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1. RESUMO 

 

No contexto da engenharia civil o concreto é o material mais consumido, 

portanto o estudo para a melhoria deste é de fundamental importância para o 

avanço das construções. Dentro das características físico-químicas do concreto 

existe uma de grande importância, que é sua capacidade de absorver água (material 

higroscópico), seja pelas reações que ocorrem no cimento (fator água/aglomerante), 

pelos agregados, ou simplesmente pela percolação de água entre os espaços que 

se formam entre os materiais que constituem o concreto. Para algumas estruturas é 

de muita importância que a permeabilidade do concreto seja diminuída ou até 

mesmo cessada, pois a água infiltrada pode causar danos, perdas e a diminuição da 

vida útil da estrutura. Atualmente no mercado encontramos alguns materiais que 

garantem essa diminuição de permeabilidade no concreto como aditivos 

cristalizantes, adições minerais como o metacaulim e a sílica ativa, aditivos 

impermeabilizantes com diferentes formulações químicas, de maneira geral com 

ações hidrofugantes, que agem repelindo a água. O presente estudo analisou de 

forma comparativa as características apresentadas por concretos produzidos com 

estes variados produtos e para dois grupos de resistência de 20 e 30 MPa, levando 

em conta as principais características que são levadas em consideração no 

concreto: resistência à compressão, trabalhabilidade e capacidade de penetração de 

água através da absorção de água. Dentre os principais resultados podemos 

observar que para os traços produzido com menos quantidade de cimento todos os 

produtos utilizados reduziram significativamente a absorção de água, e para os 

traços com maior consumo as adições minerais não foram significativas e os 

hidrofugantes tiveram sua eficiência elevada. Para ambos os traços os hidrofugantes 

apresentaram queda de resistência, destacando a diminuição da densidade para um 

destes, isso devido a um aumento da trabalhabilidade o que visualmente também foi 

afetado pela incorporação de ar. Já o aditivo cristalizante e as adições obtiveram 

ganho de resistência para todos os tipos de composições. 

Palavras-chave: Concreto.Engenharia.Permeabilidade. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A posteriori sabe-se que a estrutura interna do concreto possui espaços 

vazios que se formam devido à diferença geométrica das partículas dos materiais 

utilizados e a fissurações causadas por outros fatores, “O aspecto da estrutura da 

pasta de cimento hidratado importante para a permeabilidade é a natureza do 

sistema de poros no interior da sua massa e também na região próxima da interface 

com o agregado.” (NEVILLE, 1997, p.482). Existe também uma afinidade da água 

com alguns materiais de construção como o concreto, isso devido a sua tensão 

superficial que é significativamente mais baixa que a do concreto resultando em 

baixos ângulos de contato. 

Partindo deste pensamento notamos que toda estrutura de concreto possui 

um nível de permeabilidade seja este alto ou baixo, pois sempre haverá espaços 

vazios em que haverá a percolação de fluidos nocivos a estrutura. Devemos também 

reforçar a ideia de que não somente a ocorrência de vazios devidos à estrutura do 

concreto pode ocasionar a infiltração de fluidos, mas também outros fatores como o 

transporte indevido do concreto no estado fresco, a sua má aplicação, o excesso ou 

falta de adensamento ou a má racionalização da composição da mistura, “(...) o 

concreto contém vazios devido a adensamento incompleto ou a água de exsudação 

aprisionada. Esses vazios podem ocupar entre menos de 1% e 10% do volume de 

concreto, este último número se refere a concretos com muitas falhas e resistência 

muito baixa.” (NEVILLE, 1997, p.483). 

De qualquer forma a ocorrência de vazios faz com que fluidos possam 

penetrar através do contato com o concreto endurecido bem como a penetração de 

cloretos causando grande influência negativa através de reações físico-químicas 

tanto no concreto (eflorescência de fluidos, aparecimento de fungos, reações álcali-

agregados, ataques por sulfatos ou carbonatação) como também nos materiais 

adjacentes a este como, por exemplo, o aço que está presente nas estruturas de 

concreto armado podendo ocorrer à oxidação da armadura. Estes fatores acarretam 

problemas técnicos e estruturais, diminuindo a vida útil e a qualidade dos materiais. 

Por outro lado, há também a preocupação no âmbito econômico e da 

eficiência em se obter resultados positivos na solução de problemas especialmente 

no mercado da construção civil em que há uma grande variedade de opções para a 

solução de um único problema. Faz-se então necessária a análise dos principais 
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pontos a serem levados em consideração na escolha de uma forma eficaz e 

econômica para a melhoria do concreto neste aspecto. 

A presente pesquisa pretende destacar o uso de aditivos e adições da forma 

como comercialmente e na prática os mesmos são utilizados visto que muitas vezes 

a forma de utilização acaba não sendo econômica e por vezes eficaz, sendo os 

traços estudados dois dos mais utilizados no dia a dia das construções, concretos 

com resistência à compressão de 20 e 30 MPa. Desta maneira podemos analisar 

também o comportamento das características do concreto com o uso de adições e 

aditivos em dois tipos que se diferem de concreto, um com baixo teor de cimento, e 

outro com um teor de cimento mais elevado o que pode afetar significativamente as 

características dos aditivos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar estatística e fisicamente o desempenho de diferentes traços de 

concreto com uso de aditivos impermeabilizantes, cristalizantes e adições minerais. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analise da resistência à compressão dos traços de concreto produzidos; 

b) Análise da capacidade de inibição da permeabilidade través da absorção de 

água em diferentes traços de concreto; 

c) Análise da trabalhabilidade dos traços de concreto estudados. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. MÉTODO DE DOSAGEM 

 

Para a presente pesquisa foi adotado o método de dosagem proposto pela 

ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), com alguns valores pré-

definidos. Esta metodologia é uma adaptação do método americano proposto pela 
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ACI (American Concrete Institute) para agregados brasileiros de acordo com as 

especificações das normas brasileiras. 

O fluxograma do procedimento racional para a determinação das proporções 

iniciais do traço é apresentado a seguir: 

Figura 1 – Fluxograma para cálculo dos traços. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2017. 

 

4.2. MÉTODOS DE ENSAIO 

 

O ensaio de compressão foi realizado nos parâmetros dispostos na NBR 

5739:2007 – Ensaio de compressão de corpo de prova cilíndrico. Foi utilizada para 

este processo uma prensa da marca Forney modelo F-25EX, devidamente calibrada. 

Para a obtenção da resistência em MPa utiliza-se o seguinte cálculo: 

𝜎 =
𝐹

𝐴
× 100 

Onde: 

σ = Tensão resistida na compressão, dada em MPa; 

F = Força resistida na compressão, dada em tonelada; 

A = Área da seção transversal do corpo de prova, dada em cm². 

 

Para a avaliação da trabalhabilidade dos traços no estado fresco foram 

utilizadas as regulamentações apresentadas na NBR NM 67 – 1998 – Ensaio de 

abatimento do concreto (Slump test). O processo descrito nesta norma consiste 

basicamente em adensar o concreto fresco em um molde com formato cônico e 

então retirar este molde para que se possa fazer a medição de quão trabalhável está 

o traço. Essa medida é dada como parâmetro em unidade de comprimento, para 

este trabalho foi utilizada em centímetros. 
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A base comparativa para caracterizar a capacidade de entrada de água nos 

corpos de prova foi a de secagem e imersão em água dos corpos de prova após o 

período de cura. 

A partir dessa análise a absorção de água pode ser calculada através da 

seguinte fórmula: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 =
𝑀𝑠𝑎𝑡 −𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎
× 100 

Onde: 

Msat  = Massa do corpo de prova saturado com superfície seca, dada em g; 

Mseca  = Massa do corpo de prova seco em estufa, dada em g; 

Absorção = Absorção de água, dada em porcentagem. 

 

5. DESENVOLVMENTO 

 

Seguindo a metodologia foi possível obter os traços de concreto de modo 

prático e eficiente, obtendo como parâmetros para os traços C20 um teor de 

argamassa no traço de 54%, sendo utilizados como agregados miúdos areia natural 

e areia lavada; e agregados graúdos de pedra britada de basalto com dimensões 

máximas de mm e mm. Foi utilizado também 0,8% de aditivo plastificante em relação 

à massa de cimento para reduzir o consumo de água, e o fator a/c de 0,7 para um 

consumo de 200l de água por m³. Para os traços com o uso de aditivos e adições 

especiais foram utilizados os mesmos parâmetros que a referência sendo adicional a 

proporção específica de cada aditivo e adição segundo as recomendações para 

impermeabilização, todas apresentadas como uma porcentagem em relação à 

massa de cimento: 8% de adição de metacaulim, 6% de adição de sílica ativa, 1% 

de aditivo cristalizante, 1% de aditivo hidrofugante a base de estearatos e resinas 

naturais de pinus elliotti e araucária angustifólia (Hidrofugante 1) e aditivo 

hidrofugante a base de silicatos (Hidrofugante 2). 

Para todos os traços de concreto C30 também foram considerados 

parâmetros padrões, como o teor de argamassa de 52%; proporção de agregados, 

consumo de aditivo plastificante e consumo de água iguais ao C20 porém com  fator 

a/c de 0,6.  Para os traços com adições e aditivos impermeabilizantes foram 

consideradas as dosagens equivalentes utilizadas nos traços C20 visto que são 
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porcentagens aplicadas em relação à massa de cimento, portanto se equivale ao ser 

aplicado a massa utilizada nos traços com maior consumo.  

Os traços determinados foram desenvolvidos em laboratório, a uma 

temperatura controlada com variação de 23⁰ C à 26⁰ C. Foi utilizada uma betoneira 

com capacidade volumétrica de 50 L, porém para melhor homogeneização foi fixado 

o volume de 25 L para a produção dos traços. 

Para a comparação das resistências dos diferentes traços desenvolvidos 

foram utilizados corpos de prova cilíndricos com dimensões de 10 cm de diâmetro 

por 20 cm de altura, ensaiados com 28 dias, em que foram mantidos em processo 

de hidratação (“cura”) em câmara úmida devidamente controlada. 

Foi utilizado como parâmetro o intervalo para medida do “Slump” de 8 cm à 

12 cm (10 cm +- 2 cm), e também é apresentado o ajuste de água realizado durante 

o processo de produção, em comparação com a quantidade de água calculada 

inicialmente. 

Para o ensaio comparativo de absorção de água foram moldados três corpos 

de prova para cada traço nas dimensões de 10 cm de diâmetro e 20 cm de altura, 

curados em câmara úmida devidamente controlada durante 30 dias, posteriormente 

foram secos em estufa durante 72 horas a uma temperatura de (105±5)°C e 

colocados em imersão em água em temperatura de (23±2)°C durante 72 horas. 

Após esse período submerso as superfícies dos corpos de prova foram secas com 

pano absorvente e foi aferida a massa saturada de cada um.  

6. RESULTADOS 

 

Tabela 1 – Resultados dos ensaios de trabalhabilidade para os traços produzidos. 

 

TRAÇOS C20 TRAÇOS C30 

 

Slump 
(cm) 

Ajuste de água (mL) 
Slump 
(cm) 

Ajuste de água (mL) 

REFERÊNCIA 11 -200 9 0 

METACAULIM 10 -200 8 0 

SÍLICA ATIVA 9 -280 8 .+300 

CRISTALIZANTE 9 -200 9 .+200 

HIDROFUGANTE 1 14 -450 8 -250 

HIDROFUGANTE 2 11 -270 10 0 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 
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Tabela 2 – Resultados dos ensaios de resistência à compressão. 

 
 

C20 C30 

TRAÇO 
IDADE 
(dias) 

σ CP 1 
(MPa) 

σ CP 2 
(MPa) 

σ CP 1 
(MPa) 

σ CP 2 
(MPa) 

REFERÊNCIA 
7 28,34 27,21 35,10 34,30 

28 32,44 31,26 38,71 41,23 

METACAULIM 
7 28,44 28,13 35,83 37,19 

28 37,45 38,59 44,81 43,75 

SÍLICA ATIVA 
7 29,48 30,94 31,84 31,18 

28 38,57 40,45 40,01 41,80 

CRISTALIZANTE 
7 32,34 32,12 38,48 36,58 

28 35,55 37,40 44,26 45,63 

HIDROF. 1 
7 18,59 18,09 30,99 32,15 

28 22,89 24,42 36,41 35,32 

HIDROF. 2 
7 27,81 26,38 33,56 33,59 

28 35,27 33,98 39,89 38,35 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 

 

Tabela 3 – Resultados dos ensaios de absorção de água para os traços produzidos. 

ABSORÇÃO DE ÁGUA MÉDIA - C20 

TEMPO 
SUBMERSO 

REFERÊNCIA METACAULIM 
SÍLICA 
ATIVA 

CRISTALIZANTE 
HIDROF. 

1 
HIDROF. 

2 

24h 6,53% 6,53% 6,50% 5,82% 6,02% 6,12% 

48h 6,59% 6,58% 6,57% 5,87% 6,11% 6,16% 

72h 6,64% 6,61% 6,60% 5,89% 6,14% 6,18% 

ABSORÇÃO DE ÁGUA MÉDIA - C30 

TEMPO 
SUBMERSO 

REFERÊNCIA METACAULIM 
SÍLICA 
ATIVA 

CRISTALIZANTE 
HIDROF. 

1 
HIDROF. 

2 

24h 6,31% 6,52% 6,79% 6,30% 6,02% 6,24% 

48h 6,35% 6,56% 6,85% 6,32% 6,05% 6,27% 

72h 6,38% 6,58% 6,87% 6,34% 6,09% 6,33% 

Fonte: Acervo do autor, 2017. 
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Figura 2 – Gráfico comparativo traços C20 (Absorção x Tempo submerso em água). 

 
Fonte: Acervo do autor, 2017. 

 
 

Figura 2 – Gráfico comparativo traços C30 (Absorção x Tempo submerso em água). 

 
Fonte: Acervo do autor, 2017. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando os resultados obtidos podemos observar que as adições minerais 

garantem um ganho de resistência significativo e superior aos outros traços 

estudados, isto porque por apresentarem menor dimensão das partículas garantem 

um número menor de microfissuras e vazios o que agrega um melhor 

empacotamento e consequentemente uma maior resistência à compressão. O 
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aditivo cristalizante foi o que apresentou também um ganho significativo, tanto que 

para o traço C30 foi ainda maior que o ganho de resistência das adições minerais, 

pois suas propriedades tem a capacidade de cristalizar pequenas fissuras, 

diminuindo assim os vazios e aumentando a resistência à compressão, e como 

reagem com a pasta de cimento, para um consumo de aglomerante maior pode 

realizar melhor esta característica. No caso dos aditivos impermeabilizantes o ganho 

de resistência foi menor ou como no caso do traço C20 para o hidrofugante 1 houve 

uma perda significativa de resistência. 

Na análise seguinte, da trabalhabilidade, podemos destacar a ação do aditivo 

hidrofugante 1 à base estearatos e resinas naturais de pinus elliotti e araucária 

angustifólia que apresentou um ganho excessivo nesta característica. Este aditivo 

apresentou para o traço C20 uma trabalhabilidade alta mesmo após um grande corte 

de água, o que foi corrigido para o traço C30, com um resultado mais próximo do 

padrão. Isto tornou o concreto mais trabalhável, porém houve uma queda 

significativa da resistência, atingindo as menores marcas.  

O principal comparativo, da absorção de água demonstrou alguns pontos 

relevantes. Para os traços C20 todas as adições e aditivos absorveram menos água 

que o traço referência, mostrando eficiência dos compostos utilizados. Já nos traços 

C30 as adições minerais não apresentaram boa eficiência, absorvendo mais água 

do que a referência. Se levarmos em consideração a menor dimensão das adições 

minerais como fator que aumenta a absorção devido a maior superfície de contato, 

este resultado se mostra conveniente, visto que nos traços C30 a quantidade desses 

compostos é maior. De modo geral tanto os aditivos hidrofugantes quanto o 

cristalizante mostraram maior capacidade de proteção quanto à infiltração de água, 

destacando o ganho dos hidrofugantes para um consumo maior de cimento. 

Também se pode concluir que ao utilizar adições minerais deve-se estudar muito 

bem suas propriedades, pois se bem utilizadas podem trazer grandes benefícios as 

características do concreto, e com um custo menor que os aditivos, dependendo da 

região e situação. Outra consideração significativa é o tempo de imersão em água, 

que poderia ser analisado também como parâmetro avaliativo em longo prazo. 

A permeabilidade em estruturas de concreto deve ser considerada em todas 

as fases desde o projeto até a execução e manutenção, através de uma análise de 

cada caso em específico, visto que não só as situações são diferentes como 

também o preço dos produtos em cada região. A utilização de meios direcionados a 
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melhoria da durabilidade do concreto são indispensáveis, tanto quanto a 

preocupação em se obter um bom desempenho na resistência à compressão, pois é 

evidente que o custo em obras de construção civil devido a reparos em estruturas 

não duráveis de concreto é demasiadamente elevado. 
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