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RESUMO 
 

O concreto sem adição apresenta baixa resistência, ocasionando efeitos deletérios 

como as fissuras por retração, as quais têm uma participação importante porque se 

constituem veículo condutor de vários agentes agressivos. Nas últimas décadas, os 

grandes avanços na tecnologia do concreto proporcionaram o surgimento dos 

concretos de alto desempenho, cujas características principais são a elevada 

resistência mecânica e maior durabilidade, obtidas com a utilização de baixas 

relações água/aglomerante. As adições minerais, quando incorporadas ao concreto, 

desempenham um papel fundamental sobre os mecanismos que atuam na 

microestrutura dos poros, propiciando o bloqueio e a obstrução dos vazios capilares 

pela atuação da finura dos grãos, caracterizando, assim, o seu efeito físico e, pela 

ação química, promovendo o refinamento dos poros e dos grãos, caracterizando seu 

efeito pozolânico. Numa ação conjunta, esses dois efeitos proporcionam um 

aumento da resistência à compressão pela densificação da matriz da pasta de 

cimento e pela diminuição da zona de transição. Os aditivos superplastificantes têm 

como finalidade modificar as propriedades do concreto no estado fresco e, como 

consequência de sua atuação na trabalhabilidade, influenciar as propriedades do 

concreto endurecido, promovendo o aumento da resistência à compressão, o 

controle de velocidade de endurecimento, o aumento da trabalhabilidade e da 

durabilidade. Assim, o presente trabalho teve como objetivo determinar alguns 

parâmetros de medida para a verificação do comportamento de alguns tipos de 

agregados para o concreto de alto desempenho no estado fresco e no estado 

endurecido, evitando o fenômeno retração. 

 

Palavra chave: concreto de alto desempenho, retração do concreto, sílica ativa, 

aditivo superplastificante. 
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ABSTRACT 
 

The additive-free concrete has low strength, leading to deletery effects such as 

shrinkage cracks, which may allow the leakage of aggressive agents. Over the last 

decades, the remarkable advances in concrete technology allowed the development 

of high-performance concrete, which has high strength and durability achieved by the 

use of low water/binder ratios. Mineral fillers incorporated into the concrete play a 

crucial role in the mechanisms that act on pores microstructure, characterizing its 

physical effects, and along with chemical reaction, reduce pores and grains to 

determine its pozzolanic effect. Together, these two effects increase the compression 

strength by turning the cement paste matrix dense as well as by reducing the 

transition zone. The superplasticizers are added to change the concrete properties in 

the fresh state and, as a consequence of its effects on concrete workability, to 

promote an increase in compression strength of set concrete, a well controlled 

hardening speed, longer workability and durability. Therefore, the current study 

aimed to determine some measuring parameters to verify the effects of some types 

of aggregates for high-performance concretes in both fresh and hardened states to 

avoid the shrinkage phenomenon. 

Keyword: high performance concrete, shrinkage of concrete, silica fume, 

superplasticizer. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

Define-se o concreto de alto desempenho (CAD) como um concreto que 

atenda uma combinação especial entre desempenho e requisitos de 

uniformidade que não pode ser atingida sempre rotineiramente com o uso de 

componentes convencionais e práticas normais de mistura, lançamento e cura 

(ISHIKAWA, 2010). 

Segundo Ishikawa (2010), o concreto é um material complexo e ao 

mesmo tempo, versátil, pois podemos obter resistências mecânicas 

necessárias para atender os diversos projetos estruturais. A complexidade está 

em se utilizar variados tipos e classes de cimento Portland além da diversidade 

de tipos de agregados disponíveis na produção de concreto.  

De acordo com Piovezam; Meleiro e Isa (2008), o surgimento do CAD só 

foi possível graças à evolução do conhecimento da microestrutura das fases 

deste material, do aparecimento de novos constituintes específicos, sílica ativa 

e dos aditivos superplastificantes de última geração com base em uma cadeia 

de éter carboxílico modificado. 

Mesmo no estado endurecido, a secagem do concreto é sempre 

acompanhada por uma retração significativa, pois o concreto continua a perder 

água para o ambiente. Durante a secagem, ocorre a diminuição do volume 

aparente do concreto. Essa diminuição é denominada como sendo a retração 

por secagem ou também conhecida como retração hidráulica, comumente 

chamada de retração última, pois, entre os processos de retração ao qual o 

concreto é submetido, ela é a parcela última a ser considerada (ANAPRE, 

2009). 

Com a perda de água do concreto para o ambiente, em situações onde a 

umidade relativa do ar é inferior a 100%, inicia-se o processo de perda da água 

livre, que está retida nas grandes cavidades. A água livre é assim chamada, 

pois não está presa à estrutura dos produtos hidratados por ligações físico-

química fortes (AÏTCIN, 2000). 

A tecnologia na produção dos aditivos e adições tem acompanhando o 

crescimento da construção civil, principalmente no que tange às diferentes 

características e necessidades de cada obra. Por isso, o estudo do aditivo 
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superplastificante e da adição de sílica é importante à medida que através 

deles, é possível trabalhar diferentemente o CAD para diversas situações. 

A sílica ativa é um resíduo derivado da produção de silício ou ferro 

silícico. O aproveitamento deste resíduo foi possível com o advento dos 

aditivos superplastificantes ou super-redutores de água e assim foi possível a 

produção de concreto de alta resistência (CAR) e também de CAD (ISHIKAWA, 

2010). 

Os aditivos variam muito sua composição, desde tensoativos e sais 

solúveis até polímeros minerais insolúveis. São geralmente usados no concreto 

para melhorar a trabalhabilidade, acelerar ou retardar o tempo de pega, 

controlar o desenvolvimento da resistência e intensificar a resistência à ação de 

congelamento, fissuração térmica, expansão álcali-agregado, ataque por 

sulfato e corrosão da armadura (METHA; MONTEIRO, 2008). 

O emprego do aditivo superplastificante e da sílica no concreto tem 

como finalidade reduzir a quantidade de cimento na mistura, mantendo a 

consistência e a resistência à compressão com o objetivo de reduzir custos e 

principalmente reduzir a retração, fluência e tensões térmicas (HARTMANN; 

HELENE, 2003). 

 

1.1  OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo geral 

 

Analisar a contribuição da adição de sílica ativa e do aditivo 

superplastificante na prevenção da manifestação deletéria da retração do 

concreto de alto desempenho. 

 

1.1.2  Objetivos específicos 

 

Analisar a retração do concreto e os fatores que influenciam diretamente 

na retração por secagem do concreto de alto desempenho. 

Analisar as propriedades e a potencialidade do aditivo superplastificante 

e da adição de sílica. 
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Analisar os efeitos da sílica ativa e dos superplastificantes na 

microestrutura e nas propriedades do concreto. 

 

1.2  JUSTIFICATIVA 

 

O concreto é um dos mais acessíveis materiais de construção do 

mundo. Diversas tecnologias vêm sendo desenvolvidas com o intuito de se 

produzirem concretos de alta resistência associada à durabilidade, 

característica mais valorizada entre os construtores.  

A cura eficaz do concreto é um dos fatores responsáveis por garantir a 

resistência e a durabilidade da estrutura, caso esta seja ineficiente, pode gerar 

patologias na superfície, essas fissurações são ocasionadas pela retração 

(BAUER, 2001). 

Sabe se que a retração do concreto aumenta com o aumento do 

conteúdo da pasta na mistura (UYGUNOĞLU; TOPÇU, 2010).  

Em concretos de alto desempenho, o qual contém materiais de alta 

qualidade, as trincas são a maior preocupação para os fabricantes porque 

materiais agressivos podem penetrar facilmente e começar a destruir o 

concreto e também corroer os reforços. Algumas dessas trincas estão 

relacionadas à retração autógena e por secagem. Deste modo, para melhorar a 

durabilidade do concreto de alta resistência, a sua retração autógena e por 

secagem deveria ser mais pesquisados estudos quanto à sua composição de 

mistura são necessários para reduzir o problema (MAZLOOM; 

RAMEZANIANPOUR; BROOKS, 2004). 

O reconhecimento de que as propriedades do concreto, tanto no estado 

fresco, como no endurecido, podem ser modificadas com a adição de 

determinados materiais, as misturas de concreto tem sido responsáveis pelo 

grande aumento da indústria de aditivos e adições.  

Durante os últimos 50 anos tem se obtido grandes avanços na 

tecnologia do concreto, face aos conhecimentos adquiridos pelos estudos de 

sua estrutura interna e ao uso de novos materiais, tais como os 

superplastificantes e as adições, principalmente a sílica ativa (AÏTCIN; 

NEVILLE, 1995). 
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Vários tipos de subprodutos industriais têm sido gerados. Com a 

crescente consciência ambiental e seus efeitos perigosos potenciais, a 

utilização de subprodutos industriais tem se tornado uma alternativa atraente à 

disposição. Um dos subprodutos gerados é a sílica ativa, que é o resultado do 

processo de fundição na indústria de silício e ferro-silício. A sílica ativa é muito 

eficaz na concepção e desenvolvimento do concreto de alto desempenho 

SIDDIQUE (2011). Superplastificantes são usados nesses concretos para 

facilitar a manipulação do material e proporcionar aos cimentos baixa 

porosidade e permeabilidade (MAZLOOM; RAMEZANIANPOUR; BROOKS 

(2004). 

 

1.3  METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi elaborado através de uma pesquisa bibliográfica, 

versando sobre a influência da adição de sílica e do aditivo superplastificante 

para a retração do concreto, suas características físico-químicas. 

 

1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho apresenta-se estruturado em cinco seções.  

 

Na seção 1 – Introdução apresenta a justificativa da escolha do tema, 

bem como a abordagem proposta e define os objetivos desta pesquisa. 

Na seção 2 – Revisão da bibliografia utilizada será apresentada sobre o 

tema retração no concreto, iniciando-se com o histórico, definições, aplicações, 

com o propósito de definir e distinguir os diversos tipos de retração que 

ocorrem no concreto e os fatores que influenciam diretamente na retração por 

secagem. 

Na seção 3 – Compreenderá o estudo sobre os fatores que influenciam 

diretamente na retração por secagem do concreto de alto desempenho e os 

efeitos da adição de sílica ativa e do aditivo superplastificante na microestrutura 

e propriedades do concreto. 

Na seção 4 – É apresentada a análise da retração por secagem do 

concreto de alto desempenho adicionado de superplastificantes e de sílica 
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ativa, com a descrição da metodologia empregada para a determinação e 

caracterização de algumas propriedades físicas dos materiais empregados, 

assim como no concreto em seu estado fresco e endurecido e descreve-se o 

estudo da retração por secagem. 

Na seção 5 – Encontram-se as conclusões gerais do trabalho, salientada 

a contribuição da utilização do aditivo superplastificante e da adição de sílica 

ativa relacionadas ao tema retração do concreto, naquele de alto desempenho, 

assim como sugestões futuras para pesquisas. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O concreto possui a mais complexa microestrutura de todos os materiais 

estruturais. É um material composto que consiste essencialmente de um meio 

contínuo de aglomerante, dentro do qual são mergulhadas partículas ou 

fragmentos de agregados (METHA; MONTEIRO, 2008). 

É importante salientar que a indústria da construção civil nunca se 

interessou muito pelas pesquisas por julgar o concreto um material tradicional 

que requer pouco desenvolvimento tecnológico. Entretanto, este conceito tem 

se modificado totalmente nos últimos anos por vários motivos, dentre eles, o 

emprego mais difundido de CAD, o qual requer maiores cuidados tecnológicos, 

e a recuperação de estruturas antigas (MONTEIRO, 1993). 

Para se obterem características essenciais para o concreto, como a 

facilidade de manuseio quando fresco, boa resistência mecânica, durabilidade 

e impermeabilidade quando endurecido, é preciso conhecer os principais 

fatores que influenciam sua qualidade (ALMEIDA, 2002): 

a) qualidade dos materiais; 

b) proporcionamento adequado; 

c) manipulação adequada; 

d) cura cuidadosa. 

O CAD é calculado para se obter elevada resistência e durabilidade. 

Com a utilização de adições e aditivos especiais, sua porosidade e 

permeabilidade são reduzidas, tornando as estruturas elaboradas com este tipo 

de concreto, mais resistentes ao ataque de agentes agressivos. Este tipo de 

concreto apresenta resistências superiores a 40 MPa, o que é de importância 

para estruturas que necessitam ser compostas por agregados de menor 

dimensão (REIS, 2012). 

Na construção civil, o CAD tem sido aplicado em edifícios de grande 

altura, plataformas submarinas, pontes, viadutos, pavimentos de rodovias e 

pisos industriais. Seu uso, principalmente em edifícios altos, proporciona 

estruturas mais esbeltas, redução significativa nas seções dos pilares com o 

aumento da área útil dos pavimentos, diminuição do próprio peso da estrutura 

e, consequentemente, na carga das fundações, bem como o aumento da 

velocidade de execução e redução na utilização de sistemas de formas. Além 
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disso, apresenta elevado potencial ecológico devido à incorporação de vários 

resíduos industriais, como a sílica ativa e/ou outras adições (MENDES, 2002). 

O concreto está sujeito tanto a condições de secagem ambiental como a 

carregamentos constantes, as quais refletem em variações dimensionais, que 

estão ligadas a remoção da água absorvida da pasta de cimento. Este 

fenômeno pode ocorrer imediatamente no ato da concretagem (METHA; 

MONTEIRO, 2008). 

O fenômeno da retração pode ser dividido em duas categorias: a 

retração do concreto fresco que é subdividida em retração plástica e a retração 

do concreto endurecido que é subdividida em retração autógena, retração por 

secagem ou hidráulica, retração térmica e retração por carbonatação. 

Os aditivos são produtos químicos adicionados ao concreto para 

melhorar algumas de suas propriedades. Seu emprego remonta à antiguidade: 

os romanos já utilizavam em suas obras determinadas substâncias (sangue, 

clara de ovos, álcalis, dentre outros) que funcionavam como aditivos. No Brasil, 

em algumas obras históricas, como pontes e igrejas, verifica-se o emprego de 

óleo de baleia na argamassa de assentamento das pedras. Atualmente, em 

países desenvolvidos, cerca de 80% do concreto utilizado são aditivados 

(BAUMGART, 2011). 

É prudente salientar que os aditivos não conseguem transformar um 

concreto mal dosado e mal manuseado num concreto bom. Eles apenas 

transformam um concreto bom num concreto ainda melhor (BAUMGART, 

2003). É fundamental, para o sucesso da utilização, um estudo prévio da 

disponibilidade de aditivos, o conhecimento de suas propriedades e restrições, 

para a perfeita indicação que deve ser específica para cada tipo de 

necessidade da obra. 

Atualmente, a tecnologia dos aditivos tem sofrido um grande 

desenvolvimento, acompanhando o movimento intenso e crescente da 

construção civil. Vários laboratórios estão fabricando aditivos para as mais 

diversas finalidades, permitindo soluções inovadoras, práticas e econômicas 

(METHA, 2008). 

Como citado anteriormente, os aditivos, que não estavam presentes nas 

primeiras etapas do desenvolvimento do concreto, atualmente são de 

importância para sua composição. Há quem diga que eles são o quarto 
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elemento da família composta por cimento, água e agregados e que sua 

utilização é diretamente proporcional à necessidade de se obter concretos com 

características especiais. 

Como exemplo, podemos dizer que sua aplicação pode melhorar a 

qualidade do concreto nos seguintes aspectos:       

a) trabalhabilidade; 

b) resistência; 

c) compacidade; 

d) durabilidade; 

e) bombeamento; 

f) fluidez (auto adensável). 

E pode diminuir sua: 

a) permeabilidade; 

b) retração; 

c) calor de hidratação; 

d) tempo de pega (retardar ou acelerar); 

e) absorção de água. 

Sua utilização, porém, requer determinados cuidados. Além do prazo de 

validade e demais precauções que se devem ter com a conservação dos 

aditivos, é importante estar devidamente informado sobre o momento certo da 

aplicação, a forma de se colocar o produto e a dose exata (BRASIL, 2011). 

A NBR-11768 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

1994) classifica os aditivos com base nos seus efeitos, o que, apesar do menor 

rigor científico se comparado com a classificação fundada nas ações químicas 

ou físico químicas, é de maior interesse prático (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Classificação dos aditivos para concreto. (continua) 

TIPO FINALIDADE 

P Plastificante ou redutor de água (mínimo 6% de redução) 

A Acelerador do tempo de pega 

R Retardador do tempo de pega 

PR Plastificante e retardador do tempo de pega 

PA Plastificante e acelerador do tempo de pega 
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Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1994) 

 

2.1  RETRAÇÃO DO CONCRETO 

 

Segundo Meira (2009), o fenômeno chamado retração, por ser uma 

propriedade complexa e com diversos fatores influentes, é pouco estudado 

pelo meio técnico. 

Antes da pega inicial, o concreto pode estar sujeito tanto a variações de 

umidade ambiental como a carregamentos constantes (METHA; MONTEIRO, 

2008). Essas condições podem refletir em deformações que estão diretamente 

ligadas à remoção da água fisicamente aderida ao Silicato de Cálcio Hidratado 

(CSH), ou seja, a chamada água absorvida da pasta de cimento. De forma 

geral, a retração se processa quando a umidade ambiental apresenta-se 

abaixo da saturação (SIMPLÍCIO, 2012). 

O fenômeno da retração pode ser dividido em duas categorias: a 

retração do concreto fresco e a retração do concreto endurecido. 

No concreto fresco, a perda de água ocorre por exsudação, evaporação, 

percolação por juntas de moldes, absorção de água pelas fôrmas ou por 

alguma superfície de contato com a peça concretada, que originam a chamada 

retração plástica (HELENE; ANDRADE, 2007). São aquelas que aparecem 

logo após o adensamento e acabamento da superfície horizontal do concreto 

de acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) (BRASIL, 

1994). As condições ambientais, tais como altas temperaturas, efeitos solares, 

velocidade do vento e baixa umidade relativa do ar influenciam no 

aparecimento de fissuras por retração plástica, que podem ser eliminadas com 

medidas preventivas que inibam a migração da água para a superfície da 

estrutura, tais como fôrma ou atmosfera, quando o concreto ainda estiver 

fresco (TAVARES, 2008). 

No concreto endurecido, a perda de água ocorre quando este é exposto 

em ambiente com umidade relativa inferior a 100%, ocorrendo então a 

IAR Incorporador de ar 

SP Superplastificante (mínimo de 12% de redução de água) 

SPR Superplastificante retardador 

SPA 

 

Superplastificante acelerador 
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chamada retração hidráulica ou por secagem. A perda de água capilar é 

considerada a principal causa da retração por secagem. Segundo o 

DENATRAN (BRASIL, 1994), essas fissuras caracterizam-se principalmente 

por seccionarem inteiramente a secção transversal da peça, e estão 

principalmente correlacionadas à realização inadequada da cura do concreto. 

 

Desenho 1 - Fissurações típicas de retração, em uma estrutura de concreto 

hipotética.  

 

Fonte: METHA; MONTEIRO (2008, p.389). 

 

Contudo, do ponto de vista prático, a retração do concreto endurecido 

pode ocorrer de acordo com quatro mecanismos principais: 

a) Retação autógena: este tipo de retração também é conhecido como 

retração por hidratação e retração química, sendo também chamado de 

auto-secagem ou auto-dessecamento. Esta, que dificilmente ocorre em 

concretos convencionais, pode ser definida como redução macroscópica 
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dos materiais cimentícios após o início da pega, em condições de 

isolamento específicas, sem que ocorra mudança de volume devido a 

perda ou variação da temperatura ou aplicação de forças externas; 

b) Retração hidráulica ou de secagem: é um fenômeno natural e inevitável 

em ambientes cuja umidade está abaixo da condição de saturação, 

ocorrendo a perda de água e gerando tensões capilares importantes nos 

poros remanescentes do concreto (pasta) que ainda possuem água. 

Será dada maior ênfase ao fenômeno da retração por secagem, foco 

principal deste estudo; 

c) Retração térmica: é uma deformação devida à contração térmica que 

ocorre quando o concreto quente é resfriado à temperatura ambiente. 

Ocorre geralmente em elementos com grande volume de concreto. Ela 

tem origem pós ocorrência do pico de evolução da temperatura por 

acúmulo de calor de hidratação e ao sofrer aquecimento por uma fonte 

de calor externa (BALTHAR, 2004). Esse tipo de retração se desenvolve 

após o CAD sofrer a retração plástica e autógena, antes de ser 

submetido à retração por secagem; 

d) Retração por carbonatação: É causada pela reação da pasta de cimento 

hidratada com o dióxido de carbono no ar na presença de umidade. 

Segundo Neville (1982) apud Tavares (2008, p.60), a retração por 

carbonatação é causada pela dissolução de cristais de Ca(OH)2 que se 

encontram sob tensão de compressão resultante da retração hidráulica, 

e pela deposição do CaCO3 em espaços não sujeitos a tensão; a 

compressibilidade da pasta de cimento é, assim, aumentada 

temporariamente. 

Segundo Isaia (1995) apud Meira (2009, p.46), que estudou os efeitos 

da retração total em concretos com elevados teores de pozolanas, a influência 

das mesmas na retração dos CAD depende da quantidade de água adicionada, 

do nível de resistência, assim como o tipo e teor de pozolanas. As baixas 

relações a/ag dos CAD aliadas ao teor de finos presentes levam a uma 

retração autógena elevada, tanto maior quanto menor a relação a/ag, 

entretanto, a retração por secagem é reduzida devido à baixa quantidade de 

água na mistura. Deste modo, a retração total será maior ou menor conforme o 

teor de pozolana, dimensões da peça e condições de cura. 
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Sob uma perspectiva ampla, três são os fatores que combinados levam 

o concreto a retrair: a geometria da estrutura, o traço do concreto e as 

condições climáticas. 

 

2.1.1  Fatores Intervenientes 

 

Muitos são os fatores que podem interferir na retração do concreto: a 

geometria da estrutura, o traço do concreto e as condições climáticas, dentre 

outros. 

 

2.1.1.1  Geometria da estrutura 

 

Nas peças com elevada relação entre a superfície exposta e o volume 

total da peça, tais como pisos, pavimentos e lajes de concreto, a perda de água 

para o ambiente se dá de maneira muito rápida. As dimensões das peças cada 

dia maiores e a execução de peças cada vez mais esbeltas tornam o concreto 

extremamente suscetível aos efeitos da retração. 

 

Desenho 2 - Influência da geometria da peça na retração por secagem, onde 

h0 é a espessura fictícia. 

 

Fonte: MEHTA; MONTEIRO (2008, p.107). Trocar foto 
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2.1.1.2  Traço do concreto 

 

Diversos fatores relacionados aos materiais que compõem o concreto e 

suas combinações podem influenciar a retração do concreto, principalmente a 

retração por secagem. O tipo, a granulometria e a dimensão máxima do 

agregado, a relação água-cimento, a quantidade de água de amassamento e o 

emprego de adições minerais e aditivos químicos são variáveis importantes 

que afetam fortemente a retração do concreto. 

 

Desenho 3 - Influência do tipo de agregado na retração por secagem. 

 

Fonte: MEHTA; MONTEIRO (2008, p.103). 

 

A literatura e a prática do dia-a-dia apontam que agregados com maior 

módulo de deformação conduzem a um menor grau de retração. Deve-se 

empregar a menor quantidade de água de amassamento possível, assim como 

deve-se evitar agregados com excesso de material pulverulento e argila. A 

distribuição granulométrica contínua reduz a retração do concreto quando 

comparada com uma combinação de agregados miúdos e graúdos 

inadequada. 
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Desenho 4 - Teor de cimento influenciando a retração.  

 

Fonte: MEHTA; MONTEIRO (2008, p.104). 

 

2.1.1.3  Condições climáticas 

 

A retração do concreto está intimamente relacionada à perda de água 

para o ambiente, pois o concreto perde umidade lentamente, mas absorve 

rapidamente a umidade do ambiente. 

Os principais fatores climáticos que sequestram a água do concreto são 

a alta temperatura, a baixa umidade relativa do ar e a velocidade do vento que 

incide sobre a peça recém concretada.  

Segundo a Portland Cement Association (1995), uma condição climática 

com temperatura do ar em 25ºC, umidade relativa do ar de 40%, temperatura 

do concreto de 30ºC e velocidade de vento de 15 km/h é suficiente para se 

atingir um nível de evaporação de 1litro/m²/hora, capaz de provocar importante 

grau de retração plástica. 
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Desenho 5 - Umidade relativa do ar como fator influente na retração por 

secagem. 

 

Fonte: MEHTA; MONTEIRO (2008, p.106). 

 

2.2  RETRAÇÃO DO CONCRETO POR SECAGEM 

 

Retração por secagem, ou hidráulica, é a propriedade que consiste na 

tensão e contração irreversível decorrente da variação de umidade das pastas 

de cimento, argamassa ou concreto, assim como em outros materiais cuja 

estrutura interna seja de natureza porosa (EQUIPE DE FURNAS, 1997). Os 

poros do concreto possuem dimensões entre 1 µm e 10-3 µm e, quando estão 

vazios, as tensões capilares aumentam consideravelmente, causando a 

compressão do esqueleto sólido (ACKER; ULM 2001 apud SENISSE, 2010, 

p.51). Segundo Bissonete; Pierre e Pigeons (1999) apud Senisse (2010, p.46), 

este fenômeno pode ser considerado o maior responsável pela deterioração 

das estruturas de concreto. 

No Brasil, não existe normalização específica de ensaio para a 

determinação da retração por secagem em argamassas ou concretos. A norma 
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ASTM C 490/97, seria a mais abrangente e detalhada para determinar esta 

prática (MELO NETO; CINCOTTO e REPETTE, 2002). 

A retração se inicia na superfície do concreto e progride com certa 

rapidez através do mesmo, dependendo da umidade relativa do ar e do 

tamanho dos capilares. Em concretos comuns a secagem é rápida, pois a rede 

de poros capilares é bem ligada e contêm maior espessura de capilares. Ao 

contrário do que acontece em CAD, cuja secagem é lenta, pois os poros 

capilares são de menor espessura e se desligam rapidamente (AÏTICIN, 1997). 

A retração por secagem e a retração autógena assemelham-se, uma vez 

que ambas estão associadas à diminuição de umidade relativa interna do 

material. A diferença entre os dois fenômenos acontece na origem desta 

diminuição; na auto-dessecação, ocorre devido ao consumo de água 

evaporável pelas reações químicas de hidratação, enquanto, na secagem, 

acontece pela evaporação da água dos poros devido à diferença existente 

entre a umidade relativa interna (URI) e a umidade relativa do ambiente externo 

(URE) (HOLT, 2001; BALTHAR, 2004; SILVA, 2007 apud SENISSE, 2010, 

p.45). 

A retração antes da pega inicial pode enfraquecer a zona de transição 

entre os agregados e a pasta, portanto as trincas formadas a partir da retração 

por secagem podem aumentar no futuro. Outro ponto é a pega inicial e a 

criação da estrutura interna do concreto, neste momento, a capacidade de 

deformação por tensão do concreto é muito baixa e, deste modo, muito 

susceptível às fissuras causadas pela retração por secagem (MAZLOOM; 

RAMEZANIANPOUR; BROOKS, 2004). 

No fenômeno de retração por secagem segundo Metha e Monteiro 

(2008), grande parte das fissuras ocorre porque as peças estruturais estão 

restringidas durante as condições de baixa umidade relativa do ar ao longo do 

tempo, sendo assim, ela não fica livre para mover e descarregar as tensões. 

Com isso, causa o aumento da permeabilidade no concreto, reduzindo a 

durabilidade das estruturas. 

De acordo com Metha e Monteiro (2008), a retração por secagem pode 

ser revertida. Testes foram realizados e constatou-se que após 50 dias de 

secagem, o concreto ao ser submetido à molhagem apresentou uma redução 
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na retração de 50%. A proporção de retração irreversível e é, provavelmente, 

resultado da formação de ligações químicas dentro da estrutura do C-S-H. 

 

Desenho 6 - Características da retração hidráulica ou por secagem. 

 

Fonte: MEHTA; MONTEIRO (2008, p.100). 

 

Isaia (1995) apud Meira (2009, p.46) avaliou a influência de elevados 

teores de pozolanas na retração de CAD e observou relação com a quantidade 

de água adicionada, do nível de resistência, assim como o tipo e teor de 

pozolanas. As baixas relações a/ag dos CAD aliadas ao teor de finos presentes 

levam a uma retração autógena elevada, tanto maior quanto menor a relação 

a/ag, entretanto, a retração por secagem é reduzida devido à baixa quantidade 

de água na mistura. Deste modo, a retração será maior ou menor conforme o 

teor de pozolana, dimensões da peça e condições de cura. 

Para Andrade (1997) apud Tavares (2008, p.57), o tipo do agregado 

propicia mudanças na retração. Ao passo que a granulometria e o tamanho dos 

grãos não têm influência direta sobre os valores da retração, contudo, o uso de 

agregados maiores permite que se use uma mistura mais pobre e, dessa 

forma, resulte em uma menor retração. 
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2.3       ADIÇÕES MINERAIS 

 

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP, 2002), 

este cimento é composto de clínquer e adições. O clínquer é um principal 

componente e está presente em todos os tipos de cimento Portland.  

De acordo com Gomes da Silva (2007 apud MEIRA, 2009, p.36), as 

adições minerais se caracterizam por reagir com o hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2), da hidratação do clínquer e/ou cimento Portland, e formar como 

produto o silicato de cálcio hidratado (C-S-H), que precipita nos poros capilares 

reduzindo a permeabilidade e a absorção. Essa característica é chamada de 

efeito pozolânico. 

As adições são materiais em pó empregados na elaboração do concreto 

a fim de apresentar inúmeros benefícios nas propriedades do material no 

estado fresco e/ou endurecido, para melhorar suas características em relação à 

resistência físico-química. Elas podem variar de um tipo de cimento para o 

outro e são elas que principalmente definem os diferentes tipos de cimento. As 

adições, quando misturadas ao clínquer na fase de moagem, permitem a 

fabricação dos diversos tipos de cimento Portland (ABCP, 2002). 

Dependendo do tipo de adição utilizada, podem ocorrer variações 

quanto às propriedades dos concretos (MEIRA, 2009). As adições são 

utilizadas para a redução do impacto ambiental e o volume de extração de 

matéria-prima por parte da construção civil. Além dos aspectos ambientais, a 

adição mineral tende a refletir uma série de benefícios, tais como (CARMO e 

CARMO; PORTELLA 2008): 

a) Tecnológicos: aumento da trabalhabilidade resultante, redução do 

consumo de água para o mesmo valor de abatimento, ampliação da 

durabilidade da estrutura ou melhoria das propriedades mecânicas; 

b) Econômicos: diminuição do consumo de aglomerante hidráulico por ser 

um dos insumos de mais alto custo em uma obra; 

c) Ecológicos: uma vez que grande parte das adições provê de resíduos de 

processos industriais e cujo destino é o aterro sanitário. 
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As adições minerais podem ser classificadas em três grupos: material 

pozolânico, material cimentante e fíler. Segue abaixo alguns exemplos dessas 

adições (TAVARES, 2008): 

a) material cimentante: escória granulada de alto forno; 

b) material cimentante e pozolânico: cinza volante com alto teor de cálcio 

(CaO > 10%); 

c) material superpozolânico: sílica ativa, mecalium, cinza da casca de arroz 

(predominantemente amorfa); 

d) material pozolânico comum: cimentante e pozolânico: cinza volante com 

baixo teor de cálcio (CaO > 10%); 

e) material pozolânico pouco reativo: escórias de alto forno resfriadas 

lentamente, cinza da casca de arroz (predominantemente cristalina); 

f) fíler: calcário, pó de quartzo, pó de pedra. 

O material pozolânico é definido pela ASTM C 618 (2005) e pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 12653 (ABNT, 1992) como um 

material silicoso ou sílico-aluminoso que por si só possui pouca ou nenhuma 

propriedade cimentícia, mas, quando finamente dividido e na presença de 

umidade, reage quimicamente com o hidróxido de cálcio, à temperatura 

ambiente, para formar compostos com propriedades cimentantes (TAVARES, 

2008). 

A adição de material superpozolânico ao concreto, tal como a sílica 

ativa, foco principal deste estudo, causa um aumento notável na resistência à 

compressão se comparado a um concreto sem adições. 

 

2.3.1  ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA 

 

A sílica ativa é um pó fino pulverizado decorrente do processo de 

fabricação do sílicio metálico, ligas de ferro-silício e de outras ligas do silício. 

Portanto, é um produto de origem metalúrgica, o que lhe confere maior 
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estabilidade quanto à sua composição química e física. No processo de 

fabricação, o silício e as suas ligas são produzidos em grandes fornos elétricos 

de fusão, do tipo arco voltaico imerso, onde o quartzo é reduzido na presença 

do carvão. É gerado o monóxido de silício gasoso (SiO) que escapa para a 

parte superior da carga, resfria, condensa e oxida formando o dióxido de silício 

(SiO2), que, por sua vez, é captado em filtros de manga, e, em seguida, 

armazenado em silos adequados (AÏTICIN 2000 e CARMO; PORTELLA 2008). 

 

Desenho 7 - Processo de fabricação da sílica ativa. 

 

Fonte: Tecnosil (2012, não paginado). 

 

A sílica ativa é composta basicamente de dióxido de silício (SiO2). 

Pequenas quantidades de ferro, magnésio e óxidos também têm sido 

encontradas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Composição química de amostras de sílica ativa. (continua) 

ÓXIDOS SANDVIK E GJӧRV 

(1992) 

TITHERINGTON E HOOTON 

(2004) 

YAZICI (2008) 

SiO2 92,1 96,65 92,26 
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Al2O3 0,5 0,23 0,89 

Fe2O3 1,4 0,07 1,97 

CaO 0,5 0,31 0,49 

MgO 0,3 0,04 0,96 

K2O 0,7 0,56 1,31 

Na2O 0,3 0,15 0,42 

SO3 - 0,17 0,33 

LOI 2,8 2,27 - 

Fonte: SIDDIQUE (2011, p.924)  

 

Atualmente, é disponível em quatro diferentes formas: bruta, forma da 

nata sílica ativa, forma densificada e misturada com cimento Portland (AÏTICIN, 

2000). Apresenta variações de cor, do cinza escuro até o cinza claro, 

dependendo do excesso de carbono incombusto presente (PORTELLA, 2008). 

Uma exceção é o SiMn-CSF, que é marrom. O teor de carbono e de ferro em 

menor grau tem grande influência na coloração da sílica ativa (DAL MOLIN, 

2005). O uso de toras de madeira no processo de queima pode influenciar na 

composição da sílica ativa, especialmente no teor de carbono.  

Mais de 95% das partículas de sílica ativa são mais finas que 1 µm. 

Suas propriedades físicas estão apresentadas na Tabela 2 (SIDDIQUE, 2011). 

 

Tabela 2 - Propriedades físicas da sílica ativa. (continua) 

Propriedade Valor 

Tamanho de partícula < 1 µm 

Densidade da massa  

    como produzida 130 a 430 Kg/m3 

    pasta 1.320 a 1.440 Kg/m3 

    densificada 480 a 720 Kg/m3 

Gravidade específica 2,22 
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Área de superfície 13.000 a 30.000 m2/Kg 

Fonte: Silica Fume and Association (2005) apud SIDDIQUE (2011, 

p.924) 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 

13956/97 (1997), a sílica ativa é classificada em três tipos: sílica ativa não 

densificada, densificada e em forma de lama. 

A sílica ativa não densificada ou no estado natural é um material 

procedente diretamente do filtro coletor, apresentando como valores típicos de 

massa específica aparente, no estado solto, com intervalos de 150 kg/m³ a 350 

kg/m³. 

A sílica ativa densificada é um material submetido a beneficiamento por 

aglomeração das partículas, apresentando como valores típicos de massa 

específica aparente, no estado solto, superiores a 350 kg/m³. 

A sílica em forma de lama é um material composto de sílica ativa em 

suspensão aquosa, com teor na lama típico de 50% em massa. 

A sílica ativa empregada na fabricação do concreto foi adquirida no 

mercado com o nome de Centrament Fume S. As indústrias adotam um teor de 

silício na ordem de 75%, produzem um resíduo com teores que variam entre 

85% a 90% de SiO2 dependendo do tipo de liga a ser produzida. Quanto maior 

o teor de silício empregado para a fabricação das ligas, maior o teor de SiO2 da 

sílica ativa (PORTELLA, 2008). 

Por possuir características peculiares, a sílica ativa é considerada um 

material pozolânico e muito reativo, pois possui um alto teor de SiO2 no formato 

amorfo (não cristalino), aliado a uma extrema finura, proporciona altíssima 

reatividade com os produtos decorrentes da hidratação do cimento, conferindo 

melhor desempenho em concretos (AÏTICIN, 2000). 

Khayat e Aïtcin (1993) apud Siddique (2011, p.925) relataram que a 

adição de 10% de sílica ativa em concreto de má qualidade (100 Kg/m3) 

reduziu a demanda de água. No concreto de estrutura normal, mesmo com a 

adição de 5% de sílica, a demanda de água é aumentada para manter a 

consistência constante. Para produzir um concreto durável e com alta 

resistência, 10% ou mais de sílica ativa são adicionadas como uma mistura e o 
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uso do superplastificante para manter a consistência específica tem sido 

necessário (SIDDIQUE, 2011). 

Mazloom et al (2004) desenvolveram um CAD contendo sílica ativa. O 

conteúdo de sílica ativa foi 0, 6, 10 e 15% e a proporção água-cimento foi 0,35. 

Foi observado que misturas que incorporaram um conteúdo mais alto de sílica 

ativa tenderam a requerer doses mais altas de superplastificante. A demanda 

mais alta de superplastificante no concreto contendo sílica ativa foi atribuída às 

partículas finas da sílica, fazendo com que parte do superplastificante seja 

absorvido na sua superfície. 

De acordo com Sellevold (1987) apud Siddique (2001, p.930), a inclusão 

de sílica ativa em altos níveis aumenta significativamente a retração do 

concreto devido ao refinamento da distribuição do tamanho dos poros que 

acarreta aumento adicional na tensão capilar e maior contração da pasta. 

Por essas razões, dentre as adições minerais, a sílica ativa é a mais 

utilizada atualmente para a produção do CAD (MENDES, 2002). 

 

2.3.1.1   Efeitos da Sílica Ativa na microestrutura do concreto 

 

Os efeitos benéficos da sílica na microestrutura e nas propriedades 

mecânicas são devidos a dois mecanismos de ação: a reação pozolânica ou 

química e o efeito físico das partículas da sílica ativa, conhecido como “efeito 

filer” e de refinamento dos produtos de hidratação do cimento (AÏTICIN, 2000). 

O efeito químico é traduzido pelas alterações na microestrutura 

provocadas pelas reações pozolânicas, ou seja, pela reação da sílica amorfa 

presente nas pozolanas com o hidróxido de cálcio - Ca(OH)2 - formado pelas 

reações dos compostos de hidratação do cimento. 

De acordo com ACI 234R-96 (2001), o efeito físico conhecido como 

efeito microfiler é definido pela presença física das minúsculas partículas 

esféricas de sílica ativa, cujo diâmetro médio é 100 vezes menor que o das 

partículas de cimento. Em uma mistura com 15% de sílica ativa em substituição 

à massa de cimento existem, aproximadamente, 2.000.000 de partículas de 

sílica ativa para cada grão de cimento Portland na mistura (AÏTICIN, 2000). 
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Desenho 8 - Efeito microfiler da sílica ativa no concreto. 

  

Fonte: BACHE apud AÏTCIN (2000) apud MENDES (2002, p.26). 

 

As partículas de sílica ativa atuam também como pontos de nucleação 

para crescimento dos produtos de hidratação, seja pela colmatação dos poros 

pelo refinamento da estrutura e dos produtos de hidratação e obstrução dos 

vazios reduzindo o espaço disponível para a água, conforme mostra o desenho 

8. Assim, o crescimento dos cristais ocorrerá tanto na superfície dos grãos de 

cimento como nos poros ocupados pela sílica ativa e pela água, acelerando as 

reações de hidratação e influenciando o tamanho dos produtos de hidratação 

formados. Segundo Dal Molin, (1995 apud MENDES, 2002, p. 26) Com a 

presença da sílica ativa, os espaços disponíveis para o crescimento dos 

produtos são limitados, ocasionando assim a formação de um grande número e 

pequenos cristais em vez de poucos cristais grandes. 
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Desenho 9 - Efeito físico da sílica ativa no crescimento dos cristais de 

hidratação, de acordo com MALE (apud DAL MOLIN, 1995). 

 

Fonte: MENDES (2002, p.27). 

 

Isto dificulta a orientação preferencial dos cristais de hidróxido de cálcio 

na interface agregado-pasta, afetando, desta maneira, o arranjo físico do 

sistema, promovendo a homogeneidade da microestrutura do concreto e 

contribuindo para aumentar a coesão e a compacidade tanto da pasta matriz 

quanto da zona de transição. 

Devido ao tamanho extremamente reduzido, a adição de sílica ativa 

reduz rapidamente tanto a exsudação interna como superficial da mistura. Esta 

exsudação reduzida é muito importante do ponto de vista microestrutural, 

porque transforma as características microestruturais da zona de transição 

entre a pasta de cimento e os agregados e entre a pasta de cimento e o aço da 

armadura, interferindo na movimentação das partículas de água, reduzindo ou 

eliminando seu acúmulo. Essa zona de transição é mais compacta do que a 

relativamente porosa e espessa geralmente obtida em concreto com cimento 

puro (MENDES, 2002). 
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A combinação desses efeitos no concreto, promovidos pela adição de 

sílica ativa, resulta em uma microestrutura muito mais densa com uma ligação 

mais forte entre o agregado e a pasta de cimento hidratado. Com estas 

melhorias na microestrutura, a sílica ativa aumenta a resistência à compressão 

do concreto, especialmente entre 7 e 28 dias (DETWILLER; MEHTA, 1989; 

MALHOTRA et al, 2000; AÏTCIN, 2000 apud MENDES, 2002, p. 29). Além 

disto, com o efeito de redução na porosidade da zona de transição, a sílica 

ativa reduz também a permeabilidade do concreto (BAYASI; ZHOU, 1993 apud 

MENDES, 2002, p.29). 

 

2.3.1.2   Efeitos da Sílica Ativa nas propriedades do concreto 

 

Os problemas mais comuns de durabilidade de concretos estão 

diretamente ligados à porosidade e aos mecanismos de penetração de agentes 

agressivos. Geralmente, quanto maiores forem as causas que facilitem o 

ingresso de agentes agressivos na massa de concreto, maior será a 

deterioração do material. Apesar de a porosidade total do concreto de sílica 

ativa ser similar ao do concreto Portland, o tamanho médio dos poros é muito 

mais fino, conduzindo a uma grande redução da permeabilidade (betão) e é um 

fator que muito influi na capacidade do concreto em suportar o efeito destrutivo 

de agentes agressivos na massa de concreto. 

A introdução da sílica ativa no concreto resulta em uma série de 

alterações em suas propriedades tanto no estado fresco: trabalhabilidade, 

coesão, estabilidade, segregação, exsudação, como no estado endurecido: 

resistência à compressão, resistência à tração e durabilidade.  
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Desenho 10 -  Benefícios da utilização sílica ativa no concreto 

 

Fonte: VIEIRA (2003, p.45). 

 

O seu efeito microfiler e pozolânico transforma-se em mudanças 

consideráveis na microestrutura e nas propriedades macroscópicas do 

concreto (VIEIRA et al, 1997). 

A sílica ativa reage com a pasta de cimento para formar adicionais fortes 

de silicato de cálcio hidratado (CSH), oferecendo maior resistência. A sílica 

ativa reduz o vazamento de água e aumenta o vínculo entre a pasta de cimento 

e os demais agregados. Tendo um efeito pozolânico relacionado com a 

germinação de cristais de portlandita, Ca(OH)2, este elemento contribui, 

portanto, para a melhoria da força e da rigidez do concreto, podendo ser 

aproveitada na redução do teor de cimento na mistura. 

Para a obtenção de resistências à compressão inferiores a 75 MPa, não 

é comum utilizar a sílica ativa. A maioria dos cimentos necessita desta adição 

para atingirem os 100 MPa. Em função dos materiais atualmente disponíveis, 

Aïticin (2000) comenta que é quase impossível exceder esse limite sem usar a 

sílica ativa. 
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O Desenho 11 demonstra a influência da sílica ativa na resistência à 

compressão dos concretos com porcentagens entre 15 e 30% comparadas a 

um concreto sem adição. 

 

Desenho 11 - Influência da sílica ativa na resistência à compressão. 

 

 Fonte: (Adaptado de ALDRED et al, ACI 234R, 2006 apud TAVARES, 

2008, p.40). 

 

Outros benefícios da adição de sílica ativa nas propriedades do CAD 

podem ser mencionados: 

 

a) Alguns estudos realizados em vários países mostraram que os cimentos 

do tipo 1 (com alto conteúdo de C3A), misturados com sílica ativa e em 

combinação com um redutor de água de alta gama, fornecem 

desempenho durável contra o ataque do sulfato e de altas doses de 

cloreto que induzem à corrosão. 

b) A sílica ativa reduz a permeabilidade do concreto. A penetração da água 

e de produtos químicos fica, então, reduzida, garantindo maior 
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durabilidade às estruturas em concreto armado, desde que curado 

convenientemente. 

c) E por último, e confirmando todos os argumentos apresentados 

anteriormente, em estudos recentes sobre o desempenho em longo 

prazo de concretos com sílica ativa, alguns pesquisadores (LACHEMI et 

al, 1998; MALHOTRA et al, 2000 apud MENDES 2002, p.30) 

observaram que a adição de sílica ativa no concreto resultou em alta 

resistência à compressão, boa durabilidade ao gelo-degelo, baixa 

permeabilidade aos cloretos e reduzida profundidade de carbonatação, 

apresentando desempenho satisfatório mesmo após 10 anos de 

exposição a condições ambientais severas.  

Contudo, o uso de sílica ativa apresenta alguns inconvenientes, e o 

principal deles é o tamanho extremamente reduzido de suas partículas. A 

adição de sílica ativa, em substituição de parte do cimento, resulta em um 

aumento na demanda de água para manter as mesmas propriedades 

reológicas de uma pasta de cimento sem sílica ativa, isto é, produz um 

concreto com relação a/c mais elevada (NEVILLE, 1997; FERRARIS; OBLA; 

HILL, 2001; apud MENDES 2002, p.31). Assim, todo o benefício que se 

consegue na resistência e durabilidade do concreto pela ação físico-química da 

sílica ativa pode ser contraposto pela maior quantidade de água necessária 

para tornar o concreto trabalhável (ALMEIDA, 1996 apud MENDES 2002, 

p.31). O problema do aumento da quantidade de água pode ser resolvido com 

a utilização de aditivos superplastificantes, aditivos redutores de água de alta 

eficiência, os quais dispersam as partículas de cimento e sílica ativa, 

diminuindo o atrito interno existente entre elas, permitindo o lançamento do 

concreto com abatimentos razoáveis na obra. (KHAYAT e AÏTCIN, 1993; 

MEHTA e MONTEIRO, 1994; NEVILLE, 1997; apud MENDES 2002, p.31).  

 

2.4 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE 

 

Os aditivos podem ser conceituados como substâncias que são 

adicionadas intencionalmente ao concreto e às argamassas, com a finalidade 

de reforçar ou melhorar certas características, inclusive facilitando o preparo e 

a utilização (METHA; MONTEIRO, 2008). 



40 

 

Para a obtenção de CAR e CAD com baixa relação água/cimento, torna-

se necessária a utilização de aditivos superplastificantes para manter a fluidez 

adequada para a aplicação do material (CASTRO, 2009). Estes aditivos são 

também conhecidos como superfluidificantes ou aditivos redutores de água de 

alta eficiência e consistem de tensoativos aniônicos de cadeia longa e massa 

molecular elevada (20.000 a 30.000). Quando absorvido pelas partículas de 

cimento, o tensoativo confere uma forte carga negativa, a qual auxilia a reduzir 

consideravelmente a tensão superficial da água circundante e aumentar 

acentuadamente a fluidez do sistema (METHA; MONTEIRO, 2008). 

Estes aditivos proporcionam nos concretos a aquisição conjunta de uma 

trabalhabilidade adequada com baixas relações água/materiais secos, 

características fundamentais para a confecção e o emprego dos CAD. 

Alguns dos efeitos benéficos dos aditivos sobre o concreto são: reduzir a 

quantidade de água, acelerar ou retardar a pega, incorporar ar, acelerar o 

endurecimento, inibir a corrosão, inibir a reação álcali-agregado, dentre outros 

(MARTIN, 2005). 

Os superplastificantes melhoram a deformidade dos concretos frescos 

quando submetidos a um meio de compactação, eliminando a formação de 

flóculos. Segundo Aïticin e Neville (1995), essa tendência é provocada por 

vários tipos de interações: forças eletrostáticas entre partículas com cargas 

opostas, fortes ligações envolvendo moléculas de água ou compostos 

hidratados e forças de atração de Van de Waals, ou seja, reduzem o 

coeficiente de atrito dinâmico entre a fase líquida e os materiais sólidos em 

suspensão. 

Com isso, quando as moléculas longas do superplastificante são 

absorvidas pelas partículas de cimento, conferem uma forte carga negativa; 

esta redução juntamente à característica tixotrópica do gel de cimento 

(propriedade que todo gel tem em modificar sua viscosidade quando submetido 

à movimentação), resultam na defloculação e dispersão das partículas de 

cimento, aumentando em grande escala a fluidez do sistema, conforme pode 

ser observado no Desenho 12 (METHA; MONTEIRO, 2008). 
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Desenho 12 - Representação diagramática da floculação de partículas de 

cimento antes da adição do superplastificante e a dispersão dos flocos após a 

adição. 

 

Fonte: METHA; MONTEIRO (2008, p.294) 

 

O uso desses aditivos acarreta uma mudança na reologia da pasta, 

tornando-a mais fluída, possibilitando a redução de volume da pasta do CAD, 

mantendo o mesmo abatimento (TAVARES, 2008). 

Segundo Neville (1982 apud CORDEIRO, 2001, p. ), a reologia da pasta 

pode ser afetada por parâmetros relativos ao cimento. Os aditivos 

superplastificantes se integram ao aluminato tricálcico (C3A), que é o primeiro 

componente do cimento a se hidratar, e sua reação é controlada pelo sulfato de 

cálcio (CaSO4), produto adicionado ao clínquer para controlar o tempo de pega 

do cimento. Uma certa quantidade é necessária durante a mistura para obter a 

trabalhabilidade desejada, no entanto, é imprescindível que o superplastificante 

não seja totalmente fixado pelo C3A. Caso essa fixação ocorra, íons sulfatos 

não são liberados a tempo de reagirem com o C3A. Quando os íons sulfatos 

são liberados lentamente, o cimento e o aditivo superplastificante são ditos 

incompatíveis. 

A quantidade de aditivo superplastificante necessária para a obtenção 

de uma pasta com fluidez definida aumenta com a área específica do cimento 
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Portland. Quanto mais fino o cimento, mais aditivo é requerido para obter a 

trabalhabilidade (CORDEIRO, 2001). 

Os superplastificantes podem ser agrupados em quatro categorias de 

acordo com sua composição química: 

a) Lignossulfonatos modificados (MLS). São conhecidos como aditivos 

plastificantes da primeira geração e usados como redutores de água 

normais e em alguns casos também como superplastificantes. Este 

aditivo é obtido através do rejeito líquido do processo de extração da 

celulose da madeira. Os aditivos base lignossulfonatos permitem a 

redução de água da mistura de 8 a 12%. Quando usados em dosagens 

maiores podem causar excessivo retardo da pega e incorporação de 

grande quantidade de ar (AÏTCIN, 1994 apud HARTMANN; HELENE, 

2003, p.2). 

 

Desenho 13 - Monômero de um  lignossulfonato. 

 

Fonte: RIXOM; MAILVAGANAM, 1999 apud HARTMANN; HELENE, 2003, p.3. 

 

b) Policondensado de formaldeído e melanina sulfonada (SMF), ou 

simplesmente melanina sulfonada. 

c) Policondensado de formaldeído e naftaleno sulfonado (SNF), ou 

simplesmente naftaleno sulfonado. 

Os superplastificantes à base de melanina sulfonada e naftaleno 

sulfonado são obtidos a partir de técnicas de polimerização. Os passos para 
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sua fabricação são sulfonatação, condensação, neutralização e a filtração 

(AÏTCIN 1998 apud HARTMANN; HELENE, 2003, p.3). 

Estes aditivos são conhecidos como superplastificantes da segunda 

geração e permitem a redução de até 25% da quantidade de água das 

misturas, quando usados como redutores de água. 

 

Desenho 14 - Monômeros de (a) poli-naftaleno sulfato de sódio linear e (b) poli-

melanina sulfonato de sódio. 

 

Fonte: RAMACHANDRAN; MALHOTRA, 1998 apud HARTMANN; HELENE, 

2003, p. 3. 

 

d) Copolímeros, como os policarboxilatos e poliestireno sulfonado. Este 

aditivo atua de forma mais completa nas partículas do cimento, 

resultando em uma reação com uma redução de água maior se 

comparada aos superplastificantes normais (TAVARES, 2008). 

 

As propriedades e os benefícios deste aditivo no estado fresco e no 

estado endurecido são as seguintes: 

No estado fresco: 

a) alta taxa de redução de água; 

b) melhoria da aderência e textura da superfície do concreto; 

c) produção de concretos coesivos, porém trabalháveis; 

d) redução da exsudação. 
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No estado endurecido: 

a) alta resistência à compressão axial inicial e final; 

b) alta resistência à tração na flexão inicial e final; 

c) aumento do módulo de elasticidade; 

d) redução de permeabilidade. 

 

Desenho 15 - Monômero de um policarboxilato. 

Fonte: RAMACHANDRAN (1998) apud HARTMANN e HELENE (2003, p.3). 

 

A escolha do aditivo superplastificante é determinada, principalmente em 

função de sua compatibilidade com o cimento, desempenho, dosagem e custo. 

A avaliação da compatibilidade cimento-aditivo e a determinação da boa 

dosagem podem ser realizadas pelo ensaio de miniabatimento desenvolvido 

por KANTRO (1980) ou pelo método do funil de Marsh (NBR-7682/83) apud 

MENDES (2002). 

A finalidade dos aditivos superplastificantes é modificar as propriedades 

do concreto no estado fresco e, como consequência de sua atuação na 

trabalhabilidade, influenciar as propriedades do concreto endurecido, 

promovendo o aumento da resistência à compressão, o controle de velocidade 

de endurecimento, o aumento da trabalhabilidade e da durabilidade (MEHTA; 

MONTEIRO, 2008; NEVILLE, 1997; ACI 212.3R-91, 2001; ACI 363R-92, 2001).   
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3 ANÁLISE  (DA RETRAÇÃO POR SECAGEM DO CONCRETO 

DE ALTO DESEMPENHO ADICIONADO DE ADITIVO 

SUPERPLASTIFICANTE E DE SÍLICA ATIVA) 

 

Bauer (2001) e Metha; Monteiro (2008) relataram que o concreto é um 

dos materiais mais acessíveis do mundo e que um dos fatores responsáveis 

para garantir a resistência e a durabilidade da estrutura, é a cura eficaz. Para o 

concreto contendo cimento comum, o período mínimo recomendado é de sete 

dias de cura úmida, já em concretos contendo adições, exige-se um período de 

cura maior para assegurar a contribuição da reação pozolânica na resistência, 

caso seja ineficiente, poderá gerar manifestações deletérias ocasionadas pelo 

fenômeno retração. 

É sabido que a adição de sílica ativa possui um elevado teor de SiO2, a 

forma esférica das partículas e grande finura apresentada faz com que este 

material apresente uma excelente atividade pozolânica, e, consequentemente, 

ótimo desempenho na confecção de CAD (CORDEIRO, 2001).Essa alta 

reatividade possibilita a formação de silicato de cálcio hidratado adicional, que 

é o principal responsável pela resistência do concreto, como já foi abordado 

anteriormente. 

Analisando a adição de sílica ativa no concreto de alto desempenho é 

possível compreender que esta interfere na movimentação das partículas de 

água em relação aos sólidos da mistura, reduzindo ou eliminando o acúmulo de 

água livre que normalmente fica retido sob o agregado. Além disso, a sílica 

ativa preenche os vazios deixados pelo cimento próximos à superfície do 

agregado, interferindo no crescimento e no grau de orientação dos cristais de 

hidróxido de cálcio junto ao agregado. De acordo com Dal Molin et al. (2005) a 

ação desses fatores em conjunto com a redução da concentração de Ca(OH)2 

(devido à atividade pozolânica) proporciona uma melhora significativa na zona 

de transição pasta-agregado, refletindo num aumento de desempenho do 

concreto tanto sob o ponto de vista de resistência como de durabilidade. 

O Desenho 16 ilustra a influência positiva da sílica ativa na durabilidade 

do concreto. Com a substituição de 10%, em massa, de cimento por sílica 

ativa, observa-se uma redução significativa na porosidade das pastas 

hidratadas (HASSAN et al, 1984 apud CORDEIRO, 2001). 
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Desenho 16 – Influência positiva da sílica ativa na durabilidade do concreto. 

 

 

Fonte: Hassan et al, (2000) apud CORDEIRO (2001, p. 49). 

 

Conforme Cordeiro (2001) o uso de sílica ativa no concreto aumenta a 

demanda de água, desta forma, torna-se imprescindível a utilização de aditivos 

redutores de água, para garantir, mesmo com relações água/aglomerante 

baixas, um concreto com trabalhabilidade satisfatória. 

Aïtcin (1997), Mendes (2002) e Vieira (1997) comentam que devido ao 

tamanho reduzido de suas partículas, a adição de sílica ativa reduz 

drasticamente tanto a exsudação quanto a segregação no concreto. O 

Desenho 17 mostra os resultados de um estudo onde é possível observar uma 

redução da taxa de exsudação superior a 90% quando se substitui 10% da 

massa de cimento por sílica ativa. 
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Desenho 17 – Taxa de exsudação de concreto com e sem a sílica ativa. 

 

Fonte: BILODEAU apud DAL MOLIN (1995) apud CORDEIRO (2001, p.50). 

 

A composição de materiais constituintes do reparo (pasta e concreto) 

evidencia um diferencial em relação à composição de materiais de concretos 

convencionais. 

Mendes (2002) e Tavares (2008) concordam que os aditivos 

superplastificantes contribuem nas propriedades do concreto, tanto no estado 

fresco, como no endurecido, aumentando a trabalhabilidade, a durabilidade, 

resistência a compressão, entre outros. 

Observa-se no Desenho 18, um esquema com o efeito de densificação 

da pasta proporcionado pelo uso de sílica ativa e aditivo superplastificante no 

concreto de alto desempenho. A ação conjunta da reação pozolânica e do 

efeito microfíler responde pela elevação da resistência e aumento da 

durabilidade do concreto. 
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Desenho 18 – Representação esquemática de partículas de cimento Portland 

em uma pasta sem aditivos (a), com aditivo superplastificante (b) e com aditivo 

superplastificante e sílica ativa (c). 

 

Fonte: AMARAL (1988); AÏTICIN (1998) apud CORDEIRO (2001, p. 48). 

 

A utilização de um CAD inicial, contendo uma porcentagem de uma 

adição de um material com propriedade pozolânica elevada (Sílica ativa) e da 

utilização de um aditivo superplastificante promovem características singulares 

tanto à ponte de ligação (pasta) quanto ao concreto (FAGURY; LIBORIO, 

2002): 

a) melhoria da densidade e compacidade, garantindo maior 

impermeabilidade e durabilidade; 

b) consistência fluida sem aumentar o teor de água e sem oferecer 

qualquer risco de segregação; 

c) elevada resistência mecânica; 

d) redução do consumo de cimento, o que produz economia e evita a 

tendência à retração e fissuração do concreto; 

e) melhoria da zona de interface concreto novo x concreto velho - menos 

porosa e menos espessa. 
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4 CONCLUSÃO 

 

A proposta deste estudo foi analisar algumas propriedades do concreto 

fresco e do endurecido com adição de sílica ativa e aditivo superplastificante, 

comparando-as com aquelas provenientes do concreto sem adição, no que 

tange aos efeitos deletérios provocados pelo fenômeno retração. 

Quanto à influência dos agregados escolhidos sobre as propriedades 

mecânicas do concreto de alto desempenho, cabe destacar que a seleção 

adequada de cada um influencia diretamente no não aparecimento de 

manifestações deletérias, como a retração, através da busca constante por 

tecnologias para atender simultaneamente às propriedades mecânicas, físicas 

e de durabilidade, além da trabalhabilidade, lançamento e adensamento do 

concreto, condições estas que variam caso a caso. 

Observou-se que a adição de sílica ativa no concreto diminui a perda de 

massa em relação a concretos sem adição, o que vem confirmar que a sílica 

ativa melhora as propriedades vinculadas tanto ao estado fresco (menor 

coesão e estabilidade, menor exsudação e segregação), quanto ao estado 

endurecido (maior resistência mecânica, maior aderência aço-concreto, maior 

durabilidade, maior resistência a ataques químicos, menor absortividade, 

menor penetração de íons agressivos, dentre outros). 

Os concretos contendo aditivos superplastificantes possibilitaram o pleno 

emprego de pozolanas de alta reatividade (sílica ativa) para a produção de 

concretos de alto desempenho, tendo como objetivo modificar as propriedades 

do concreto no estado fresco e, como consequência de sua atuação na 

trabalhabilidade, influenciando as propriedades do concreto endurecido, como 

o aumento da resistência à compressão, o controle de velocidade de 

endurecimento, o aumento da trabalhabilidade e da durabilidade. 

Em comparação com o concreto sem adição, o tempo de pega, a 

exsudação e a permeabilidade são as propriedades que apresentam maiores 

diferenças. 

Constatou-se na presente investigação que o risco de retração por 

secagem no concreto de alto desempenho pode ser reduzido pela combinação 

do concreto com uma mistura mineral, como sílica ativa e uma mistura de um 

aditivo superplastificante. 
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Certamente, estudos sobre a viabilidade técnica e econômica do 

emprego de aditivos superplastificantes a base de polímeros e/ou o uso 

combinado de adição de sílica ativa e de um aditivo superplastificante no 

concreto de alto desempenho devem ser realizados, comparados com 

resultados obtidos nos concretos produzidos. Investigando também as 

propriedades relacionadas à durabilidade, principalmente quanto à reação 

álcali-agregado, ataque de sulfatos, penetração de íons, para o CAD, 

produzidos com os mesmos materiais. 
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