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1. Resumo 
Uma das características do concreto que mais afeta a durabilidade da estrutura é 

a permeabilidade, ou seja, a facilidade com que líquidos ou gases podem penetrar 

no concreto e se deslocar em seu interior. Para que essa permeabilidade seja 

controlada pode-se utilizar aditivos com funções cristalizantes que são capazes de 

selar fissuras de pequena espessura. Neste trabalho adicionou-se um aditivo 

cristalizante ao concreto para que fosse possível analisar as alterações na 

resistência à compressão e no coeficiente de difusão de íons cloretos para corpos 

de prova submetidos a dois tipos diferentes de cura. O traço utilizado para o 

concreto referência foi de 1:1,8:2,7:0,52, com fck de 40 MPa. O aditivo cristalizante 

foi adicionado na proporção de 0,8% sobre a massa de cimento. As comparações 

estão em andamento, no ensaio já realizado foi possível observar que o concreto 

referência e o com aditivo apresentaram baixa penetrabilidade de íons cloretos e foi 

possível obter uma diminuição na profundidade de penetração e no coeficiente de 

difusão de íons cloretos para o concreto com aditivo, principalmente nos submetidos 

a uma cura cíclica que possui um contato periódico com a água. 

2. Introdução 
Para as construções usuais a corrosão das armaduras é um dos fatores que 

ocorre com maior frequência, comprometendo a vida útil da estrutura. Uma das 

causas dessa degradação é a penetração de íons cloreto em elementos estruturais, 

podendo provocar a despassivação, corrosão e redução considerável da seção 

transversal das barras de aço (HELENE, 1993). 

Uma das maneiras de aumentar a durabilidade do concreto é limitar a entrada 

dos agentes agressivos, levando em consideração que esse desempenho depende 

diretamente da facilidade com que líquidos ou gases penetram no concreto 

(BILESKY, OURIVES e YOKOYAMA, 2009). 

3. Objetivos 
Comparação das propriedades entre o concreto referência e o concreto com 

aditivo cristalizante. 



4. Metodologia 
O traço utilizado para o concreto referência foi de 1:1,8:2,7:0,52, com fck de 40 

MPa. O aditivo cristalizante foi adicionado na proporção de 0,8% sobre a massa de 

cimento. 

Estão sendo analisados dois métodos de cura. O primeiro método consiste em 

uma cura longa de 60 dias, sendo 28 dias em câmara úmida, 2 dias em ambiente 

laboratorial e, após esse período, metade dos corpos de prova serão submetidos a 

uma cura cíclica que consiste em deixa-los submersos até a metade invertendo o 

topo com a base após 4 dias, durante 28 dias. A outra metade continuará em cura 

apenas no ambiente da câmara úmida, sendo que esse ensaio já foi realizado. O 

segundo método, que ainda está em andamento, consiste em uma cura de 28 dias 

em câmara úmida, com aplicação de carga para fissuração do corpo de prova e 14 

dias em cura cíclica para metade dos corpos de prova ou câmara úmida para o 

restante.  

O ensaio de resistência à compressão será realizado segundo a 

NBR 5739 (2007). A determinação do coeficiente de difusão de íons cloretos segue 

a norma ASTM C 1202 (2005) e a penetração dos íons cloretos será determinada 

pela norma NT BUILD 492 (1999). 

5. Desenvolvimento 
Visando uma maior durabilidade para a estrutura utilizou-se o aditivo cristalizante 

Penetron Admix® na produção do concreto. Esse aditivo é constituído por cimento 

Portland, areia de sílica fina tratada e compostos químicos ativos, que reagem com a 

umidade e com os produtos da hidratação do cimento formando uma estrutura 

cristalina insolúvel nos poros e capilares do concreto (PENETRON, 2017), gerando 

uma inibição da penetração de agentes agressivos. 

6. Resultados Preliminares 
A Tabela 1 apresenta os resultados para os corpos de prova submetidos ao 

primeiro método de cura, com 60 dias de cura.  



Tabela 1 - Resultados para o método de cura longa 

 
Fonte: Os autores, 2018. 

Comparando a carga passante encontrada com a ASTM C 1202 (2005) conclui-

se que o concreto possui baixa penetrabilidade de íons cloretos. A profundidade dos 

cloretos diminuiu em 13,6 % na cura mista e 5,4 % na cura normal. O coeficiente de 

difusão diminuiu em 14,9 % na cura mista e 5,7 % na cura normal. 
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Tipo	do	
Concreto

Compressão	
60	dias	[MPa]

Carga	Passante	
[Coulomb]

Profundidade	dos	
cloretos	[mm]

Coef.	De	difusão	
x10^-12	[m2/s]

Referência	
cura	mista 50,80 1098,70 5,15 4,36

Penetron	
cura	mista 52,87 1167,60 4,45 3,71

Referência	
cura	normal 51,14 1086,20 5,34 4,54

Penetron	
cura	normal 52,11 1203,55 5,06 4,28


