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Espaço Energia, a scientific journal, was conceived as a communication vehicle with the aim of 
promoting the dissemination and sharing of knowledge in areas related to energy, bringing 

important benefits to society and to the human being, by means of better products, processes, 
services, and technology.  

The key to generating these benefits is the investment in innovation resulting from endeavours 
driven by the power of creation. The challenge that presents itself is, therefore, to develop a 

culture focused on imagination, knowledge creation and its development, in an organized and 
systematic manner, generating innovation and promoting the evolution of society.  

To achieve this goal, the integration of professionals from power utility companies, industry 
organizations, universities and research centres is essential. This exchange should not only 

provide opportunities for growth and development but also help utility companies to recover the 
vision that their role is also to promote, through innovation, the evolution of society.  

Bearing in mind the importance of competence and maturity acquisition, an Editorial Board was 
conceived to reflect the seriousness and power of criticism, with the goal of enhancing the 

quality of published work and also of establishing a mechanism to achieve excellence in 
knowledge sharing and development fostering.  

The International Committee of Referees consists of scientists and professionals from renowned 
institutions, who are known by their outstanding knowledge in the disciplines covered by the 

journal. Papers are submitted to a double-blind reviewing process, that is, authors and referees 
do not know each other´s names. This procedure aims at ensuring the quality, suitability, 

transparency and impartiality in the process of paper reviewing and selection.  

Espaço Energia had its official launch in October 2004 and, since then, we can see the impact 
both in the companies related to the energy sector and in academia. 
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Editorial – Issue 24 – April 2016 

The new law for science and technology (S&T) has recently been sanctioned, which promises to be a 
tangible way for the establishment of a new culture focused on science and technology-based 
innovation activities, because it addresses issues that had not been properly dealt with since the 
promulgation of the first laws related to innovation. In particular, the new law emphasizes the 
integration between agents of the public sector and the private sector, which will enable the 
establishment of more effective partnerships. Another key point of the new law is flexibility with 
regard to entrepreneurship from the point of view of human resources, significantly facilitating the 
participation of researchers in projects in partnership with companies. 

Upon addressing the gaps left by the first incentive laws, the new code throws a new light on the 
complex web of inter-relationships, which is a particular characteristic of innovation enterprises and 
initiatives. The aim is therefore to create opportunities for a better access to scientific infrastructure 
by companies, as well as to make the use of existing stock of knowledge in academia more flexible, 
especially when it comes to public institutions, which were usually subject to a number of legal 
restrictions, necessary to contain abuse and fraud. The resolution of these well known conflicts of 
legal order regarding the use of infrastructure and intellectual capital makes of  the S&T code a major 
step towards the consolidation of a new approach to science and technology-based innovation in the 
country. 

Now it remains for us to know if this door which has been opened will take effect also in the way in 
which institutions and companies operate. In addition to establishing partnerships, we must achieve a 
new way of working, in whose context the research institution would cease to think only of its natural 
vocation, but would also acquire an enterprise vision in the process, and, similarly, the company 
would not think just as a company any longer but would also acquire a vision towards the future by 
investing in expertise, in order to achieve sustainable competitive advantage, which far surpasses the 
immediate results usually obtained. 

The very well renowned R&D programme of the national electric energy agency, “Agência Nacional de 
Energia Elétrica” (ANEEL), whose methodology has evolved a lot throughout its existence, provide the 
opening necessary for the creation of innovative enterprises in the sector. However, in practice, we 
can still notice the segregation between the "business side" and the "academic side" in the way the 
projects are conducted, which tends to hamper the effectiveness of its results. In projects of this 
nature, a new attitude on the part of entrepreneurs still appears to be necessary, so that these two 
sides can approach each other, allowing for an interaction capable of providing a new innovation 
dynamics in the sector. 

Science and technology-based innovation projects can even comply with the current business model, 
where there are two very well-characterized roles, the client and the supplier, but they will surely be 
able to produce much better results by adopting a model based on a real and effective interaction 
between players. The new law will certainly promote formal partnerships, but only a new mentality 
where there is a kind of symbiosis between the participants will be able to produce the desired 
results, namely those which constitute the necessary ingredients to make the country emerge as a 
potential source of innovation in the global context. 

Klaus de Geus 
Editor-in-chief 
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Editorial – Edição 24 – Abril de 2016 

Recentemente foi sancionado o novo código de ciência e tecnologia (C&T), que promete constituir um 
caminho tangível para o estabelecimento de uma nova cultura voltada a empreendimentos 
inovadores de base científica e tecnológica, pois aborda questões que estavam pendentes desde a 
promulgação das primeiras leis relacionadas à inovação. Em especial, o novo código dá ênfase à 
integração entre os agentes do setor público e do setor privado, o que possibilitará o estabelecimento 
de parcerias mais efetivas. Outro ponto chave do novo código é a flexibilização no que diz respeito ao 
empreendedorismo sob o ponto de vista de recursos humanos, facilitando em muito a participação de 
pesquisadores em empreendimentos em parceria com empresas. 

Ao abordar as lacunas deixadas pelas primeiras leis de fomento, o novo código lança uma nova luz 
sobre a complexa malha de inter-relacionamentos característica de empreendimentos e iniciativas de 
inovação. O intuito é, portanto, oportunizar melhor acesso à infraestrutura científica por parte de 
empresas, além de flexibilizar o uso do estoque de conhecimento existente na academia, em especial 
o das instituições públicas, que normalmente estavam sujeitas a uma série de restrições legais, 
necessárias para conter abusos e fraudes. A resolução desses conhecidos conflitos de ordem legal no 
tocante ao uso de infraestrutura e de capital intelectual faz do código de C&T, portanto, um grande 
passo para a consolidação de uma nova postura de inovação com base científica e tecnológica no país. 

Resta-nos saber agora se esta porta que se abriu surtirá efeitos também na maneira em que as 
instituições e empresas atuam. Além de realizar parcerias, há que se conquistar uma nova maneira de 
trabalhar, em cujo contexto a instituição de pesquisa deixe de pensar apenas em sua vocação natural, 
mas também adquira um olhar empresarial no processo, e, de forma análoga, a empresa não pense 
mais apenas como empresa, mas também adquira um olhar voltado ao futuro, mediante investimento 
no conhecimento especializado, como forma de alcançar diferencial competitivo sustentado, o qual 
sobrepuja em muito os resultados imediatos normalmente conquistados. 

O excelente programa de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cuja metodologia tem 
evoluído muito ao longo de sua existência, provê a abertura necessária para a criação de 
empreendimentos inovadores no setor. Entretanto, na prática, ainda se percebe a segregação entre o 
“lado empresarial” e o “lado acadêmico” na maneira em que os projetos são conduzidos, o que tende 
a dificultar a efetividade de seus resultados. Em empreendimentos dessa natureza, ainda se mostra 
necessária uma nova postura, por parte dos empreendedores, que aproxime esses dois lados, 
permitindo que haja interação capaz de proporcionar uma nova dinâmica de inovação no setor. 

Projetos de inovação com base científica e tecnológica podem até obedecer ao modelo empresarial 
vigente, onde existem dois papeis muito bem caracterizados, o do cliente e o do fornecedor, mas 
certamente colherá muito melhores resultados ao preconizar um modelo baseado na real interação 
entre os players . O novo código certamente promoverá o estabelecimento formal de parcerias, mas 
apenas uma nova mentalidade onde haja uma espécie de simbiose entre os participantes será capaz 
de produzir os resultados almejados, quais sejam, aqueles que constituem ingredientes necessários 
para fazer o país despontar como potencial fonte de inovação no contexto mundial. 

 

Klaus de Geus 
Editor-chefe 
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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. 
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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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Abstract: Spacer cable systems have been widely used by 
electric utilities in Brazil. This technology has several 

advantages, which include reduction of tree pruning, 
improvement of safety, lower maintenance costs and ease 
of installation and operation. The use of polymer 
accessories and insulators contributes to the reduction of 
cost and weight, but in some cases, the occurrence of 
mechanical rupture of polymer spacers made of high-
density polyethylene has been observed in the field. This 
work presents an analysis of the mechanical behaviour of 
polymer spacers with the aim of showing the relationship 
between the presence of voids in the material structure and 
its mechanical rupture. Digital radiography  was  acquired to 
identify the presence of voids and numerical simulations 
using the Comsol Multiphysics® software tool were 
performed to verify the mechanical stress distribution and 
identify regions of higher  stress  concentration. The analysis 
and correlations were proven with destructive tests 
performed on tensile machine on the spacers with voids 
identified by radiography. The results showed that 
mechanical rupture in spacers occurred in the areas of 
highest mechanical tension as evidenced by the numerical 
simulation and that mechanical rupture has different 
behaviour related to the presence of voids and to material 
processing. 

Keywords: Polymer spacer, tensile testing, radiography. 

Resumo: Redes aéreas compactas têm sido amplamente 
utilizadas pelas concessionárias de energia elétrica 
brasileiras. Esta tecnologia apresenta diversas vantagens, 
dentre as quais, redução da área de poda de árvores, 
melhoria da segurança, menores custos de manutenção e 
facilidade de instalação e operação. A utilização de 
acessórios e isoladores poliméricos contribui para a redução 
do custo e do peso, mas em alguns casos tem sido 
observada em campo a ocorrência da ruptura mecânica dos 
espaçadores poliméricos fabricados com polietileno de alta 
densidade. Este trabalho apresenta uma análise do 
comportamento mecânico dos espaçadores poliméricos 
com o objetivo de mostrar a relação existente entre a 
presença de vazios na estrutura e sua ruptura mecânica. 
Foram realizadas radiografias digitais  para a identificação 
da presença de vazios e simulações numéricas no software 
Comsol Multiphysics® para verificar as distribuições de 
tensões mecânicas e identificar as regiões de maior 
concentração de tensões mecânicas. As análises e 
correlações foram comprovadas com a realização de ensaios 
destrutivos na máquina de tração universal de ensaios com 
os espaçadores identificados com vazios por radiografia. Os 
resultados mostraram que a ruptura mecânica nos 
espaçadores ocorreu nas áreas de maior tensão mecânica, 
como comprovado pela simulação numérica e, ainda, que a 
ruptura mecânica apresenta comportamentos distintos 
relacionados à presença dos vazios e ao processamento do 
material. 

Palavras-Chave: Espaçador polimérico, ensaio de tração, 
radiografia. 

1 Introdução 

No que diz respeito à distribuição de energia elétrica no 
país, é notório que as redes aéreas são a alternativa 
predominantemente explorada. Outros tipos de redes de 
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distribuição de energia elétrica, como por exemplo, as redes 
subterrâneas, que são aplicadas de modo a apresentar 
maior confiabilidade na redução de interrupções, menor 
número de intervenções de manutenção, além de maior 
aceite aos setores de urbanização apresentando reduzido 
impacto visual. Entretanto o custo de implantação das redes 
subterrâneas ainda é muito elevado se comparado com os 
custos de implantação das redes aéreas, o que prejudica sua 
viabilidade econômica. 

Na prática, existem diferentes tecnologias de redes aéreas 
usadas pelas concessionárias de distribuição de energia 
elétrica. A primeira a ser citada é denominada rede aérea 
convencional, que faz uso de condutores nus, ou seja, 
ausência de isolamento sobre os condutores [1]. Esta 
característica favorece a ocorrência de defeitos como curto 
circuitos, ocasionados em situações de contato dos 
condutores entre si ou com galhos de árvores. Para reduzir 
este segundo tipo de ocorrência é necessário que a 
concessionária mantenha atenção às atividades de poda das 
árvores, o que implica maiores custos de manutenção. 

Outra tecnologia de rede de distribuição que pode ser citada 
é a aérea compacta. A ANEEL (Agência Nacional de Energia 
Elétrica) define essa tecnologia de distribuição como aquela 
composta por cabos condutores com camada externa 
isolante, separados por espaçadores poliméricos. Os 
espaçadores geralmente possuem geometria losangular e 
são confeccionados em polietileno de alta densidade 
(HDPE), inseridos em intervalos de cerca de 10 metros, onde 
os condutores de fase são dispostos em um arranjo 
triangular. A sustentação mecânica desse arranjo é mantida 
por um cabo de aço denominado mensageiro [2] e 
sustentado por postes convencionais através de suporte 
tipo L. Na Figura 1 é apresentado um espaçador losangular 
polimérico aplicado nessa configuração de rede, com 
indicação da disposição dos cabos fase e mensageiro. 

 
Figura 1: Espaçador losangular polimérico aplicado em redes aéreas 

compactas. Fonte: Adaptado de Ancora Industrial. 

Os materiais dielétricos aplicados nessas redes são 
desenvolvidos e confeccionados para que sua viabilidade 
econômica se justifique pelo tempo de operação, ou seja, de 
modo que não percam suas características de desempenho 
enquanto aplicadas em campo [3]. 

Todavia, uma desvantagem apresentada pelo polietileno é a 
redução de suas propriedades dielétricas com o decorrer do 

tempo de aplicação em campo [4]. Outra desvantagem 
apresentada é a formação de defeitos (vazios) em seu 
interior durante o processo de fabricação (injeção) [5]. 

Os vazios correspondem à formação de bolhas e são 
considerados falhas nas peças. Essas bolhas são oriundas do 
aprisionamento de gás em regiões onde a peça deveria ser 
maciça, podendo causar assim diminuição da resistência 
mecânica do equipamento [6], o que é fundamental para a 
vida útil dos espaçadores. Devido ao fato da confecção dos 
espaçadores utilizar aditivos de cor, as falhas internas não 
são detectadas a olho nu, dificultando ainda mais o controle 
de qualidade das peças [7]. 

O crescente aumento do uso de redes compactas aéreas 
resulta na observação de numerosos casos de fratura 
prematura de espaçadores losangulares e, junto com a 
crescente demanda de materiais poliméricos aplicados nas 
redes de distribuição, surge a necessidade de 
desenvolvimento de testes que comprovem a qualidade dos 
materiais. 

O teste de interesse para este trabalho é o ensaio de 
resistência à tração. Nesse ensaio, uma força de tração 
produz um alongamento até a deformação ou ruptura da 
peça. O grau de deformidade que a peça irá assumir 
depende da carga a ela aplicada [8]. 

Dentre os parâmetros estruturais que interferem no 
desempenho dos polímeros, sob solicitação mecânica, está 
o grau de cristalinidade. O grau de cristalinidade e o de 
redução das propriedades mecânicas do material possuem 
relação diretamente proporcional [9]. 

A radiografia industrial é outro método aplicado neste 
estudo, pois é considerado um ensaio não destrutivo de 
grande eficácia na avaliação da qualidade de materiais, 
sendo aplicado com a finalidade de investigar defeitos 
internos [7]. A técnica se baseia na absorção diferenciada da 
radiação penetrante na peça inspecionada [10]. 

As peças avaliadas através da radiografia possuem 
diferentes densidades, o que resulta em uma variação de 
absorção de raios X. É mediante a análise dessas diferenças 
que poderá ser observada a existência ou não de um defeito 
no material [11]. 
 
2 Materiais e métodos 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados os 
seguintes materiais e equipamentos: 49 espaçadores 
losangulares do fabricante “A” e sete espaçadores 
losangulares do fabricante “B”. Ambos os modelos de 
espaçadores apresentam as seguintes dimensões: 400 mm 
de altura, 200 mm de largura e profundidade de 40 mm. 

Sistema de radiografia digital: Utilizado para verificação da 
existência de defeitos internos aos espaçadores 
selecionados. O equipamento utilizado possui um gerador 
de raios X marca Júlio Verne, modelo JV225D. Este sistema é 
composto de um gerador de alta tensão, tubo de raios X, 
painel de controle, sistema de resfriamento do tubo e um 
detector plano de silício amorfo da marca Perkin Elmer 
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modelo XRD1620. Este sistema opera dentro de uma cabine 
blindada visando à proteção radiológica. 

Aplicativo de software Comsol Multiphysics®: Sistema 
computacional aplicado para modelar e simular problemas 
baseados em física. Neste trabalho a utilização do software 
Comsol tem como objetivo a determinação do estado de 
tensão mecânica e deformação de um sólido de certa 
geometria sujeito às ações exteriores. 

Máquina universal de ensaio de tração: Para realização dos 
ensaios destrutivos de tração foi utilizada a máquina de 
tração marca INSTRON modelo 33R4467. 
 

Inicialmente foram realizadas radiografias dos 49 
espaçadores do fabricante “A”, os quais  foram nomeados 
de A01 a A49. 

Os parâmetros utilizados para aquisição das radiografias 
digitais foram de 40 kV, 2mA e 1s. Neste primeiro lote não 
foram localizados vazios. 

No segundo lote, do fabricante “B”, foram realizadas 
radiografias de sete espaçadores nomeados de B01 a B07, 
os quais apresentaram vazios em diferentes locais. 

A Figura 2 apresenta a radiografia de um espaçador do 
fabricante “B”, onde a presença de um vazio próximo ao 
berço do cabo mensageiro está circulada em vermelho. 

 

 

Figura 2: Radiografia de um espaçador com vazio próximo ao berço 

do cabo mensageiro. 

Identificados os defeitos pela radiografia digital, o passo 
seguinte foi realizar simulação mecânica utilizando o 
aplicativo Comsol Multiphysics®. As simulações foram 
elaboradas de modo que representassem a aplicação de 
esforços de um ensaio destrutivo em uma máquina de 
tração real, em que forças verticais e opostas são aplicadas 
nos berços dos cabos [3 kN]. 

Foram simulados um modelo de espaçador losangular sem 
defeitos e um modelo de espaçador losangular desenvolvido 
com a inserção de um defeito no formato cilíndrico, 
representando um vazio de um dos espaçadores 

identificado pela radiografia. O modelo com defeito 
utilizado na simulação está apresentado na Figura 3 

 
Figura 3: Modelo de espaçador com defeito cilíndrico utilizado na 

simulação mecânica. 

Após efetuar as simulações, foram realizados ensaios 
destrutivos nos espaçadores do lote do fabricante “B”, 
utilizando a máquina universal de ensaio de tração. Este 
ensaio foi realizado conforme as normas técnicas ABNT NBR 
16094 e ABNT NBR 16095 (2012).  

Os espaçadores foram inseridos na máquina de tração 
composta de uma célula de carga para 30 kN. Para este 
teste foram selecionadas aleatoriamente seis unidades de 
espaçadores do fabricante “A” e sete unidades de 
espaçadores do fabricante “B”. 

3 Resultados 

Nos resultados da simulação no modelo de espaçador sem 
defeitos, observa-se que as áreas com maiores 
concentrações de esforços mecânicos são aquelas com 
indicação em vermelho, como apresentado na Figura 4. Esta 
simulação apresenta, além dos esforços, a deformação da 
peça, ou seja, as linhas de contorno sem preenchimento 
representam o estado inicial da peça sem aplicação de 
forças e a peça preenchida com os gradientes de cores 
representa o estado final da aplicação de força 
demonstrando a distribuição de esforços na peça. 

Para esta simulação é possível verificar que a representação 
de esforços superficiais na região próxima ao berço do cabo 
mensageiro apresenta variações de 10 a 30 MPa. 
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Figura 4: Simulação de modelo de espaçador sem vazio. 

Realizando a simulação para verificar o comportamento do 
modelo com defeito frente à tração, obteve-se como 
resultado que os esforços mecânicos aumentam na região 
da inserção do vazio, conforme apresentado na Figura 5, 
onde existem regiões com esforços de no mínimo 10 Mpa, 
porém há o predomínio do valor mínimo estimado de 18 
Mpa. 

 
Figura 5: Simulação de modelo espaçador com vazio. 

A Tabela 1 apresenta o comparativo de esforços superficiais 
obtidos por meio das simulações dos modelos sem e com 
defeito. 

 

 

Tabela 1: Esforços superficiais apresentados na região do berço do 
cabo mensageiro. 

MODELO MÍNIMO [MPa] MÁXIMO [MPa] 

SEM DEFEITO 10 30 

COM DEFEITO 18 30 

Para as análises seguintes, esta mesma região de maior 
variação de esforços foi selecionada para fazer o corte 
transversal e análise de esforços internos à peça. 

Está apresentada na Figura 6 a distribuição de esforços 
mecânicos na seção transversal do espaçador sem o vazio, e 
na Figura 7 a distribuição de esforços na seção transversal 
do espaçador com o vazio, comprovando a elevação de 
tensões devido à redução de massa no interior do modelo 
de espaçador. Verificou-se que no espaçador com inserção 
de vazio a tensão no local eleva-se em até 30 MPa em 
relação ao espaçador sem vazio. 

 
Figura 6: Tensão em corte transversal sem vazio. 

 
Figura 7: Tensão em corte transversal com vazio. 

A Tabela 2 apresenta o comparativo de esforços internos, na 
seção transversal do espaçador na região do berço do cabo 
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mensageiro, obtidos mediante as simulações dos modelos 
sem e com defeito. 

Tabela 2: Esforços internos apresentados na seção transversal da 
região do berço do cabo mensageiro. 

MODELO MINIMO [MPa] MÁXIMO [MPa] 

SEM DEFEITO 10 60 

COM DEFEITO 10 90 

Após as averiguações em simulação da elevação de esforços 
mecânicos resultante da aplicação de defeitos no 
espaçador, foram realizados os ensaios na máquina de 
tração com as amostras selecionadas. 

Inicialmente foram realizados os ensaios nos espaçadores 
que não apresentaram vazios em seu interior. Eles não 
romperam, porém, devido ao limite de deformação, 
escaparam do suporte de fixação. 

Segundo as normas NBR 16.094 (2012) e NBR 16.095 (2012), 
o espaçador polimérico em um teste de tração deve 
suportar uma força de tração de 6 kN sem que haja 
escorregamento do cabo ou ruptura. 

O gráfico da Figura 8 apresenta os resultados dos ensaios de 
tração com a força aplicada em função da elongação para as 
seis amostras identificadas de A01 a A06. 

 

 
Figura 8: Gráfico de ensaio mecânico dos espaçadores sem vazios. 

Todos os espaçadores suportaram uma força de tração 
maior que 6 kN escapando da máquina de tração com 
diferenças na elongação de no máximo 23%.  

Já os espaçadores que continham vazios apresentaram 
respostas distintas ao ensaio. Seis espaçadores analisados 
neste trabalho não atenderam ao critério normativo e ainda 
apresentaram duas formas distintas de ruptura.  

A Figura 9 apresenta os gráficos do ensaio realizado nos 
espaçadores com vazios. 

 

 
Figura 9: Gráfico de ensaio mecânico dos espaçadores com vazios. 

A análise dos dados obtidos demonstrou os seguintes 
resultados:  

O espaçador B01 não se rompeu, apenas deformou-se. 

Os espaçadores B02 e B04 apresentaram ruptura frágil 
quando submetidos a uma força menor que 6 kN. A análise 
visual da região de ruptura, mostrada na Figura 10, 
apresenta a geometria e dimensões dos vazios presentes no 
pescoço do espaçador.  

O espaçador B04 apresenta vazio de diâmetro de 
aproximadamente 11 mm e o espaçador B02 apresenta 
vazio de aproximadamente 5 mm. Pode-se relacionar que o 
espaçador B04 rompeu com tensão menor (˂ 5,5 kN) e o 
espaçador B02 de diâmetro de vazio menor rompeu com 
maior tensão de ruptura (aproximadamente 5,5 kN). 
Provavelmente estes espaçadores apresentavam uma alta 
cristalinidade nas bordas, característica que possibilita a 
fratura frágil. 
 

 
Figura 10: Comparação dos diâmetros de vazio B4 e B2.  

Esta diferença na cristalinidade das bordas acontece no 
momento da injeção devido a uma diferença na 
temperatura de resfriamento da peça. 

Os espaçadores B03 e B05 romperam com fluência do 
material. Eles apresentaram vazios na região de maior 
tensão. O espaçador B03 continha um vazio de 
aproximadamente 5 mm de diâmetro o espaçador B05 
continha um vazio de aproximadamente 7 mm de diâmetro, 
como apresentado na Figura 11. 
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Figura 11: Comparação dos diâmetros de vazio B3 e B5. 

O espaçador B03 rompeu com tensão maior que 6 kN. Já o 
espaçador B05 rompeu com tensão menor que 6 kN. Isso 
resultou na análise de comparação da tensão de ruptura em 
função dos diâmetros dos defeitos de forma análoga as dos 
espaçadores B04 e B02, porém, provavelmente os 
espaçadores B03 e B05 apresentavam uma baixa 
cristalinidade nas bordas, pois no momento da fratura o 
material apresentou fluência. 

O espaçador B06 rompeu com característica de fluência e 
tensão maior (5,9 kN) se comparada à análise dos 
espaçadores B02 e B04 que romperam com característica 
frágil e com tensão menor se comparada aos espaçadores 
B03 e B05 que romperam com característica fluência. O 
espaçador B06 continha vazio na parte superior, porém não 
na área de maior tensão, e provavelmente apresenta baixa 
cristalinidade nas bordas, considerando que fluiu antes de 
fraturar.  

Finalmente, o espaçador B07 escapou da máquina de tração 
sem deformidade permanente do material, pois o vazio que 
apresentou não estava na área de maior tensão. 

A análise dos dados obtidos demonstrou os resultados 
descritos a seguir. 
 
4 Considerações Finais 

Por meio da análise visual das características geométricas de 
defeitos apresentadas em radiografias e em comparação 
com as respostas dos ensaios de tração, podem-se tirar as 
conclusões listadas a seguir. 

Os espaçadores em que o processo de fabricação não 
resultou em vazios internos ou variação na cristalinidade do 
material não romperam durante o ensaio de tração e 
escaparam da máquina ao final do ensaio. 

As simulações no aplicativo Comsol Multiphisics® indicaram 
que a redução da área de seção transversal,  resultante da 
inserção de um vazio, apresenta elevação da concentração 
de tensões mecânicas internas, comprovado 
posteriormente pela região das rupturas durante os ensaios 
de tração, onde a ruptura dos espaçadores com vazios 
ocorreram com menores valores de tensão. 

A ruptura ocorreu de duas formas distintas nos espaçadores 
com vazios na área de maior tensão: de forma frágil e com 
fluência do material devido à diferença na cristalinidade no 
local. A presença de vazios e diferenças de cristalinidade são 
consequências do processamento inadequado. 
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Abstract: Wind power is already a consolidated power 
source for electricity generation, with more than 300 GW 
installed worldwide. It shows impressive growth numbers, 
such as an increase of 715% in the world installed capacity 
in the period of 2003 to 2013. In Brazil, the share of wind 
power on the overall energy production has increased from 
less than 1% to almost 5% in last five years. However, the 
electricity generated from the wind is a source of 
uncertainties for power system operators and can generate 
undesired variations in the energy quality for the energy 
system as a whole, decreasing its efficiency. To decrease the 
uncertainties and to increase the efficiency of wind power 
generation are goals of wind power forecasting (WPF) 
models. This work shows the development of a probabilistic 
WPF model applied to Palmas Wind Farm, located in the 
state of Paraná, Brazil. The well-known autoregressive 
integrated moving average (ARIMA) methodology was 
employed to develop a very short-term WPF model. The 
performance of the model was evaluated using the mean 
absolute error (MAE) test, root mean squared error (RMSE) 

test and the Nash-Sutcliff (NS) index. It was found that the 
model is able to satisfactorily forecast up to three hours 
ahead, with a maximum error of 8.47%. The quality of the 
forecasts, evaluated by the MAE, RMSE and Nash-Sutcliffe 
index also showed satisfactory results. It is expected that 
the achievements of this work may be a reference for future 
works in the field.   

Keywords: Wind power, electricity generation, wind power 
forecast, probabilistic models, renewable energy. 

Resumo:  

A energia eólica vem apresentando uma tendência de 
crescimento em sua capacidade instalada, tanto no Brasil 
quanto no mundo. O período entre 2003 e 2013 apresentou 
um crescimento de cerca de 715% na capacidade instalada 
mundial. No Brasil, a fatia de energia gerada pelo vento 
representa quase 5% do cenário energético atual, contra 
menos de 1% há cinco anos. A expansão da geração eólica 
traz consigo desafios para o sistema elétrico e seus 
operadores, na forma de incertezas e variações sobre a 
qualidade da energia gerada. Diminuir essas incertezas e 
contribuir para tornar os sistemas eólicos mais eficientes 
são objetivos da previsão da geração de energia eólica 
(PGEE), foco deste trabalho. As previsões apresentadas 
resultam de um modelo probabilístico desenvolvido com 
base nas séries históricas de dados de velocidade de vento 
da Usina Eólio-Elétrica de Palmas (COPEL), localizada no 
estado do Paraná, Brasil. O modelo preditivo faz uso da 
metodologia de modelagem ARIMA (modelos 
autorregressivos integrados e de médias móveis) para gerar 
os resultados apresentados neste trabalho. O desempenho 
da PGEE desenvolvida mostrou-se satisfatória para um 
horizonte de até três horas, com um erro máximo de 8,47%. 
Além de ser capaz de prever satisfatoriamente a geração da 
energia eólica, este modelo tem a pretensão de servir de 
referência para futuros trabalhos sobre o tema.  

Palavras-Chave: Energia eólica, geração de energia elétrica, 
previsão de geração eólica, modelos probabilísticos, 
energias renováveis. 

1 Introduction 

When this work began in 2013, Brazil had 2.4 GW of 
installed wind power capacity. By March of 2015, this 
amount had increased to 5.7 GW, and it was expected that 
the installed wind power capacity would reach 7.9 GW by 
the end of 2015 [1]. Data from Brazilian Mines and Energy 
Ministry (MME) shows that, in July of 2015, wind power was 
responsible for 4.4% of the total energy produced in the 
country [2]. Five years earlier, the share of the energy 
production for wind power was only 0.72% [3].The Brazilian 
wind power production growth is aligned with the global 
tendency of increase in the wind power generation. 
According to the Renewable Energy Policy Network for the 
21st Century (REN 21), the global wind power installed 
capacity reached 318 GW in 2013. In 2003 the world wind 
power installed capacity was only 39 GW. Thus, in ten years, 
the world wind power installed capacity grew 715%. 
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The increasing amount of wind power in the Brazilian and 
global energy markets was one of the main motivations for 
this research. The generation of electricity by wind has 
challenges that differ from those encountered through 
other sources. Unlike water, which can be stored in a 
reservoir, it is more difficult to control the amount of energy 
that is possible to be produced by wind [5]. On the other 
hand, wind power has also some advantages over other 
power generation sources. It does not emit gases to the 
atmosphere, because the source is clean and 
inextinguishable. Finally, its installation is relatively easy 
when compared to other power sources (except perhaps 
solar power) and it causes little environmental impact [5] 
[6]. 

Wind power is indeed a challenging matter for the energy 
system and its operators. Due to the peculiarities of wind 
power generation, the insertion of the produced electricity 
in the energy grid, if not done properly, can affect the 
quality of the whole power system. Harmonic distortions, 
voltage fluctuations and odd frequencies are examples of 
the possible problems [7]. The wind power forecast (WPF) 
arose as a solution to diminish these undesirable 
possibilities. There is more than one way to perform a WPF 
forecast, depending on the horizon and the type of the 
forecast. Very short-term and short-term forecasts usually 
employ statistical methods and depend only on the wind 
speed and wind direction time series. Mid-term and long-
term forecasts employ numerical weather forecast methods 
to develop the WPF model [8]. Regardless of the type of 
definition, all WPF models aim at providing better certainty 
of how much wind power will be generated, allowing for an 
easier insertion of the electricity into the power grid [8] [9]. 
WPF can also be employed as a tool for planning the 
maintenance schedule for the wind farms. For all these 
reasons, WPF can be considered as a fundamental tool for 
wind power generation [8]. 

This work presents the development of a statistical WPF 
model based on the wind speed time series of Palmas Wind 
Farm. The model employed the ARIMA methodology, in 
order to forecast the future wind speed data. The ARIMA 
methodology chosen has been widely employed for 
forecasting purposes. Besides, this methodology allows 
future improvements of the model, through adding other 
features, such as support vector regression [10] or artificial 
neural networks. 

The development of the model was performed through a 
computational approach. It was written according to two 
computational routines; the first one, employed for time 
series analysis and other pre-modeling procedures, was 
written using the Python programming language. The 
second, the forecast model itself, was written as a routine 
for the statistical software tool called R.  

The model actually forecasts the wind speed and, after that, 
it converts the forecasted wind speed into wind power, 
through the power curve of the wind turbines. It can 
forecast up to three hours ahead with accuracy. It showed, 
for the most inaccurate case (three hours ahead forecast), a 
MAE (Mean Absolute Error) of 0.99 m/s during summertime 
and 1.19 m/s during wintertime. The Nash-Sutcliffe index 

showed positive results for the three hours ahead forecast, 
about 0.57, for both seasons. 

The wind power forecast was equally able to provide precise 
forecasts, as shown in Figure 7. Also, the final difference 
between the actually measured energy and the forecasted 
energy for the selected period was less than 10%.  

To develop a model able to predict wind power with 
satisfactory precision was the main goal of this work, which 
was conceived to be a baseline study, a reference for future 
studies developed by the team of the Department of 
Hydraulics and Sanitation (DHS) of Universidade Federal do 
Paraná. The secondary goal of this work is perhaps to 
promote this field of study within the research department. 

This paper is organized as follows: section 2 exhibits the 
details of Palmas Wind Farm; section 3 presents the 
methodology behind the forecast model; section 4 is 
dedicated to results and interpretation of those results; 
finally, section 5 shows conclusions from this work. 

2 Palmas Wind Farm 

The models developed in this work were calibrated and 
validated based on the wind speed data of Palmas Wind 
Farm, which is located on the 26th km of the highway PR-
280, in the State of Paraná, Brazil and whose georeferenced 
coordinates are 26° 34’46,8 S e 51° 41’51,0 W. The place is 
distant 320 km from Curitiba, the capital of the state. The 
nearest city, which is also named Palmas, is distant 30 km 
from the wind farm. The region where the wind farm is 
installed presents a plain relief with few and smooth hills 
and is located at 1350 m above sea level. 

The main economic activity of the region is cattle raising, 
and the fields of Palmas are used for pasture. The wind farm 
installation exerted a negligible impact on the economic 
activity of the region. [11]. 

The wind farm consisted of five Enercon model E-40 wind 
turbines, whose technical information is presented in Table 
1. 

Table 1: Enercon E-40 Wind Turbine Specifications. 

Hub height (m) 44.0 

Rotor diameter (m) 40.3 

Cut-in wind speed (m/s) 2.5 

Rated wind speed (m/s) 12.0 

Cut-out wind speed (m/s) 25.0 

The wind farm was conceived through the joint effort of 
COPEL and Wobben Windpower, which is affiliated with 
Enercon GmbH in Brazil [12]. Figure 1 shows a photograph 
of one of the wind turbines of the wind farm. 

Palmas Wind Farm was the first of its kind installed in the 
southern part of Brazil and its construction took only one 
week. The wind farm started to generate electricity in 
February, 1999 [13]. 
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Figure 1: Enercon E-40 wind turbine in operation at the Palmas 

Wind Farm in 2014. Photo taken by the author. 

3 Methodology 

The essential data for this work was the wind speed time 
series, which was made available by COPEL. The database 
consisted by a ten minute wind speed data series and by a 
ten minute wind power data series, both ranging from 
January 2008 to December 2011. The wind speed data series 
was produced by the records of an anemometer installed in 
the wind farm, while the wind power data series were 
acquired from the SCADA system. The first three years of 
both time series (2008-2010) were used to develop the 
model, and the last year (2011) was used to evaluate the its 
performance. 

3.1 Data series analysis 

In order to correctly develop the forecast model, some 
initial procedures had to be performed. The first was to 
analyse the given time series, removing any possible 
inconsistent data and missing values. This step was 
performed through a computational routine, built in Python  
2.7 and the corresponding packages for data analysis, such 
as Python Pandas. 

After this first step, it was necessary to set the wind speed 
data to the correct height of the wind turbines. The 

anemometer of the site is placed in a 75 metres height pole; 
and the hubs of the wind turbines are placed 44 metres 
above the ground. Assuming that the wind behaviour 
follows a logarithmic profile, the interpolation was made by 
employment of the relation expressed in equation 1 [14]. 

𝑈(𝑧)

𝑈(ℎ)
=

𝑙𝑛 (
𝑧
𝑧0

)

𝑙𝑛 (
ℎ
𝑧0

)
 (1) 

where 𝑈(𝑧) represents the wind speed measured by the 
anemometer (m/s), 𝑈(ℎ) represents the wind speed in the 
desired height (m/s), 𝑧 is the height of the anemometer (in 
metres), ℎ is the height of the wind turbine (m) and 𝑧0  
represents the surface roughness (in metres), estimated as 
0.03 metres [15]. 

The corrected ten minute time series was then transformed 
into an hourly time series, by taking its average, as shown in 
Figure 2.  

The graphical view of the time series can be considered the 
first step in the development of the forecasting model. It 
offers the initial comprehension of the behaviour of the 
data series. Furthermore, a quantitative analysis was 
performed to understand the behaviour of the time series. 
Statistical parameters such as the mean, standard deviation, 
variance, skewness and kurtosis were assessed and will be 
discussed later. 

3.2 ARMA/ARIMA models theory 

The methodology of the employment of the ARMA/ARIMA 
models was developed by George Box and Gwilym Jenkins in 
the 70’s. One of the objectives of this methodology is to 
forecast future events of a certain phenomenon, by using 
the past time series of this event [16], [17].  

 
Figure 2: Original wind speed data series.  
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ARMA models join autoregressive models (AR) and moving 
average models (MA) together. They can be expressed 
through equation 2. 

�̃�𝑡 = ∅1�̃�𝑡−1 + ∅𝑝�̃�𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − … − 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞 (2) 

where �̃� represents an autoregressive and moving average 
process; ∅𝑝 represents the autoregressive parameters; �̃�𝑡−1 

represents the past values of the time series; 𝜃𝑞 represents 

the moving average parameters and 𝑎𝑡−𝑞  represents the 

random error (white noise process) [17]. 

This equation is the union of the models mentioned above. 
The autoregressive model represents a process through the 
linear combination of the 𝑝 past values of the time series 
(�̃�𝑡) plus a random white noise term (𝑎𝑡) [17]. The 𝑝 past 
values of the time series dictate the order of the AR model. 

Moving average models are similar to the autoregressive 
models in the way they are dependent on 𝑞 past values of 
the time series used to generate the model, although the 
model combines (and weights) the 𝑞 values with the white 
noise process (𝑎𝑡). Similar to the AR model, the order of an 
MA model is dictated by the value of 𝑞 [17]. 

In both cases it is assumed that the models represent 
processes with mean zero and variance 𝜎2 [18]. 

The ARMA approach has an important characteristic: it was 
developed to model stationary time series. This often can be 
a problem since many real time series phenomena are not 
stationary.  

But if the time series shows a non stationary behaviour, it is 
still possible to use an ARMA model for the time series. This 
can be done by differencing the time series in respect to a 
certain time interval, which aims at finding an homogenous 
behaviour of the time series between the range of time. 
Once this homogeneity is found, the series have to be 
integrated (or summed) again so an ARMA model can be 
adjusted; this integration step is part of the name of this 
approach: ARIMA models (Autoregressive Integrated 
Moving Average models) [17], whose definition is given by 
equation 3. 

𝑤𝑡 = ∅1𝑤𝑡−1 + ⋯ + ∅𝑝𝑤𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − ⋯

− 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞 (3) 

where ∅𝑖 represents a stationary autoregressive operator 
and 𝑤𝑡 can be understood as the differenced time series. 
The definition of 𝑤𝑡 is expressed in equation 4. 

𝑤𝑡 = ∇dzt (4) 

in this case, 𝑑 represents the number of differences needed 
to achieve the stationary state [17]. 

3.3 Stationarity of the time series  

The stationarity of a time series can be evaluated graphically 
by the autocorrelation function (ACF) and also by testing the 
existence of unitary roots in the characteristic polynomial 
equation of the time series [17]. In this work, the 

stationarity of the wind speed time series were tested using 
both approaches. The ACF plot was compared to the 
Augmented Dickey Fuller (ADF) unity roots test. The aim of 
the test for a general AR model, given by 𝜑(𝐵)𝑧𝑡 = 𝑎𝑡, is to 
test the existence of a unit root in a general AR model, 
whose definition is shown in equation 5 [17], [19]: 

∆𝑧𝑡 =∝. 𝑧𝑡−1. ∑ 𝜑𝑖

𝑝

𝑖=1

. 𝑋𝑡−𝑖 + 𝑎𝑡  (5) 

The ADF test is a hypothesis test, where the null hypothesis, 
𝐻0 corresponds to the existence of a unit root in equation 5 
and is equivalent to the statement of equation 6. 

∝= ∑ 𝜑𝑖

𝑝+1

𝑖=1

= 1 (6) 

The existence of a unit root in the AR operator 𝜑(𝐵) can be 
interpreted as a strong indicator of the non-stationary 
nature of the time series [17],[19]. 

3.4 Choosing the most suitable model 

Choosing a proper model requires a correct estimate of the 
number of AR and MA operators (𝑝, 𝑞), as well the number 
of differences (𝑑) needed for reaching the stationarity 
condition of the time series. This choice is not always 
obvious and can be improved by statistical tests such as the 
Akaike Information Criteria (AIC) and the Baysean 
Information Criteria (BIC), both employed in this work. The 
tests are based on the maximum likelihood of the values 
and on the number of parameters of the models [17],[20]. 

The AIC test can be defined by the expression in equation 7:  

𝐴𝐼𝐶 =
2𝑙𝑛(𝜃) + 2𝑟

𝑛
 (7) 

where 𝜃 represents the value of the maximum likelihood; 𝑟 
is the number of parameters considered in the modelling 
and 𝑛 is the size of the sample [17]. 

The BIC test can be defined by equation 8. 

𝐵𝐼𝐶 = ln(�̂�𝑎
2) + 𝑟

𝑙𝑛(𝑛)

𝑛
 (8) 

where �̂�𝑎
2 represents an estimative of the value of the 

maximum likelihood; 𝑟 and 𝑛 are defined in the same way as 
in the AIC [17]. 

For both tests, the best model will always be the one that 
shows minor AIC or BIC values. In fact, the tests compare 
various possible ARMA/ARIMA models and indicate which of 
the selected models may be the best fit for the selected 
sample (time series) [20]. 

It is necessary to state that the tests are intended to support 
a decision, not to be the only way of making a decision on 
which is the best model.  
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3.5 Forecast Evaluation 

Three statistical tests were employed in order to evaluate 
the results generated by the ARMA/ARIMA models: 

a) Mean Absolute Error (MAE) 

The MAE is a measure of the absolute difference between a 
forecast and the actual corresponding observation. The test 
is defined by equation 9. 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑(|𝑓𝑜𝑟(𝑖) − 𝑜𝑏𝑠(𝑖)|)

𝑛

𝑖=1

 (9) 

where 𝑓𝑜𝑟(𝑖) means the forecasted values, 𝑜𝑏𝑠(𝑖) means 
the observed values and 𝑛 represents the size of the sample 
employed in the test. The use of the MAE test is supported 
by [21] 

b) Root Mean Squared Error (RMSE) 

The root mean squared error is a widely employed estimate 
of the performance of a model, mainly when the noise of 
the model tends to follow the normal distribution, but is still 
valid for the purposes of this work [22],[23]. 

The RMSE is defined by equation 10. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(|𝑓𝑜𝑟(𝑖) − 𝑜𝑏𝑠(𝑖)|)2

𝑛

𝑖=1

 (10) 

The parameters 𝑛, 𝑓𝑜𝑟(𝑖) and 𝑜𝑏𝑠(𝑖) are defined identically 
as in the MAE. 

c) Nash-Sutcliffe Index (NS) 

The Nash-Sutcliffe index is a measure of the efficiency of the 
model. The results of the index vary from −∞ to 1; the 
latter being the goal for a perfect model. NS values close to 
0 indicates that the performance of the model´s simulations 
is close to the mean of the data employed to build the 
model. Negative NS values indicate that the mean of the 
data is a better predictor than the model. The test is defined 
as follows [24]: 

𝑁𝑆 = 1 −
∑ (|𝑓𝑜𝑟(𝑖) − 𝑜𝑏𝑠(𝑖)|)2𝑛

𝑖=1

∑(𝑜𝑏𝑠(𝑖) − 𝑓𝑜𝑟(𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )2
 (11) 

where 𝑓𝑜𝑟(𝑖)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  means the average of the forecasted values. 
The other parameters have already been described. 

3.6 Wind power forecast 

The wind speed forecast is the fundamental result of the 
predictive model. From this result, the wind power forecast 
was performed for Palmas Wind Farm. It was done by 
adjusting the forecasted wind speed values to the 
characteristic power curve of the wind turbine. 

The power curve shows the behaviour of the turbine 
according to different wind speeds. In this case, the wind 
turbine is an Enercon E40, whose power curve is shown in 
Figure 3. 

 
Figure 3: Enercon E40 wind turbine power curve. 

Finally, the adjusted values are multiplied by the number of 
turbines of the wind farm (five in this case) leading to the 
final forecasted wind power output.   

4 Results and discussion 

In this section results of the model for two randomly chosen 
dates are presented, one in the winter of 2011 and another 
in the summer of the same year. The results consist of 100 
forecasted values for the randomly selected dates. 

4.1 The behaviour of the wind 

The wind speed time series shown graphically in Figure 2 
corresponds to the first look into the data series behaviour. 
This look is complemented by the frequency histogram 
shown in Figure 4, which classifies the occurrence frequency 
of observed wind speeds. 

The histogram shows that most of the observed wind 
speeds occur within the range of 4 m/s and 10 m/s. and the 
average is about 6 m/s. 

A Weibull distribution was fitted to the wind speed data 
distribution frequency, which revealed to be a good fit. The 
distribution has a shape factor of 2.67 and a scale factor of 
7.17. 

These factors are used in the Weibull distribution, which 
represents the probability of wind speed to be 𝑣 for any 
time interval. This probability was calculated by equation 
12. 

𝑤(𝑣) = (
𝑎

𝑏
) (

𝑣

𝑏
)

(𝑎−1)

𝑒
−(

𝑣
𝑏

)
𝑎

 (12) 

where  𝑎 is the shape parameter and 𝑏 is the scale factor for 
any value in the range 0 < 𝑣 <  ∞ [25]. 
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Figure 4: Wind speed data distribution histogram. 

Quantitative data were also calculated in order to have the 
precise measure of the behaviour of the time series. This 
took into account statistics such as: maximum, minimum 
and average wind speed through the considered period of 
time; also the standard deviation, the skewness and the 
kurtosis.  

Table 2 shows the main statistics for the wind speed time 
series. These results contribute to improve the 
comprehension of the histogram. The positive skewness 
value indicates that the majority of the data is grouped 
below the average wind speed of 6.37 m/s. The kurtosis 
value indicates a sharper peak in data distribution (relative 
to the normal distribution). Both cases match with the data 
shown in the histogram. 

Table 2: 2008-2011 hourly wind speed data series statistics. 

Max. wind speed (m/s) 17.78 

Average wind speed (m/s) 6.37 

Min. wind speed (m/s) 0.23 

Standard deviation 2.56 

Skewness 0.44 

Kurtosis  0.07 

4.2 Stationarity 

Following the methodology presented in the previous 
section, it was then necessary to examine whether the time 
series would exhibit a stationary behaviour or not. Hence 
the autocorrelation function (ACF) was calculated and 
plotted, as shown in Figure 5. The confidence interval for 
the plot is 0.9 or 90%. 

It can be observed from the Figure 5 that the ACF function 
does not present a constant decay with time, as expected 
for a white noise process [17]. Conversely, between lag 10 
and 15 the function begins to increase. This was the first 
indicative that the time series have a non-stationary 
behaviour. 

As discussed in the previous section, the stationarity of a 
time series also can be assessed by testing the presence of a 
unit root in the characteristic polynomial of the time series. 
In the present case this was evaluated performing the ADF 
test. Table 3 shows the outputs of the test. 

 

 

Figure 5: Results of ACF. 

Table 3: ADF tests results. 

 Test statistics Critical value 

Original -5.53 -2.58 

1st Difference -41.62 -2.58 

The ADF test results shows that the original wind speed time 
series may have no unit root lying in the unit circle. But the 
first difference of the time series exhibited more distant test 
statistics from the critical value. This fact and the 
conclusions taken from the ACF function suggested the 
development of an ARIMA model based on a differentiated 
time series instead on working with the original one. 

4.3 Choosing the parameters of the model 

The last step before the development of the WPF model was 
to decide the parameters of the model. As discussed in the 
previous section, to help in the decision process, the AIC and 
BIC tests were performed between a set of 20 possible 
ARIMA (𝑝, 𝑑, 𝑞) models. The three best models are shown in 
Table 4: 

Table 4: AIC & BIC tests results. 

Model 𝜎2 AIC BIC 

ARIMA (1,1,2) 1,269 80596,10 80628,8 

ARIMA (2,1,1) 1,269 80606,59 80639,28 

ARIMA (3,1,2) 1,268 80592,39 80641,44 

The results from AIC and BIC agree with the ACF plot and 
with the ADF test, showing that a differentiation is 
necessary in order to obtain the better results. Thus, an 
ARIMA (1,1,2) was adjusted to forecast wind speed and its 
results are shown in the next section. 

4.4 Forecasting model 

As stated in the former sections, the WPF model is 
essentially a wind speed forecasting model built to perform 
an extra step, after the wind speed is forecasted, which is to 
calculate the wind power for the corresponding wind speed 
forecasted value. This way, it is necessary first to develop 
the ARIMA (1,1,2) to forecast the wind speed, then evaluate 
the outputs of the model and only after that, the wind 
power can be estimated. 
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Figure 6: Forecasting results according to different time horizons and seasons of the year of 2011.  
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The ARIMA (1,1,2) model followed equation 13. As 
expected, this equation presents one autoregressive 
component and two moving average components. This 
characteristic is fixed for the model. The statistical software 
was able to recalculate and to update the coefficients (the 
numbers) of the equation within every new forecast. 

𝑤𝑡 = 0.8609𝑤𝑡−1 − 0.8549𝑎𝑡−1 − 0.1427𝑎𝑡−2 (13) 

The model was designed in a way it could forecast the wind 
speed up to three hours in the future. This was done by 
adjusting the lags of the model. In fact the model could be 
extended to as many lags as desired, but after three lags (or 
three hours ahead) the outcomes of the model would be of 
little value. 

In order to check its strength against the seasonal variability, 
the model had to forecast the wind speed of a random date 
in summer (summertime forecast) and of another random 
date in winter (wintertime forecast). Figure 6 shows the 
graphical results of the forecasts performed by the model.  

As can be seen in Figure 6, the one hour ahead forecasts 
performed during summertime and during wintertime 
showed equally promising results. The results tend to 
degrade with the increase of the lag of time, as can be seen 
for the two and three hours ahead forecasts, where the 
distance between the forecasted values and the observed 
wind speed values (the blue line) increase. This result was 
expected for an autoregressive model. 

Table 5 presents the results of evaluation tests for the 
hourly wind speed forecast. As expect from the observation 
of the forecast plot, the evaluators (MAE, RMSE and NS) 
show differences increasing with the increase of the horizon 
of the forecasts. However, these results can be considered 
satisfactory, at least for forecasts up to three hours ahead. 

It can also be assessed from the results that the model is 
robust and is not greatly affected by seasonal variations. 

Table 5: Wind speed forecasts evaluation results. 

Summertime Forecasts Evaluation 

 MAE(m/s) RMSE (m/s) NS 

Lag = 1 0.71 0.92 0.78 

Lag = 2 0.85 1.09 0.69 

Lag = 3 0.99 1.28 0.57 

Wintertime Forecasts Evaluation 

 MAE(m/s) RMSE (m/s) NS 

Lag = 1 0.81 1.07 0.79 

Lag = 2 1.01 1.35 0.67 

Lag = 3 1.19 1.54 0.56 

 

4.5 Wind power forecast 

The final step of the WPF model employs the wind turbine 
power curve in order to estimate the amount of wind power 
that could possibly be generated for the corresponding 
forecasted wind speed. 

Results of the WPF model are displayed graphically in Figure 
7. Again the difficulties of the model in forecasting extreme 
values can be noted. The degrading of the forecasts, with 
the increase of the time lag, can also be seen. 

Despite these difficulties it is worth noting that the general 
behaviour of the forecasts tends to follow the actual wind 
power time series, even for higher forecast horizons. Small 
differences between the actual energy produce by the wind 
farm and the forecasted energy has shown that the model is 
able to forecast wind power with a satisfactory level of 
precision, as shown in Table 6. 

Table 6: Differences of the wind power generated and forecasted. 

 Measured 
Forecast 

(lag 1) 
Forecast 

(lag 2) 
Forecast 

(lag 3) 

Energy (kWh) 115290.86 114474.22 112618.56 105524.43 

Error (kWh) – 816.64 2672.30 9766.43 

Error (%) –   0.7% 2.31% 8.47% 

 

 

 

Figure 7: Wind power forecasts performed through wind speed forecasts. 
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It can be inferred from Table 6 that the error between the 
observed and forecasted energy is small (0.7%) for the one 
hour ahead (lag = 1) wind power forecast. The error 
increases with the lengthening of the horizon of the 
forecast. For the two hours ahead forecast, the error 
percentage is 2.31%, while for the three hours ahead this 
number reaches 8.47%, which can still be considered 
acceptable for forecasting purposes. 

5 Conclusions 

The goal of this work was to show the development of a 
wind power forecasting (WPF) model as well its results. As 
stated in the introductory section of this paper, the model 
was designed to be a baseline study for the newly 
established wind power research group of the Department 
of Hydraulics and Sanitation (DHS) at Universidade Federal 
do Paraná.  

The first goal, the development of the WPF model, was 
successfully achieved. The designed model has shown its 
ability to forecast the wind speed and the wind power for 
Palmas Wind Farm, as long as forecasts do not exceed three 
hours ahead in time.  

The model presented degrading results with the increase of 
the horizon of the forecast. But the results still exhibited 
acceptable MAE, RMSE and NS results. The degrading 
phenomenon is also expected for an autoregressive model.  

The wind power forecasting model also showed reasonably 
enough forecasts; and the computed maximum difference 
between the forecasted energy and the measured energy 
was only 8.47% for the three hours ahead forecasts. 

Summarizing, the main goal of the work was accomplished 
and now it is expected that this model will be improved in 
future works, by adding to it different approaches, such as 
the Artificial Neural Networks (ANN), which can possibly 
expand the forecast horizon of the model as well improve 
the reliability of the model’s forecasts. 
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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 

padrão dos resultados dos diferentes CPs analisados (três CPs por 
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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. 

0 10 20 30 40 50 60
0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

E
x
p

a
n

s
a

o
 R

e
s
u

lt
a

n
te

 (
%

)

Tempo de Exposiçao (dias)

  CR

  C1

  C2

  C3

  C4

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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