta uma série de 
fatores diretamente relacionados à permeabilidade do 
material, como a intensidade de pressão nos poros 
comunicantes, a variação anual do nível do reservatório, o 
tipo do concreto de face, as características dos materiais 
constituintes, o teor de materiais cimentícios, o fator 
água/cimento (fator a/c), o volume e a distribuição dos 
vazios, etc. O efeito da continuidade da condição de 
saturação também não é totalmente conhecido, mas 
contribui significativamente para o desenvolvimento da 
percolação de água pelo interior de uma barragem, seja ela 
construída em concreto compactado com rolo (CCR) ou em 
concreto convencional (CCV). Independente destas 
condições, no entanto, a percolação de água ao longo do 
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tempo tende a reduzir a durabilidade do material e, 
consequentemente, a vida útil da estrutura [5]. 

De acordo com o “American Concrete Institute (ACI) 
Committee 201”, a durabilidade do concreto de cimento 
Portland representa a capacidade deste em resistir à ação 
de intempéries, em ter maior estabilidade química com os 
agentes agressivos, da sua resistência à abrasão, ou 
qualquer outro tipo de deterioração, sem perder sua 
funcionalidade e suas propriedades originais [6]. No 
concreto, têm se a água como o fator central das 
deteriorações, uma vez que esta desencadeia processos 
físicos nos poros e atua como veículo de íons, 
proporcionando, também, a degradação química por reação 
álcali-agregado (RAA) [7] [8] [9]. 

O problema decorrente das manifestações patológicas 
desenvolvidas em concreto e em argamassa em função das 
reações do material com íons sulfato vem sendo largamente 
discutido desde a década de 90 e permanece, até os dias de 
hoje, inconclusivo, devido às divergências entre os mais 
diversos estudos apresentados na literatura. De uma forma 
geral, este ocorre em função da reação dos produtos de 
hidratação do cimento com os íons agressivos como o 
sulfato presente no meio (contaminação externa) ou em 
componentes do próprio concreto ou da argamassa 
(contaminação interna). Estas reações promovem a 
formação e o crescimento de compostos expansivos no 
interior dos poros do material, culminando com o 
aparecimento de fissuras e ruptura nas estruturas [10] [11] 
[12] [13]. 

Dentre os compostos possíveis de serem formados em 
presença de íons sulfato e umidade estão a gipsita  
(CaSO4.2H2O) e a etringita (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O). O 
primeiro, normalmente já adicionado ao cimento industrial 
na forma de gesso, em proporções não superiores a 5%, em 
massa, é responsável pela manutenção das temperaturas de 
hidratação. Ele reage com os aluminatos de cálcio e a água, 
logo nas primeiras horas após a cura, regulando o tempo e 
as temperaturas de pega, permitindo com que o material 
permaneça trabalhável por um tempo até 80% superior, 
reduzindo alguns problemas decorrentes da retração 
térmica do concreto. Porém, adições excessivas deste 
composto ao cimento ou ainda a presença de íons sulfato no 
ambiente de exposição tendem a propiciar uma nova 
formação de cristais de gipsita em concreto já endurecido, 
favorecendo a deterioração e a consequente diminuição da 
vida útil de estruturas [12]. 

A etringita, por outro lado, é um composto normalmente 
formado com a hidratação dos cimentos comerciais, devido 
à reação da gipsita com os aluminatos de cálcio. Trata-se de 
um produto instável, cuja reação ocorre após 24 h da 
hidratação (etringita primária), e que tende a decompor-se 
em monossulfato (3.CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O) e água 
durante a cura do concreto. Ambos os compostos 
apresentam estrutura predominantemente cristalina, com 
formato de agulhas aciculares (etringita) e placas 
hexagonais sobrepostas (monossulfato) e acumulam-se nos 
poros e nas cavidades da estrutura, devido tanto ao espaço 
disponível quanto à maior disponibilidade de água e íons 
para a reação [13] [14] . 

Em concreto endurecido, consequente do gradiente térmico 
durante o processo de cura, da presença de umidade e de 
sulfato remanescente (do meio ou de contaminação 
interna), pode ainda ocorrer a recristalização da etringita, 
agora, intitulada secundária. Devido à ocorrência principal 
destes cristais em espaços vazios ou de menor coesão, como 
as fissuras e a zona de transição da interface (pasta de 
cimento e agregado), estas reações têm sido relacionadas à 
deterioração de estruturas de concreto em função da 
expansão do material. Porém, na literatura, não se tem um 
consenso sobre essas afirmações, que atribuem às 
manifestações patológicas o crescimento de cristais de 
etringita [11] [15] [16] [17] [18]. 

O controle e a diminuição destes efeitos físico-químicos 
nocivos estão relacionados com a preparação de concreto 
com materiais selecionados e sob condições específicas para 
o uso pretendido. As tecnologias atualmente aplicadas na 
remediação destas reações são mais difíceis e nem sempre 
eficientes, podendo levar à condenação de estruturas 
afetadas, mesmo diante de pouco tempo de utilização [16]. 

Desenvolvida a partir do final do século XX, a 
nanotecnologia ou a nanociência envolve o estudo e a 
manipulação de materiais e de substâncias em escala da 
ordem de 1 a 100 nm, de modo a criar estruturas com uma 
organização diferenciada e específica para um determinado 
uso. De forma geral, tal tecnologia possibilita o rearranjo 
atômico e molecular para a obtenção de um produto final 
com as propriedades pretendidas, como, por exemplo: uma 
maior resistência, precisão e pureza, ou, ainda, uma menor 
densidade e custo. Mais do que a utilização de compostos 
em escala reduzida, intitula-se como nanomateriais aqueles 
cujas características específicas manifestam-se apenas nesta 
condição, de grãos com diâmetro médio inferior a 100 nm 
[19] [20] [21]. 

Dentre os materiais em escala reduzida mais estudados nas 
últimas duas décadas, estão os óxidos cerâmicos 
nanoestruturados, os quais possuem grãos ou partículas de 
tamanho nanométrico e, consequentemente, grande fração 
volumétrica de contornos ou interfaces, possibilitando uma 
vasta alteração das propriedades físico-químicas de um 
dado composto [22] [23] [24] [25] [26]. 

Nanomodificações em concreto, baseadas na aplicação de 
óxidos cerâmicos têm apresentado resultados satisfatórios. 
Adições, como por exemplo, da ordem de 10%, em massa, 
de dióxido de silício, (SiO2) nanoestruturado ao cimento têm 
sido relacionadas a uma maior adesão microestrutural do 
material e à promoção de reações pozolânicas entre os 
constituintes internos, resultando em aumentos da 
resistência mecânica à contração em até 26% (aos 28 dias), 
uma melhora da trabalhabilidade da pasta, e uma 
diminuição da permeabilidade [27]. Já, o dióxido de titânio 
(TiO2) tem sido adotado para modificações superficiais, com 
o objetivo de desenvolver estruturas autolimpantes ou 
capazes de fotocatalisar gases poluentes presentes na 
atmosfera, apresentando, assim, um caráter ambiental 
satisfatório. Ainda, estudos têm sido relacionados à 
aplicação desse material na aceleração do processo de 
hidratação do cimento Portland [23] [28].  
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Óxidos de alumínio (Al2O3) em escala nanométrica foram 
avaliados em argamassa por Li e colaboradores [29]. Os 
resultados obtidos para a substituição parcial do cimento 
em proporções de massa de 3, 5 e 7%, indicaram o aumento 
de até 143% do módulo de elasticidade aos 28 dias (adição 
de 5%, em massa). Adições de nano-magnetita (Fe3O4) 
foram estudadas, de forma preliminar, em pastas de 
cimento, com adições de 0,05, 0,1 e 0,3%, em massa, em 
substituição parcial ao ligante. De forma similar às demais 
nanoadições, esta proporcionou a melhora das 
propriedades mecânicas com o tempo de hidratação e a 
redução da penetração de íons cloreto, quando em 
comparação aos materiais de referência [30]. 

Apesar das características promissoras da pasta de cimento, 
da argamassa e do concreto com adição de materiais 
nanométricos, os estudos destes materiais ainda 
apresentam resultados iniciais, principalmente focados nas 
propriedades mecânicas. Neste sentido, o objetivo deste 
trabalho foi desenvolver e caracterizar materiais cimentícios 
com adições de nanomateriais para promover um aumento 
da durabilidade de estruturas civis, especificamente, em 
traços de concreto similares aos empregados em algumas 
barragens brasileiras. 

2 Procedimento experimental 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram obtidas e 
caracterizadas as matérias-primas necessárias para a 
dosagem de concretos, os quais foram estudados quanto as 
suas propriedades mecânicas e físico-químicas, de acordo 
com os procedimentos normatizados, de modo a verificar o 
aumento da durabilidade devido ao uso de nanomateriais. 

2.1 Obtenção e caracterização dos materiais 

Os cimentos utilizados neste trabalho, foram: i) o CP-II Z 32 
(cimento Portland composto com adição de pozolana), 
utilizado para o preparo da argamassa; e ii) o CP IV 32 
(cimento Portland pozolânico), aplicado no preparo de 
concretos pela sua especificidade para grandes obras da 
engenharia, como em barragens de reservatórios. Os 
materiais foram caracterizados conforme recomendado na 
normatização técnica brasileira (NBR 6118:2014 [31]), a 
partir do desenvolvimento dos ensaios relacionados na 
Tabela 1. 

Como agregados, foram utilizados dois tipos de material 
para fins de comparação: o agregado artificial basáltico (AB), 
podendo conter contaminação heterogênea por pirita 
(FeS2); e um agregado basáltico, AF, extraído a partir de 
jazidas localizadas na região Centro Sul do Estado Paraná, 
terceiro planalto, ou planalto de Guarapuava. Estes 
materiais foram divididos em frações miúdo (AFF e ABF) e 
graúdo (AFG e ABG) e foram previamente caracterizados, 
por análises físico-químicas, conforme as recomendações da 
normatização técnica brasileira (NBR 6118:2014 [31]) e os 
procedimentos relacionados na Tabela 2. 

 

 

Tabela 1: Listagem das metodologias e suas normas utilizadas na 
caracterização dos cimentos. 

Ensaio Procedimentos de Norma 

Resíduo peneira NBR 11579 [32] 
Finura Blaine NM 76 [33] 
Expansão a frio NBR 11582 [34] 
Pasta de consistência normal NM 43 [35] 
Massa específica NM 23 [36] 
Tempo de pega NM 65 [37] 
Resistência à compressão NBR 7215 [38] e NBR 11578 [39] 
Perda ao fogo NM 18 [40] 
Resíduo insolúvel NM 15 [41] 

 

Tabela 2: Metodologias adotadas para a caracterização dos 
agregados. 

Ensaio Metodologia 

Módulo de finura NBR 7211 [42] 
Granulometria NM 248 [43] 
Dimensão máxima característica NBR 6118 [31] 
Massa específica e massa aparente NM 53 [44] 
Massa unitária e volume de vazios NM 45 [45] 
Absorção de água NM 30 [46] 
Teor de material pulverulento NM 46 [47] 
Teor de sais, íons Cl- e SO4

2- solúveis NBR 9917 [48] 
Reatividade álcali-agregado NBR 15577 [49] 

 

Os nanomateriais utilizados neste trabalho foram os óxidos 
de silício (SiO2), titânio (TiO2), alumínio (Al2O3) e ferro 
(Fe3O4), adquiridos junto à empresa internacional Sigma-
Aldrich, tendo sido previamente incorporados em cimento 
para a verificação dos seus desempenhos quanto às suas 
propriedades mecânicas e físico-químicas, bem como em 
termos de durabilidade relativa quando expostos a meios 
agressivos contendo íons sulfato. Estes materiais foram 
selecionados para a utilização neste estudo com base na 
literatura [26] [50] [51] e na composição química básica do 
clínquer dos aglomerantes utilizados. Alguns dados 
específicos dos materiais, conforme disponibilizado pelo 
fabricante nas fichas de produtos químicos, estão 
apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Propriedades físico-químicas dos óxidos nanométricos 
comerciais utilizados como adição para argamassa e concreto, 
conforme disponibilizado pelo fabricante. 

Material Pureza 
Massa Específica 
(g.cm-3) 

nano-SiO2 99,8 2,600 
nano-TiO2 99,7 3,900 
nano-Al2O3 99,8 4,000 
nano-Fe3O4 97 4,800-5,100 

Material 
Diâmetro de 
Partícula (nm) 

Área Superficial 
(m².g-1)  

nano-SiO2 12 175-222 
nano-TiO2 < 25 45-55 
nano-Al2O3 13 85-115 
nano-Fe3O4 50-100 > 60 

 

As dosagens de argamassa e concreto de referência e com 
adições de nanomateriais foram efetuadas em acordo com a 
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normatização técnica brasileira e internacional, sendo 
preparados os corpos de prova (CPs) para a sua 
caracterização quanto às propriedades mecânicas, físicas e 
de durabilidade à exposição em meios agressivos artificiais 
contendo íons sulfato, conforme discriminado na sequência. 

2.2 Desenvolvimento de concretos com adições 
nanométricas 

A partir dos materiais caracterizados (cimento, agregados 
AB e óxidos nanométricos), foi preparada a argamassa, 
sendo adotado o traço estabelecido pela norma NBR 
13583:2014 [52] de 1: 3,2: 0,6 (cimento: areia: a/c). Neste 
trabalho, a divisão do agregado miúdo em frações 
granulométricas, conforme recomendação normativa (NBR 
13583:2014), não foi aplicada por causa da utilização de 
material fino proveniente da britagem de rochas (ABF) em 
substituição à areia padrão. 

A argamassa foi moldada em fôrmas prismáticas de (25 x 25 
x 285) mm (NBR 13583:2014), conforme os requisitos 
exigíveis para os ensaios de variação dimensional. Na Figura 
1 estão apresentadas as fotografias dos corpos de prova 
obtidos. 

 

Figura 1: Corpos de prova prismáticos de argamassa, preparados 
para a avaliação da variação dimensional frente à exposição aos 

íons sulfato. 

Em paralelo à argamassa, foi preparado o concreto de 
referência (CR) com agregado ABG (agregado basáltico 
graúdo), cujas proporções utilizadas foram de, 
aproximadamente, 1 parte de cimento para 5 partes de 
agregado (1,46 de agregado fino e 3,55 de graúdo), similar à 
metodologia adotada por Li et al. [51]. A relação a/c 
utilizada foi de 0,56 e o consumo de cimento da mistura foi 
de 383 kg/m³. 

Os CPs de concreto com adição de óxidos nanométricos (C1 
– nano SiO2; C2 – nano TiO2; C3 – nano Al2O3; C4 – nano 
Fe3O4) foram preparados de forma similar, para a verificação 
de seus desempenhos nas propriedades mecânicas e físicas. 
As adições foram realizadas em substituição parcial ao 
cimento, na proporção de 1% (% massa/massa de cimento) 
para todos os óxidos nanométricos estudados, de forma 
similar à metodologia adotada por Li et al. [51]. Os materiais 
em nanoescala foram previamente e manualmente 
misturados ao cimento, visando melhorar a dispersão das 
partículas. 

Os materiais foram moldados em fôrmas cilíndricas de (100 
x 200) mm e de (150 x 300) mm (NBR 5738:2003 [53]) para a 
realização dos testes de caracterização das propriedades 
mecânicas e físicas. Após a moldagem, os concretos foram 
curados ao ar por 24 h, sendo, em seguida, realizada a sua 
desforma. A cura dos CPs foi efetuada em câmara úmida até 
a idade média de 28 dias (ou idade correspondente ao limiar 
do teste específico, conforme detalhado nos itens 
subsequentes), em acordo com o procedimento normativo 
(NBR 5738:2003 [53]). Na Figura 2, está apresentado um dos 
CPs obtidos. 

Os concretos preparados foram avaliados segundo a 
normatização técnica brasileira, sendo desenvolvidos 
ensaios de caracterização das propriedades mecânicas e 
físico-químicas. 

 

 

Figura 2: Fotografia de um dos CPs cilíndricos de concreto, 
preparados para a avaliação das propriedades mecânicas e físicas. 

2.3 Caracterização das propriedades mecânicas e físicas 

Para o concreto de referência e com adições de óxidos 
nanométricos, o ensaio de resistência mecânica à 
compressão axial foi realizado após o desenvolvimento de 
cura úmida por 1, 7, 28 e 91 dias, em acordo com a 
normatização brasileira (NBR 5739:2007 [54]). Os ensaios 
para a determinação da resistência à tração por compressão 
diametral foram desenvolvidos após os 28 dias de cura 
úmida, em acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
normatização brasileira (NBR 7222:2011 [55]). O módulo de 
elasticidade estático à compressão foi avaliado em acordo 
com a norma ABNT (NBR 8522:2008 [56]), sendo os testes 
desenvolvidos após 28 e 91 dias de cura úmida. Estes 
ensaios mecânicos foram realizados em equipamento da 
marca EMIC, Modelo PC 200 para 200 tf. 

As propriedades físicas do CR e com adições nanométricas 
foram avaliadas após 28 dias de cura úmida pela 
determinação da absorção de água por imersão e índice de 
vazios (NBR 9778:2005 [57]), e pelo ensaio de 
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permeabilidade à água (NBR 10786:2013 [58]). 

Para todos os ensaios (cada idade e dosagem), foram 
preparados três CPs, sendo os resultados analisados em 
termos do valor médio obtido. 

2.4 Avaliação da durabilidade frente à exposição à 
solução de Na2SO4 

Especificamente para a argamassa, os CPs prismáticos foram 
submetidos ao ensaio de variação dimensional pela 
exposição a uma solução aquosa de sulfato de sódio a 5% (% 
massa de Na2SO4/volume de água), conforme a NBR 13583 
[52]. Neste ensaio, os procedimentos adotados para a cura e 
o envelhecimento acelerado foram aqueles prescritos nesta 
metodologia (NBR 13583:2014), sendo a cura efetuada em 
solução saturada de CaO. 

3 Resultados e discussão 

Neste trabalho, os resultados obtidos do estudo de 
durabilidade de argamassas e concretos pelo uso de adições 
de nanomateriais foram avaliados comparativamente com o 
material de referência. 

Tabela 4: Resultados obtidos na caracterização dos cimentos CP II-Z 
32 e CP IV 32. 

Ensaio CP II-Z 32 CP IV 32 

Resíduo peneira, % 
malha, #,  200 2,60 0,84 
malha, #,  325 8,80 3,47 

Finura Blaine, cm2.g-1  3790 4335 
Expansão a frio, mm  0,0 0,45 
Pasta de consistência 
normal, % 

 26,40 29,40 

Massa específica, g.cm-3  3,04 2,83 

Tempo de pega 
início 4h20 3h34 
fim 5h50 4h10 

Resistência à 
compressão, MPa 

3 d 23,0 27,0 
7 d 26,4 33,1 
28 d 32,8 42,6 

Perda ao fogo, %  0,21 3,25 
Resíduo insolúvel, %  7,07 25,20 

 

Tabela 5: Resultados obtidos na caracterização dos agregados. 

Propriedades ABF ABG AFF AFG 

Módulo de finura 2,93 6,84 3,99 7,29 
Dimensão máxima 
característica, mm 

4,80 32 6,3 32 

Cloretos solúveis, % 
em massa 

< 0,005 -- -- -- 

Sulfatos solúveis, % 
em massa 

0,05 -- -- -- 

Índice e volume de 
vazios 

-- 38,5 0,4 49,2 

Massa específica, SSS, 
g.cm-3 

2,96 2,98 2,85 2,90 

Massa unitária, g.cm-3 1,76 1,86 2,91 2,86 
Coeficiente de 
absorção de água, % 

1,2 0,7 1,1 1,5 

Teor de material 
pulverulento, % 

16,9 2,5 9,3 9,0 

RAA, expansão 30 
dias, % 

0,439 0,462  0,029 

3.1 Obtenção e caracterização dos materiais 

Os resultados obtidos da caracterização físico-química do 
cimento e dos agregados AB e AF estão apresentados nas 
Tabelas 4 e 5. 

Assim, neste trabalho foram desenvolvidos concretos e 
argamassas a partir de materiais com propriedades em 
acordo com as recomendações normativas.  

3.2 Desenvolvimento de concretos com adições 
nanométricas 

Os resultados obtidos para a resistência mecânica à 
compressão axial e o módulo elástico dos concretos de 
referência (CR) e com adições nanométricas estão 
apresentados nas Figuras 3 e 4. Os resultados referentes aos 
ensaios de resistência mecânica à tração diametral, 
absorção de água, índice de vazios e permeabilidade à água 
estão apresentados na Tabela 6. 
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Figura 3: Gráfico dos resultados de resistência mecânica à 
compressão axial do CR e com as adições nanométricas. Ensaio 

realizado após cura úmida, para as idades de 1 (apenas CR), 7, 28 e 
91 dias. As barras de erro foram inseridas em relação ao desvio 
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Conforme pode ser verificado, os resultados obtidos para a 
resistência mecânica à compressão axial, o módulo elástico, 
a resistência mecânica à tração diametral, a absorção de 
água, o índice de vazios e a permeabilidade à água do CR e 
com a utilização de nanomateriais estão condizentes com a 
normatização técnica e a literatura, na NBR 6118:2014 [31] 
e em ASLANI e NEJADI [59]. De acordo com a NBR 6118, os 
materiais desenvolvidos foram classificados como “concreto 
convencional ou de resistência normal”, o que possibilitou a 
utilização geral dos mesmos em obras de engenharia. 

 

Tabela 6: Resultados obtidos para os ensaios de resistência 
mecânica à tração diametral, absorção de água, índice de vazios e 
permeabilidade à água do concreto de referência e com adições 
nanométricas e o desvio padrão da medida. 

Propriedade CR 
C1 
SiO2 

C2 
TiO2 

C3 
Al2O3 

C4 
Fe3O4 

Resistência à 
Tração 
Diametral (MPa) 

3,28 
± 
0,11 

2,99 
± 
0,16 

3,36 
± 
0,06 

2,83 
± 
0,16 

3,18 ± 
0,14 

Absorção de 
Água Após 
Saturação e 
Fervura (%) 

6,39 
± 
0,38 

5,47 
± 
0,20 

4,86 
± 
0,08 

6,20 
± 
0,04 

5,04 ± 
0,19 

Índice de Vazios 
Após Saturação 
e Fervura (%) 

15,0
6 ± 
0,95 

13,2
1 ± 
0,45 

11,8
5 ± 
0,19 

14,8
7 ± 
0,05 

12,34 ± 
0,43 

Permeabilidade 
à Água (cm.s-1) 

3,25
E-11 

6,52
E-11 

3,55
E-11 

2,66
E-11 

1,93E-
11 

 

A análise destes resultados permitiu inferir que as adições 
nanométricas possibilitaram a alteração das propriedades 
mecânicas e físico-químicas dos concretos em relação ao CR. 
Tais resultados puderam ser atribuídos às alterações de 
propriedades já verificadas por diversos autores [26] [50] 
[51] [60] [61]. Estes citaram as contribuições resultantes da 
adsorção das partículas dos nanomateriais na portlandita 
CH, promovendo, um possível controle do crescimento dos 
cristais de gel de silicato de cálcio hidratado, C-S-H. 
Adicionalmente, observaram uma diminuição de vazios e 
poros na matriz cimentícia e, ainda, que a sua presença, 
pela elevada área superficial junto ao C-S-H formado na 
hidratação, pode ter possibilitada a interação da pasta com 
o agregado a partir de forças de ligação de Van der Walls. 
Ainda, segundo estes autores, esta interação tende a 
promover a obtenção de uma zona de transição da interface 
(ITZ) de maior densidade e consequentemente mais 
resistente aos esforços mecânicos. Esses materiais, por 
apresentarem partículas de tamanho nanométrico, também 
podem acumular-se nos poros e vazios remanescentes, 
ocasionando o “efeito filler”.  

Especificamente, para a resistência mecânica à compressão 
axial, foi verificado o aumento da propriedade para os 
concretos com adições de nano-TiO2 (C2, em 4,18%) e nano-
Fe3O4 (C4, em 12,30%), em relação ao CR, aos 91 dias. 
Quanto ao módulo elástico, foram verificados melhores 
resultados, especialmente aos 28 dias, para os CPs C2, em 
5,90% e, para o C4, em 2,26% em relação ao CR, 
respectivamente. Para as outras amostras os valores foram 
similares ao do CR. Atribuiu-se que esta manutenção ou o 

aumento de resistência mecânica e do módulo elástico 
estejam relacionados à dispersão homogênea das 
nanopartículas na mistura, as quais propiciaram o controle 
do crescimento dos cristais de C-S-H, o aumento da 
densidade da ITZ e o “efeito filler” das misturas. Estas 
características permitiram a obtenção de uma pasta de 
cimento com menos vazios e poros e com uma 
microestrutura homogênea, com melhor desempenho 
mecânico, tal como inferido pelos autores LI et al., 2004; LI 
et al., 2006.  

A alteração da microestrutura destas misturas foi verificada 
nos demais ensaios, nos quais foi constatada a diminuição 
da absorção de água em 21,1% (C4) e de 23,9% (C2); e a 
redução do índice de vazios, em 18,1% (C4) e 21,3% (C2). 
Como tais propriedades estão relacionadas à quantidade de 
poros e vazios na pasta de cimento, inferiu-se que os 
resultados foram ocasionados pela adição e a dispersão 
homogênea das partículas de nano-TiO2 e nano-Fe3O4 em 
concreto. 

Para as dosagens de concreto com adição de 1% nano-SiO2 
(C1) e 1% nano-Al2O3 (C3), de forma contrária, foi verificada 
a manutenção dos seus resultados (em relação ao desvio 
padrão) ou a uma diminuição da resistência mecânica à 
compressão axial, em 2,4% e 5,3% para o C1 e para o C3, 
respectivamente, em relação ao CR. De forma análoga, 
houve, também, a manutenção (C1) e a redução do módulo 
elástico do material (C3) em 2,0%, quando comparados ao 
CR. De acordo com a literatura [26] [60] [61] [62], a adição 
de nano-SiO2 e nano-Al2O3 também podem promover a 
alteração dos mecanismos de cura do concreto, sendo 
verificado o controle do crescimento dos cristais de C-S-H 
pela adsorção ou encapsulamento das partículas de 
cimento, aumento da densidade da ITZ e o “efeito filler”, 
com consequente diminuição da porosidade do material. 
Ainda, os pesquisadores relataram que a nano-SiO2 pode 
apresentar, em cimento, propriedades de pozolanicidade, as 
quais estão relacionadas com a obtenção de materiais de 
resistência mecânica elevada mesmo para as idades iniciais 
de cura. Porém, em todos os trabalhos foi necessária a 
utilização de misturador mecânico para a homogeneização 
prévia à dosagem de nano-SiO2 e nano-Al2O3 com o 
agregado fino de modo a garantir a dispersão ideal das 
partículas. Além disso, foi relatada a necessidade de 
utilização de aditivos químicos superplastificantes para a 
melhora da trabalhabilidade do concreto em estado fresco. 
Adicionalmente, em todos os trabalhos foram utilizados 
percentuais de adição em substituição mássica ao cimento 
superior a 3%, em massa, para a nano-SiO2 e a nano-Al2O3. 
Na pesquisa de Behfarnia e Salemi [26], a quantidade de 
material adicionado foi discutida quanto à possibilidade de 
influência nos processos de cristalização do C-S-H, sendo 
que apenas certos volumes (até 3%) para a matriz em 
modificação foram apresentados como capazes de 
promover o controle do crescimento do gel e 
consequentemente a diminuição da porosidade da pasta. 
Em resumo, a utilização de nano-SiO2 e de nano-Al2O3 em 
proporções inferiores às necessárias e sem tratamento 
prévio para a dispersão não influenciou no desempenho 
mecânico dos concretos desenvolvidos, uma vez que as 
adições não alteraram significativamente a microestrutura 
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da pasta. Isso foi novamente evidenciado nos demais 
resultados obtidos, nos quais foi verificada a diminuição da 
absorção de água e do índice de vazios em, 
aproximadamente, 13% para C1 e de 2% para C3, (em 
relação ao CR), contra os cerca de 20% de redução obtida 
para C2 e C4. 

Nos resultados de resistência mecânica à tração diametral e 
de permeabilidade à água, as propriedades do concreto com 
adições foram mantidas em valores semelhantes ao 
material de referência e em acordo com os dados 
apresentados por Aslani e Nejadi [59] como característicos 
do concreto convencional. 

Quanto à durabilidade, as argamassas foram então avaliadas 
pela metodologia de variação dimensional devido à 
exposição à solução de Na2SO4. Os resultados obtidos estão 
apresentados na Figura 5. 

Conforme verificado, os resultados obtidos para o ensaio de 
variação dimensional das argamassas de referência e com 
nanoadições indicaram que a expansão das barras ocorreu 
de forma mais acentuada para a argamassa de referência, 
sendo obtida uma variação dimensional máxima de 0,020% 
aos 43 dias de exposição. Já, os CPs com adição, 
apresentaram 0,008% de expansão máxima, valor, 
aproximadamente, 58% inferior ao obtido para o padrão de 
referência. 
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Figura 5: Gráfico dos resultados obtidos para o ensaio de variação 
dimensional das argamassas de referência e com nanoadições. 

 

De acordo com Atahan e Dikme [14], o limite aceitável de 
expansibilidade da argamassa durante o período de doze 
meses de medição é de 0,100%. Analisando 
matematicamente os dados, com interpolação linear dos 43 
dias e projeção do comportamento verificado de variação 
dimensional para o período de 365 dias, foram obtidos 
resultados de expansão resultante de (0,1997 ± 0,008)% 
para a argamassa de referência e de (0,062 ± 0,004)% para o 
material com nano adição após doze meses. Conforme pode 
ser verificado, o padrão de referência tenderia a apresentar 
valores até 0,100% superiores aos estabelecidos limites de 
segurança. Ainda, em comparação com a argamassa com 
adição nanométrica, cuja tendência apresentou-se 0,0383% 
inferior ao limite, foi verificada uma probabilidade de 
expansão média até 69% superior. 

4 Conclusões 

A preparação de concretos com 1%, em massa, de nano 
adições de Fe3O4, Al2O3, TiO2 e SiO2 em substituição parcial 
ao cimento foi possível, sendo obtido um material de 
propriedades mecânicas similares às do concreto de 
referência após a cura úmida. Destacaram-se, neste estudo, 
os concretos com nano-TiO2 e nano-Fe3O4, que 
apresentaram redução da absorção de água e do índice de 
vazios (20%), características desejáveis para a utilização em 
estruturas civis nas quais a resistência à água é necessária, 
como é o caso das barragens. 

Frente à exposição aos íons sulfato, concluiu-se que a adição 
de óxidos nanométricos possibilitou a obtenção de 
argamassas de menor tendência à expansão em 
comparação ao material de referência, o que pode ser 
decorrente da obtenção de uma microestrutura mais 
homogênea, devido ao “efeito filler” proporcionado pela 
adição de nanomateriais. 

Assim, concluiu-se que as características mecânicas, físicas e 
químicas (em relação à reação com íons sulfato) dos 
concretos com nanomateriais proporcionaram a obtenção 
de produtos com tendência à maior durabilidade, os quais 
podem ser explorados para a utilização em estruturas como 
barragens, para aumento do tempo de sua vida útil ou 
diminuição da sua frequência de intervenção. 
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