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RESUMO 

 

 

O uso de aditivos plastificantes adequados tornou-se fundamental na produção 

de sistemas cimentícios (como por exemplo, concretos e argamassas), pois interagem com a 

superfície das partículas de cimento, provocando a dispersão e defloculação das mesmas, 

sem adição excessiva de água. O material endurecido adquire assim melhores propriedades, 

como maior resistência, menor permeabilidade e maior durabilidade. Grande parte dos 

aditivos dispersantes são polímeros dotados de cargas negativas (polieletrólitos), capazes de 

adsorver nas partículas de cimento e provocar sua dispersão eletrostática. Diante do atual 

interesse ambiental e econômico de reutilização dos materiais descartados, o propósito deste 

trabalho foi verificar a viabilidade do uso e aplicação do EPS pós-consumo modificado como 

aditivo plastificante de sistemas cimentícios, tornando-o um material de maior valor 

agregado. A modificação do EPS foi realizada via sulfonação, e as variáveis interferentes na 

reação foram avaliadas. O polieletrólito formado já estabilizado (poliestireno sulfonado de 

sódio – PSSNa), teve seu desempenho como dispersante verificado em pasta de cimento e 

argamassa. O estudo mostrou que a modificação do EPS pós-consumo a partir da reação de 

sulfonação realizada foi eficiente com relação à produção de um polieletrólito com máximo 

grau de modificação, dentro das condições estudadas, e quais as variáveis que mais 

influenciam na reação. Por outro lado, o produto com máximo grau de modificação (mais 

passível de interação com o cimento) não se mostrou eficiente como dispersante de sistemas 

cimentícios, causando a diminuição da plasticidade e das resistências mecânicas avaliadas.  

Palavras chave: aditivos, dispersantes, polieletrólitos, sistemas cimentícios, sulfonação, EPS. 
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ABSTRACT 

 

 

The suitable superplasticizers admixtures usage has become fundamental in 

the cementitious systems production (like concretes and mortars), because they interact with 

cement particles surfaces, causing their dispersion and deflocculation without the excessive 

water addition. The hardened material with a smaller water quantity acquires better positive, 

like higher compressive strength, lower permeability and extended durability. The major 

dispersants admixtures are negative charged polymers (polyelectrolytes) that are capable to 

adsorb on the cement particles and cause their electrostatic dispersion. Given the current 

environmental and economic interest in reuse of  discarded materials, the purpose of this 

study was to assess the viability of use and application of modified post-consumer expanded 

polystyrene (EPS) as an admixture to cementitious systems becoming it a higher added value 

material. The modification of the EPS was performed by sulfonation and the interfering 

variables in the reaction were evaluated. The performance of the stabilized polyelectrolyte 

already formed (sodium polystyrene sulfonate –NaPSS) as dispersant was verified in cement 

paste and mortar. The study showed that modification of post-consumer EPS by sulfonation 

reaction was carried out efficiently regarding to the production of a polyelectrolyte with a 

maximum degree of modification, within the conditions studied, and which variables most 

influence the reaction. Moreover, the product with a maximum degree of modification (most 

likely to interact with the cement) was not effective as a dispersant for cementitious systems, 

causing a decrease in the mechanical strength and plasticity evaluated. 

Keywords: admixtures, dispersants, polyelectrolytes, cementitious systems, sulfonation, EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
21 

 

     LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Quadro 1: Abreviações e nomes comuns dos compostos do cimento Portland......... 24 

Quadro 2: Abreviações e dos óxidos encontrados no clínquer.................................. 24 

Quadro 3: Principais compostos metaestáveis formados na clinquerização e suas 

fontes........................................................................................................ 24 

Gráfico 1: Desenvolvimento dos compostos do clínquer nas cinco zonas principais 

de um forno com sistema de pré-aquecedores e sem pré-calcinador........ 25 

Quadro 4: Adições minerais, composição e propriedades......................................... 29 

Quadro 5: Abreviações dos compostos hidratados do cimento Portland................... 31 

Gráfico 2: Esquema de termograma de hidratação do cimento mostrando cinco 

estágios distintos do processo de hidratação............................................. 33 

Desenho 1: Repulsão entre partículas devido à ação de forças eletrostáticas e 

estéricas..................................................................................................... 46 

Esquema 1: Reação de sulfonação de molécula aromática.......................................... 49 

Esquema 2: Polimerização do estireno a poliestireno.................................................. 54 

Esquema 3: Esquema de reação de sulfonação homogênea do PS com acetil sulfato. 57 

Gráfico 3: Curva típica de distribuição de massa molar de uma amostra polimérica 60 

Gráfico 4: Início e fim de pega definido pelo “Método das Frações Diretas”........... 66 

Desenho 2: Ensaio de resistência à compressão axial em corpo-de-prova cilíndrico.. 68 

Desenho 3: Deformações longitudinais e transversais em corpo-de-prova cilíndrico 69 

Desenho 4: Tensões de tração uniformes devido à carga concentrada........................ 69 

Desenho 5: Tensões de tração não-uniformes devido à influência do friso................. 70 

Desenho 6: Tensões Esquema de ensaio de flexão de três pontos............................... 72 

Gráfico 5: Região linear (elástica) do gráfico tensão-deformação de um material.... 73 

Esquema 4: Sistema representado por uma função que liga os fatores às respostas.... 74 

Fotografia 1: Reator e aparato utilizado para reações de sulfonação............................. 82 

Fotografia 2: Calorímetro semi-adiabático..................................................................... 86 

  
 



 
22 

 

Fotografia 3: Misturador mecânico para argamassa....................................................... 87 

Fotografia 4: Aparelho para determinação de consistência............................................ 89 

Fotografia 5: Equipamento para ensaio de compressão axial: máquina de ensaio......... 92 

Fotografia 6: Equipamentos para ensaio de compressão axial: detalhe do corpo-de-

prova e aparato para compressão axial..................................................... 92 

Fotografia 7: Equipamento para ensaio de compressão diametral: máquina de ensaio. 93 

Fotografia 8: Equipamento para ensaio de compressão diametral: detalhe do corpo-

de-prova e aparato para compressão diametral......................................... 94 

Fotografia 9: Equipamento utilizado para determinação do módulo de elasticidade 

dinâmico.................................................................................................... 85 

Fotografia 10: Equipamento para ensaio de tração na flexão: máquina universal de 

ensaio ....................................................................................................... 97 

Fotografia 11: Equipamento para ensaio de tração na flexão: detalhe do corpo-de-

prova e aparato para flexão de três pontos................................................ 97 

Gráfico 6: Curva de distribuição de massa molar do material de partida PS............. 100 

Quadro 6: Aspecto visual dos produtos das reações: a) Fotografia da Reação 1; b) 

Fotografia da Reação 2; c) Fotografia da Reação 3; d) Fotografia da 

Reação 4.................................................................................................... 101 

Quadro 7: Nomes dos produtos de reação de sulfonação.......................................... 102 

Gráfico 7: Espectro FTIR do PS................................................................................ 103 

Gráfico 8: Espectro FTIR do PSSNa-1...................................................................... 104 

Gráfico 9: Espectro FTIR do PSSNa-2...................................................................... 104 

Gráfico 10: Espectro FTIR do PSSNa-3...................................................................... 105 

Gráfico 11: Espectro FTIR do PSSNa-4...................................................................... 106 

Gráfico 12: Espectro FTIR do padrão de poliestirenosulfonato de sódio.................... 106 

Gráfico 13: Sobreposição de curvas DCS dos produtos PSSNa-1, PSSNa-2, 

PSSNa-3 e PSSNa-4 e do material de partida PS na faixa de 

temperatura entre 25°C e 700°C; “A” : região entre 25°C e 125°C; “B” 108 

 



 
23 

 

: região entre 350°C e 450°C................................................................... 

Gráfico 14: Sobreposição de curvas DCS dos produtos PSSNa-1, PSSNa-2, 

PSSNa-3 e PSSNa-4 e do material de partida PS na faixa de 

temperatura entre 350°C e 450°C (região “B”)....................................... 109 

Gráfico 15: Sobreposição de curvas DCS dos produtos PSSNa-1, PSSNa-2, 

PSSNa-3 e PSSNa-4 e do material de partida PS na faixa de 

temperatura entre 25°C e 700°C; “A” : região entre 25°C e 125°C; “B” 

: região entre 350°C e 450°C................................................................... 109 

Gráfico 16: Gráfico tridimensional da superfície de resposta...................................... 114 

Gráfico 17: Curvas resultantes do calor de hidratação em calorímetro semi-

adiabático.................................................................................................. 115 

Gráfico 18: Horário de início de ascendência da curva (Hi) e horário de pico de 

temperatura (Hmax) em função da dosagem de PSSNa-2......................... 116 

Gráfico 19: Taxa de aumento de temperatura TI entre Hasc e Hmax em função da 

dosagem de PSSNa-2............................................................................... 116 

Gráfico 20: Taxa de queda de temperatura TII entre Hmax e Hf m função da dosagem 

de PSSNa-2............................................................................................... 117 

Gráfico 21: Relação proporcional entre os tempos de início de pega (HIP) e fim de 

pega (HFP)................................................................................................. 117 

Gráfico 22: Variação do índice de consistência com a dosagem de PSSNa-2............. 120 

Gráfico 23: Resistência à compressão axial aos 3 dias, 7 dias e 28 dias..................... 123 

Gráfico 24: Resistência à compressão diametral aos 3 dias, 7 dias e 28 dias.............. 125 

Micrografia 1: Superfície da Pasta de cimento 1.............................................................. 130 

Micrografia 2: Superfície da Pasta de cimento 2.............................................................. 130 

Micrografia 3: Superfície da Pasta de cimento 3.............................................................. 130 

Micrografia 4: Superfície da Pasta de cimento 4.............................................................. 131 

Micrografia 5: Superfície de fratura do ensaio de resistência à tração na flexão de 

argamassa de Traço 1................................................................................ 

133 

 

   

 



 
24 

 

 

Micrografia 6: Superfície de fratura do ensaio de resistência à tração na flexão de 

argamassa de Traço 2................................................................................ 133 

Micrografia 7: Superfície de fratura do ensaio de resistência à tração na flexão de 

argamassa de Traço 3................................................................................ 134 

Micrografia 8: Superfície de fratura do ensaio de resistência à tração na flexão de 

argamassa de Traço 4................................................................................ 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1: Matriz de planejamento fatorial 22................................................................ 75 

Tabela 2: Coeficientes de contraste para um fatorial 22............................................... 77 

Tabela 3: Frações granulométricas das areias............................................................... 80 

Tabela 4: Características físicas e químicas do cimento CP III E 40 RS CSN.............     80 

Tabela 5: Matriz de planejamento fatorial 22 para a sulfonação................................... 82 

Tabela 6: Níveis para os fatores para a sulfonação....................................................... 83 

Tabela 7: Proporções de materiais do traço de argamassa padrão................................ 88 

Tabela 8: Resultados da análise cromatográfica do material de partida PS................. 100 

Tabela 9: Parâmetros das reações de sulfonação 1, 2, 3 e 4......................................... 100 

Tabela 10: Observações das reações de sulfonação 1, 2, 3 e 4....................................... 101 

Tabela 11: Bandas de confirmação de sulfonação nas amostras PSSNa-1, PSSNa-2, 

PSSNa-3 e PSSNa-4..................................................................................... 107 

Tabela 12: Condições de sulfonação, massa de amostra de PSSNa, massa obtida de 

BaSO4 e respectivos valores de grau de sulfonação das amostras (GS)....... 111 

Tabela 13: Coeficientes de contraste da reação de sulfonação....................................... 112 

Tabela 14: Efeitos principais e de segunda ordem......................................................... 112 

Tabela 15: Parâmetros observados na curva resultante do calor de hidratação da pasta 

de cimento em calorímetro semi-adiabático................................................. 115 

Tabela 16: Diâmetros médios e índices de consistência................................................. 119 

Tabela 17: Massa específica dos componentes da argamassa padrão............................ 121 

Tabela 18: Densidade de massa e teor de ar incorporado das argamassas..................... 121 

Tabela 19: Resistência à compressão axial de corpos-de-prova cilíndricos na idade de 

3 dias............................................................................................................. 

121 

Tabela 20: Resistência à compressão axial de corpos-de-prova cilíndricos na idade de 

7 dias............................................................................................................. 

122 

 

   

 



 
26 

 

Tabela 21: Resistência à compressão axial de corpos-de-prova cilíndricos na idade de 

7 dias............................................................................................................. 123 

Tabela 22: Resistência à compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos na 

idade de 3 dias............................................................................................... 124 

Tabela 23: Resistência à compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos na 

idade de 7 dias............................................................................................... 124 

Tabela 24: Resistência à compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos na 

idade de 28 dias............................................................................................. 125 

Tabela 25: Resistência à tração na flexão (tensões de ruptura) de corpos-de-prova 

prismáticos na idade de 28 dias.................................................................... 126 

Tabela 26: Tensões de ruptura, deformações módulo de elasticidade estático de 

corpos-de-prova prismáticos na idade de 28 dias......................................... 126 

Tabela 27: Módulo de elasticidade dinâmico de corpos-de-prova cilíndricos na idade 

de 28 dias...................................................................................................... 127 

Tabela 28: Análise semi-quantitativa dos elementos encontrados na superfície da 

pasta de cimento por EDS em percentual de massa (%)............................... 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
27 

 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................... 19 

1.1 OBJETIVOS GERAIS.............................................................................. 20 

1.2 OBJETIVOS E SPECÍFICOS................................................................... 20 

1.3 JUSTIFICATIVA......................................................................................        20 

1.4 METODOLOGIA..................................................................................... 21 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.............................................................. 23 

2.1 O CIMENTO PORTLAND...................................................................... 23 

2.1.1 Compostos do cimento Portland e suas funções................................... 25 

2.1.1.1 Silicatos de cálcio..................................................................................... 26 

2.1.1.2 Aluminatos e ferro-aluminatos de cálcio................................................ 27 

2.1.1.3 Óxido de magnésio e óxido de cálcio....................................................... 27 

2.1.1.4 Compostos alcalinos e gipsita................................................................... 28 

2.1.1.5 Adições minerais....................................................................................... 28 

2.1.2 A hidratação do cimento Portland: reações.......................................... 29 

2.1.3 A hidratação do cimento Portland: mecanismos e cinética................. 32 

2.1.3.1 As forças atuantes nas partículas do cimento Portland em hidratação...... 36 

2.2 CONCRETO............................................................................................. 38 

2.2.1 Propriedades do concreto fresco............................................................ 40 

2.2.2 Propriedades do concreto endurecido................................................... 41 

2.3 ADITIVOS................................................................................................ 42 

2.3.1 Dispersão das partículas de cimento.................................................... 45 

2.3.1.1 Processos químicos de adsorção de aditivos plastificantes (dispersantes) 47 

2.3.1.2 Conseqüências da adsorção de aditivos nas propriedades de superfície... 48 

2.4 FUNCIONALIZAÇÃO DE POLÍMERO PARA OBTENÇÃO DE 

POLIELETRÓLITO VIA SULFONAÇÃO............................................ 48 

  



 
28 

 

2.4.1 Condições reacionais para sulfonação.................................................. 51 

2.4.2 Sulfonação de pequenas moléculas orgânicas aromáticas................... 51 

2.4.3 Sulfonação de polímeros......................................................................... 52 

2.5 POLIESTIRENO: PROPRIEDADES E APLICAÇÕES.......................... 52 

2.5.1 Poliestireno expandido (EPS)................................................................. 54 

2.5.2 EPS: aspectos ambientais....................................................................... 55 

2.5.3 Sulfonação homogênea de PS................................................................. 56 

2.5.4 Aplicações do poliestireno sulfonado..................................................... 58 

2.6 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS....................... 59 

2.6.1 Determinação da massa molar por cromatografia de exclusão por 

tamanho.................................................................................................... 59 

2.6.2 Análise térmica ....................................................................................... 61 

2.6.2.1 Calorimetria diferencial por varredura (DSC)........................................... 61 

2.6.2.2 Análise termogravimétrica (TGA)............................................................ 62 

2.6.3 Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR)....................................................................................................... 62 

2.6.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise por energia 

dispersiva(EDS)....................................................................................... 63 

2.6.5 Determinação do grau de sulfonação por precipitação de sulfato de 

bário.......................................................................................................... 64 

2.7  MÉTODOS DE ENSAIO PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS........... 64 

2.7.1 Ensaios em estado fresco........................................................................ 64 

2.7.1.1 Curva resultante do calor de hidratação em calorímetro semi-adiabático 64 

2.7.1.2 Determinações de consistência, densidade de massa e teor de ar 

incorporado em argamassa........................................................................ 66 

2.7.2 Ensaios em argamassa em seu estado endurecido............................... 67 

2.7.2.1 Determinação da resistência à compressão axial..................................... 67 

 



 
29 

 

2.7.2.2 Determinação da resistência à compressão diametral............................... 69 

2.7.2.3 Determinação do módulo de elasticidade dinâmico através da 

propagação de onda ultra-sônica............................................................. 70 

2.7.2.4 Determinações da resistência à tração na flexão e do módulo de 

elasticidade estático................................................................................ 71 

2.7.2.4.1 Resistência à tração na flexão............................................................... 71 

2.7.2.4.2 Módulo de elasticidade estático............................................................ 72 

2.8 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL.................................................... 73 

2.8.1 Planejamento fatorial............................................................................. 74 

2.8.2 Cálculos de efeitos principais e de interação........................................ 76 

3 MATERIAIS E MÉTODOS................................................................... 79 

3.1 MATERIAIS............................................................................................. 79 

3.2 MÉTODOS................................................................................................ 81 

3.2.1 Determinação da massa molar do PS por cromatografia de exclusão 

por tamanho.............................................................................................. 81 

3.2.2 Sulfonação do PS..................................................................................... 81 

3.2.3 Caracterização do PSSNa....................................................................... 83 

3.2.3.1 Caracterização estrutural por espectroscopia de infravermelho (FTIR)... 83 

3.2.3.2 Análise térmica por DSC e TGA............................................................... 84 

3.2.3.3 Determinação do grau de sulfonação por precipitação de sulfato de 

bário........................................................................................................... 84 

3.2.4 Avaliação de desempenho do PSSNa em sistemas 

cimentícios................................................................................................ 85 

3.2.4.1 Determinação da curva resultante do calor de hidratação da pasta de 

cimento em calorímetro semi-adiabático................................................. 86 

3.2.4.2 Ensaios em argamassa............................................................................... 871 

3.2.4.2.1 Determinação da consistência.............................................................. 88 

 



 
30 

 

3.2.4.2.2 Determinação da densidade de massa e teor de ar incorporado.......... 90 

3.2.4.2.3 Determinação da resistência à compressão axial................................. 91 

3.2.4.2.4 Determinação da resistência à compressão diametral......................... 93 

3.2.4.2.5 Determinação do módulo de elasticidade dinâmico através da 

propagação de onda ultra-sônica.......................................................... 95 

3.2.4.2.6 Determinação da resistência à tração na flexão e do módulo de 

elasticidade estático................................................................................ 96 

3.2.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise por energia 

dispersiva (EDS) dos sistemas cimentícios............................................ 98 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES.......................................................... 99 

4.1 DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLAR DO PS POR 

CROMATOGRAFIA DE EXCLUSÃO POR TAMANHO..................... 99 

4.2 SULFONAÇÃO DO PS............................................................................ 100 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO PSSNa............................................................ 102 

4.3.1 Caracterização estrutural por espectroscopia de infravermelho 

FTIR.......................................................................................................... 103 

4.3.2 Análise térmica dos produtos PSSNa por DSC e TGA....................... 108 

4.3.3 Determinação do grau de sulfonação por precipitação de sulfato de 

bário e cálculo dos efeitos principais e efeitos de interação das 

reações de sulfonação.............................................................................. 111 

4.4 DESEMPENHO DO PSSNA EM SISTEMAS CIMENTÍCIOS ............ 114 

4.4.1 Curva resultante do calor de hidratação da pasta de cimento em 

calorímetro semi-adiabático................................................................... 114 

4.4.2 Ensaios em argamassa............................................................................. 119 

4.4.2.1 Determinação da consistência................................................................... 119 

4.4.2.2 Determinações da densidade de massa e teor de ar incorporado............... 121 

4.4.2.3 Determinação da resistência à compressão axial...................................... 122 

4.4.2.4 Determinação da resistência à compressão diametral............................... 124 

 

 



 
31 

 

4.4.2.5 Determinações da resistência à tração na flexão e do módulo de 

elasticidade estático ................................................................................... 

126 

 

4.4.2.6 Determinação do módulo de elasticidade dinâmico através da 

propagação de onda ultra-sônica............................................................... 127 

4.4.3 Resultados dos ensaios mecânicos em argamassa em estado 

endurecido................................................................................................. 

128 

4.4.4 Análise por energia dispersiva (EDS) das superfícies das pastas de 

cimento..................................................................................................... 129 

4.4.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) das superfícies de 

fratura das argamassas............................................................................ 133 

5 CONCLUSÕES........................................................................................ 135 

6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS................................. 138 

 REFERÊNCIAS....................................................................................... 139 

 
 

 



 
19 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente diversos estudos têm mostrado a importância da dispersão das 

partículas finas no desenvolvimento de sistemas cimentícios de alto desempenho 

(STUDART et al., 2003). A dispersão apropriada das partículas permite a produção de 

sistemas cimentícios com quantidade mínima de água, resultando em materiais com 

propriedades superiores tanto no estado fresco como no endurecido. 

O uso de plastificantes (dispersantes poliméricos polieletrólitos) adequados 

tornou-se fundamental na produção deste tipo de material cerâmico, pois interagem com a 

superfície das partículas de cimento, provocando a dispersão e defloculação das mesmas. 

Como resultado obtém-se concretos e argamassas mais fluidas, mais trabalháveis com a 

mesma relação água/ cimento. O material endurecido, com utilização de uma menor 

quantidade de água, também adquire outras propriedades positivas, como maior resistência, 

menor permeabilidade e maior durabilidade (MEHTA; MONTEIRO, 2008).   

É evidente o atual interesse ambiental e econômico de retirar materiais 

descartados do meio ambiente. Os materiais poliméricos, devido às suas propriedades físicas 

e químicas versáteis e sua baixa densidade vêm substituindo gradativamente vidros e metais 

em diversas aplicações. Entretanto possuem grande impacto poluente pois geram um grande 

volume de material descartado que não é reciclado/ reaproveitado totalmente e que possui 

uma degradação muito lenta no ambiente. 

O poliestireno expandido (EPS) é um dos polímeros com maior participação 

na produção de materiais descartáveis, tais como copos, bandejas de alimentos, sacolas 

plásticas, etc., entre outras diversas aplicações. O destino final do EPS quase sempre são os 

aterros e lixões, pois este material tem um baixo percentual de reciclagem, uma vez que o 

processo não compensa economicamente.  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi verificar a possibilidade de 

transformação do EPS em um material de maior valor agregado. Para tanto, foi estudada a 

funcionalização do EPS via sulfonação e as condições para otimização da reação. O 

desempenho polieletrólito formado já estabilizado (poliestireno sulfonado de sódio – 

PSSNa) foi avaliado em pasta de cimento e argamassa quanto a seu desempenho como 

dispersante de sistemas cimentícios, com o intuito de confirmar seu potencial como aditivo 

de concreto. 
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1.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi transformar o EPS pós-consumo em um 

material de maior valor agregado e aumentar sua viabilidade de reciclagem.   O polieletrólito 

formado já estabilizado (poliestireno sulfonado de sódio – PSSNa) foi avaliado em pasta de 

cimento e argamassa quanto a seu desempenho como dispersante de sistemas cimentícios, 

com o intuito de confirmar seu potencial como aditivo de concreto. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Os objetivos específicos deste trabalho são: modificar o EPS pós-consumo a 

partir de reações de sulfonação por quatro diferentes condições reacionais para transformá-lo 

em um polieletrólito aniônico (sulfonado); confirmar a sulfonação dos produtos das quatro 

reações através das análises de calorimetria diferencial de varredura, análise 

termogravimétrica e espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier; 

determinar o grau de sulfonação por precipitação de sulfato de bário; avaliar o desempenho 

do polímero sulfonado já estabilizado (PSSNa) que alcançou maior grau de sulfonação em 

sistemas cimentícios (pasta de cimento e argamassa) em três diferentes dosagens sobre peso 

de cimento, através de: curva gerada pelo calor de hidratação, poder de fluidificação, 

densidade de massa, teor de ar incorporado, resistência mecânica (compressão axial, 

compressão diametral, resistência à tração na flexão, módulo de elasticidade dinâmico e 

estático); Analisar as superfícies de fratura das pastas de cimento e argamassas (curadas por 

28 dias) por microscopia eletrônica de varredura com energia dispersiva. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

  No que se refere às propriedades dos materiais cimentícios frescos, os 

plastificantes atuam de maneira positiva na sua reologia (SIMARD et al., 1993): interagem 

físico e quimicamente com o cimento, permitindo a produção de concretos com 



 
21 

 

características especiais de fluidez (fluidificação e manutenção de trabalhabilidade) 

(WINNEFELD et al., 2007).  De outro lado, no que se refere às propriedades do material 

cimentício endurecido, o uso de plastificantes permite a produção de misturas com baixas 

relações água/ cimento (a/c), obtendo-se produtos mais duráveis e de maior resistência. 

Todas estas características descritas dependem, entre outras variáveis, da estrutura molecular 

do dispersante atuante (LI et al., 2004; WINNEFELD et al., 2007). 

  Uma vez que os plastificantes têm ampla utilização na produção de sistemas 

cimentícios, é fundamental o constante estudo de utilização de novas matérias-primas para a 

sua fabricação, criando a possibilidade de utilização de materiais rejeitados pela indústria. 

A escolha do EPS como nova matéria-prima para formulação de dispersantes 

cimentícios origina-se do fato que este material ser de grande consumo mundial, sendo um 

dos polímeros com maior participação na produção de materiais descartáveis. Tal material, 

entretanto possui baixo percentual de reciclagem devido à inviabilidade econômica do 

processo, sendo seu destino final quase sempre o os aterros e lixões. 

Partido do fato que a utilização de polieletrólito de poliestireno sulfonado de 

sódio (PSSNa) como dispersante já é bem conhecida, o objetivo deste trabalho foi realizar a 

modificação do EPS pós-consumo transformando-o em PSSNa (material de maior valor 

agregado) e avaliar suas propriedades como aditivo de sistemas cimentícios. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

Inicialmente realizou-se a revisão bibliográfica com base em artigos de 

periódicos nacionais e internacionais, teses, dissertações e livros relacionados ao tema. Esta 

etapa foi fundamental para melhor entendimento do que propõem ou discutem os diferentes 

autores a respeito. 

Na parte experimental modificou-se o EPS via sulfonação: o polímero 

polieletrólito aniônico estabilizado então formado (PSSNa), foi caracterizado por algumas 

técnicas analíticas a fim de determinar qualitativamente e quantitativamente sua sulfonação: 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), análise térmica por 

calorimetria diferencial de varredura (DSC) e análise termogravimétrica (TGA) e 

determinação do grau de sulfonação por precipitação de sulfato de bário. 
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O desempenho do PSSNa em sistemas cimentícios  foi avaliado em pasta de 

cimento e argamassa padrão, com a relação a sua influência no desenvolvimento de calor de 

hidratação, seu poder de fluidificação (consistência), impacto na densidade de massa e 

incorporação de ar. Em sistema cimentício endurecido, foi avaliado seu impacto no módulo 

de elasticidade dinâmico e resistências mecânicas (resistência à compressão axial, 

resistência à compressão diametral, resistência à tração na flexão e módulo de elasticidade 

estático). As topografias das amostras de pasta de cimento e dos corpos-de-prova 

prismáticos fraturados aos 28 dias foram observadas ao microscópio eletrônico de varredura. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

                     Neste capítulo é feita uma revisão do estado da arte de alguns aspectos 

importantes para o trabalho experimental sobre o cimento Portland, concreto, aditivos, 

modificação de polímeros para obtenção de polieletrólitos, reação de sulfonação, 

poliestireno e poliestireno sulfonado. 

 

2.1 O CIMENTO PORTLAND 

 

 

  O cimento Portland é definido como um cimento hidráulico produzido pela 

moagem de clínqueres constituídos essencialmente por silicatos e aluminatos de cálcio 

hidráulico e uma pequena quantidade de uma ou mais formas de sulfato de cálcio (ASTM C 

150, 2000). Em outras palavras, é um material cerâmico aglomerante que reage com a água 

formando um material único endurecido, feito a partir de uma mistura de clínquer Portland e 

gesso.  

O processo industrial de fabricação do clínquer Portland consiste na 

mineração e britagem de suas matérias-primas, calcário e argila, seguindo-se a preparação 

adequada da mistura crua (a “farinha”), que é encaminhada para o forno. No forno rotativo, 

ocorre o processo de sinterização a aproximadamente 1450°C do calcário e da argila, que 

são fontes principalmente de óxido de cálcio ou cal livre (CaO), óxido de silício ou sílica 

(SiO2) e óxido de alumínio ou alumina (Al2O3). Podem estar presentes ainda outros 

materiais corretivos, como por exemplo o minério de ferro (fonte de Fe2O3). Durante a 

calcinação, ocorre uma fusão parcial dos componentes, e os nódulos de clínquer são 

produzidos. Após esta etapa, o clínquer é misturado com certa porcentagem de sulfato de 

cálcio (por exemplo, o gesso) e moído, a fim de controlar as reações iniciais de pega e 

endurecimento do cimento. Clínquer e gesso são moídos, até alcançar tamanhos de 

partículas ideais, em média entre 10 e 15 µm (MEHTA; MONTEIRO, 2008; TAYLOR, 

2004). 

O produto final, o cimento Portland, consiste então de variados compostos de 

cálcio metaestáveis e gesso, que usualmente são abreviados de acordo com o Quadro 1 a 

seguir (MEHTA; MONTEIRO, 2008).    
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Composto Abreviação Nome comum 

3CaO.SiO2 C3S Silicato tricálcico ou Alita (forma impura) 
2CaO.SiO2 C2S Silicato dicálcico ou Belita (forma impura) 

3CaO. Al2O3 C3A Aluminato tricálcico 
4CaO. Al2O3. Fe2O3 C4AF - 
4CaO. 3Al2O3. SO3 C4A3S - 

CaSO4.2H2O CSH2 Gipsita  
3CaO. 2SiO2.3H2O C3S2H3 - 

Quadro 1 – Abreviações e nomes comuns dos compostos do cimento Portland. Fonte: Adaptado de 
MEHTA e MONTEIRO (2008, p. 210). 

   

           É usual abreviar os óxidos que compõem o cimento de acordo com o Quadro 

2, a seguir: 

 
Composto Abreviação 

CaO C 
SiO2 S 
Al2O3 A 
Fe2O3 F 
MgO M 
SO4 S 
H2O H 

Quadro 2 – Abreviações e dos óxidos encontrados no clínquer. Fonte: Adaptado de MEHTA e 
MONTEIRO (2008, p. 210). 

   

A fim de correlacionar as fases formadas no processo de clinquerização com 

as suas etapas, o Quadro 3 mostra as principais reações em cada intervalo de temperatura do 

forno rotativo (CENTURIONE, 19991 apud GOBBO, 2003).  

   

Temp. (°C) Reação 

100-200 Liberação de água livre. 
500-700 Desidroxilação dos argilominerais; transformação do quartzo-α em quartzo-β. 
700-900 Decomposição dos carbonatos, com liberação de CO2; primeiras Reações de 

estado sólido, levando a formação de aluminatos e ferro-aluminatos cálcicos 
[C12A7 e C2(AF)] e início de formação da belita (2CaO + SiO2 → Ca2SiO4); 

conversão de quartzo-β em cristobalita. 
900-1200 Conversão de ferroaluminatos e aluminatos em C4AF e C3A; formação da belita a 

partir da sílica remanescente e dos cristais de cal livre. 
1200-1350 Cristalização das primeiras alitas (~1200ºC), a partir de cristais pré-existentes de 

belita e cal livre (Ca2SiO4+CaO→Ca3SiO5); a partir de ~1280ºC inicia-se a 
formação de fase líquida a partir dos aluminatos e ferro-aluminatos cálcicos, com 

conseqüente nodulização do clínquer. 
Acima de 1350 Desenvolvimento dos cristais de alita. 

Quadro 3 – Principais compostos metaestáveis formados na clinquerização e suas fontes.  Fonte: 
CENTURIONE (1999)1 apud GOBBO (2003, p. 5). 

 

 

_ 

_ 

1CENTURIONE, S. L. Mineralização do clínquer Portland e seus benefícios tecnológicos. São Paulo. 168p. 
Tese de Doutoramento (Programa de Pós-Graduação em Recursos Minerais e Hidrogeologia) – Instituto de 
Geociêcias – Universidade de São Paulo, São Paulo,1999. 
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O Gráfico 1 a seguir mostra um esquema de forno rotativo onde se dá o 

processo de clinquerização. São mostradas as cinco zonas de temperatura principais do 

forno, assim como os compostos formados a partir de matérias-primas com composições 

ideais. 

 

 

Gráfico 1 – Desenvolvimento dos compostos do clínquer nas cinco zonas principais de um forno 
com sistema de pré-aquecedores e sem pré-calcinador. Fonte: WOLTER (1985)1 apud GOBBO 

(2003, p. 6). 
 

 

2.1.1 Compostos do cimento Portland e suas funções  

 

 

Os compostos encontrados no cimento Portland podem ser subdivididos em 

grupos distintos:  

 

• Os silicatos de cálcio: provenientes do clínquer são os mais abundantes e geralmente 

são cristais bem formados, gerados nas últimas etapas do processo de clinquerização 

(GOBBO, 2003); 

1WOLTER, A. Influence of the kiln system on the clínker properties. Zement-Kalk-Gips, Wiesbaden, v. 38, 
n. 12, p. 327-329. 
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• Aluminatos e ferro-aluminatos: provenientes do clínquer representam a fase fundida 

na temperatura de clinquerização correspondente à temperatura de cristalização dos 

silicatos (GOBBO, 2003); 

• Compostos menos freqüentes: também provenientes do clínquer, por exemplo, o 

periclásio ou óxido de magnésio (MgO) e cal livre (CaO), entre outros (GOBBO, 

2003); 

• Compostos alcalinos e Gipsita: os álcalis são provenientes principalmente da argila e 

carvão; os sulfatos se originam principalmente da gipsita, cuja cristalização é a causa 

da pega (endurecimento) do cimento;  

• Adições minerais: resíduos de outras indústrias ou materiais naturais, incorporados 

na composição do cimento, que reduzem o consumo de clínquer (diminuindo o custo 

e a poluição gerada pela calcinação), bem como melhoram algumas características 

técnicas do produto final (ISAIA, 2005).  

 

 

2.1.1.1 Silicatos de cálcio 

 

 

  As fases alita e belita encontradas no cimento Portland (ver Quadro 1), são 

respectivamente as fases impuras do silicato tricálcico (C3S) e do beta-silicato dicálcico 

(βC2S). 

  A alita é a mais importante fase constituinte do cimento (50-70% do 

clínquer). Seu arranjo cristalino lhe confere um empacotamento iônico em que a 

coordenação dos íons oxigênio no íon cálcio é irregular, provocando grandes vazios 

estruturais e contribuindo para a alta energia e reatividade da estrutura. Por esse motivo, é o 

constituinte que, ao reagir com a água, tem o maior papel no desenvolvimento de resistência 

do cimento até 28 dias. 

  A belita constitui de 15-30% do clínquer. Sua estrutura também é irregular, 

mas seus vazios intersticiais são muito menores, sendo bem menos reativa que a alita. Ela 

reage lentamente com a água nos primeiros 28 dias, mas sua contribuição mais efetiva no 

desenvolvimento de resistência ocorre após este período (MEHTA; MONTEIRO, 2008; 

TAYLOR, 2004). 
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2.1.1.2 Aluminatos e ferro-aluminatos de cálcio 

 

 

  Podem ser encontrados diversos aluminatos de cálcio no cimento Portland, 

entretanto o principal é o C3A, que constitui de 5-10% do clínquer. Entre os ferro-

aluminatos (5-15% do clínquer), encontra-se mais comumente o C4AF. 

  Tanto C3A e C4AF também não são encontrados na sua forma pura nos 

cimentos comerciais, e sim com quantidades significativas de magnésio, sódio, potássio e 

sílica. O C3A e C4AF reagem rapidamente com a água, e o primeiro causa o indesejável 

rápido endurecimento do cimento (MEHTA; MONTEIRO, 2008; TAYLOR, 2004). 

 

 

2.1.1.3 Óxido de magnésio e óxido de cálcio 

 

 

  O óxido de magnésio (MgO) presente na composição do cimento Portland 

(até 2%) pode entrar na solução sólida do aluminatos, ferro-aluminatos e silicatos de cálcio, 

ou então pode estar presente na sua forma cristalina, denominada periclásio. Sua fonte é a 

dolomita, que está presente como impureza na maioria dos calcários. A hidratação do óxido 

de magnésio para o hidróxido de magnésio é uma reação lenta e expansiva (até 97,6% de 

expansão), sendo indesejável em produtos cimentícios. 

  O óxido de cálcio livre (cal livre ou CaO) é encontrado em pequenas 

quantidades no cimento Portland, pois é resultado de ineficiência no processo, seja de 

proporcionamento de matérias-primas, temperatura de clinquerização inadequada ou baixa 

eficiência de moagem. Também possui uma cinética lenta de hidratação, e pode afetar a 

qualidade de produtos cimentícios. 

A estrutura cristalina do periclásio é cúbica, com cada átomo de Mg2+ sendo 

coordenado por seis átomos de oxigênio. A mesma estrutura cristalina é apresentada pelo 

óxido de cálcio, sendo o Mg2+ substituído o Ca2+. Entretanto existe uma diferença de 

compacidade das estruturas cristalinas, que reflete diretamente em suas reatividades: o MgO 

é muito mais empacotado que o CaO, fazendo com que este último seja muito mais reativo 

que o primeiro, nas mesmas concentrações (GOBBO, 2003; MEHTA; MONTEIRO, 2008). 
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2.1.1.4 Compostos alcalinos e gipsita 

 

 

  Os compostos alcalinos de sódio e potássio presentes no clínquer são 

originados da argila e carvão. Suas quantidades variam de 0,3 a 1,5%, e são consumidos 

pelo C3A e C2S para formarem hidratos, na ausência de sulfatos. 

  Os sulfatos presentes no cimento Portland podem se originar dos 

combustíveis do forno durante a clinquerização, mas a principal fonte é o sulfato de cálcio 

adicionado intencionalmente durante a moagem, que pode ocorrer como gipsita 

(CaSO4.2H2O), hemihidrato (CaSO4.1/2H2O) ou anidro (CaSO4). Ele é adicionado a fim de 

retardar a tendência à pega rápida do C3A, presente no clínquer (MEHTA; MONTEIRO, 

2008). 

 

    

2.1.1.5 Adições minerais 

 

 

  Adições são materiais silicosos, de origem natural ou subprodutos industriais, 

adicionados ao cimento composto em determinadas quantidades, dependendo do tipo de 

cimento. O papel das adições está tanto no barateamento do produto quanto na melhoria de 

algumas propriedades. As adições minerais podem ser classificadas em três grupos, de 

acordo com sua ação físico-química (ISAIA, 2005): 

 

• Pozolânico: material silicoso ou sílico-aluminoso, com pouca ou nenhuma ação 

cimentícia, mas que reage com o Ca(OH)2 (C-H) na presença de umidade e sob 

temperatura ambiente, para formar compostos com propriedades cimentantes; 

• Cimentante: não necessita de C-H para formar produtos como os hidratos de silicatos 

de cálcio (C-S-H). Sua auto hidratação é lenta, e a quantidade de produtos cimentares 

formados não o torna aplicável para fins estruturais; 

• Fíler: adição mineral finamente dividida sem atividade química, atuando somente no 

empacotamento granulométrico e como ponto de nucleação da hidratação. 

 

O Quadro 4 resume as principais adições utilizadas atualmente, assim como sua 

composição e propriedades. 
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Adição Composição Propriedades 

Escória granulada de alto forno Principalmente silicato vítreo 
contendo Ca, Mg, Al e Si. 

Cimentante 

Cinzas volantes com alto teor de 
cálcio 

Principalmente silicato vítreo 
contendo Ca, Mg, Al e álcalis. 

Pequena quantidade de quartzo e 
C3A. Podem estar presentes cal livre, 

periclásio, CS e C4AS. 

Cimentantes e 
pozolanas 

Sílica ativa condensada Sílica pura não cristalina. Superpozolanas 
Cinza de casca de arroz Sílica pura não cristalina. Superpozolanas 

Cinza volante com baixo teor de 
cálcio 

Principalmente silicato vítreo 
contendo Al, Fe e álcalis. Pode 
conter pequena quantidade de 

material cristalino. 

Pozolana comum 

Materiais naturais Vidro de aluminosilicato, quartzo, 
feldspato e mica. 

Fíler 

Escória de alto forno resfriada 
lentamente, cinzas de forno, 

escória de caldeira, palha de arroz 
queimada em campo 

Essencialmente materiais de silicato 
cristalino e pequena quantidade de 

material não cristalino. 

Pozolanas pouco 
reativas 

Quadro 4 – Adições minerais, composição e propriedades. Fonte: Adaptado de MEHTA e 
MONTEIRO (2008, p. 307). 

 

 

2.1.2 A hidratação do cimento Portland: reações 

 

 

  O cimento Portland “seco” não é capaz de aglomerar os componentes do 

concreto; para isto, é necessário que se adicione água. Isto acontece, pois os componentes do 

cimento hidratados possuem características de pega e endurecimento.  

O termo “pega” significa a perda de plasticidade da pasta original e sua 

conversão em um material rígido de baixa resistência. O termo “endurecimento” significa o 

desenvolvimento de dureza e resistência que acontece após a pega do cimento (HEWLETT, 

1998). 

Segundo HEWLETT (1998, p. 241, tradução nossa), hidratação é 

entendida como sendo a reação de cimento não hidratado ou um de seus 
constituintes com água, associado tanto com ligações químicas quanto 
com alterações físico-químicas no sistema, em particular na pega e 
endurecimento.  
 

  A água em contato com o cimento Portland, além de proporcionar a 

suspensão de sólidos, desencadeia uma série de processos que formam produtos de 

hidratação, que através de diversos tipos de ligações e interações, formam uma matriz 
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estável e densa. Estas reações heterogêneas destes minerais em forma de pó envolvem 

processos em solução e em interfaces (e/ ou interfases) (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). 

O processo de hidratação do cimento Portland evolui com o tempo, tendo aos 

28 dias de cura cerca de 70-80% de grau de hidratação e praticamente se completando aos 

365 dias (TAYLOR, 2004), sendo afetado pelo tamanho das partículas (finura) do cimento, 

pela sua composição química, temperatura de cura, quantidade de água disponível e 

utilização de aditivos químicos (HEWLETT, 1998). 

Segundo Brunauer e Copeland (1964), a química do concreto é 

essencialmente a química da reação entre cimento Portland e água, e deve ser 

suficientemente lenta para permitir que o concreto seja lançado, e após o lançamento 

desenvolva um rápido endurecimento. 

  A hidratação do cimento acontece por duas vias (MEHTA; MONTEIRO, 

2008): 

 

• Dissolução-precipitação: a hidratação por dissolução-precipitação é predominante e 

consiste na completa reorganização dos constituintes originais do cimento, através da 

dissolução dos constituintes iônicos, formação de hidratos em solução e precipitação 

dos mesmos na solução supersaturada. 

• Topoquímico: neste tipo de hidratação, também chamada de hidratação no estado 

sólido, as reações acontecem quando a mobilidade iônica se torna restrita. Ocorrem 

diretamente na superfície dos compostos de cimento anidro sem que os mesmos 

entrem em solução, e se completa com o tempo, desde que haja contato de cimento e 

água.  

 

  As reações de hidratação das fases do cimento podem ser resumidas nas 

Reações (1) - (8) a seguir (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). Os nomes dos hidratos formados 

podem ser identificados no Quadro 5. 

 

2C3S + 6H → C3S2H3 + 3CH 

 

2C2S + 4H → C3S2H3 + CH  

 

2C3A + 21H → C4AH13 + C2AH8  

 

(1) 
 
 
(2) 
 
 
(3) 
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C4AH13 + C2AH8 → 2C3AH6 + 9H 

 

C3A + 3CSH2 + 26H → C6AS3H32  

 

2C3A + C6AS3H32 + 4H → 3C4ASH12 

 

C4AF + 3CSH2+ 29H → C6(A2F)S3H32 + (A2F)H3 

 

C4AF + C6(A2F)S3H32 + 7H → 3C4(A2F)SH12 + (A2F)H3 

 

Composto Abreviação 

3CaO.2SiO2.3H2O C3S2H3 
CaO. H2O CH 

4CaO.Al2O3. 13H2O C4AH13 
2CaO.Al2O3. 8H2O C2AH8 
3CaO.Al2O3. 6H2O C3AH6 

6CaO.Al2O3.3SO3.32H2O C6AS3H32 
4CaO.Al2O3.SO3.12H2O C4ASH12 

6CaO.(2Al2O3. Fe2O3).3SO3.32H2O C6(A2F)S3H32 
(2Al2O3. Fe2O3).3H2O (A2F)H3 

4CaO.(2Al2O3. Fe2O3).SO3.12H2O C4(A2F)SH12 
Quadro 5 – Abreviações dos compostos hidratados do cimento Portland. Fonte: Adaptado de 

MEHTA e MONTEIRO (2008). 
 

  As Reações (1) e (2) expressam as reações estequiométricas para a hidratação 

dos silicatos C3S e C2S, entretanto não dizem nada sobre sua cinética. A velocidade de 

hidratação do C3S é muito mais rápida que do C2S, o que pode ser explicado pelas estruturas 

cristalinas já descritas. Em geral, os silicatos de cálcio hidratados (que podem ser chamados 

de C-S-H) são pouco cristalinos e formam um sólido poroso que apresentam características 

de um gel rígido. Na presença de gipsita, o C3S começa a se hidratar após uma hora de 

adição de água, e assim contribui para o tempo final de pega e para a resistência inicial da 

pasta de cimento hidratada (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

  As Reações (3) a (8) referem-se às reações estequiométricas de hidratação dos 

aluminatos. A reação do C3A com a água, Reações (3) e (4), é imediata. Os hidratos 

cristalinos C2AH8, C3AH6 e C4AH13 formam-se rapidamente com a liberação de grande 

quantidade de calor. A fim de desacelerar esta reação do C3A, adiciona-se gipsita, Reação 

(5). Este mecanismo de retardo possui muitas teorias. Uma das teorias diz que como gipsita 

e álcalis se solubilizam muito rapidamente, inibem a solubilidade do C3A. Dependendo da 

_ 

_ 

_ _ 

_ _ 

_ 
_ 

_ 

_ 

 

_ 

_ 

(4) 
 
 
(5) 
 
 
(6) 
 
 
(7) 
 
 
(8) 
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concentração de aluminato e íons sulfato em solução, o produto cristalino da precipitação é o 

trissulfoaluminato de cálcio hidratado (C6AS3H32 ou etringita) ou monossulfoaluminato de 

cálcio hidratado (C4ASH12), Reações (5) e (6). A etringita cristaliza-se como pequenas 

agulhas prismáticas, e o monossulfoaluminato de cálcio hidratado cristaliza-se como placas 

hexagonais (MEHTA; MONTEIRO, 2008). A etringita é o primeiro hidrato a se formar, e é 

o responsável pela perda de trabalhabilidade, tempo de pega e resistência inicial do cimento. 

Entretanto ela é instável, e se converte em C4(A2F)SH12 com o passar do tempo. 

  Dependendo da concentração de sulfato, a hidratação do C4AF, Reação (7) e 

(8), produz C6(A2F)S3H32 e 3C4(A2F)SH12, que possuem estruturas semelhantes à etringita e 

monossulfoaluminato de cálcio hidratado, respectivamente. 

  O processo de hidratação do cimento pode ser avaliado indiretamente 

utilizando-se a técnica determinação do calor desenvolvido na hidratação e pelas avaliações 

de resistências mecânicas (PARROT et al., 1990; YOGERDRAN; LANGAN;WARD, 

1991). 

 

 

2.1.3 A hidratação do cimento Portland: mecanismos e cinética 

 

 

Como mostrado previamente, a hidratação do cimento Portland consiste na 

reação dos componentes do clínquer, sulfato de cálcio e água (HEWLETT, 1998) resultando 

de uma combinação de dissoluções, fenômenos interfaciais e reações de estado sólido.  

O progresso da hidratação do cimento depende de taxa de dissolução dos 

componentes envolvidos, taxa de nucleação e crescimento de cristais de hidratos, taxa de 

difusão da água e íons dissolvidos nos hidratos que se formam. O início do processo de 

hidratação tende a ser controlado principalmente pela taxa de dissolução das fases do 

clínquer (C3S, C2S, C3A, C4AF, C4A3S, C3S2H3) e do sulfato de cálcio (CSH2). Conforme a 

hidratação progride, a taxa de reação passa a ser controlada cada vez mais pela taxa de 

nucleação e crescimento dos cristais de hidratos, e finalmente pela taxa de difusão de água e 

íons dissolvidos (HEWLETT, 1998). 

A reação de hidratação do cimento é exotérmica e termoativada. Isto significa 

que ao mesmo tempo em que os campos térmicos da massa são alterados pela evolução da 

reação, a própria cinética é modificada em função da temperatura da massa aquecida (DE 

FARIA, 2004). 

_ _ 

_ 

_ 

_ 
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Os seguintes fatores determinam a cinética do processo de hidratação 

(HEWLETT, 1998): 

 

• A composição da fase clínquer e qualidade/ quantidade de íons estranhos 

incorporados nos retículos cristalinos; 

• A história de processamento do clínquer, incluindo a taxa de aquecimento, 

temperatura máxima de queima e taxa de resfriamento; 

• Quantidade e forma de sulfato de cálcio presente no cimento; 

• Finura do cimento; 

• Tecnologia empregada na cominuição do cimento; 

• A relação água/ cimento da mistura; 

• Condições de cura; 

• Temperatura de hidratação; 

• Presença de agentes químicos na mistura. 

 

O mecanismo de hidratação dividido didaticamente em cinco estágios mostra 

a evolução da hidratação do cimento com o tempo em uma isoterma de condução 

calorimétrica (Gráfico 2).  

 

 

Gráfico 2 – Esquema de termograma de hidratação do cimento mostrando cinco estágios distintos do 
processo de hidratação. Fonte: JOLICOEUR e SIMARD (1998, p. 89). 

 

A termodinâmica das reações químicas permite visualizar um perfil de fluxo 

de calor liberado pelas reações ao longo do tempo em uma pasta de cimento. Segundo 

Jolicoeur e Simard (1998), estes cinco estágios correspondem respectivamente a: 
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• Estágio I - Processo inicial de hidratação – pré-indução (0-15min): nos primeiros 

instantes de contato cimento-água, os componentes do cimento começam a ser 

solubilizados em água e formam uma solução de íons, dando início a uma série de 

reações e liberando uma grande quantidade de calor. Os sulfatos alcalinos presentes 

dissolvem-se completamente em segundos, contribuindo com o aumento da 

concentração de íons Na+, K+ e SO4
2- na fase aquosa. Simultaneamente, sulfato de 

cálcio dissolve-se até a saturação, contribuindo também com íons Ca2+ e OH- em 

solução. A alita dissolve-se e a camada de C-S-H precipita-se sobre a superfície da 

partícula de cimento. Como a razão CaO/SiO2 do hidrato é menor que no C3S, a 

hidratação desta fase está também associada a um aumento de íons Ca2+ e OH- na 

fase aquosa. A fração de C3S hidratada no período de pré-indução ainda é baixa, da 

ordem de 2 a 10%; 

O aumento do pH da solução favorece a dissolução dos íons silicatos e aluminatos, 

que alcançam uma concentração máxima, cujos valores são ainda menores que as 

concentrações de Na+, K+, Ca2+, OH- ou SO4
2-. A hidrólise da superfície e 

solubilização seletiva acontece rapidamente e leva a formação de uma fina camada 

de produtos intermediários de hidratação amorfos. O gel formado consiste 

majoritariamente de aluminamos, devido a sua reatividade relativamente maior que a 

dos silicatos; 

Após o fenômeno de solubilização, a formação de qualquer hidrato das Equações (1) 

a (8) é governado por processo de nucleação homogêneo (na solução) ou 

heterogêneo (na interface sólido-solução). Como já mencionado, há um importante 

processo de nucleação de sulfoaluminatos de Ca2+, SO4
2- e íons Al(OH)4

-, que 

dependendo da concentração pode precipitar a etringita em monossulfoaluminato de 

cálcio hidratado, Reações (5) e (6).  No caso da etringita, o produto de reação pode 

ser nucleado a partir de uma solução homogênea ou na interface solução-C3A.  Da 

mesma maneira, a nucleação da gipsita (CaSO4.2H2O) seguindo a dissolução do 

hemihidrato (CaSO4.1/2H2O) podem ser iniciados através de um fenômeno de 

solução ou interface.   Após a etapa de nucleação, o crescimento dos produtos de 

hidratação (cristalinos ou amorfos) se procede a uma taxa determinada pela 

concentração das espécies em solução, disponibilidade de água e espécies iônicas nos 

sítios reacionais, energia de ativação dos processos moleculares envolvidos na 

cristalização (desolvação das espécies iônicas) e efeitos estatísticos.  
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Nesta etapa, a presença de moléculas orgânicas que interfiram nos processos de 

nucleação e/ou crescimento pode determinar a taxa de hidratação e/ou formação de 

produtos (HEWLETT, 1998; JOLICOEUR; SIMARD, 1998); 

• Estágio II - Período de indução (15min-4h): no estágio II, ocorre a hidratação da cal 

livre (CaO), com formação de C-H, e continuam os processos iniciados no estágio I. 

Na primeira parte, predominam as reações de aluminatos, o crescimento da etringita 

permanece até os íons envolvidos serem consumidos e se procede a formação de 

camada de gel sobre as partículas de cimento. Ocorre uma reação de pequena 

intensidade com a alita. A belita hidrata-se a uma taxa mais lenta, por ser o 

componente menos reativo.  

Estas reações ocorrem sob certa velocidade, mas são desaceleradas devido ao 

recobrimento das partículas de cimento por uma camada de gel de hidratos. Esta 

camada protetiva dificulta a difusão de espécies e reduz a taxa de diversas reações. O 

sistema entra então em um período de latência, indução ou dormência, onde o fluxo 

de calor é baixo, porém não é nulo (JOLICOEUR; SIMARD, 1998); 

O desenvolvimento de pressões mecânicas e osmóticas assim que a camada de gel 

cresce; transformações de fase e nucleação e crescimento de C-S-H e Ca(OH)2 põem 

fim ao período dormente (TAYLOR, 2004). Estes processos determinam o 

comportamento dos sistemas cimentícios, principalmente suas propriedades 

reológicas como início e fim de pega. Agentes químicos que interfiram nos processos 

descritos (interação com espécies reativas, difusão, nucleação e crescimento de 

espécies), podem impactar significativamente no comportamento do cimento durante 

o estágio II (JOLICOEUR; SIMARD, 1998); 

• Estágio III - Aceleração e pega (4-8h): o estágio III é marcado pela concentração 

crítica de íons e a conseqüente retomada vigorosa das reações de hidratação, 

coincidindo com o decaimento da concentração de íons Ca2+ em solução. O número 

de interações físico-químicas entre partículas de cimento em crescimento e 

quantidade de energia envolvida em cada uma delas converte o sistema em uma 

matriz sólida (início de pega). Após certo período de tempo, quando a liberação de 

energia chega a seu máximo (segundo pico exotérmico), a pega chega ao final e o 

endurecimento se inicia. Os efeitos observados neste estágio são análogos aos 

observados em pastas de puro C3S (embora o processo de iniciação seja distinto): 

rompimento da camada protetiva de hidratação por transformações físico-químicas 

dos hidratos (alterações de composição e estrutura) e por efeitos da pressão 
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osmótica; nucleação e crescimento de produtos de C-S-H; nucleação e crescimento 

de C-H. A interferência de agentes químicos nesta etapa pode acontecer em 

diferentes níveis, como por exemplo na formação e propriedades da camada de 

hidratação protetiva e nucleação e crescimento dos produtos de hidratação 

(JOLICOEUR; SIMARD, 1998); 

• Estágio IV - Desaceleração e endurecimento (8-24h): no estágio IV, após o segundo 

pico exotérmico, a reação da belita torna-se mais importante e a formação do C-S-H 

e do C-H ocorre de forma mais lenta. Os íons aluminato remanescentes reagem 

formando novos hidratos que, juntamente com os hidratos precipitados dos íons 

Ca2+, formam uma proteção em torno do grão de cimento, impedindo o contato da 

água livre com a sua parte não hidratada. Este impedimento faz com que a hidratação 

passe a ser controlada pelo mecanismo de difusão iônica ou reação topoquímica, 

diminuindo a taxa de reação progressivamente. A fase aquosa sofre uma redução de 

íons SO4
2-, e alguns cimentos que contém teores de C3A acima de 12% podem 

apresentar formação diferente da etringita, com acentuada diminuição de SO4
2- e 

Ca2+ em solução, causando aumento da liberação do calor de hidratação; 

• Estágio V - Cura (1-28 dias): Inicia-se o último estágio, onde a temperatura tem 

pouco efeito na hidratação.  Neste estágio, ocorre a reação da fase etringita com C3A 

e C4AF, convertendo-se em placas hexagonais de monossulfoaluminato de cálcio 

hidratado. Esta conversão ocorre devido à indisponibilidade de sulfato de cálcio no 

sistema e o prosseguimento da hidratação do C4AF, mais lento que o C3A 

(TAYLOR, 2004). A reação se completa com o tempo, e a reação só cessa quando as 

partículas de cimento se hidratam por completo ou quando não há mais 

disponibilidade de água. 

 

 

2.1.3.1 As forças atuantes nas partículas do cimento Portland em hidratação 

 

 

O processo de hidratação do cimento e as reações envolvidas tendem a 

formar uma matriz estável e densa. Esta aglomeração embora seja absolutamente desejável, 

tem de ser controlada quando se trata da área da tecnologia do concreto e materiais, de modo 

a ser mais uma via de se alcançar as propriedades projetadas para o concreto (estado fresco e 

endurecido).  
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A aglomeração (ou floculação) das partículas de cimento resultante da 

hidratação é regida pelas forças de van der Waals (MEHTA; MONTEIRO, 2008; POWERS, 

1968).  Segundo Powers (1968), existe uma série de princípios necessários para o 

entendimento da ação das forças de van der Waals, assim como suas implicações na química 

do cimento:  

 

• Assim como as moléculas no estado gasoso, os corpos sólidos atraem e repelem 

moléculas próximas, simultaneamente; 

• As forças de atração e repulsão são aleatórias e universais (aplicam-se a quaisquer 

partículas, semelhantes ou não); 

• As partículas que interagem na atração ou repulsão podem reagir quimicamente ou 

não entre si. 

 

As forças de van der Waals possuem certos graus de especificidade: a atração 

não é quantitativamente igual entre os vários pares de moléculas ou entre as superfícies 

sólidas e diferentes moléculas e íons. Onde as moléculas de água estão envolvidas, por 

exemplo, a coesão é feita por pontes de hidrogênio, que é a menos específica e fraca ligação 

química (POWERS, 1968). 

Em uma suspensão de partículas existem muitos estados diferentes, 

dependendo de suas diferentes condições internas, decorrentes das forças interparículas (DE 

LIMA, 2006): 

 

• Estado disperso: estado de espalhamento, defloculação, no sentido de não haver 

praticamente atração entre as partículas (especialmente as partículas mais finas do 

sistema cimentício); 

• Estado tixotrópico: comportamento característico de suspensão densa e floculada 

descrita como pasta; propriedade apresentada por certos fluidos, em que a 

viscosidade diminui quando sob agitação; 

• Estado floculado: estado em que as partículas em suspensão estão sujeitas a força de 

atração decorrente das forças de van der Waals, quando não há cargas eletrostáticas 

atuantes e quando não há barreiras em virtude de uma camada adsorvida de água;  
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Uma conseqüência da atração universal, com seu grau secundário de 

especificidade, é o chamado fenômeno de adsorção. Uma superfície sólida atrai e mantém 

momentaneamente as moléculas de um fluído no qual está em contato, fortemente ou 

fracamente, de acordo com o grau de atração. A água é fortemente adsorvida pelos materiais 

sólidos do concreto, e qualquer mecanismo de interferência a esta atração encontrará forte 

resistência (POWERS, 1968). 

A adsorção não envolve somente moléculas de um fluído, mas também pode 

envolver íons e moléculas iônicas, principalmente em solução. Moléculas orgânicas dotadas 

de grupos carregados (ex. SO3 
-, COO-) podem interagir com a superfície de partículas via 

forças eletrostáticas (entre cargas na superfície das partículas e grupos iônicos isolados ou de 

uma molécula): espécies com cargas com sinais opostos são atraídas e com mesmos sinais 

são repelidos. Tal adsorção seletiva provoca efeitos importantes, que é o caso dos aditivos 

(POWERS, 1968; JOLICOEUR; SIMARD, 1998). 

Grupos funcionais polares (ex. OH) de moléculas orgânicas (ex. açúcares) 

podem interagir fortemente com fases hidratadas fortemente polares, através de forças 

eletrostáticas e interações pontes de hidrogênio (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). 

Em aditivos poliméricos (ex. lignosulfonatos) que possuem grupos polares, 

hidrofóbicos e iônicos, a adsorção resulta de uma soma de efeitos e pode ser assistida por 

um aumento de entropia que freqüentemente estabiliza o estado adsorvido (JOLICOEUR; 

SIMARD, 1998). 

 

 

2.2 CONCRETO 

 

 

O concreto é o segundo material mais consumido do mundo depois da água, e 

serve como um material construtivo vital para as necessidades estruturais para a maioria das 

sociedades. Estima-se que o consumo atual de concreto seja de 11 bilhões de toneladas 

métricas ao ano (LOW, 2005; MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

   Segundo a ASTM C 125 (2000, p. 1, tradução nossa), o concreto é um  

material compósito que consiste basicamente de um meio aglomerante no 
qual estão aglutinadas partículas ou fragmentos de agregados; no concreto 
de cimento hidráulico, o aglomerante é composto de uma mistura de 
cimento hidráulico e água.  
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  Agregado é um material granular, como areia, pedregulho, rocha britada ou 

escória de alto forno usado com um meio aglomerante para produzir concreto (ASTM C 

125, 2000).  

Os agregados são geralmente divididos em dois grupos: graúdos e miúdos. 

Agregados miúdos consistem em areias naturais ou manufaturadas com tamanhos de 

partícula máximos de 3/8 polegada; agregados graúdos são aqueles com partículas retidas 

em peneira número 16 NBR NM ISO 3310-1 (ABNT, 1997) e tamanho máximo de 6 

polegadas. Os agregados mais usados comumente possuem tamanho máximo entre ¾ e 1 

polegada (ASTM C 33, 1999).  

  A pasta é composta de cimento Portland, água e ar incorporado, e geralmente 

constitui cerca de 25-40% do volume total do concreto, sendo que o cimento está presente 

em cerca de 7-15%, a água entre 14-21% e o ar em 8% em volume (KOSMATKA; 

PARANESE, 1994). 

  A seleção dos agregados é uma etapa de grande importância no projeto do 

concreto, visto que eles compõem de 60 a 75% o volume do mesmo. As partículas devem 

possuir tamanho, formato e resistência adequados. Outra etapa extrema importância é a 

seleção do tipo de cimento composto, assim como a quantidade de água adicionada. 

(KOSMATKA; PARANESE, 1994). 

  Para um particular conjunto de materiais selecionados, a qualidade do 

concreto endurecido é determinada pela quantidade de água usada com relação à quantidade 

de cimento (denominada relação a/c). Algumas das vantagens da redução da relação a/c são: 

aumento da resistência à compressão e flexão, redução da permeabilidade, aumento da 

resistência à lavagem, melhor coesão entre sucessivas camadas de concreto, menor 

tendência à fissuração. (KOSMATKA; PARANESE, 1994). 

  As propriedades do concreto fresco (plástico) e endurecido podem ser 

melhoradas com adição de aditivos, usualmente em sua forma líquida, durante a mistura.  

  Após o proporcionamento, mistura, assentamento, consolidação, acabamento 

e cura, o concreto curado torna-se rígido, não combustível, durável, resistente à abrasão e 

praticamente impermeável (KOSMATKA; PARANESE, 1994). 
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2.2.1 Propriedades do concreto fresco 

 

  

  O concreto é considerado no seu estado fresco até o início da pega do seu 

aglomerante. O concreto fresco deve possuir algumas características que permitam o seu 

manuseio e consolidação adequados, a fim de se obter um material endurecido com 

propriedades desejadas. A seguir são comentadas algumas propriedades do concreto fresco 

que devem ser consideradas: 

 

• Consistência: é o grau de fluidez da mistura fresca, ou sua mobilidade. É afetada 

principalmente pelo teor de água/ materiais secos (AS%, em massa). De acordo com 

o valor de AS%, o concreto pode ser definido como seco ou úmido (6% < AS% < 

8%), plástico (8% < AS% < 11%) e fluido (11% < AS% < 14%). A consistência 

plástica do concreto é a mais utilizada em obras, pois permite que deslize com 

homogeneidade entre as armaduras (ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS, 2000). 

Dependendo da natureza da obra, a plasticidade do concreto é especificada e 

quantificada através do ensaio de abatimento de tronco de cone conforme NBR NM 

67 (ABNT, 1998); 

• Plasticidade: esta propriedade permite com que ele seja moldado sem se romper, e 

depende de sua coesão (estado de não segregação).  Segregação é a separação dos 

agregados da pasta de cimento, que acontece em conseqüência de movimentos 

bruscos, vibração excessiva e ação da gravidade. A plasticidade é uma propriedade 

importante, pois, por exemplo, em peças pré-moldadas, permite que ela preencha 

todos os espaços da fôrma sem deixar espaços vazios. A plasticidade do concreto é 

influenciada por: quantidade e formato de agregados miúdos (de maior área 

específica, demandam mais água para certa consistência), quantidade e formato de 

agregados graúdos (em geral diminuem a demanda de água para uma consistência, 

mas podem afetar negativamente a coesão) (ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS, 

2000); 

• Poder de retenção de água: O poder de retenção de água é o oposto à exsudação 

(ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS, 2000). Exsudação é migração da água 

excedente para a superfície do concreto; 
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• Trabalhabilidade: propriedade do concreto ou argamassa no estado fresco que 

determina a facilidade e a homogeneidade com as quais o material pode ser 

misturado, lançado, adensado e acabado (ACI MANUAL OF CONCRETE AND 

PRACTICE, 1998). É a propriedade mais importante do estado fresco, pois 

determina a capacidade de escoamento (consistência), capacidade de moldagem, 

coesão e compactabilidade. Esta propriedade pode ser mensurada em termos de 

constantes físicas. O tempo de manipulação, características do cimento e agregados, 

proporção entre os constituintes, presença de adições e aditivos químicos 

influenciam na trabalhabilidade, pelo fato destes fatores alterarem suas propriedades 

reológicas.  

 

Como o cimento está em constante hidratação após a mistura, as propriedades 

reológicas do concreto mudam com o tempo, e conseqüentemente perde-se trabalhabilidade. 

Este aumento de consistência é principalmente influenciado pela temperatura, composição 

da mistura, e interação entre o aglomerante e o aditivo superplastificante utilizado. 

Segundo Araújo, Rodrigues e Freitas, (2000, p. 56), “as propriedades de um 

concreto não podem ser consideradas isoladamente. A consistência afeta diretamente a 

trabalhabilidade, a qual, por sua vez, não só é afetada pela plasticidade como garante a 

constância da relação água/cimento.” 

 

 

2.2.2 Propriedades do concreto endurecido 

 

 

  O concreto endurecido é o material obtido com a mistura de seus 

componentes, até o final da pega do aglomerante. A seleção de um material construtivo para 

uma aplicação específica tem que levar em conta sua capacidade de suportar a força 

aplicada. A seguir serão definidas algumas propriedades que devem ser levadas em conta 

quando um concreto é especificado: 

 

• Deformação: mudança no comprimento por unidade de comprimento, resultante da 

aplicação de uma tensão;  

• Resistência: é a capacidade de o concreto resistir às condições de carregamento, ou 

seja, medida da quantidade de tensão necessária para que o concreto se rompa. 
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Podem-se medir as resistências à compressão, tração, flexão e cisalhamento. 

Geralmente a resistência à compressão do concreto é especificada, e depende da 

característica de todos os componentes do concreto, especialmente do cimento. O 

cimento possui uma evolução de sua resistência ao longo do tempo até sua cura 

completa, como resultado de sua reação de hidratação com a água; como aos 28 dias 

de idade o cimento já adquiriu cerca de 75% a 90% de sua resistência total, é nesta 

idade que se baseiam os cálculos dos elementos de concreto.  Chama-se de fck a 

resistência do concreto à compressão, onde é admitida a probabilidade de ocorrer 

apenas 5% de resistência menor que ela (ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS, 

2000). A resistência mecânica do concreto é afetada por: relação a/c (existe uma 

tendência de aumento da resistência à compressão para um dado traço de concreto, 

quando há diminuição da relação a/c), idade (dependendo essencialmente do grau de 

hidratação do cimento), forma e granulometria dos agregados (que afeta o 

empacotamento do sistema), tipo de cimento e condições de cura (ARAÚJO; 

RODRIGUES; FREITAS, 2000); 

• Módulo de elasticidade: é a razão entre a tensão e deformação elástica, e representa a 

tensão máxima permitida antes do concreto sofrer deformação permanente, e 

influencia a rigidez do material; 

• Retração: deformação no concreto isento de cargas, resultante de condições 

ambientais de umidade (retração por secagem) e temperatura (retração térmica);   

• Durabilidade: expectativa de vida do material sob certas condições ambientais. 

Depende do tipo de ataque, físico ou químico, que o concreto será submetido, 

devendo ser analisado criteriosamente antes da escolha dos materiais e da dosagem 

(ARAÚJO; RODRIGUES; FREITAS, 2000).  Depende essencialmente de sua 

permeabilidade e porosidade. 

 

   

2.3 ADITIVOS  

 

 

  Aditivos são materiais que não sejam água, agregados, adições (como por 

exemplo escória, cinza volante, fíler, sílica ativa e cinza de casca de arroz), cimento 

hidráulico ou fibras, que são usados como ingredientes de concreto ou argamassa e 

adicionado à massa imediatamente antes ou durante a mistura (ASTM C 125, 2000).  Nos 
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anos recentes, tornaram-se essenciais na fabricação de concreto. Estes materiais variam 

muito em sua composição, desde surfactantes de sais solúveis até polímeros, e são 

freqüentemente usados para alterar as reações de hidratação do cimento e as propriedades do 

material endurecido (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). Atuam melhorando a trabalhabilidade, 

acelerando ou retardando o tempo de pega, controlando o desenvolvimento de resistência, 

intensificando a resistência à ação do congelamento, diminuindo a fissuração térmica e 

reação álcali-agregado, atenuando as conseqüências do ataque por sulfatos e corrosão de 

armadura (MEHTA; MONTEIRO, 2008).  

  Muitos aditivos químicos desempenham mais de uma função, tornando sua 

classificação difícil. A norma NBR 11768 (ABNT, 2011) classifica os aditivos como: 

 

• Aditivo redutor de água/plastificante; 

• Aditivo de alta redução de água/ superplastificante tipo I; 

• Aditivo de alta redução de água/ superplastificante tipo II; 

• Aditivo incorporador de ar; 

• Aditivo acelerador de pega; 

• Aditivo acelerador de resistência; 

• Aditivo retardador de pega. 

 

Dodson1 (1989 apud AÏTICIN, 2000a) define quatro grupos de aditivos de 

acordo com suas funções: 

 

• Os que promovem dispersão das partículas de cimento; 

• Os que modificam a cinética do processo de hidratação do cimento; 

• Os que reagem com algum subproduto da hidratação; 

• Os que apresentam apenas ação física.  

 

Mehta e Monteiro (2008) classificam as substâncias empregadas como 

aditivos em duas classes de acordo com sua ação sobre a reação de hidratação do cimento 

Portland:  

 

1DODSON, V. H. Concrete Admixtures. Van Nostrand-Reinhold, New York, 1990. 
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• Tensoativos: substâncias que agem instantaneamente no sistema cimento-água, por 

modificação da tensão superficial da água ou por adsorção ã superfície das partículas 

de cimento; 

• Modificadores de pega: substâncias que dissociam seus íons constituintes e afetam as 

reações químicas entre os compostos de cimento e água; 

 

Dentre os tipos de aditivos descritos, os mais comumente usados são os que 

possuem como ação principal a dispersão das partículas finas de cimento (plastificantes), 

provocando a redução de água de amassamento ou relação a/c (quando se mantém a 

consistência constante) ou aumentando consideravelmente a trabalhabilidade do concreto e 

argamassa (quando se mantém fixo a relação a/c).  

Eles são compostos quimicamente por substâncias tensoativas (ou 

surfactantes), que são essencialmente moléculas de cadeia longa, com uma extremidade 

hidrofílica e outra hidrofóbica. A extremidade hidrofílica contém um ou mais grupos polares 

(como COO-, SO3-, NH3-) capazes de interagir eletrostaticamente com a partícula de cimento 

em hidratação, e no caso dos aditivos redutores de água (plastificantes e superplastificantes) 

possuem o restante da cadeia contendo alguns grupos polares (MEHTA; MONTEIRO, 

2008). 

Segundo Neville (1997), os tensoativos são substâncias que se concentram na 

interface entre duas fases não miscíveis alterando as forças físico-químicas atuantes nessa 

interface. Essas substâncias são adsorvidas nas partículas de cimento, conferindo-lhes uma 

carga elétrica negativa, resultando uma repulsão entre as partículas (defloculação) com a 

estabilização da dispersão e expondo sua superfície para a hidratação. 

Os primeiros materiais utilizados como redutores de água foram os polímeros 

derivados de ácidos lignossulfônicos modificados, ácidos carboxílicos hidroxilados, 

polissacarídeos ou combinação deles, com ou sem outros componentes secundários 

(MEHTA; MONTEIRO, 2008).  

Com o avanço da indústria química surgiu a primeira geração de aditivos 

redutores de água de alta eficiência, ou superplastificantes. Esta geração destes aditivos é 

composta de polímeros sintéticos de sais sulfonados de melamina, condensados de naftaleno 

formaldeído, e nos últimos anos os policarboxilatos e poliacrilatos (AÏTICIN, 2000b; 

MEHTA; MONTEIRO, 2008).   

  A defloculação controlada do cimento Portland em hidratação por ação de 

plastificantes (que são surfactantes/ tensoativos e polieletrólitos) implica em algumas 
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alterações em características do concreto, como por exemplo (MEHTA; MONTEIRO, 

2008): 

 

• Aumento de consistência: a fluidez do concreto de referência é aumentada sem a 

adição de mais água; 

• Aumento da resistência à compressão: mantendo fixa a consistência do concreto, é 

possível reduzir consumo de água e manter o consumo de cimento constante 

(aumentando a resistência); 

• Diminuição do consumo de cimento: mantendo fixa a consistência do concreto, é 

possível reduzir consumo de cimento e água (com a mesma fluidez). 

 

Os aditivos plastificantes possuem sua ação defloculante limitada, e seu 

período de eficiência varia de acordo com a base química. Após o início das reações de 

hidratação entre os componentes do cimento Portland e água, grandes quantidades de 

produto se formam, como por exemplo a etringita, e diminuem a consistência do sistema 

com o passar do tempo, além de capturar as moléculas dispersantes. A quantidade e 

concentração do aditivo também determinam o efeito; dosagens excessivas de alguns tipos 

de plastificantes retardam o processo de hidratação (evitam formações de ligações dos 

produtos de hidratação) e por isso também podem funcionar como retardadores (MEHTA; 

MONTEIRO, 2008). 

 

 

2.3.1 Dispersão das partículas de cimento 

 

 

A dispersão efetiva das partículas cimentícias permite a produção de sistemas 

com a adição de uma menor quantidade de água, permitindo a produção de um material com 

propriedades mecânicas superiores. Esta dispersão de partículas previne a aproximação das 

mesmas, e ocorre quando as forças dispersivas são suficientemente grandes para superar a 

ação das forças atrativas de van der Waals (STUDART et al., 2003).   

Segundo Aïticin, Jolicoeur e Macgregor (1994), os principais mecanismos 

capazes de explicar os efeitos de dispersão e fluidificação promovidos pelos plastificantes 

são a redução da tensão superficial da água, a repulsão eletrostática induzida nos grãos de 

cimento, a repulsão estérica e a formação de um filme lubrificante entre os grãos. Estes dois 
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últimos efeitos são atribuídos a dois mecanismos: por serem polímeros aniônicos dotados de 

carga, dispersam as partículas tanto por efeito eletrostático (repulsão de cargas) quanto por 

repulsão estérica (espacial), aumentando a trabalhabilidade por certo tempo.  

A cadeia polimérica principal carregada adsorve na superfície das partículas 

de cimento em hidratação. As cadeias laterais, que não são capazes de adsorverem, avançam 

a partir da partícula de cimento até a solução do poro. Como resultado, as partículas de 

cimento são dispersas via repulsão estérica (UCHIKAWA, HANEHARA; SAWAKI, 1997; 

YAMADA et al., 2000; YOSHIOKA, 2002).  

Segundo Jolicoeur e Simard (1998), com aditivos poliméricos que possuem 

grupos hidrofóbicos, polares e iônicos, a adsorção resulta de uma soma de efeitos e pode ser 

assistida por um aumento de entropia que freqüentemente estabiliza o estado adsorvido. Os 

compostos adsorvidos na partícula de cimento alteram suas propriedades de superfície e sua 

interação com a fase aquosa, assim como com outras partículas de cimento. Tipicamente, 

polímeros redutores de água adsorvidos na superfície da partícula levam a uma carga elétrica 

líquida negativa na mesma, ou seja, a um potencial zeta negativo. Isto induz a uma repulsão 

entre as partículas que contribui para o aumento da dispersão (Desenho 1). 

 

 

Desenho 1 – Repulsão entre partículas devido à ação de forças eletrostáticas e estéricas. Fonte: 
JOLICOEUR e SIMARD (1998, p. 94). 

 

A exemplo dos aditivos de polímeros policarboxilatos, aceita-se que a 

densidade de carga aniônica da macromolécula determina a interação eletrostática com o 

cimento e representa fator principal no efeito dispersivo (SAKAI; YAMADA; OHTA, 

2003). Para este tipo de aditivo, a adsorção é um processo determinado pela variação de 

entalpia e entropia, resultando em energia livre de Gibbs negativa. A contribuição entálpica 

é principalmente determinada pelas forças de atração eletrostática entre os polímeros e 
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superfície, onde a variação de entropia depende da massa molar do polímero e do número de 

moléculas de água e de íons desorvidos na superfície (PLANK; SACHSENHAUSER 2009).  

Em geral, a importância relativa das repulsões eletrostática e estérica 

dependem tanto da natureza química quanto da massa molar do polímero, e ambas 

contribuem para a fluidificação da pasta de cimento (JOLICOEUR; SIMARD, 1998; 

UCHIKAWA, HANEHARA; SAWAKI, 1997).  

 

 

2.3.1.1 Processos químicos da adsorção de aditivos plastificantes (dispersantes) 

 

 

As propriedades de trabalhabilidade do concreto dependem de vários 

parâmetros: de um lado, a composição e estrutura molecular do aditivo influenciam suas 

propriedades reológicas (como tensão de cisalhamento, viscosidade e cone de abatimento); 

de outro lado, a composição química do cimento (principalmente quantidade de C3A e 

sulfatos solúveis), superfície específica, adições minerais podem afetar o comportamento 

dos superplastificantes (CHANDRA; BJÖRNSTRÖM, 2002; HOVER, 1998; Li et al., 2004; 

WINNEFELD et al., 2007). 

Os aditivos orgânicos podem participar ou interferir em muitos fenômenos 

químicos distintos por causa da alta reatividade das fases minerais do cimento. As reações 

de superfície podem ocorrer nos sítios mais reativos da superfície da partícula de cimento, 

com moléculas orgânicas quimicamente adsorvidas em sítios específicos. Aditivos 

superplastificantes sulfonados, como por exemplo os condensados de naftaleno formaldeído 

sulfonados, interagem mais especificamente com fases aluminato, competindo com íons 

sulfato (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). 

 Como já evidenciado, as interações específicas cimento-aditivo podem 

promover uma profunda influência na taxa de hidratação do cimento desde o início do 

processo. Estas interações ajudam a solubilizar espécies iônicas (ex. Ca2+, SiOz-, Al(OH)4
-), 

através de associação e complexação, o que podem acelerar os processos de dissolução e as 

taxas de reação inicial. Por outro lado, estas mesmas reações promovem altas concentrações 

de espécies iônicas na solução, que podem retardar a precipitação de hidratos insolúveis (C-

S, C-S-H). Uma vez que as reações de complexação são usualmente estequiométricas, sua 

influência cessa assim que o aditivo é consumido (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). 
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A presença de moléculas orgânicas na interface sólido-solução pode inibir a 

nucleação e crescimento de cristais. A adsorção que ocorre em um centro de nucleação pode 

prevenir que o núcleo alcance um tamanho de cristal mínimo. Por outro lado, o crescimento 

de hidratos na presença de aditivos adsorvidos pode resultar em alterações estruturais por 

intercalação (produtos hidratados modificados, incorporando moléculas de aditivos), e/ou 

mudanças de morfologia das partículas hidratadas (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). 

 

 

2.3.1.2 Conseqüências da adsorção de aditivos nas propriedades de superfície 

 

 

Segundo Jolicoeur e Simard (1998), os compostos adsorvidos alteram as 

propriedades superficiais das partículas de cimento e suas interações com a solução aquosa, 

assim como com outras partículas de cimento. Os surfactantes aniônicos e polímeros 

conferem carga elétrica líquida negativa na superfície da partícula, ou potencial zeta 

negativo. Este fenômeno, aliado às características inerentes à estrutura molecular, provoca a 

repulsão entre partículas de cimento vizinhas e contribui para o aumento da dispersão. No 

caso de determinadas moléculas poliméricas dotadas de cadeias laterais, a interferência 

física (estérica) gera uma força repulsiva adicional de curto alcance. Assim, tanto as forças 

“eletrostática” e “estérica” contribuem para a fluidificação da pasta de cimento.  

Em geral, a importância relativa dos efeitos eletrostático e estérico na 

repulsão partícula-partícula depende tanto da natureza química do polímero quanto de seu 

peso molecular (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). 

 

 

2.4 FUNCIONALIZAÇÃO DE POLÍMERO PARA OBTENÇÃO DE POLIELETRÓLITO 

VIA SULFONAÇÃO 

 

 

Os polieletrólitos são formas salinas hidrofílicas e, em geral, são solúveis em 

água em temperatura ambiente (SIGNINI; CAMPANA FILHO, 2001). Os polieletrólitos 

podem ser produzidos tanto pela copolimerização de monômeros funcionalizados com 

comonômeros insaturados olefinicamente (primeira rota), como pela funcionalização direta 

de um polímero (segunda rota) (PROCEEDINGS OF THE NATO ADVANCED 



 
49 

 

RESEARCH WORKSHOP ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF IONOMERS, 

1986).  

A segunda rota de para a obtenção de polieletrólitos (modificação do 

polímero) pode ser conduzida por uma reação de pós-sulfonação, quando um grupo 

sulfônico (–HSO3) é introduzido no polímero (FINK, 2008). Este rota é usualmente utilizada 

para conferir característica de condutividade de próton e natureza hidrofílica para um 

polímero, que pode ser preparado em forma de ácido livre (–HSO3) e como sua forma salina 

(por exemplo –SO3
-Na+) (NOSHAY; ROBESON, 1976). 

Na reação de sulfonação, o cátion SO3
+ é o agente sulfonante utilizado com 

qualquer composto orgânico, alquil ou aril. É um reagente eletrófilo agressivo, reage 

rapidamente com qualquer composto orgânico que contenha um grupo eletrodoador.  

O mecanismo de sulfonação é uma reação de substituição tipicamente 

eletrofílica, onde um átomo mais eletronegativo de oxigênio atrai a densidade eletrônica do 

átomo de enxofre, que se torna um centro eletrofílico (KUCERA; JANCAR, 1998; 

MORRISON; BOYD, 1992). Este centro eletrofílico pode reagir menos freqüentemente com 

um átomo de N de um composto orgânico, e na maioria dos casos com uma ligação química 

de carbono; como por exemplo com um sistema de elétrons-π delocalizados, numa região de 

maior densidade do anel aromático (KUCERA; JANCAR, 1998). Após a reação de 

substituição, é formada ligação química entre carbono, enxofre e oxigênio (C-S-O). O 

Esquema 1 ilustra uma reação de sulfonação de uma molécula aromática.  

 

Esquema 1 – Reação de sulfonação de molécula aromática. Fonte: BECKER (2007, p. 13). 
 

Comumente são utilizados como agentes sulfonantes ácido sulfúrico (H2SO4), 

ácido clorosulfônico (ClSO3H), ácido sulfâmico (H2NSO3H), trióxido de enxofre (SO3) e 

complexos de SO3; entretanto, assim como na sulfonação, o agente de sulfonação é o cátion 

SO3
+ (STACHE, 1996). 

A sulfonação procede-se facilmente na presença de grupos substituintes como 

Cl~, NH2~, OH~, SH~, etc., conhecidos por aumentar a densidade eletrônica do anel 

aromático. Por outro lado, a sulfonação não é favorecida na presença de substituintes que 

reduzem a densidade de elétrons no anel aromático (KUCERA; JANCAR, 1998). 
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Segundo Kucera e Jancar (1998) existe uma diferença substancial entre o 

mecanismo de sulfonação de um composto aromático e alifático: o processo de sulfonação 

acontece muito mais facilmente em compostos aromáticos, ainda que nestes a energia de 

dissociação da ligação C-H seja de 428 kJ/mol, e nos primeiros de 374-384 kJ/mol. Assume-

se que este fenômeno seja causado pelo mecanismo de reação em duas etapas, onde a taxa 

de inserção de SO3
+ nos hidrocarbonetos não controla a taxa de reação: um, dois ou três 

grupos –HSO3 podem ser anexados ao átomo de carbono da cadeia alifática, enquanto 

apenas um grupo –HSO3 pode ser anexado ao átomo de carbono do anel aromático 

(KUCERA; JANCAR, 1998). 

Assume-se que sulfonação é uma substituição eletrofílica cuja cinética é 

bimolecular de segunda ordem (mecanismo SE2), em que ambas as moléculas participantes 

determinam a taxa de sulfonação (KUCERA; JANCAR, 1998). 

Na primeira etapa, presume-se que a origem do complexo π é seja uma reação  

rapidamente reversível entre o composto aromático e o agente sulfonante. Na segunda etapa, 

assume-se que o complexo π possa ser transformado lentamente para σ (= íons arênio) 

através de uma segunda reação. Esta reação então se torna a etapa determinante. O complexo 

σ é um intermediário altamente reativo e que deve ser estabilizado para uma reação 

posterior. Na terceira etapa, esta substituição eletrofílica é rapidamente terminada pela 

liberação de X+. Se X+ for um próton, então uma base é necessária para assegurar sua 

remoção (KUCERA; JANCAR, 1998).  

A sulfonação de compostos aromáticos pode ser muito complexa por causa de 

sua reversibilidade. Assim, o termo dessulfonação (ou hidrólise do grupo –HSO3) é 

comumente usado para descrever o processo reverso. As condições de reação são marcadas 

por um equilíbrio entre sulfonação de dessulfonação, onde prevalece a sulfonação. Os 

grupos SO3
+ podem ser removidos de compostos sulfonados por soluções ácidas (KUCERA; 

JANCAR, 1998). 

A hidrólise é representada pela liberação de um grupo SO3
+ pela participação 

de um próton. Na presença de ácido sulfúrico ou clorídrico, a hidrólise pode ocorrer 

simultaneamente com a sulfonação pela alta concentração de íons H+. As condições 

reacionais determinam a direção que prevalecerá na reação (KUCERA; JANCAR, 1998). 
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2.4.1 Condições reacionais para sulfonação 

 

 

As condições reacionais são determinadas a fim de a sulfonação prevalecer no 

equilíbrio entre a sulfonação e a dessulfonação (hidrólise do grupo –HSO3), e usualmente 

são considerados três fatores: grau de sulfonação (número de grupos –HSO3 inseridos), tipo 

de isômeros formados, rendimento do ácido sulfônico (redução da dessulfonação) 

(KUCERA; JANCAR, 1998). 

A concentração de ácido sulfúrico utilizado como agente sulfonante 

influencia o curso da sulfonação. A sulfonação por si só é favorecida por altas concentrações 

de agentes sulfonantes; entretanto, a dessulfonação parcial é observada nestas mesmas 

condições, decorrente da alta concentração de íons H+ e formação de água (KUCERA; 

JANCAR, 1998). 

As reações de sulfonação descritas na literatura são conduzidas em longas 

faixas de temperatura, usualmente a partir de -20ºC; entretanto, possui um melhor 

rendimento sob temperaturas mais elevadas, especialmente em casos de sulfonação a altos 

níveis. Por outro lado, a formação de sulfona, grupo –S-O-S- (ligações cruzadas) também é 

favorecida em altas temperaturas, o que pode não ser desejável (KUCERA; JANCAR, 

1998). 

 

 

2.4.2 Sulfonação de pequenas moléculas orgânicas aromáticas 

 

 

Métodos convencionais para preparação de compostos aromáticos sulfonados 

de baixo peso molecular pela rota homogênea de sulfonação (substrato e agente sulfonante 

presentes na mesma fase) em uma solução são freqüentemente realizados utilizando o 

H2SO4 como agente sulfonante. Segundo Kucera (2001), um anel aromático pode ser 

sulfonado em uma reação com o cátion sulfônico (HSO3
+). Ácido acético (CH3COOH), 

anidrido acético ((CH3CO)2O), tetraclorometano (CCl4) ou um excesso de substrato são os 

solventes preferidos neste tipo de reação. As Reações (9) e (10) abaixo mostram a origem do 

cátion sulfônico por desproporcionamento do ácido sulfúrico: 

 

2H2SO4 → H3SO4
+ + HSO4

- (9) 
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H3SO4
+ → H2O + HSO3

+ 

 

A adição do estabilizante ácido acético é usada para reduzir a formação de 

sulfonas.  A concentração de SO3 livre diminui após adição de ácido acético; o acetil sulfato 

(CH3COOSO3H) e o ácido sulfúrico encontram-se em estado de equilíbrio. A Reação (11) 

descreve o mecanismo do ácido acético no agente de sulfonação (KUCERA, 2001): 

 

CH3COOH + SO3 ↔ CH3COOSO3H + CH3COOH ↔ (CH3CO)2 + H2SO4 

 

 

2.4.3 Sulfonação de polímeros 

 

 

Os princípios das reações de sulfonação utilizadas para moléculas de baixa 

massa molar podem ser aplicadas para a sulfonação de polímeros. Os agentes de sulfonação 

utilizados (já mencionados) são os mesmos, assim como as condições reacionais, que são 

similares. Entretanto, a cinética de reação é alterada, principalmente pelo fato de em 

polímeros existir uma maior presença de impedimentos estéricos, o que acaba por dificultar 

o acesso do átomo a ser atacado pelo enxofre (KUCERA; JANCAR, 1998).   

A literatura descreve a sulfonação de polímeros pelas rotas homogênea 

(substrato e agente sulfonante presentes na mesma fase) e heterogênea (substrato e agente 

sulfonante presentes em fases distintas), em ambos os casos realizadas em diferentes 

condições reacionais. Na maioria das vezes o substrato trata-se de uma molécula com 

ligações insaturadas ou portadoras de anel aromático, o que aumenta a reatividade da mesma 

e facilita este tipo de reação (KUCERA; JANCAR, 1998).   

 

 

2.5 POLIESTIRENO: PROPRIEDADES E APLICAÇÕES 

 

 

O poliestireno (PS) é um polímero termoplástico não iônico proveniente da 

polimerização do estireno (vinil benzeno). A primeira produção comercial de sucesso deste 

material foi iniciada em 1930, na Alemanha, na IG Farbenindustrie (BNDES, 1997). Trata-

(11) 
 

 (10) 
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se de um material produzido em grande escala no Brasil: estima-se que sejam consumidos 

em torno de 300 mil toneladas ao ano (BNDES, 2002). 

Devido as suas propriedades de baixa densidade, baixa condutividade elétrica, 

alto índice de refração, baixo custo e possibilidades ilimitadas de cores, o PS pode ser 

utilizado em uma vasta gama de aplicações e comercialmente é vendido em três formas ou 

tipos (BNDES, 2002): 

 

• Cristal ou Standard: possui como características principais a transparência, o alto 

brilho e a fácil coloração (pela adição de agentes corantes). As denominações de 

poliestireno normal e de estireno homopolímero são também utilizadas. Entre suas 

aplicações principais estão embalagens para a indústria alimentícia, copos 

descartáveis e caixas para compact disks (CDs) e fitas cassete; 

• Poliestireno de alto impacto (HIPS): é um poliestireno modificado com elastômeros 

de polibutadieno. Esta resina é obtida pela polimerização de uma solução de estireno-

butadieno. Forma-se um sistema de duas fases devido à imiscibilidade do 

poliestireno e do polibutadieno. O poliestireno forma a fase contínua e o 

polibutadieno, a fase dispersa. 

• Poliestireno expandindo (EPS): é uma espuma rígida obtida por meio da expansão da 

resina PS durante a sua polimerização. Esta expansão é realizada injetando-se um 

agente químico na fase de reação da polimerização. As principais aplicações do EPS 

são na proteção de embalagens e no isolamento térmico; 

 

A polimerização industrial do estireno, para obtenção de PS e HIPS, é 

realizada por um mecanismo de reação via radicais livres, e pode ser realizada através de 

quatro técnicas: polimerização em massa (mais moderno), em suspensão, em solução e em 

emulsão. As duas primeiras técnicas são as mais utilizadas. Os processos em suspensão, 

embora mais antigos, ainda são utilizados, especialmente em pequena escala e para a 

produção do poliestireno expandido (EPS), por ser de domínio público (BNDES, 2002). O 

Esquema 2 ilustra a polimerização do estireno a poliestireno (SOLDI, 2006).  
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Esquema 2 – Polimerização do estireno a poliestireno. A) Monômero de estireno B) Poliestireno. 
Fonte: SOLDI (2006, p. 23). 

 

O monômero de estireno usado na polimerização deve ter alto grau de pureza 

(acima de 99,6%) a fim de se obter um produto com peso molecular controlado. Pode ser 

obtido por dois processos de fabricação: via etilbenzeno (derivado do benzeno e eteno), mais 

utilizado, ou via óxido de propeno, em que o estireno é um subproduto, resultando em um 

menor custo com relação ao primeiro processo (BNDES, 2002). 

 

 

2.5.1 Poliestireno expandido (EPS) 

 

 

O EPS foi desenvolvido pelos químicos Fritz Stastny e Karl Buchholz em 

1949, na BASF, Alemanha. O EPS chegou ao Brasil na década de 1960 por intermédio da 

Isopor – atual Knauf Isopor – e, por isso, ficou conhecido pelo nome da empresa e não por 

seu nome genérico (CASTILHO, 2010).  

Ao final do processo produtivo do PS geram-se por meio de expansão por 

vapores esferas impermeáveis, de até três milímetros de diâmetro, que chegam a ter seu 

volume aumentado em cerca de 50 vezes. Tais esferas são compostas de 98% de gás e 

apenas 2% de massa corpórea constituída de PS (ABRAPEX, 2011; BASF, 2007; BNDES, 

2002; ABIQUIM, 2011), o que dá ao EPS a sua característica de isolamento térmico. 

Até o início da década de 1990, o CFC-11 (tricloro flúor metano ou freon) era 

utilizado como agente de expansão. Desde que ficou comprovado que os hidrocarbonetos 

fluorados causavam danos à camada de ozônio da atmosfera, os produtores passaram a usar 

agentes de expansão alternativos. Atualmente, mais de 90% dos produtores utilizam o gás 

carbônico (dióxido de carbono, CO2) como agente de expansão (BNDES, 2002). 

B A 
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O EPS possui dois padrões: classe P (não retardante à chama) e classe F, 

(retardante à chama) (ABRAPEX, 2011), e possui diversas aplicações. A ABIQUIM (2011) 

agrupa as aplicações do EPS em três categorias: 

 

• Construção civil: no final da década de 1970 o EPS uma posição estável na 

construção civil, não apenas por suas características isolantes, mas também pela sua 

baixa massa específica (15 a 35 kg/m3), facilidade de manuseio e baixo custo. As 

aplicações do EPS na construção civil são variadas: lajes e painéis pré-fabricados, 

isolantes térmicos, elementos decorativos, fabricação de concreto leve, entre outros 

(ABIQUIM, 2011; ABRAPEX, 2011); 

• Embalagens: o EPS pode ser utilizado para embalar qualquer tipo de produto, tais 

como produtos industriais (oferece segurança para a integridade do produto no 

transporte) e produtos perecíveis como alimentos e fármacos (atua como isolante 

térmico) (ABIQUIM, 2011); 

• Outras aplicações: papelaria, flutuadores, pranchas, caixas térmicas, proteps 

(material de preenchimento).  

 

Segundo a ABRAPEX (2011), no ano 2000 foram produzidos no mundo, 

anualmente, cerca de 2,95 milhões de toneladas de EPS, das quais 50% se destinaram à 

construção civil. De acordo com a ABIQUIM (2011), no Brasil, de 1999 a 2010, o 

“Consumo Aparente Nacional” (CAN) de EPS cresceu 80,3% (ou 5,5% ao ano). No mesmo 

período, a produção subiu a uma velocidade de 7,2% ao ano, enquanto as exportações 

caíram a 2,0% ao ano e as importações cresceram 2,6% ao ano.  

 

 

2.5.2 EPS: aspectos ambientais 

 

 

Na década de 1990 houve muitas discussões sobre o impacto no meio 

ambiente das embalagens e dos descartáveis de PS, tanto na sua produção quanto no seu 

descarte (BNDES, 2002). Embora o EPS seja um material inerte quimicamente, não 

contaminante e 100% reciclável e reaproveitável (UTRAKI; WEISS, 1989), é um problema 

ambiental pois, além de sua degradação ser estimada em aproximadamente 150 anos, devido 

sua baixa densidade demanda de grande ocupação de espaço. 
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Estima-se que tenham voltado para o processo produtivo, através da 

reciclagem, entre 6,8 mil e 7,2 mil toneladas de EPS, representando cerca de 8% das 55 mil 

toneladas produzidas e 30 toneladas importadas no ano de 2010.  Observa-se então através 

destes números que ainda há muito que ser explorado neste setor (ABIQUIM, 2011; 

CASTILHO, 2010). 

A reciclagem consiste na transformação do EPS, porém com as mesmas 

características iniciais do poliestireno envolvido no processo inicial da produção, podendo 

ser usado nas indústrias de injeção e extrusão de peças plásticas, tais como peças para 

construção civil, solados de calçados, decks para piscinas, rodapés e rodatetos (ABRAPEX, 

2011; CEMPRE, 2011). 

No processo de reaproveitamento o EPS é apenas triturado formando flocos, 

tendo diversas aplicações podendo ser aplicado, por exemplo, na agricultura e construção 

civil (ABRAPEX, 2011; TERMOTÉCNICA, 2003).  

Entre os desafios para a viabilidade econômica do sistema estão a relação 

volume e peso do produto, os investimentos em equipamentos para reciclagem e as 

dimensões continentais do Brasil que exigem a instalação de múltiplas unidades de 

reciclagem próximas às áreas de demanda (CEMPRE, 2011). Outro problema apontado por 

um grupo de pesquisas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é que os 

materiais produzidos atualmente a partir da reciclagem e reaproveitamento, de baixo valor 

agregado, “não atraem investidores para o desenvolvimento de tecnologias de 

aproveitamento industrial” (UFMG, 2011). 

 

 

2.5.3 Sulfonação homogênea do PS 

 

 

Os primeiros estudos de sulfonação de polímeros de alto peso molecular 

como poliestireno foram publicados após a Segunda Guerra Mundial (MARTINS; 

RUGGERI; DE PAOLI, 2003). 

Turbak (1962) sulfonou o PS em meio homogêneo reagindo o polímero com 

complexos de trietil fosfato ((CH3CH2)3PO4) e trióxido de enxofre (SO3) como agentes 

sulfonantes em dicloroetano (C2H4Cl2). 

Makowski et. al (1975) preparou poliestireno sulfonado (PSS) pela reação do 

polímero com acetil sulfato ((H3C)COOSO3H) em meio homogêneo, sob a temperatura de 
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50°C, por 1 hora, usando o dicloroetano como solvente. Na reação, foram inseridos grupos 

sulfônicos randomicamente ao longo da cadeia de PS, sem que houvesse degradação do 

polímero ou ocorrência de ligações cruzadas. Este método de preparação do PSS é o mais 

descrito na literatura. O Esquema 3 mostra a reação do PS com acetil sulfato (MARTINS; 

RUGGERI; DE PAOLI, 2003). 

 

Esquema 3 – Esquema de reação de sulfonação homogênea do PS com acetil sulfato. (A) Geração de 
acetil sulfato (B) Sulfonação do PS. Fonte: MARTINS, RUGGERI e DE PAOLI (2003, p. 48). 

 

Vink (1981) preparou PSS através de uma reação homogênea de PS em 

ciclohexano com uma mistura de H2SO4 concentrado e pentóxido fosforoso (P4O10). A 

reação foi conduzida por 30 minutos sob a temperatura de 40°C, sem agitação, alcançando 

um grau de sulfonação entre 90-95% (molar). 

Thaler (1983) observou que a sulfonação do PS com acetil sulfato, que ocorre 

facilmente em solventes clorados, não é eficiente em ciclohexano (C6H12). O baixo grau de 

sulfonação alcançado relaciona-se com a baixa solubilidade do acetil sulfato em solventes 

hidrocarbonados.  

Baigl, Seery e Willians (2002) preparou poliestireno sulfonato de sódio 

(PSSNa) através do procedimento desenvolvido por Essafi, Lafuma e William (1994)1, 

baseado no método de Makowski (1975). PS com distribuições de massa molar distintas 

foram sulfonados com acetil sulfato em meio homogêneo (PS dissolvido em dicloroetano) 

em diferentes condições de tempo de reação e concentração de agente sulfonante. A relação 

molar entre ácido sulfúrico e anidrido acético foi mantida constante. As reações foram 

conduzidas sob temperatura de 50°C, sob atmosfera de nitrogênio (N2) sem umidade, e 

foram paralisadas com banho de gelo (10°C).  Após a reação, o PSS foi isolado, dissolvido 

em água e neutralizado até pH=10,0 com hidróxido de sódio (NaOH), sendo obtido assim o 

PSSNa. Os produtos de reação obtidos (PSSNa) alcançaram graus de sulfonação de até 90%. 

1ESSAFI, W.; LAFUMA, F. WILLIAMS, C. E. Macro-ion Characterization. From Dilute Solutions to 
Complex Fluids. Shmitz, K. S. Ed.; American Chemical Society; Washington, DC, 1994; Capítulo 21, p. 
278-286. 
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Geralmente, a sulfonação de polímeros de alta massa molar como o 

poliestireno possui os seguintes aspectos a serem observados:  

 

• A não distribuição randômica dos grupos –HSO3 na cadeia principal do PS; 

• A possível interação cadeia-cadeia, que pode produzir heterogeneidade; 

• A sulfonação pode se proceder com a possível ocorrência de degradação; 

• A caracterização do PS sulfonado (PSS) pode ser simplificada quando se utiliza 

polímeros de distribuição de massa molar mais estreita (menor polidispersividade); 

 

 

2.5.4 Aplicações do poliestireno sulfonado  

 

 

O PSS, por decorrência de suas propriedades químicas e mecânicas, tem sido 

utilizado satisfatoriamente para uma grande variedade de aplicações, como por exemplo na 

produção de blendas compatíveis de polímeros imiscíveis, desenvolvimento de materiais de 

troca iônica, desenvolvimento de nanomateriais, ionômeros para aplicações diversas e 

dispersantes para sistemas cimentícios (MARTINS, DE ALMEIDA, DE PAOLI, 2007; 

SMITHA, SRIDHAR, KHAN, 2003; KAUR et al., 2004; AMARILLA et al., 2000; 

ORIAKHI, FARR, LERNER, 1997; HORNOK, ERDÖHELYI, DÉKÁNY, 2005; ORLER, 

CALHOUN, MOORE, 1996; MARTINS, RUGGERI, DE PAOLI, 2003; BÜYÜKYAGCI, 

2004). 

Embora estudos recentes mostrem a eficiência do PSS como dispersantes 

para cimento, argamassas e concreto, o uso de sais alcalinos PSS como agentes dispersantes 

de cimento já é bem conhecido (RAMACHANDRAN, 1995; WYPYCH, 2004): sua patente 

data da década de 1980 (UEDA, SEKIGUCHI, YAMAGUCHI, 1988). Segundo Al-Noaimi, 

El-Hosiny e Abo-El-Eneim (2000), o PSS atua no empacotamento das partículas de cimento, 

assim como os demais dispersantes. 

Nos últimos anos tem crescido o interesse pelo estudo das aplicações do PSS 

sintetizado a partir de descarte de PS pós-consumo. A sulfonação é um dos caminhos de 

realizar a reciclagem química do material descartado, alterando suas propriedades e 

tornando possível diferentes aplicações das originais. O PSS produzido a partir de resíduo de 

PS demonstrou-se eficiente tanto como agente floculante para tratamento de água (BERKI-
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ABBES, BAUOUDH, BAKLOUTI, 2007; RODRIGUES FILHO et al., 2008) como aditivo 

para concreto e argamassas, atuando no efeito de plastificação e redução de água de 

amassamento (ASSUNÇÃO et al., 2005; ROYER et al. 2005). O processo para obtenção de 

ionômeros de PSS a partir de EPS, neutralizados com diferentes íons para utilização em 

diferentes aplicações foi patenteado em 2008 no Brasil (BRUNO; AGNELLI, 2008). 

Entretanto, o desempenho dos produtos formados como aditivo para materiais cimentícios 

não foi descrito.  

 

 

2.6 MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 

 

 

          Nesta seção são descritos de forma sucinta os métodos de caracterização de 

materiais utilizados no trabalho. 

 

 

2.6.1 Determinação da massa molar por cromatografia de exclusão por tamanho  

 

 

O método experimental mais empregado para determinação da massa molar de 

polímeros é a cromatografia por exclusão por tamanho ou cromatografia por permeação em 

gel (gel permeation chromatography – GPC). Esta técnica é um método em que a fase 

móvel é liquida (cromatografia líquida), elui na fase estacionária (colunas cromatográficas) 

separando o analito por tamanho molecular. O método de GPC exige calibração (com 

padrões de massa molar conhecida) e fornece os resultados de massa molar média e sua 

curva de distribuição (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2001).  

A partir da curva de distribuição de massa molar de um polímero foram 

definidas algumas médias representativas, considerando valores discretos de massa 

molecular.  

As definições de algumas destas médias são apresentadas a seguir, nas 

Equações (1) a (3): 

∑
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Sendo: 

Mn= massa molar média numérica  

Mw= massa molar média ponderal 

Mz= massa molar z média 

wi= fração mássica 

mi= massa 

Mi= massa molar 

 

As posições relativas das médias de massa molar são representadas 

esquematicamente em uma curva de curva de distribuição de massa molar genérica, no 

Gráfico 3: 

 

Gráfico 3 – Curva típica de distribuição de massa molar de uma amostra polimérica. Fonte: 
Adaptado de FARIAS (2009, p. 13). 

 

A polidispersividade, que é a razão Mw/Mn, é utilizada a avaliação da 

dispersão da curva de distribuição de massa molecular.  O valor Mw (geralmente maior) é 

mais sensível a moléculas de alta massa molar e é mais diretamente relacionado à 

viscosidade, enquanto que Mn (geralmente menor) é mais sensível à presença de moléculas 

 
 
(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) 
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de menor massa molar. Quando Mw=Mn diz-se que o sistema é monodisperso (BRETAS, 

D’ÁVILA, 2005). 

 

 

2.6.2 Análise térmica  

 

 

  Métodos térmicos de análise são utilizados para estudo das variações nas 

propriedades de um material com a variação da temperatura, tais como ligações químicas, 

microestrutura e natureza do material, que podem ser verificadas indiretamente com 

variações de capacidade calorífica, entalpia e entropia. As transformações provocadas pela 

variação da temperatura podem ser físicas, como fusão, transição cristalina e vaporização, 

bem como podem ser químicas. Os experimentos usualmente podem ser divididos em 

isotermas em que medidas contínuas em função do tempo e/ou freqüência são conduzidas 

sob temperatura constante ou variada de maneira bem definida. Estas técnicas incluem a 

calorimetria diferencial de varredura, ou differential scanning calorimetry (DSC), e análise 

termogravimétrica, ou thermogravimetric analysis (TGA) (BOWER, 2004), ambas 

utilizadas neste trabalho. 

 

 

2.6.2.1 Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

 

 

DSC é uma técnica em que a diferença de energia conferida a uma substância 

e um material de referência é medida em função da temperatura enquanto a substância e 

material de referência são sujeitos a um programa de temperatura controlada, sendo possível 

observar processos químicos e físicos de natureza endotérmica ou exotérmica. 

(CANEVAROLO, 2003; RODRIGUEZ et al., 1996). Neste trabalho, foi utilizada a técnica 

de fluxo de calor ou “heat-flux DSC”, que consiste na diferença de fluxo de calor entre 

amostra (alocada na cápsula de alumina) e referência (cápsula de alumina vazia), ambas 

localizadas no forno com variação linear de temperatura. A diferença de fluxo de calor entre 

amostra e referência é calculada pela Equação (4) abaixo, que utiliza o equivalente térmico 

da Lei de Ohm (RODRIGUEZ et al., 1996):  
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R

T
 q

∆
=  

 

Sendo: 

q = fluxo de calor 

∆T = diferença de temperatura entre amostra e referência 

R = resistência do disco termoelétrico 

 

 

2.6.2.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

 

Análise termogravimétrica é uma técnica analítica para medir a estabilidade 

térmica do material e seus componentes voláteis por monitoramento da variação da massa 

que ocorre quando o mesmo é aquecido. Durante a medida a massa da amostra é medida 

continuamente enquanto a temperatura é elevada a uma taxa constante. A perda de massa é 

observada decorrente da eliminação de componentes voláteis e degradação do material. A 

atmosfera do forno influencia o processo de degradação e pode ser controlado. Neste 

trabalho foi utilizada atmosfera inerte de nitrogênio (N2) (CHIU, 1974). 

 

  

2.6.3 Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 

 

 Esta técnica espectroscópica tem a função de identificar os principais 

grupamentos funcionais dos compostos através do tipo de dinâmica de vibração desses 

grupos durante a absorção de diferentes freqüências de ondas de radiação na região do 

infravermelho. É utilizada para caracterizar as mudanças químicas e estruturais em 

moléculas que possuam momento de dipolo. A intensidade das bandas pode ser expressa em 

transmitância (Tr%) ou absorbância (Abs). A transmitância é a razão entre a energia radiante 

transmitida por uma amostra e a energia radiante que nela incide. A absorbância é o 

logaritmo, na base 10, do recíproco da transmitância, isto é, A = log10(1/T) (SILVERSTEIN, 

1991). 

(4) 
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 Neste trabalho, foram medidas as vibrações do material na região do número 

de onda (1/λ) do infravermelho médio (4000-400 cm-1), relacionadas às vibrações 

fundamentais associadas com estruturas rotacionais – vibracionais. Os principais tipos de 

vibração são (SILVERSTEIN, 1991): 

 

• Deformação axial (ou estiramento): simétrica e assimétrica; 

• Deformação angular: simétrica no plano e fora do plano, assimétrica no plano e fora 

do plano.  

 

 

2.6.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise por energia dispersiva 

(EDS) 

 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica de microscopia 

onde a imagem é formada pela incidência do feixe de elétrons sobre a superfície analisada.  

O equipamento, que possui um sistema de vácuo incluindo o local da amostra, consiste em 

um filamento (cátodo) que sob aquecimento emite um feixe de elétrons que é acelerado por 

uma diferença de potencial, passando por um conjunto de lentes eletromagnéticas (coluna 

óptica) que colima o mesmo e o direcionam para a superfície da amostra. Antes das lentes 

finais o feixe colimado é defletido por placas para que seja capaz da atingir toda a superfície 

a ser analisada, gerando sinais que são captados e transformados em imagem (KANE; 

LARRABEE, 1974).  

Quando o feixe de elétrons excita a amostra, ocorre uma resposta com a 

superfície da mesma gerando a emissão de elétrons secundários, retroespalhados, auger e 

absorvidos, assim como de raios X característicos e de catodoluminescência (REED, 1996). 

No caso do MEV, a imagem gerada (resposta qualitativa) da morfologia e topologia da 

amostra é decorrente dos elétrons secundários ou e retroespalhados. 

Ao MEV pode ser acoplado o espectrômetro por energia dispersiva de raios 

X (Energy Dispersive System ou EDS), o qual possibilita a determinação da composição 

qualitativa e semiquantitativa das amostras, a partir da emissão de raios X característicos 

(PADILHA; AMBRÓSIO FILHO, 1985). 
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2.6.5 Determinação do grau de sulfonação por precipitação de sulfato de bário 

 

 

  Através da precipitação do sal sulfato de bário, é possível estimar o grau de 

sulfonação de uma molécula aromática sulfonada (HOUFF, et al., 1957).  

 

 

2.7 MÉTODOS DE ENSAIO PARA MATERIAIS CIMENTÍCIOS 

 

 

Quando um aditivo é adicionado em um sistema cimentício, ele pode alterar 

as propriedades de dispersão da massa, influenciar na incorporação de ar e alterar as reações 

de hidratação e do sistema, o que pode afetar certas propriedades tanto no estado fresco 

como no estado endurecido. Para avaliar tais alterações, uma série de ensaios pode ser 

realizada para avaliação de propriedades específicas. A seguir será detalhada a relevância da 

realização de alguns ensaios realizados neste trabalho.  

 

 

2.7.1 Ensaios em estado fresco 

 

               

           Nesta seção são descritos aspectos relevantes para este trabalho sobre os 

ensaios de materiais cimentícios em seu estado fresco. 

 

 

2.7.1.1 Curva resultante do calor de hidratação em calorímetro semi-adiabático 

 

 

Como já mencionado, a reação de hidratação do cimento, responsável pela 

evolução das propriedades mecânicas do concreto e argamassas, é constituída por uma série 

de reações interdependentes, simultâneas e exotérmicas. O calor gerado por estas reações 

representa uma medida para determinar de modo global a cinética da reação de hidratação, e 

assim, fornecer algumas informações importantes sobre o impacto do uso de um aditivo no 

sistema (DE FARIA et al., 2004).  
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O calor de hidratação pode ser obtido experimentalmente através de 

calorímetros adiabáticos, semi-adiabáticos ou isotérmicos, que buscam determinar a 

quantidade de calor liberada pelo avanço da reação. A calorimetria semi-adiabática é a 

medida de desenvolvimento de calor acumulado em uma amostra em hidratação sob 

condições onde há certa troca de energia térmica com o meio externo (WEAKLEY, 2010). 

Scripture (1956) mostrou o uso da taxa de evolução de calor para determinar 

a pega, partindo do fato que o calor gerado é resultante uma reação química que acarreta em 

uma mudança física relacionada com a rigidez dos C3S e C3A em hidratação. Esta mudança 

física resultante da geração de certa quantidade de hidratos de silicato de cálcio e etringita é 

chamada de pega do cimento, e está relacionada com o grau de hidratação do mesmo 

(WEAKLEY, 2010). 

O tempo de início de pega é geralmente definido como o momento em que o 

concreto perde trabalhabilidade, entre os períodos de dormência (Estágio II) e a rápida 

hidratação dos silicatos (Estágio III) da hidratação do cimento. Da mesma maneira, o final 

de pega que é definido como o momento em que o inicia um ganho significativo de 

resistência mecânica, está associado com algum ponto próximo com o pico de temperatura 

máxima da hidratação (entre os Estágios III e IV) do cimento. Os estágios da hidratação do 

cimento foram mostrados anteriormente no Gráfico 2 (WEISS, 2002; WEAKLEY, 2010). 

Na calorimetria semi-adiabática, existem alguns pontos a serem 

considerados, tais como a temperatura ambiente, que pode influenciar fortemente no 

resultado, quantidade de amostra e variações no sistema (equipamento). Além disso, existem 

outros fatores que influenciam no tempo de pega e devem ser observados, como tipo, 

composição, fonte, finura e lote de cimento, além de relação a/c e uso de aditivos químicos. 

Neste trabalho utilizou-se da técnica de calorimetria semi-adiabática para 

avaliar a curva resultante do calor de hidratação de uma pasta de cimento. Embora o 

chamado “Método das Frações Diretas”, usado para o cálculo dos tempos de início e fim de 

pega, não seja o mais adequado para estimar com acuracidade os tempos de pega 

(WEAKLEY, 2010), ele foi utilizado para fins de comparação. 

No “Método das Frações Diretas”, os tempos de início e fim de pega são 

definidos como percentuais do aumento de temperatura total semi-adiabática de uma espécie 

(Gráfico 4). Sob condições controladas de laboratório, são definidos os percentuais padrão 

de 21% e 42% para o início e fim de pega, respectivamente (WEAKLEY, 2010).  
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Gráfico 4 – Início e fim de pega definido pelo “Método das Frações Diretas”. Fonte: Adaptado de 
SANDBERG e LIEBERMAN1 apud WEAKLEY (2010, p. 42). 

 

2.7.1.2 Determinações de consistência, densidade de massa e teor de ar incorporado em 

argamassa 

 

 

Quando um aditivo é adicionado em um sistema cimentício, ele pode alterar 

as propriedades de dispersão das partículas e, consequentemente, sua trabalhabilidade. 

Segundo Carasek (2007), trabalhabilidade é a propriedade do material cimentício no estado 

fresco que determina a facilidade com que pode ser misturado, transportado, aplicado, 

consolidado e acabado em uma condição homogênea. Uma das formas de se medir a 

trabalhabilidade é a avaliação de sua consistência. Em argamassa, esta avaliação pode ser 

feita através do ensaio de consistência estabelecido pela Norma NBR NM 43 (ABNT, 2003).  

A massa específica é a relação entre a massa do material e o seu volume, 

podendo ser absoluta ou relativa. Na determinação da massa específica absoluta de uma 

argamassa, por exemplo, não são considerados os vazios existentes no volume, em 

contrapartida, para determinação da massa relativa e/ou massa unitária, consideram-se os 

vazios conforme descrito por Maciel, Barros e Sabbatini (1998).  
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inicial 

Início de pega 

1SANDBERG, J. P.; LIEBERMAN, S. Monitoring and Evaluation of Cement Hydration by Semi-Adiabatic 
Field Calorimetry, SP-241. K. Wang and A. Schindler Eds.; ACI Special Publication, American Concrete 
Institute, p. 13-24, 2007. 
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De acordo com Carasek (2007), a massa específica varia com o teor de ar 

incorporado (principalmente se for incorporado por meio de aditivos) e com a massa 

específica dos materiais constituintes da argamassa, principalmente do agregado. A massa 

específica e o teor de ar incorporado influenciam na trabalhabilidade das argamassas.  

Neste trabalho, foram utilizados os métodos descritos na norma NBR 13278 

(ABNT, 2005) para o cálculo da densidade de massa (ou massa específica) e teor de ar 

incorporado.  

 

 

2.7.2 Ensaios em argamassa em seu estado endurecido 

 

 

          Nesta seção são descritos aspectos relevantes para este trabalho sobre os 

ensaios de materiais cimentícios em seu estado endurecido. 

 

 

2.7.2.1 Determinação da resistência à compressão axial 

 

 

A resistência à compressão é uma das propriedades mais importantes dos 

materiais cimentícios, principalmente do concreto. Segundo Mehta e Monteiro (2008), “a 

resistência de um material é definida como a capacidade de este resistir à tensão sem 

ruptura”. A resistência à compressão axial é medida através da resistência à ruptura do 

corpo-de-prova ensaiado sobre compressão em máquina de ensaio, conforme Desenho 2: 
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Desenho 2 – Ensaio de resistência à compressão axial em corpo-de-prova cilíndrico. 
 

Tal propriedade relaciona-se com a durabilidade e resistência das estruturas 

(DE ASSIS, 2008). Para Almeida apud Sponholz (1998, p. 34) a resistência à compressão 

dos concretos é influenciada por uma série de fatores, tais como: 

 

a) natureza e dosagem do aglomerante; 

b) granulometria; 

c) máxima dimensão, forma e textura superficial dos agregados; 

d) resistência e rigidez das partículas; 

e) relação água/cimento; 

f) porosidade; 

g) relação cimento/agregados; 

h) idade; 

i) grau de adensamento; 

j) condições de cura;  

k) condições de ensaio. 

 

Entre as variáveis que compõem as condições de ensaio está a forma e 

dimensão do corpo-de-prova, sendo que a primeira tem maior influência sobre a resistência 

do material. Segundo De Assis (2008) a resistência à compressão axial é uma propriedade 

P 
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difícil de ser medida adequadamente. Isto se deve ao efeito da forma, da largura e das 

condições de restrição ocasionadas pelos contatos entre a superfície de compressão da 

parede e dos dispositivos de prensagem, que modificam o estado de tensão do componente. 

Com a aplicação da força P no eixo (Desenho 3), o corpo-de-prova encurta e dilata 

transversalmente: o atrito impede que a deformação do corpo-de-prova na proximidade dos 

pratos da máquina de ensaio acompanhe aquela da região central, resultando numa 

deformação transversal.  

 

Desenho 3 – Deformações longitudinais e transversais em corpo-de-prova cilíndrico. Fonte: 
PINHEIRO et al. (2010, p. 2.8).  

 
 

2.7.2.2 Determinação da resistência à tração por compressão diametral 

 

 

O ensaio brasileiro de compressão diametral segundo a NBR 7222 (ABNT, 

2011) para determinação indireta da resistência à tração de argamassas consiste na aplicação 

de duas forças concentradas e diametralmente opostas de compressão em um cilindro. Tal 

compressão gera uma tensão de tração uniforme por unidade de espessura (σxx) 

perpendicular ao diâmetro solicitado pela força P (Desenho 4): 

 

 

Desenho 4 – Tensões de tração uniformes devido à carga concentrada. Fonte: (FALCÃO e SOARES, 
2002, p. 3). 

 

P 
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Verifica-se que, porém, na presença do friso as tensões de tração ao longo do 

diâmetro solicitado diminuem seus valores (Desenho 5), ficando o centro do cilindro sob o 

friso com uma tensão de tração máxima (σN) inferior àquela gerada por igual carga agindo 

concentradamente (σxx). O aumento da largura do friso para a mesma força P aplicada reduz 

a tensão de tração (σN < σxx). (FALCÃO e SOARES, 2002). 

 

 

Desenho 5 – Tensões de tração não-uniformes devido à influência do friso. Fonte: (FALCÃO e 
SOARES, 2002, p. 3). 

 

A norma vigente assume que assume que o corpo-de-prova rompe devido às 

tensões de tração uniformes geradas ao longo do diâmetro solicitado que se igualam à tensão 

máxima admissível do material (σadm), estando este em regime elástico durante todo o 

ensaio.  Este parâmetro considera, portanto, que a ruptura ocorre simultaneamente em todos 

os pontos sobre o diâmetro solicitado devido unicamente às tensões de tração geradas e 

sugere que forças de rupturas menores são atingidas no ensaio de compressão diametral 

realizados com a utilização de frisos de larguras menores, uma vez que a tendência para a 

carga concentrada gera um valor maior de tensão de tração (σxx > σN).  

 

 

2.7.2.3 Determinação do módulo de elasticidade dinâmico através da propagação de onda 

ultra-sônica 

 

 

A passagem de uma onda ultra-sônica por um sólido baseia-se no princípio 

de propagação das ondas elásticas, segundo a qual a velocidade de propagação depende das 

propriedades elásticas do meio e está relacionada com o módulo de elasticidade dinâmico 

segundo a Equação (5): 



 
71 

 

 

ρ×= 2
MD E v  

 

Sendo: 

EMD = módulo de elasticidade dinâmico 

v = velocidade de propagação 

ρ = densidade aparente do sólido 

 

De acordo com Da Silva e Campiteli (2008), o módulo de elasticidade 

dinâmico de argamassas está diretamente relacionada à sua compacidade, ou seja, com a sua 

densidade de massa. 

 

 

2.7.2.4 Determinações da resistência à tração na flexão e do módulo de elasticidade estático 

 

 

          Nesta seção são descritos aspectos relevantes para este trabalho sobre os 

ensaios de resistência à tração na flexão e módulo de elasticidade estático. 

 

 

2.7.2.4.1 Resistência à tração na flexão  

 

 

Para avaliação de curvas tensão-deformação de materiais cerâmicos em geral 

é usual a realização do ensaio de tração na flexão, onde um corpo-de-prova prismático ou 

circular é sujeito a um carregamento de três ou quatro pontos até que sua seção transversal 

seja fraturada (CALLISTER, 2001).  

O Desenho 6 ilustra um ensaio de flexão de três pontos. P é a carga aplicada 

no centro do corpo-de-prova, que apoiado sobre dois pontos fixos com a mesma distância do 

ponto onde P é aplicada deforma-se em forma de arco circular. A peça sofre 

simultaneamente tração e compressão, e o ponto onde se encontra a inversão de tensão é 

conhecido como linha neutra (CALLISTER, 2001). 

 

(5) 
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Desenho 6 – Tensões Esquema de ensaio de flexão de três pontos. Fonte: Adaptado de CALLISTER 
(2001, p. 172). 

 

A tensão de ruptura ocorre na face superior do corpo-de-prova, diretamente 

abaixo do ponto de aplicação da carga P (CALLISTER, 2001).  

 

 

2.7.2.4.2 Modulo de elasticidade estático 

 

 

A relação entre tensão e deformação de um material, para o intervalo em que 

o mesmo deforma-se elasticamente (ou reversivelmente) é considerada linear. A constante 

de proporcionalidade entre a tensão e a deformação nesta região é denominada módulo de 

elasticidade, e é calculada segundo a Lei de Hooke, conforme Equação (6), e é mostrada no 

Gráfico 5 (CALLISTER, 2001): 

 

δσ ×= MEE  

 

Sendo: 

σ = tensão 

EME = módulo de elasticidade estático 

δ = deformação 

 

(6) 
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Gráfico 5 – Região linear (elástica) do gráfico tensão-deformação de um material. Fonte: adaptado 

de Callister (2001, p. 155). 
 

O módulo de elasticidade estático de um material cimentício, como por 

exemplo o concreto, é relação entre o incremento de tensão e o incremento de deformação, 

sendo a medida da rigidez ou da resistência à deformação do material. Entre os diversos 

fatores que podem influenciar no módulo de elasticidade podem ser destacados as 

características da pasta e dos agregados, características da zona da interface pasta-agregados, 

idade do concreto etc. (LEONARDO, 2002). 

Observa-se que o módulo de elasticidade de concretos e argamassas não é 

constante e depende do nível de tensão em que é avaliado. Tal comportamento não linear da 

curva tensão-deformação é explicado pela característica de não homogeneidade destes 

materiais e da presença microfissuras nas interfaces entre o agregado e pasta de cimento 

(LEONARDO, 2002; SHAH E WINTER1 apud NEVILLE, 1997, p. 415).  

 

2.8 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

O planejamento experimental é uma ferramenta de extrema utilidade para a 

pesquisa, pois com ela se podem estudar quais os efeitos de um conjunto de fatores na 

resposta de interesse.  Os fatores geralmente são as variáveis que o experimentador tem 

condições de controlar, e podem ser qualitativos ou quantitativos. As respostas são as 

variáveis de saída do sistema e são ou não são afetadas pela variação dos fatores, e também 

podem ser qualitativas ou quantitativas (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003; 

BOX; HUNTER, HUNTER, 1978).  

σ  

EME 

δ  

1SHAH, S. P.; WINTER, G. Inelastic behavior and fracture of concrete, Symp. In causes, Mechanism, and 

Control of Cracking in Concrete. ACI SP – 20, Detroit, Michigan, 1968, p. 15-28.  
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A metodologia descrita possibilita economia de tempo, material e recursos 

quando comparada experimentos feitos por tentativa. Uma técnica de planejamento 

experimental muito utilizada é o planejamento fatorial, onde são envolvidos k fatores (ou k 

variáveis), cada um deles em diferentes níveis (faixa de variação que o fator sofrerá) 

(BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003; BOX; HUNTER, HUNTER, 1978). 

Os planejamentos fatoriais de dois níveis são úteis em investigações 

preliminares, quando quer se saber se determinadas variáveis têm ou não influência sobre a 

resposta. (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003; NEVES; SCHVARTZMAN, 

2002). 

O esquema ilustrado na Figura 5 ilustra um caso particular, em que certo 

número de fatores k atua sobre o sistema em estudo, produzindo as respostas R1, R2, ..., Rj. O 

sistema atua como uma função a princípio desconhecida e opera sobre as variáveis de 

entrada, os fatores, e produz como saída as respostas observadas. O objetivo dos 

experimentos é descobrir essa função ou obter uma aproximação satisfatória dela, a fim de 

se escolher as melhores condições para operação da mesma (BARROS NETO; 

SCARMINIO; BRUNS, 2003). 

 

 

Esquema 4 – Sistema representado por uma função que liga os fatores às respostas. Fonte: BARROS 
NETO, SCARMINIO e BRUNS (2003, p. 84). 

 

 

2.8.1 Planejamento fatorial 

 

 

O planejamento fatorial tem sido muito aplicado em pesquisas básicas e 

tecnológicas e em investigações preliminares, e é classificado como um método do tipo 

simultâneo, onde as variáveis de interesse que realmente apresentam influências 

significativas na resposta são avalizadas ao mesmo tempo (BARROS NETO; SCARMINIO; 

BRUNS, 2003; VIEIRA, 1999). É realizado um número menor de experimentos, quando 

comparado ao processo univariado de otimização de processo (BRASIL et al., 2007). 
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Para se realizar um planejamento fatorial, as variáveis a serem estudadas são 

escolhidas e são realizados experimentos em diferentes níveis destes fatores. Em cada 

tentativa, todas as combinações possíveis dos níveis de cada variável são investigadas. 

Quando o efeito de uma variável depende do nível das outras variáveis, diz-se que há 

interação dessas variáveis, e estas interações são a principal componente de muitos 

processos de otimização (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003). Sem o uso de 

planejamentos fatoriais de experimentos, importantes interações de fatores não são 

detectadas e a otimização máxima do sistema pode levar mais tempo para ser alcançada 

(BRASIL et al., 2007). 

Na realização de experimentos de k fatores e dois níveis, são realizados 2k 

experimentos para observação da resposta, sendo denominado planejamento fatorial 2k 

(BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003). Este tipo de planejamento fatorial é o 

mais comum, pois permite a realização de poucos experimentos. Obviamente que com um 

número tão reduzido de níveis não é possível explorar de maneira completa uma grande 

região no espaço das variáveis. Entretanto podem-se observar as tendências importantes para 

realização de investigações posteriores (VIEIRA, 1999). 

Normalmente os níveis dos fatores quantitativos são nomeados pelos sinais  

(-) para o nível mais baixo e (+) para o nível mais alto. Para fatores qualitativos, fica a 

critério do experimentalista nomear seus níveis (TEÓFILO; FERREIRA, 2006). É usual a 

construção de uma matriz de planejamento, onde são inseridos a identificação do 

experimento, os fatores e seus níveis. A Tabela 1 exemplifica um planejamento fatorial 22, 

sendo A e B as duas variáveis. 

 

Tabela 1 – Matriz de planejamento fatorial 22. 
Ensaio A B Interação 

1 - - + 
2 + - - 
3 - + - 
4 + + + 
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2.8.2 Cálculos de efeitos principais e de interação 

 

 

De acordo com Silva (2008), efeito é “a mudança ocorrida na resposta quando 

se move do nível baixo (-) para o nível alto (+)”. É através dos cálculos dos efeitos que os 

resultados obtidos no planejamento são interpretados. 

Os efeitos podem ser classificados como efeitos principais e efeitos de 

interações. Ambos são calculados a partir das respostas observadas registradas em um 

diagrama com todas as combinações possíveis de variáveis. 

O efeito principal é por definição a diferença das respostas médias nos dois 

níveis estabelecidos de um fator, e é calculado através da Equação (7) (BARROS NETO; 

SCARMINIO; BRUNS, 2003): 

 

                                          y  - y  
-k1

p

+
=S  

 

Sendo: 

Sp
k1 = efeito principal da variável k1 entre dois níveis 

=
+

y resposta de nível superior 

=
−

y resposta de nível inferior 

 

O efeito de interação ocorre quando o efeito de uma variável depende do 

nível da outra, e indica que estes valores devem ser interpretados conjuntamente. Este tipo 

de efeito é calculado como metade da diferença entre as respostas médias dos fatores em 

questão, de acordo com a Equação (8) (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003): 

 

 

                            
( ) ( )[ ]

2

y - y -y-y 
 S 1234k2 e k1

in =   

 

Sendo: 

Sin
k1 e k2 = efeito de interação entre os fatores k1 e k2 

y1 = resposta do ensaio 1 (k1 em nível inferior e k2 em nível inferior) 

y2 = resposta do ensaio 2 (k1 em nível superior e k2 em nível inferior) 

(7) 
 

(8) 
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y3 = resposta do ensaio 3 (k1 em nível inferior e k2 em nível superior) 

y4 = resposta do ensaio 4 (k1 em nível superior e k2 em nível superior) 

 

As Equações (7) e (8) mostram que para calcular qualquer efeito usam-se 

todas as respostas observadas. Cada efeito é a diferença entre duas médias. Metade das 

observações contribui para uma das médias, e a metade da restante aparece na outra média. 

Esta é uma importante característica dos planejamentos fatoriais de dois níveis (BARROS 

NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003).  

Em planejamentos fatoriais muito simples, calculam-se os efeitos a partir de 

suas definições. À medida que o número de fatores aumenta, recomenda-se o uso de um 

procedimento alternativo a fim de minimizar os erros: utilização de uma tabela de 

coeficientes de contraste. Nesta tabela, estão dispostos os sinais dos efeitos principais e de 

interação. (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2003). Os sinais para efeitos de 

interação de segunda ordem (entre duas variáveis) e de ordem superior (mais de duas 

variáveis) entre todos os fatores do planejamento, realizando todas as combinações 

possíveis, são obtidos pelo produto dos sinais originais das variáveis envolvidas. Assim, é 

possível construir uma coluna de sinais para todas as interações e elaborar a matriz de 

coeficiente de contraste (TEÓFILO; FERREIRA, 2006). 

A Tabela 2 exemplifica os coeficientes de contraste de um planejamento 22 e 

as respectivas respostas: a primeira coluna M corresponde aos valores positivos para o 

cálculo da média, as colunas A e B correspondem aos fatores, a coluna AB corresponde ao 

efeito de interação de segunda ordem e a coluna R as respostas obtidas.  

 

Tabela 2 – Coeficientes de contraste para um fatorial 22. 
M A B AB R 

+ - - + y1 
+ + - - y2 
+ - + - y3 
+ + + + y4 

 

Para o cálculo dos efeitos, escolhe-se uma coluna apropriada, aplicam-se seus 

sinais às respostas correspondentes. De uma maneira geral, para um planejamento fatorial 

2k, a Equação (9), que é uma equação matricial, representa a multiplicação entre os 

coeficientes de contraste e respostas: 

 

                                                                  S = Xty                                                                  (9) 
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Sendo: 

X = matriz de coeficientes de contraste 

Xt = matriz transposta de X 

y = matriz resposta 

S = matriz produto entre Xt e y 

 

  Para o exemplo da Tabela 2, seguem as respectivas matrizes X e y: 

 

                                                             M  A   B  AB              R 



















++++

−+−+

−−++

+−−+

=X     



















=

4

3

2

1

y

y

y

y

y  

 

O elemento de resposta dentro de S que representar o cálculo entre a coluna 

da média em X e as respostas em y, deve ser dividido por 2k. Os outros elementos, que 

representam os cálculos entre as colunas de efeitos em X e as respostas em y, devem ser 

dividido por 2k-1. Aplicando este método obtêm-se os mesmos resultados obtidos pelas 

definições, pelas Equações (7) e (8) para cálculo de efeitos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

            Nesta seção são descritos os materiais e os métodos utilizados para realização 

deste trabalho. 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 

  Para a reação de sulfonação, foi utilizado poliestireno obtido a partir de copos 

de poliestireno expandido (EPS) da marca Brasbar pós-consumo. Foram utilizados como 

reagentes diclorometano (CH2Cl2, P.A.-A.C.S. VETEC),  ácido sulfúrico (H2SO4, 95-98% 

Synth) e anidrido acético ((CH3CO)2O, P.A. VETEC). Como agente higroscópico, foi 

utilizado cloreto de cálcio (CaCl2, P.A. VETEC). Para conversão do PSS em sal PSSNa, foi 

utilizado hidróxido de sódio (NaOH, P.A. VETEC). 

  A purificação do PSSNa foi feita em tubos de diálise de celulose com Mw. 

12.400 Da (Sigma-Aldrich), contra água destilada. 

            A determinação de massa molar por cromatografia de exclusão por tamanho 

do PS foi realizada com a utilização de clorofórmio (CHCl3 grau HPLC, J.T.Baker) como 

fase móvel e padrões de poliestireno (VISCOTEK POLYCAL HT-UCS-PS) para curva de 

calibração. 

Para a determinação do grau de sulfonação por precipitação do sulfato de 

bário (BaSO4), foram utilizados ácido clorídrico (HCl, P.A.-A.C.S. VETEC), cloreto de 

bário (BaCl2, P.A.-A.C.S. VETEC) e membrana para filtração de celulose regenerada, 

3KDa, 25mm (Millipore).  

Para preparação de argamassa foram utilizados os seguintes materiais: 

 

• Frações de areia normal para ensaio de cimento segundo a NBR 7214 (ABNT, 1982), 

natural e quartzosa, fornecida pelo Instituo de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo 

(IPT) que se caracterizam pelas frações granulométricas indicadas na Tabela 3: 
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Tabela 3 – Frações granulométricas das areias. 
Areia Fração granulométrica (mm) 

Fração grossa 2,4-1,2 
Fração média-grossa 1,2-0,6 

Fração média-fina 0,6-0,3 
Fração fina 0,3-0,15 

 

• Cimento Portland CP III E 40 RS, segundo as Normas NBR 5735 (ABNT, 1991) e 

NBR 5237 (ABNT 1991), caracterizado pela composição com escória de alto forno, 

proveniente da CSN Cimentos, de Volta Redonda – RJ. As propriedades físicas e 

químicas fornecidas pelo fabricante são apresentadas na Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Características físicas e químicas do cimento CP III E 40 RS da CSN Cimentos. 

Característica Norma do método de ensaio Unidade 
Limites de 

especificação 
Média 

Desvio 

Padrão 

Finura método Blaine NBR NM 76 (ABNT, 1998) cm2/g - 4452 115,1 

Finura peneira 75µm NBR 11579 (ABNT, 1991) % < 8,0 1,94 0,72 

Água de consistência normal NBR 7215 (ABNT, 1996) % - 31,3 0,56 

Tempo de pega – início NBR NM 65 (ABNT, 2003) Min > 60 226 22 

Tempo de pega – fim NBR NM 65 (ABNT, 2003) Min < 720 295 26 

Resistência à compressão  

(3 dias) 
NBR 7215 (ABNT, 1996) MPa > 12,0 22,1 1,79 

Resistência à compressão  

(7 dias) 
NBR 7215 (ABNT, 1996) MPa > 23,0 32,8 1,77 

Resistência à compressão  

(28 dias) 
NBR 7215 (ABNT, 1996) MPa > 40,0 49,0 1,67 

Massa específica NBR NM 23 (ABNT, 2001) g/cm3 .... 2,98 0,00 

Expansibilidade à quente NBR 11582 (ABNT, 1991) Mm < 5,0 0,0 0,0 

Dióxido de silício (SiO2) NBR NM 14 (ABNT, 2004) % - 26,40 0,86 

Óxido de cálcio (CaO) NBR 7215 (ABNT, 1996) % - 53,50 0,56 

Óxido de magnésio (MgO) NBR 7215 (ABNT, 1996) % - 5,19 0,27 

Óxido de alumínio (Al2O3) NBR 7215 (ABNT, 1996) % - 9,24 0,40 

Óxido férrico (Fe2O3) NBR 7215 (ABNT, 1996) % - 2,03 0,11 

Trióxido de enxofre (SO3) NBR 7215 (ABNT, 1996) % < 4,0 1,91 0,19 

Resíduo insolúvel (RI) NBR NM 15 (ABNT, 2004) % < 1,5 0,57 0,23 

Anidrido Carbônico (CO2) NBR NM 20 (ABNT, 2009) % < 3,0 1,28 0,38 

Perda ao fogo (PF) NBR NM 18 (ABNT, 2004) % < 4,5 1,09 0,14 
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• Água de amassamento para concreto, potável e não destilada, de acordo com as 

especificações da Norma NBR 15900-1 (ABNT, 2009), em quantidade suficiente 

para uma relação água/cimento de 0,60. 

 

Para preparação da pasta de cimento foram utilizados cimento CP II E 40 RS 

da CSN Cimentos e água de amassamento com as especificações acima citadas. 

 

 

3.2 MÉTODOS 

 

 

            Nesta seção são descritos detalhadamente os métodos de ensaio utilizados 

neste trabalho.  

 

 

3.2.1 Determinação da massa molar do poliestireno por cromatografia de exclusão por 

tamanho 

 

A determinação da massa molar do PS foi realizada em um cromatógrafo de 

exclusão por tamanho VISCOTEK 430 com detector de índice de refração. As colunas 

cromatográficas T 6000N General Nixed 300x7.8mm (CO12501, CO12503 e CO12504) 

foram utilizadas como fase estacionária e o clorofórmio foi utilizado como fase móvel, 

eluído a uma taxa de 1,0mL/min a uma temperatura de 40ºC. A amostra foi dissolvida em 

clorofórmio (CHCl3) e os padrões utilizados foram de PS. A curva de distribuição de massa 

molecular, assim com as respectivas médias de massa molar e polidispersividade foram 

obtidos diretamente do software do cromatógrafo (OMNISEC VISCOTEK). 

 

3.2.2 Sulfonação do PS 

 

 

Para sulfonação do PS utilizou-se um método adaptado de Baigl, Seery e 

Willians (2002). A amostra de EPS (55,00g) foi solubilizada em 445,00g de diclorometano 
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(DCM). A solução foi alocada em reator de 3 bocas, equipado com agitador mecânico, funil 

de gotejamento, termômetro e tubo empacotado com CaCl2, conforme mostrado na 

Fotografia 1. 

 

 

Fotografia 1 – Reator e aparato utilizado para reações de sulfonação. 
 

Para se iniciar a reação, o anidrido acético (AA), e posteriormente o ácido 

sulfúrico (H2SO4) foram adicionados nas quantidades estipuladas, sob agitação constante, 

por um período estabelecido. Após o período da reação sob atmosfera não inerte, o produto 

poliestireno sulfonado (PSS) foi dissolvido em água destilada e neutralizado com solução de 

NaOH, até atingir o pH=10,0, a fim de o PSS ser convertido em sal de poliestireno 

sulfonado de sódio (PSSNa). A razão molar entre H2SO4 e AA foi fixada em 1,1 (ηH2SO4 / 

ηAA = 1,1), a faixa de temperatura foi mantida entre 20 e 25°C, em todos os ensaios. 

Para realização dos experimentos, foi adotado um planejamento experimental 

fatorial 22 (Tabela 5), de 4 ensaios sem replicatas. Os fatores “tempo de reação” e “razão 

molar entre H2SO4 e monômero do polímero de PS” (ηAA / ηmon), foram variados conforme 

os níveis da Tabela 6. 

 

Tabela 5 – Matriz de planejamento fatorial 22 para a sulfonação. 
Ensaio A B 

1 - - 
2 + - 
3 - + 
4 + + 
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Tabela 6 – Níveis para os fatores para a sulfonação. 
Fatores Nível inferior (-) Nível superior (+) 

A - tempo de reação (h) 12 24 

B - ηAA / ηmon  1 4 
 

Os experimentos foram realizados de maneira aleatória. 

 

 

3.2.3 Caracterização do PSSNa 

 

 

Foram coletadas alíquotas do produto de cada reação (PSSNa), que foram 

submetidos a um processo de purificação a secagem antes de serem submetidos a ensaios de 

caracterização. O processo consistiu em:  

 

• Eliminação de resíduos de solvente DCM por rotoevaporação, em equipamento 

ROTOVAPOR® R-210 BUCHÏ, temperatura de 40°C; 

• Purificação por diálise em membranas de celulose regenerada contra 2,0L de água 

destilada por 4 dias (troca de água a cada 12 horas), a fim de eliminar os íons em 

excesso (NaOH, sulfatos, acetatos); 

• Secagem em estufa (40°C) por 7 dias. 

 

 

3.2.3.1 Caracterização estrutural por espectroscopia de infravermelho (FTIR) 

 

 

  A fim de se confirmar a inserção ou não de grupos sulfônicos na estrutura do 

polímero, as amostras de PS e PSSNa foram analisadas por espectrometria de infravermelho 

por transformada de Fourier (FTIR). As análises foram feitas em equipamento VARIAN 

3100FT-IR Excalibur, em acessório de refletância total atenuada, ou Attenuated Total 

Reflectance (ATR), com resolução de 16cm-1, 10 scans (escaneamentos). 
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3.2.3.2 Análise térmica por DSC e TGA 

 

As análises térmicas dos produtos PSSNa formados foram feitos em 

equipamento NETZSCH STA 409C, com o objetivo de se determinar indícios de alterações 

estruturais que provoquem mudanças no comportamento térmico. 

Amostras de aproximadamente 15mg foram submetidas à atmosfera de 

nitrogênio (N2) com fluxo de 100cm3/min, em cápsula de alumina (Al2O3), taxa de 

aquecimento de 5°C/min, em faixa de temperatura de 25°C a 700°C. 

 

 

3.2.3.3 Determinação do grau de sulfonação por precipitação de sulfato de bário  

 

 

  O grau de substituição das amostras de PSSNa de cada reação foi  

determinado através da quantificação de grupos sulfônicos inseridos na estrutura polimérica, 

utilizando método adaptado de Houff et. al (1957). Uma alíquota da amostra seca 

(aproximadamente 250mg) foi dissolvida em solução de ácido clorídrico (HCl 10%) e a 

solução foi mantida e refluxo overnight (durante a noite) para ocorrência de hidrólise ácida 

(dessulfonação). Após filtração para eliminação do polímero, o ácido sulfúrico foi 

precipitado com cloreto de bário e pesado o sulfato de bário, que indicou o grau de 

substituição.   

Conforme mostrado anteriormente, a massa do PSSNa é a soma da massa de 

unidades monoméricas não sulfonadas com a massa de unidades monoméricas sulfonadas. 

Desta maneira, massa de PSSNa foi calculada conforme Equação (10): 

 

                                               
usuuns MMMM ×+×= βα mPSSNA                                                               (10) 

 

 

Sendo: 

mPSSNa =  massa pesada de amostra de PSSNa (g) 

MMuns
 = massa molar da unidade monomérica não sulfonada (g/mol) = 104 g/mol 

MMusu = massa molar da unidade monomérica sulfonada (g/mol) = 206 g/mol 

α = número de mol de unidades monoméricas não sulfonadas (mol) 
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β = número de mol de unidades monoméricas sulfonadas (mol)  

 

O número de mols de grupos SO3
- (ηSO3) é igual ao valor de β. Desta maneira, 

β pode ser calculado segundo a Equação (11): 

 

                                                              4

4 
BaSO

BaSO

MM

m
=β                                                                                    (11) 

 

Sendo: 

β = número de mol de unidades monoméricas sulfonadas (mol)  

mBaSO4 = massa pesada de sal BaSO4 (g) 

MMBaSO4 = massa molar do sal BaSO4 (g) = 233 g/mol 

 

O grau de sulfonação (GS) é calculado de acordo com a Equação (12) : 

 

                                                        
100 ×









+
=

βα

β
GS                                                                               (12) 

 

Sendo: 

GS = grau de sulfonação da amostra de PSSNa (%) 

α = número de mol de unidades monoméricas não sulfonadas (mol) 

β = número de mol de unidades monoméricas sulfonadas (mol)  

 

As determinações foram feitas em triplicata e foi considerada a média 

aritmética. 

 

 

3.2.4 Avaliação de desempenho do PSSNa em sistemas cimentícios 

 

 

Os produto PSSNa escolhido (sem purificação) foi previamente solubilizado 

em água destilada, dando origem a uma solução de concentração 20% (% massa/massa), e 

teve seu desempenho avaliado em sistemas cimentícios, com relação a: 
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• Curva gerada pelo calor de hidratação em pasta de cimento; 

• Consistência (poder de fluidificação) em argamassa; 

• Densidade de massa e incorporação de ar em argamassa; 

• Resistência à compressão axial em argamassa; 

• Resistência à compressão diametral em argamassa; 

• Módulo de elasticidade dinâmico através da propagação de onda ultra-sônica; 

• Resistência à tração na flexão e módulo de elasticidade estático em argamassa; 

 

 

3.2.4.1 Determinação da curva resultante do calor de hidratação da pasta de cimento em 

calorímetro semi-adiabático 

 

 

A influência do PSSNa no processo de hidratação foi avaliada em um 

calorímetro semi-adiabático, conforme mostrado na Fotografia 2:  

 

  

Fotografia 2 – Calorímetro semi-adiabático. 
 

O método utilizado consiste na preparação de pastas de cimento na presença 

e ausência do aditivo PSSNa, sendo esta última chamada de pasta de referência (0,0% de 

PSSNa). A relação a/c utilizada foi de 0,60 em todos os ensaios.  Nos testes realizado na 

presença do aditivo a água presente as solução de PSSNa foi considerada na relação a/c. As 

pastas de cimento aditivadas foram preparadas com dosagens de PSSNa (dosagem de massa 

de aditivo sobre a massa de cimento) de 0,0% (Pasta 1), 0,5% (Pasta 2), 1,0% (Pasta 3) e 

1,5% (Pasta 4). 

Porta-amostra 

Detector de sinal 

Computador/ Software 
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Num béquer com água misturado com a amostra de PSSNa adicionou-se o 

cimento, que foi misturado em agitador mecânico por 3 minutos (tempo contado a partir do 

contato do cimento com a solução) a 600 rotações por minuto (RPM). Verteu-se a pasta em 

um porta-amostra dentro de um compartimento com isolamento térmico (Fotografia 2). As 

medidas de variação da temperatura em função do tempo foram monitoradas com o auxílio 

de termopares conectados a um sistema de aquisição de dados (Field Logger com software 

Field Chart, marca Novus). Os dados foram adquiridos pelo software em intervalos de 3 

minutos, até que as curvas alcançassem novamente a temperatura ambiente, que foi 

monitorada por um dos sensores que não entrou em contato com qualquer amostra (controle 

negativo). 

 

 

3.2.4.2 Ensaios em argamassa 

 

 

Para os estudos feitos em argamassa, a mesma foi preparada com 

procedimento de mistura e equipamentos conforme descritos no Anexo da norma NBR 7215 

(ABNT, 2006). O equipamento de mistura utilizado (marca EMIC) é mostrado na Fotografia 

3. 

 

 

Fotografia 3 – Misturador mecânico para argamassa. 
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As proporções de materiais utilizados na argamassa estão descritas na Tabela 

7. 

 

Tabela 7 – Proporções de materiais do traço de argamassa padrão. 
Material Massa (g) 

Cimento Portland CP II E 40 RS 624,00 
Areia fração grossa, (2,4mm - 1,2mm) 468,00 

Areia fração média grossa (1,2mm - 0,6mm) 468,00 
Areia fração média fina (0,6mm - 0,3mm) 468,00 

Areia fração fina (0,3mm - 0,15mm) 468,00 
 

Foram preparadas argamassas na presença e ausência de PSSNa. Esta última 

foi chamada de argamassa de referência (0,0% de PSSNa). A relação a/c a utilizada na 

argamassa de referência (ausência de PSSNa) foi de 0,60. Nos testes a realizado na presença 

do PSSNa foi mantida a mesma relação a/c, considerando a água já presente na solução de 

PSSNa. As argamassas aditivadas foram preparadas com dosagens de PSSNa (dosagem de 

massa de aditivo sobre a massa de cimento) 0,0% (Traço 1), 0,5% (Traço 2), 1,00% (Traço 

3) e 1,5% (Traço 4). 

 

 

3.2.4.2.1 Determinação de consistência 

 

 

Para se avaliar a consistência das misturas foi utilizado o procedimento e 

equipamentos descritos no Anexo B da norma NBR 7215 (ABNT, 1996). O aparelho para 

determinação de consistência, que inclui mesa de consistência, molde e soquete utilizados 

são mostrados na Fotografia 4.  
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Fotografia 4 – Aparelho para determinação de consistência. 
 

Após preparação da argamassa, a mesma foi colocada em forma tronco-

cônica e adensada com soquete sobre a base plana de uma mesa de consistência. A primeira 

leitura foi feita logo após a produção das argamassas (em torno de 6 minutos após a adição 

da água ao cimento). A argamassa foi colocada no cone apoiado sobre a mesa (Fotografia 4), 

adensada, rasada, e após retirada do cone metálico e aplicação de 30 golpes ( queda da mesa 

de consistência em 30 segundos), determinou-se o diâmetro médio inicial. O diâmetro da 

massa (média de três medidas) foi medido para determinação do índice de plastificação 

conforme descreve Kamoun, Jelidi e Chaabouni (2003), que corresponde a Equação (13): 

 

                                                      







 −
×=

0

0100 IP
D

DDm
                                                                         (13) 

 

Sendo: 

IP = índice de plastificação (%) 

Dm = diâmetro médio da argamassa após ensaio (mm) 

D0 = diâmetro nominal da base da forma tronco-cônica (125mm) 
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3.2.4.2.2 Determinação da densidade de massa e teor de ar incorporado 

 

 

Para a determinação da densidade de massa (A) das argamassas foi utilizado 

o método descrito na norma NBR 13278 (ABNT, 2005), que prescreve a colocação da 

argamassa em três camadas em um recipiente rígido de aproximadamente 400cm3, adensada 

por meio de uma espátula com 20 golpes cada, seguido de 3 quedas do recipiente a uma 

altura de 3 cm.   O cálculo realizado para a determinação da densidade de massa é mostrado 

na Equação (14):  

 

                                                                
r

vc

V

MM −
=A                                                       (14) 

 

Sendo: 

A = densidade de massa da argamassa fresca (g/cm3) 

Mc = massa do recipiente cilíndrico, contendo argamassa de ensaio (g) 

Mv = massa do recipiente cilíndrico vazio (g) 

Vr = volume do recipiente cilíndrico (cm3) 

 

A NBR 13278 (ABNT, 2005) também define o cálculo para o teor de ar 

incorporado em argamassa (Ai), conforme Equação (15): 

 

                                                             








−×=

B

A
1100 A i                                                   (15) 

 

Sendo: 

A = densidade de massa da argamassa fresca (g/cm3) 

Ai = teor de ar incorporado, em percentual de volume (%) 

B = densidade de massa teórica da argamassa, sem vazios (g/cm3) 

 

Para o cálculo da densidade de massa teórica da argamassa sem vazios (B), o 

cálculo adotado foi o descrito na norma NBR 13278 (ABNT, 2005), conforme Equação 

(16): 
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                                                                 ∑

∑
=

i

i

i

M

M

γ

 B                                                         (16) 

 

Sendo: 

B = densidade de massa teórica da argamassa, sem vazios (g/cm3) 

Mi = massa seca de cada componente da argamassa (g) 

γi = densidade de massa de cada componente da argamassa, determinada conforme NBR 

NM 23 (ABNT, 2001) (g/cm3) 

 

 

3.2.4.2.3 Determinação da resistência à compressão axial 

 

 

As argamassas preparadas para determinação dos índices de consistência 

foram moldadas em corpos-de-prova (CPs) cilíndricos, com dimensões de 10,0cm de altura 

e 5,0cm de diâmetro, conforme prescreve a norma NBR 7215 (ABNT, 1996). Os CPs foram 

capeados de acordo com norma NBR 5739 (ABNT, 2007) e rompidos nas idades 3 dias (3d), 

7 dias (7d), e 28 dias (28d). A cura até a idade do rompimento foi realizada conforme 

prescrevem as normas NBR 7215 (ABNT, 1996) e NBR 9479 (ABNT, 1994): curados em 

câmara úmida, imersos em água saturada com cal. 

Os ensaios de resistência à compressão axial foram realizados em máquina de 

ensaios Forney CO-PILOT TA-1252 com especificações e velocidade carregamento 

conforme NBR 6156 (ABNT, 1983) (Fotografias 5 e 6). 
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Fotografia 5 – Equipamento para ensaio de compressão axial: máquina de ensaio. 
 

 

Fotografia 6 – Equipamento para ensaio de compressão axial: detalhe do corpo-de-prova e aparato 
para compressão axial. 

 
 

A resistência à compressão axial foi calculada conforme Equação (17), 

conforme a Norma NBR 7215 (ABNT, 1996): 

 

                                                                  
2 caf

r

P

π
=                                                         (17) 
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Sendo: 

fca = resistência à compressão axial (MPa) 

P = força máxima atingida (N) 

r = raio do cilindro (mm) 

 

 

3.2.4.2.4 Determinação da resistência à tração por compressão diametral 

 

 

As argamassas preparadas para determinação dos índices de consistência 

foram moldadas em corpos-de-prova (CPs) cilíndricos, com dimensões de 10,0cm de altura 

e 5,0cm de diâmetro, conforme prescreve a norma NBR 7215 (ABNT, 1996). Os CPs foram 

rompidos nas idades 3 dias (3d), 7 dias (7d) e 28 dias (28d), e foram curados até a idade do 

rompimento conforme prescrevem as normas NBR 7215 (ABNT, 1996) e NBR 9479 

(ABNT, 1994): curados em câmara úmida, imersos em água saturada com cal. 

A resistência à compressão diametral foi medida em máquina de ensaio 

ALFRED AMSLER, com especificações e velocidade carregamento NBR 7222 (ABNT, 

2010) (Fotografias 7 e 8). 

 

 

Fotografia 7 – Equipamento para ensaio de compressão diametral: máquina de ensaio. 
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Fotografia 8 – Equipamento para ensaio de compressão diametral: detalhe do corpo-de-prova e 
aparato para compressão diametral. 

 

A resistência à compressão diametral foi calculada de acordo com a Equação 

(18), conforme NBR 7222 (ABNT, 2010): 

 

                                                                  rl

P

π
= ct,spf                                                         (18) 

 

Sendo: 

fct,sp = resistência à tração indireta (MPa) 

P = força máxima atingida (N) 

r = raio do cilindro (mm) 

l = comprimento do corpo-de-prova (mm) 
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3.2.4.2.5 Determinação do módulo de elasticidade dinâmico através da propagação de onda 

ultra-sônica 

 

 

Os corpos-de-prova (CPs) cilíndricos, com dimensões de 10,0cm de altura e 

5,0cm de diâmetro, antes de serem rompidos na compressão axial aos 28 dias, foram 

submetidos ao ensaio para determinação do módulo de elasticidade dinâmico conforme 

descrito na Norma NBR 15630 (ABNT, 2008). O ensaio prescreve um método de ensaio 

não-destrutivo através de ondas longitudinais, obtidas por pulsos ultra-sônicos, através do 

corpo-de-prova em idade de 28 dias.  Foi utilizado equipamento PUNDIT (Portable 

Ultrasonic Non-destructive Digital Indicating Tester) Plus com a utilização de transdutores 

de 54 kHz (Fotografia 9). 

 

 

Fotografia 9 – Equipamento utilizado para determinação do módulo de elasticidade dinâmico.  
 

O módulo de elasticidade dinâmico foi calculado de acordo com a Equação 

(19), conforme Norma NBR 15630 (ABNT, 2008): 

 

                                                     

( ) ( )
( )µ

µµρ

−

−×+
=

1

2112
EMD

v
                                             (19) 

 

Sendo: 

EMD = módulo de elasticidade dinâmico (MPa) 

v = velocidade de propagação da onda ultra-sônica (mm/ µs) 

ρ = densidade da massa aparente do corpo-de-prova (kg/m3) 
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µ = coeficiente de Poisson = 0,2 

 

A velocidade de propagação de onda ultra-sônica (v) é calculada de acordo 

com a Equação (20): 

 

                                                                       t

L
=v                                                             (20) 

 

Sendo: 

v = velocidade de propagação da onda ultra-sônica (mm/ µs) 

L = distância entre os pontos de acoplamento dos transdutores, comprimento do corpo-de-

prova (mm) 

t = tempo registrado pelo mostrador digital obtido em equipamento (µs). 
 
 
 
3.2.4.2.6 Determinação da resistência à tração na flexão e modulo de elasticidade estático 

 

 

As argamassas preparadas para determinação dos índices de consistência 

foram moldadas em corpos-de-prova (CPs) prismáticos, com dimensões de 

4,0cmx4,0cmx16,0cm, conforme prescreve a norma NBR 13279 (ABNT, 2005). Os CPs 

foram rompidos na idade de 28 dias (28d), e foram curados até a idade do rompimento 

conforme prescreve a norma NBR 13279 (ABNT, 2005). 

Para determinação da resistência à tração na flexão foi seguida a metodologia 

descrita na NBR 13279 (ABNT, 2005), e paralelamente foi determinado o módulo de 

elasticidade estático pelas curvas tensão-deformação geradas. Foi utilizada  a Máquina 

Universal de Ensaios QTEST DXL, conforme mostra a Fotografia 10.  

O ensaio previu um carregamento na parte central do corpo-de-prova (CP) 

biapoiado sobre suportes de aço em forma de roletes distantes entre si de (100 + 5) mm para 

impedir tensões de torção da resistência à tração Fotografia 11. A velocidade de 

carregamento foi de 50 N/s. 
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Fotografia 10 – Equipamento para ensaio de tração na flexão: máquina universal de ensaio. 
 

 

Fotografia 11 – Equipamento para ensaio de tração na flexão: detalhe do corpo-de-prova e aparato 
para flexão de três pontos. 

 

A resistência à tração na flexão foi calculada de acordo com a Equação (21), 

conforme Norma NBR 13279 (ABNT, 2005): 



 
98 

 

                                       
2

5,1

bh

PLap
f =σ                                                         (21) 

 

Sendo: 

σ f = resistência à tração na flexão ou tensão de ruptura (MPa) 

P = força máxima atingida (N) 

Lap = distância entre os apoios (mm) = 100mm 

b = maior lado da seção transversal do corpo-de-prova (mm) 

h = espessura do corpo-de-prova (mm)  

 

 

3.2.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise por energia dispersiva 

(EDS) dos sistemas cimentícios  

 

 

As argamassas oriundas do ensaio de resistência à tração na flexão aos 28 

dias foram tiveram sua superfície de fratura analisada por MEV aos 95 dias. No período 

entre a fratura e análise a fratura ficou protegida com filme plástico de PVC.   

Foram preparadas pastas de cimento na presença e ausência do aditivo 

PSSNa, sendo esta última chamada de pasta de referência (0,0% de PSSNa). A relação a/c 

utilizada foi de 0,60 em todos os ensaios.  Nos testes realizado na presença do aditivo a água 

presente as solução de PSSNa foi considerada na relação a/c. As pastas de cimento 

aditivadas foram preparadas com dosagens de PSSNa (dosagem de massa de aditivo sobre a 

massa de cimento) de 0,0% (Pasta de cimento 1), 0,5% (Pasta de cimento 2), 1,0% (Pasta de 

cimento 3) e 1,5% (Pasta de cimento 4). Após preparação, tais pastas foram curadas por 28 

dias, e a superfície de uma fratura intencional em foi analisada por EDS.  

Por se tratar de material não condutor, todas as amostras foram metalizadas 

com ouro.  

As imagens eletrônicas foram obtidas em microscópio eletrônico de 

varredura JEOL JSM-6510 Scanning Microscope em conjunto com o espectrômetro por 

energia dispersiva THERMO SCIENTIFIC Ultra Dry, no Laboratório de Caracterização de 

Materiais da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Neste capítulo são descritos os principais resultados referentes à síntese e 

caracterização dos produtos de PSSNa, assim como o desempenho de um destes produtos 

em sistemas cimentícios. 

O resultado mostrado no item 4.1 mostrou a determinação de massa molar do 

polímero de partida PS, importante para definição dos processos de purificação dos produtos 

de sulfonação. 

As observações das reações de sulfonação foram descritas no item 4.2.  

Os resultados apresentados no item 4.3 confirmaram a sulfonação do PS e 

mostraram qual dos quatro produtos sintetizados apresentou maior grau de substituição.  

Os resultados apresentados no item 4.4 mostraram o desempenho do produto 

com maior grau de substituição em sistemas cimentícios, dentre os vários parâmetros 

avaliados, incluindo as respectivas observações em MEV e EDS. 

 

 

4.1 DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLAR DO PS POR CROMATOGRAFIA DE 

EXCLUSÃO POR TAMANHO 

 

 

A curva de distribuição de massa molar do material de partida PS é mostrada 

no Gráfico 6, e as respectivas médias de massa molar e polidispersão são mostradas na 

Tabela 8. 
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Gráfico 6 – Curva de distribuição de massa molar do material de partida PS.  
 

Tabela 8 – Resultados da análise cromatográfica do material de partida PS. 

Parâmetro 
Massa molar 

(kDa) 

Massa molar 

(g/mol) 

Mn  108 17.933,83 
Mw  281 46.661,17 
Mz 655 108.765,37 

Mw/ Mn 2,6 - 
Nota: Mn= massa molar numérico médio; Mw= massa 

molar ponderal médio; Mz= massa molar z médio. Volume de eluição=24,973mL. 
 

Os resultados mostram que o sistema é polidisperso. A determinação das 

massas moleculares médias foi realizada apenas para caracterização do polímero de partida. 

 

 

4.2 SULFONAÇÃO DO PS 

 

 

Seguindo o planejamento experimental mostrado nas Tabelas 5 e 6, foram 

realizadas 4 reações de sulfonação, variando-se “tempo de reação” e “razão molar entre 

H2SO4 e monômero do polímero de PS” (ηH2SO4 / ηmon), conforme mostrado na Tabela 6. 

Para todas as reações, os parâmetros reacionais foram mantidos conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Parâmetros das reações de sulfonação 1, 2, 3 e 4. 
Parâmetro  Intervalo 

Taxa de adição de AA (ml/min) 2,5 – 3,5 
Taxa de adição de H2SO4 (ml/min) 1,5 – 1,6 

Temperatura do meio no início da reação (°C) 15 – 20 
Temperatura máxima alcançada durante a adição dos reagentes (°C) 30 



 
101 

 

Durante a adição H2SO4 em todas as reações o meio tornou-se turvo, além de 

ter ocorrido liberação de calor (dissolução do H2SO4 é exotérmica), o que foi controlado 

com banho de gelo para que a temperatura não ultrapassasse de 30°C.  Ao final de cada 

reação, foram feitas as seguintes observações, conforme Tabela 10 e Quadro 6. 

 

Tabela 10 – Observações das reações de sulfonação 1, 2, 3 e 4. 
Reação 

 de Sulfonação 
 (RS) 

Tempo de  
reação (h) 

ηH2SO4 / ηmon Observações 

RS-1 12 4 Produto de reação totalmente insolúvel no solvente 

RS-2 12 1 Produto de reação totalmente insolúvel no solvente 
RS-3 24 1 Produto de reação parcialmente insolúvel no solvente 
RS-4 24 4 Produto de reação totalmente solubilizado no solvente 

Nota: ηH2SO4 / ηmon= razão molar entre H2SO4 e monômero do polímero de PS. 
 
 

  

  

  Quadro 6 – Aspecto visual dos produtos das reações: a) Fotografia da Reação 1; b) Fotografia da 
Reação 2; c) Fotografia da Reação 3; d) Fotografia da Reação 4. 

 

a) b) 

c) d) 
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Após reação de sulfonação, os produtos foram dissolvidos em água e 

neutralizados com NaOH até pH=10,0.  Uma parcela do material formado foi purificada 

para caracterização, e o restante foi armazenado para posterior teste de desempenho. 

Observou-se que somente o produto da Reação 2 (sem purificação) manteve-se estável 

(solúvel em água) após alguns dias de armazenamento em geladeira. 

Os produtos de reação foram nomeados de acordo com o Quadro 7. No caso 

da RS-3, foi considerada apenas a porção insolúvel no solvente orgânico ao final da reação. 

 

Reação 
 de 

Sulfonação 

(RS) 

Nome do 
produto 

de reação antes 

da 
neutralização 

Nome do produto 
de reação 

neutralizado 

com NaOH 

RS-1 PSS-1 PSSNa-1 
RS-2 PSS-2 PSSNa-2 
RS-3 PSS-3 PSSNa-3 
RS-4 PSS-4 PSSNa-4 

Quadro 7 – Nomes dos produtos de reação de sulfonação. 
 

As observações dos aspectos dos produtos das reações RS-1 e RS-2 indicam 

que estes alcançaram maior grau de sulfonação, por apresentarem-se totalmente insolúveis 

no solvente orgânico polar aprótico diclorometano. Estas observações coincidem com a 

literatura (BAIGL et al., 2002). 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS PSSNa 

 

 

              Nesta seção são apresentados os resultados de caracterização dos produtos 

das reações RS-1, RS-2, RS-3 e RS-4 após purificação por rotoevaporação, diálise em 

membranas de celulose regenerada e secagem em estufa. 
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4.3.1 Caracterização estrutural por espectrometria de infravermelho FTIR 

 

 

Os espectros FTIR do material de partida PS e dos polieletrólitos PSSNa 

(PSSNa-1, PSSNa -2, PSSNa -3 e PSSNa -4) são mostrados respectivamente nos Gráficos 7 

a 11. A sulfonação é confirmada nos polieletrólitos PSSNa quando se comparam suas 

bandas com as bandas características do padrão de poliestirenosulfonato de sódio no Gráfico 

12 (POUCHERT, 1997), destacadas por flechas nos espectros e sumarizadas na Tabela 11. 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Espectro FTIR do PS. 
 

T
r 

(%
) 

1/λ (cm
-1

) 



 
104 

 

 

 

Gráfico 8 – Espectro FTIR do PSSNa-1. 
 

 

 

Gráfico 9 – Espectro FTIR do PSSNa-2. 
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Gráfico 10 – Espectro FTIR do PSSNa-3. 
 

 

 
Gráfico 11 – Espectro FTIR do PSSNa-4. 
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Gráfico 12 – Espectro FTIR do padrão de poliestirenosulfonato de sódio.  
Fonte: (POUCHERT, 1997, Prod. 24305-1). 
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Tabela 11 – Bandas de confirmação de sulfonação nas amostras PSSNa-1, PSSNa-2, PSSNa-3 e 
PSSNa-4. 

Tipo de vibração 
Padrão 

PSS 
(cm-1) 

PS 
(cm-1) 

PSSNa-1 
(cm-1) 

PSSNa-2 
 (cm-1) 

PSSNa-3 
 (cm-1) 

PSSNa-4 
 (cm-1) 

Deformação angular fora do plano do 
C-H do anel aromático 

(SILVERSTEIN et al., 1991) 
675,7 694,8 676,6 686,4 674,8 671,1 

Estiramento S-O-C do grupo –SO3H 
ligado ao anel aromático 

(SILVERSTEIN et al., 1991) 
832,2 - 832,9 832,6 832,4 831,8 

Estiramento no plano do esqueleto 
do anel aromático substituído com 
forte participação do grupo –SO3 

 (AMARILLA et al, 2000; 
MARTINS, RUGGERI, DE PAOLI, 

2003) 

1040,0 - 1037,3 1038,9 1037,1 1038,2 

Estiramento simétrico do grupo –SO3 

ligado ao anel aromático (MARTINS, 
RUGGERI, DE PAOLI, 2003; 

BERKRI-ABBES, BAYOUDH, 
BAKLOUTI, 2007) 

1128,8 - 1125,2 1126,6  1125,1 1124,7 

Estiramento simétrico S=O do grupo 
–SO3 (SILVERSTEIN et al., 1991; 
BERKRI-ABBES, BAYOUDH, 

BAKLOUTI, 2007) 

1181,5 - 1178,4 1181,8 1178,4 1179,4 

Estiramento do anel aromático para-
substituído (BÜYÜKYAGCI, 2004) 

1637,8 - 1635,5 1637,3 1635,0 1635,5 

Estiramento assimétrico C-H do CH2 
da cadeia principal (SILVERSTEIN 

et al., 1991) 
2922,5 2925,2 2924,2 2926,5 2924,2 2925,4 

Estiramento O-H devido ao caráter 
ácido do grupo –SO3 (SILVERSTEIN 

et al., 1991) 
3434,3 - 3420,7 3444,6 3442,2 3420,1 

 

De acordo com os resultados mostrados nos Gráficos 7 a 12 e Tabela 11, 

pôde-se observar: 

 

• Diminuição da freqüência da banda de deformação angular fora do plano do C-H do 

anel aromático, que no PS está em 694,8 cm-1 e aparece na região de ~675 cm-1 nos 

espectros de PSS;  

• Aparecimento da banda de estiramento S-O-C do grupo –SO3H ligado ao anel 

aromático na região de ~832 cm-1; 

• Aparecimento de banda forte em ~1040 cm-1 , atribuída ao estiramento no plano do 

esqueleto do anel aromático substituído com forte participação do grupo –SO3  

(AMARILLA et al, 2000; MARTINS, RUGGERI, DE PAOLI, 2003); 
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• Aparecimento das bandas fortes em nas regiões de ~1125 cm-1 e ~1180 cm-1 

atribuídas ao estiramento simétrico do grupo –SO3 ligado ao anel aromático (MARTINS, 

RUGGERI, DE PAOLI, 2003; BERKRI-ABBES, BAYOUDH, BAKLOUTI, 2007); 

• Aparecimento da banda forte em na região de ~1635 cm-1, atribuída ao estiramento 

do anel aromático para-substituído (BÜYÜKYAGCI, 2004); 

• Aparecimento de banda forte e larga entre ~3420 cm-1 e ~3450 cm-1 , atribuída ao 

estiramento O-H devido ao caráter ácido do grupo –SO3 (SILVERSTEIN et al., 

1991). 

 

Quando são comparados os espectros dos produtos PSSNa-1, PSSNa-2, 

PSSNa-3 e PSSNa-4 (Gráficos 8, 9, 10 e 11) com o espectro do padrão de PSSNa (Gráfico 

12), observa-se que as bandas características para este material estão presentes, indicando 

que houve sulfonação, sendo a funcionalização efetiva para todos eles. 

 

 

4.3.2 Análise térmica dos produtos PSSNa por DSC e TGA 

 

 

  O comportamento térmico dos polieletrólitos de PSSNa (PSSNa-1, PSSNa -2, 

PSSNa -3 e PSSNa -4) pode ser comparado ao material de partida PS através de suas curvas 

DSC (Gráfico 13 e 14) e TGA (Gráfico 15). 
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Gráfico 13 – Sobreposição de curvas DSC dos produtos PSSNa-1, PSSNa-2, PSSNa-3 e PSSNa-4 e 
do material de partida PS na faixa de temperatura entre 25°C e 700°C; “A” : região entre 25°C e 

125°C; “B” : região entre 350°C e 450°C. 
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Gráfico 14 – Sobreposição de curvas DSC dos produtos PSSNa-1, PSSNa-2, PSSNa-3 e PSSNa-4 e 
do material de partida PS na faixa de temperatura entre 350°C e 450°C (região “B”). 
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Gráfico 15 – Sobreposição de curvas TGA dos produtos PSSNa-1, PSSNa-2, PSSNa-3 e PSSNa-4 e 
do material de partida PS na faixa de temperatura entre 25°C e 700°C; “A” : região entre 25°C e 

125°C; “B” : região entre 350°C e 450°C. 
 

As curvas utilizadas como indicações qualitativas para confirmação da 

sulfonação mostram que os produtos PSSNa diferem do PS nos seguintes aspectos: 

 

• Os produtos PSSNa perdem certo percentual de massa (curva TGA Gráfico 15) entre 

60°C e 125°C (dentro da região “A”), que se correlacionam com os picos 

endotérmicos largos nas curvas DSC da mesma faixa de temperatura (curva DSC 

Gráfico 13). Tal perda de massa pode ser atribuída à evaporação da água absorvida 
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pela amostra, pois, devido à sulfonação, o polímero aumenta sua hidrofilicidade e 

tende a absorver moléculas de água do meio ambiente (BECKER, 2007; SLOAN et 

al., 2008). Este fato é confirmado quando são observadas as curvas de TGA e DSC 

do material de partida PS, onde não ocorrem transformações físicas ou químicas 

(DSC) ou perda de massa (TGA) entre 25°C e 300°C. Neste caso, o percentual de 

água absorvida não foi relacionado com o grau de sulfonação, pois as amostras não 

foram submetidas à secagem a vácuo, o que garantiria condições ideais para uma 

análise qualitativa; 

• Na região entre 350°C e 450°C (“B”) observa-se grande perda de massa nas curvas 

TGA dos PSSNa (Gráfico 15), que coincidem com picos endotérmicos nas 

respectivas curvas DSC (Gráfico 13 e 14). Esta perda de massa pode ser atribuída à 

quebra dos grupos sulfônicos ligados ao anel aromático (SLOAN et al., 2008) e 

quebra da cadeia principal (SLOAN et al., 2008; SMITHA, SRIDHAR, KHAN, 

2003); 

• Quando a região entre 350°C e 450°C (“B”) é observada na curva TGA do PS 

(Gráfico 15), nota-se que também há perda de massa; porém para esta variação de 

massa é de quase 100% a 450°C, caracterizando degradação total do polímero, o que 

não ocorre com os PSSNa. A forma do pico na DSC (Gráfico 13) também é 

característica de uma transformação química. Observa-se que os produtos PSSNa 

não apresentam perda total de massa até a temperatura de 450°C, e que após a 

degradação das cadeias carbônicas, a massa residual é atribuída à presença do sal 

sulfato de sódio (Na2SO4) que permanece até a temperatura máxima analisada de 

700°C. A temperatura de fusão do sal sulfato de sódio  é de aproximadamente 800°C 

(MERCK INDEX, 2000); 

• O pico endotérmico que aparece na curva DSC do PS na temperatura de 404,82°C e 

os picos endotérmicos que aparecem nas curvas DSC das amostras de PSSNa (ver 

região “B” no Gráfico 14) e picos marcados no Gráfico 13 coincidem com a maior 

perda de massa das respectivas curvas TGA (Gráfico 15), o que é atribuído à 

degradação das cadeias carbônicas do polímero (BECKER, 2007; SMITHA, 

SRIDHAR, KHAN, 2003; SLOAN et al., 2008); 

• As curvas TGA (Gráfico 15) mostram que os produtos PSSNa são mais estáveis 

termicamente que o material de partida PS, o que contradiz a literatura (MARTINS, 

RUGGERI, DE PAOLI, 2003; BECKER, 2007). Tal fato que pode ser atribuído à 
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ocorrência de certo grau de ligações cruzadas (BATACHARYA, RAWLINS, RAY, 

2009; BECKER, 2007). Segundo Martins, Ruggeri e De Paoli (2003, pg. 799), a 

ocorrência de ligações cruzadas entre dois grupos sulfônicos pode ser diminuída 

durante a reação de sulfonação, com a diminuição da densidade de grupos sulfônicos 

na cadeia, diminuição do agente de sulfonação no meio reacional e diminuição da 

temperatura.  

 

As observações feitas nas curvas DSC e TGA dos produtos PSSNa-1, 

PSSNa-2, PSSNa-3 e PSSNa-4 em comparação com o material de partida PS confirmam a 

sulfonação. 

 

 

4.3.3 Determinação do grau de sulfonação por precipitação de sulfato de bário e 

cálculo dos efeitos principais e efeitos de interação das reações de sulfonação 

 

 

  Os cálculos para determinação do grau de sulfonação (GS) dos produtos 

PSSNa-1, PSSNa-2, PSSNa-3 e PSSNa-4 foram feitos de acordo com as Equações (10) – 

(12), mostradas anteriormente.
 A Tabela 12 mostra os resultados obtidos de GS para cada amostra de PSSNa.  

 
Tabela 12 – Condições de sulfonação e respectivos valores de grau de sulfonação médio das 

amostras (GS). 
Reação 

 de 
Sulfonação 

(RS) 

Amostra ηH2SO4/ ηmon 

Tempo 
de 

reação 

(h) 

GS (%) 

RS-1 PSSNa-1 1 12 33,39 
RS-2 PSSNa-2 1 24 59,15 
RS-3 PSSNa-3 4 12 11,44 
RS-4 PSSNa-4 4 24 3,67 

Nota: ηH2SO4 / ηmon= razão molar entre H2SO4 e monômero do polímero de PS. 
 

Os resultados obtidos de GS para cada amostra mostram que os produtos que 

alcançaram maior grau de sulfonação foram o PSSNa-1 e PSSNa-2 (das reações de 

sulfonação RS-1 e RS-2, respectivamente), confirmando a observação visual feita durante as 

reações (Quadro 6). A RS-2 cujo produto é nomeado PSSNa-2, conferiu as melhores 
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condições para obtenção de máxima funcionalização dentre as variáveis estudadas (maior 

GS).   

A partir dos resultados de GS foi possível a realização dos cálculos de efeitos 

principais e efeitos de interação das reações de sulfonação.  

Analogamente a Tabela 1, foi montada uma Tabela com os coeficientes de 

contraste do experimento (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Coeficientes de contraste da reação de sulfonação. 
Reação 

de 
Sulfonação 

(RS) 

Produto M A B AB R 

RS-1 PSSNa-1 + - - + 33,39 
RS-2 PSSNa-2 + + - - 59,15 
RS-3 PSSNa-3 + - + - 11,44 
RS-4 PSSNa-4 + + + + 3,67 

                             Nota: R=GS 

 

Para o cálculo dos efeitos, aplicou-se o cálculo da Equação (9) nas matrizes X 

e y a seguir: 

 

                                            M   A   B   AB                      R 



















++++

−+−+

−−++

+−−+

=X     



















=

67,3

44,11

15,59

39,33

y

 

 

Os resultados dos efeitos obtidos são mostrados na Tabela 14. 

  

Tabela 14 – Efeitos principais e de segunda ordem.  
Termo Valor 

EpA (efeito principal do tempo de reação) 9,00% 
EpB (efeito principal da razão ηH2SO4 / ηmon) -38,72% 

EsAB (efeito secundário de interação entre tempo de reação e razão ηH2SO4 / ηmon) -16,77% 
 

De acordo com as estimativas numéricas da Tabela 14, pode-se dizer que: 
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• O efeito principal da razão ηH2SO4 / ηmon (EpB) é grande e tem uma direção negativa 

(aumentando a razão, o GS é diminuído), uma vez que variando a razão do nível 

mais baixo para o mais alto, o GS é diminuído em média -38,72%; 

• O efeito principal do tempo de reação (EpA) é mediano e tem uma direção positiva 

(com o aumento do tempo de reação, aumenta-se o GS), uma vez que variando o 

tempo de reação do nível mais baixo para o nível mais alto, o GS é aumentado em 

9,00%; 

• O efeito secundário de interação entre tempo de reação e razão ηH2SO4 / ηmon (EsAB) é 

de significativamente grande e tem uma direção negativa, diminuindo o GS em  

     -16,77%. 

 

Com a análise dos efeitos principais das variáveis no GS (EpA e EpB) , pode-se 

concluir que a razão ηH2SO4 / ηmon é a variável que mais influencia na eficiência de 

sulfonação do PS. Quando há um aumento de 4 vezes na razão ηH2SO4/ ηmon, o grau de 

sulfonação é reduzido mais drasticamente. Quando se observa o efeito da temperatura nas 

respostas quando a razão ηH2SO4 / ηmon encontra-se em seu nível superior, observa-se uma 

diminuição do grau de sulfonação. Este efeito pode ser explicado pelo fato do meio 

reacional permanecer um tempo prolongado sob condições extremamente ácidas, 

favorecendo a dessulfonação parcial pela presença de H+ no equilíbrio da reação (KUCERA; 

JANCAR, 1998). 

O efeito de interação ou segunda ordem (EsAB) no valor de -16,77% mostra 

que o efeito as duas variáveis estudadas são dependentes uma da outra, porém não é maior 

que o efeito da ηH2SO4 / ηmon isoladamente. 

A variância do erro não é estimável e não pode ser separada do efeito de 

interação para planejamento experimental fatorial de dois fatores com réplica única 

(MONTGOMERY; RUNGER, 2002). 

O Gráfico 15 ilustra o efeito de interação entre tempo de reação e razão ηH2SO4 

/ ηmon de forma tridimensional de superfície. O fato de a superfície construída ser um “plano 

torcido” indica a importância do efeito de interação. O Gráfico 16 mostra que a 

maximização da resposta dentro das condições estudadas, ou seja, o direcionamento da 

resposta (GS) para um maior alto e positivo é mais eficiente com a manutenção da razão em 

um nível mais baixo possível e prolongamento do tempo de reação.  
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Gráfico 16 – Gráfico tridimensional da superfície de resposta. 
 

 

4.4 DESEMPENHO DO PSSNa-2 EM SISTEMAS CIMENTÍCIOS 

 

 

  Nesta seção são descritos os resultados obtidos dos ensaios de desempenho do 

PSSNa-2, produto de reação que alcançou maior grau de sulfonação, avaliado em três 

dosagens diferentes em sistemas cimentícios. 

 

 

4.4.1 Curva resultante do calor de hidratação da pasta de cimento em calorímetro 

semi- adiabático 

 

 

O Gráfico 17 mostra as curvas resultantes do calor de hidratação das pastas 

de cimento em função da dosagem de PSSNa-2 e a Tabela 15 mostra os parâmetros 

observados e calculados a partir das curvas obtidas. 

Razão ηH2SO4 / ηmon - B 
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Gráfico 17 – Curvas resultantes do calor de hidratação em calorímetro semi-adiabático. 

 

Tabela 15 – Parâmetros observados na curva resultante do calor de hidratação da pasta de cimento 
em calorímetro semi-adiabático. 

Parâmetro 
Pasta 1 

PSSNa-2 

(0,0%) 

Pasta 2 
PSSNa-2 

(0,5%) 

Pasta 3 
PSSNa-2 

(1,0%) 

Pasta 4 
PSSNa-2  

(1,5%) 

Tini - Temperatura inicial (ºC) 22,1 21,5 21,3 20,8 

Tasc - Temperatura de início de ascendência da curva (ºC) 23,5 23,9 22,9 22,6 

Tmax - Pico de temperatura (ºC) 35,8 32,5 34,9 35,2 

Tf -Temperatura final (ºC) 23,5 24,0 23,7 23,8 

Hasc - Horário de Tasc (hh:mm) 1:15 4:15 6:39 9:03 

Hmax - Horário de Tmax (hh:mm) 16:09 20:18 22:45 24:45 

Hf - Horário de Tf  (hh:mm) 38:24 38:24 38:24 38:24 

∆T1 = Tmax – Tasc (ºC) 12,3 8,6 12,0 12,6 

∆T2 = Tf - Tmax (ºC) -12,3 -8,5 -11,2 -11,4 

∆H1 = Hmax – Hasc (ºC) 14:54 16:03 16:06 15:42 

∆H2 = Hf – Hmax (ºC) 22:15 18:06 15:39 13:39 

TI - Taxa de variação de temperatura = ∆T1/ ∆H1 (ºC/h) 0,80 0,54 0,75 0,80 

TII - Taxa de variação de temperatura = ∆T2/ ∆H2 (ºC/h) -0,55 -0,47 -0,72 -0,84 

TIP -Temperatura de início de pega (ºC)* 26,1 25,7 25,4 25,2 

TFP -Temperatura de fim de pega (ºC)* 28,7 27,5 27,9 27,9 

HIP - Horário de início de pega (hh:mm)* 06:06 08:12 11:09 13:54 

HFP - Horário de fim de pega (hh:mm)* 08:12 09:48 14:12 16:30 

Nota: *Cálculos realizados de acordo com o “Método das Frações Diretas”.  



 
116 

 

A partir dos resultados obtidos, é possível observar que: 

 

• Os horários de início de ascendência da curva (Hasc) e do pico de temperatura (Hmax) 

aumentam com o aumento da dosagem de PSSNa-2, e as retas médias possuem 

inclinações parecidas, como pode ser visto nas equações das retas do Gráfico 18.   
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Gráfico 18 – Horário de início de ascendência da curva (Hi) e horário de pico de temperatura (Hmax) 

em função da dosagem de PSSNa-2. 
 

•  A taxa de variação de temperatura com o tempo entre Hasc e Hmax (TI) decresce 

quando se compara a dosagem 0,0% com a dosagem 0,5%, entretanto volta a crescer 

com o aumento da dosagem até 1,5%, como pode ser visto no Gráfico 19.   
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Gráfico 19 – Taxa de aumento de temperatura TI entre Hasc e Hmax em função da dosagem de PSSNa-
2. 
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• A taxa de variação de temperatura com o tempo entre Hmax e Hf (TII) cresce quando 

se compara a pasta de referência (dosagem 0,0%) com a dosagem 0,5%, entretanto 

volta a ser decrescente entre as dosagens 0,5% e 1,5%, como e pode ser visto no 

Gráfico 20.   

-0,90

-0,80

-0,70

-0,60

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,00% 0,50% 1,00% 1,50%

Dosagem PSSNa-2 (%)

T
a
x

a
 T

II
 (

ºC
/h

)

 
Gráfico 20 – Taxa de queda de temperatura TII entre Hmax e Hf m função da dosagem de PSSNa-2. 

 

• Os horários de início e fim de pega, respectivamente HIP e HFP, são atrasados com o 

aumento da dosagem de PSSNa-2. Através do Gráfico 21, que correlaciona HIP e 

HFP, observa-se que existe uma proporcionalidade entre estes dois parâmetros.  
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Gráfico 21 – Relação proporcional entre os tempos de início de pega (HIP) e fim de pega (HFP). 
 

Através da análise dos resultados obtidos, pode-se dizer que: 
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• O período caracterizado pelo baixo fluxo de calor devido à baixa taxa reacional é 

influenciado pela presença de PSSNa-2, assim como pela sua dosagem. Um aumento 

da dosagem de PSSNa-2 provoca um aumento no período relacionado ao período de 

dormência, o que caracteriza um retardo no início da reação de hidratação do 

cimento. Tal atraso na reação é evidenciado em um aumento nos valores de Hasc e 

Hmax (com a mesma proporcionalidade com relação ao aumento da dosagem) e 

aumento dos tempos de pega HIP e HFP (que são proporcionais entre si). Estas 

observações sugerem que, de alguma maneira, a presença de PSSNa-2 pode alterar a 

difusão e precipitação de espécies envolvidas no processo de dissolução inicial 

característico; 

• Observa-se também que após a retomada vigorosa da reação, marcada pelo fim do 

período de dormência (entre Hasc e Hf), a cinética da reação é alterada com a 

presença de PSSNa-2, o que é evidenciado através da alteração das taxas de variação 

de temperatura TI e TII; 

• A presença de PSSNa-2 altera a cinética de hidratação de tal modo a desacelerar a 

reação em dosagens menores, porém a velocidade é restabelecida com o aumento da 

dosagem, impactando nos valores de TI. Este resultado pode indicar que o PSSNa-2 

altera as reações de hidratação das fases envolvidas nesta etapa; 

• Após a reação atingir o pico de temperatura Tmax no instante Hmax, observa-se o 

início da queda de temperatura até Hf. Quando se compara a pasta de referência 

(0,0%) com a menor dosagem (0,5%), observa-se que TII diminui pouco seu valor 

(em módulo), mas não significativamente. Nas dosagens maiores de 1,0% e 1,5% 

porém, a taxa TII supera o valor (em módulo) alcançado pela pasta de referência 

(0,0%). Este comportamento indica que nesta etapa, onde o calor gerado pela reação 

apenas está sendo dissipado pela massa, o incremento da dosagem de PSSNa-2 tem 

maior impacto no chamado “efeito de diluição” da temperatura (RODRÍGUEZ; 

FRÍAS; SANCHES DE ROJAS, 2008), quando o calor gerado pela reação de uma 

mesma massa de cimento e água é diluído, e o incremento de PSSNa-2 dissipa 

melhor este calor. 

 

Os resultados indicam que o PSSNa-2 de alguma maneira interage com as 

fases do cimento no início das reações de hidratação, “retardando” o perfil da curva gerada 

com relação à referência (sem aditivo). De acordo com a literatura, tais interações cimento-
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aditivo podem promover altas concentrações de espécies iônicas na solução e assim retardar 

a precipitação de hidratos insolúveis (C-S, C-S-H) (JOLICOEUR; SIMARD, 1998). Outra 

explicação seria a inibição do crescimento de cristais na interface sólido-solução e alterações 

estruturais por intercalação (produtos hidratados modificados, incorporando moléculas de 

aditivos), e/ou mudanças de morfologia das partículas hidratadas (JOLICOEUR; SIMARD, 

1998). Tais hipóteses, entretanto, precisam ser investigadas mais a fundo. 

 

 

4.4.2 Ensaios em argamassa 

 

 

4.4.2.1 Determinação de consistência 

 

 

A influência do PSSNa-2 na consistência da argamassa padrão adotada para o 

ensaio foi avaliado no cálculo do índice de plastificação conforme a Equação (13). Os 

resultados estão apresentados na Tabela 16 e plotados no Gráfico 22: 

 

Tabela 16 – Diâmetros médios e índices de consistência. 

Traço 
Dosagem s.p.c. 
 PSSNa-2 (%) 

D0 (mm) IP (%) 

1 0,0 262,54 110,03 
2 0,5 234,65 87,72 
3 1,0 176,50 41,20 
4 1,5 132,15 5,72 

Nota: D0=diâmetro inicial; IP=índice de plastificação. 
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Gráfico 22 – Variação do índice de consistência com a dosagem de PSSNa-2. 
 

Os resultados mostram que o PSSNa-2 utilizado como aditivo de argamassa 

atua diminuindo o índice de plastificação da mesma; um aumento na dosagem do material 

acarreta em uma diminuição do índice de plastificação com relação à argamassa de 

referência (dosagem 0,0%), e tal diminuição é linear conforme mostrado no Gráfico 22.  

Este resultado indica que o PSSNa-2 não atua como um dispersante da massa, 

como se esperava. Tal comportamento pode ser explicado baseando-se nos estudos de 

Rodrigues Filho et al. (2008), que investigou o comportamento de PSS produzidos por rotas 

distintas e oriundos PS de massas molares diferentes. Segundo ele, os resultados indicaram 

que a ação floculante do PSS, além de estar relacionada com a ação eletrostática entre 

partículas e polieletrólito, também se relaciona com a sua concentração e massa molar. Os 

resultados mostraram que, quanto maior a massa molar do PS de partida, maior a massa 

molar do PSS sintetizado (principalmente pela rota heterogênea), o que favorece a 

floculação. Tal comportamento pode ser explicado pelo fato da ação conjunta entre o efeito 

eletrostático e o tamanho da cadeia polimérica na molécula de polieletrólito fazer com que 

ela “abrace” as partículas, floculando o sistema (PETZOLD et al., 2003).  

Segundo a literatura, a importância relativa das repulsões eletrostática e 

estérica dependem tanto da natureza química quanto da massa molar do polímero 

(JOLICOEUR; SIMARD, 1998; UCHIKAWA, HANEHARA; SAWAKI, 1997) e de que a 

densidade de carga aniônica da macromolécula determina a interação eletrostática com o 



 
121 

 

cimento e representa fator principal no efeito dispersivo (SAKAI; YAMADA; OHTA, 

2000). Com isso, levanta-se a hipótese que, devido à massa molar do polímero de partida PS 

e rota se sulfonação escolhida (sulfonação homogênea via acetil sulfato), o PSS gerado 

possui um balanço entre efeito eletrostático e massa molar que favorece a floculação, e não a 

dispersão como se esperava. 

 Esta hipótese tem de ser confirmada com ensaios adicionais, investigando 

quais os melhores parâmetros de síntese para geração de um PSSNa a partir de EPS que 

tenha características dispersivas ideais para o sistema cimentício. 

 

 

4.4.2.2 Determinações da densidade de massa e teor de ar incorporado  

 

 

A influência do PSSNa-2 na incorporação de ar da argamassa padrão foi 

avaliada através da determinação da sua densidade de massa (A) e teor de ar incorporado 

(Ai).  Tais cálculos foram realizados a partir das Equações (14) e (15) e dos valores de massa 

específica dos componentes (Tabela 17), que permitiram o cálculo da densidade de massa 

teórica da argamassa sem vazios (B = 2,22 g/cm3). Os valores de A e Ai são mostrados na 

Tabela 18: 

 

Tabela 17 – Massa específica dos componentes da argamassa padrão. 

Componente 
Massa específica γi 

(g/cm3) 

Fração grossa 2,63 
Fração média-grossa 2,63 

Fração média-fina 2,65 
Fração fina 2,65 

Cimento CP III E 40 RS 2,98 
Água  1,00 

 

Tabela 18 – Densidade de massa e teor de ar incorporado das argamassas. 
Dosagem  

PSSNa-2 (%) 
Densidade de massa A  

(g/cm3) 
Teor de ar incorporado Ai  

(%) 

0,0 2,14 3,60 
0,5 2,14 3,60 
1,0 2,14 3,60 
1,5 2,14 3,60 

 

Os resultados obtidos de Ai e A Tabela 18, que se mantiveram constantes 

com a variação da dosagem, mostram que a adição de PSSNa-2 na argamassa de referência 
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não afeta na incorporação de ar de mesma no intervalo estudado. Tal resultado é importante 

para que posteriormente, na avaliação das resistências mecânicas, o efeito da incorporação 

de ar não seja levado em consideração. 

 

 

4.4.2.3 Determinação da resistência à compressão axial 

 

 

A influência da adição do PSSNa-2 na resistência à compressão axial dos 

CPs cilíndricos pode ser vista nas Tabela 19, 20 e 21, que mostram os resultados individuais 

por CP e as médias obtidas para as idades de 3dias, 7 dias e 28 dias para as dosagens 

estudadas de PSSNa-2. 

 
Tabela 19 – Resistência à compressão axial de corpos-de-prova cilíndricos na idade de 3 dias. 

Traço 
Dos. s.p.c. 
PSSNa-2 

(%) 

Fca 
CP1 

 (MPa) 

Fca 
CP2 

 (MPa) 

Fca 
CP3 

 (MPa) 

Fca 
CP4 

 (MPa) 

Fca 
Média 

 (MPa) 

Desvio  
relat. 

Máx 
(%) 

Desvio 
padrão 

Variação 
Fca 

Médio 
rel. ao 

Traço 1 
(%) 

1 0,0 10,5 10,2 10,3 9,9 10,2 2,9 0,25 100 
2 0,5 11,4 11,4 11,1 11,3 11,3 1,8 0,14 111 
3 1,0 12,4 11,4 11,3 12,1 11,8 5,1 0,54 115 
4 1,5 12,5 12,7 12,3 13,1 12,7 3,2 0,34 124 

 

Tabela 20 – Resistência à compressão axial de corpos-de-prova cilíndricos na idade de 7 dias. 

Traço 
Dos. s.p.c. 
PSSNa-2 

(%) 

Fca 
CP1 

 (MPa) 

Fca 
CP2 

 (MPa) 

Fca 
CP3 

 (MPa) 

Fca 
CP4 

 (MPa) 

Fca 
Média 

 (MPa) 

Desvio 
relat. 

Máx 
(%) 

Desvio 
padrão 

Variação 
Fca 

Médio 
rel. ao 

Traço 1 

(%) 

1 0,0 17,8 17,8 17,6 15,1* 17,7 0,6 0,12 100 
2 0,5 18,2 18,2 17,2 19,9* 17,9 1,7 0,58 101 
3 1,0 18,6 18,3 18,7 19,1 18,7 2,1 0,33 105 
4 1,5 18,3 25,6* 19,2 19,8 19,1 4,2 0,75 108 
* valor descartado no cálculo por contribuir para um desvio relativo máximo superior a 6%. 
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Tabela 21 – Resistência à compressão axial de corpos-de-prova cilíndricos na idade de 28 dias. 

Traço 
Dos. s.p.c. 

PSSNa-2 
(%) 

Fca 

CP1 
 (MPa) 

Fca 

CP2 
 (MPa) 

Fca 

CP3 
 (MPa) 

Fca 

CP4 
 (MPa) 

Fca 

Média 
 (MPa) 

Desvio 

relat. 
Máx 
(%) 

Desvio 

padrão 

Variação 

Fca 
Médio 
rel. ao 

Traço 1 
(%) 

1 0,0 27,0 26,6 26,1 26,3 26,5 1,9 0,39 100 
2 0,5 27,3 27,3 28,2 28,0 27,7 3,3 0,47 105 
3 1,0 25,3 24,7 24,8 27,0 25,5 5,9 1,07 96 
4 1,5 21,0 21,1 20,7 21,0 21,0 1,4 0,17 79 

 

O Gráfico 23 ilustra as médias apresentadas nas Tabela 19, 20 e 21. 
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Gráfico 23 – Resistência à compressão axial aos 3 dias, 7 dias e 28 dias. 
 

Os resultados obtidos mostram que, nas idades avaliadas: 

 

• Na idade de 3 dias o aumento da dosagem de PSSNa-2 conferiu o maior aumento da 

resistência à compressão axial, chegando ao valor de 124% com relação à argamassa 

de referência (0,0%) na dosagem de 1,5%; 

• Na idade de 7 dias o aumento da dosagem de PSSNa-2 conferiu aumento discreto da 

resistência à compressão axial, chegando ao valor máximo de  108% com relação à 

argamassa de referência (0,0%) na dosagem de 1,5%; 

• Na idade de 28 dias o aumento da dosagem de PSSNa-2 conferiu diminuição da 

resistência à compressão axial, sendo que na dosagem de 1,5% chegou ao valor de 

79% da resistência à compressão média observada na argamassa de referência 

(0,0%); 
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Observa-se que, dentro dos valores considerados no cálculo, o desvio relativo 

máximo observado no ensaio foi de 5,9% e ficou dentro do limite estabelecido pela NBR 

7215 (ABNT, 1996), que é de 6%.  

De acordo com os resultados obtidos para o ensaio de resistência à 

compressão axial, constata-se que o aumento da dosagem de PSSNa-2 só conferiu ganhos 

significativos de resistência mecânica nas primeiras idades (3 dias e 7 dias). Na idade de 28 

dias o aumento do percentual de PSSNa-2 sobre a massa de cimento provocou um efeito 

contrário, com a queda das resistências mecânicas.  

 

 

4.4.2.4 Determinação da resistência à tração por compressão diametral  

 

 

A influência da adição do PSSNa-2 na resistência à compressão diametral dos 

CPs cilíndricos pode ser vista nas Tabela 22, 23 e 24, que mostram os resultados individuais 

por CP e as médias obtidas para as idades de 3dias, 7 dias e 28 dias para as dosagens 

estudadas de PSSNa-2. 

 

Tabela 22 – Resistência à tração por compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos na idade 
de 3 dias. 

Traço 

Dos. 

 s.p.c.  
PSSNa-2  

(%) 

Fct,SP 

CP1 
(MPa) 

Fct,sp 

CP2 
(MPa) 

Fct,sp 

CP3 
(MPa) 

Fct,sp 

CP4 
(MPa) 

Fct,sp 

Média 
(MPa) 

Desvio  

padrão 

Var. Fct,sp 

Médio 
rel. ao 

Traço 1 
(%) 

1 0,0 2,2 2,1 1,9 1,5 1,9 0,30 100 
2 0,5 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 0,04 108 
3 1,0 1,9 2,3 2,2 2,0 2,1 0,20 110 
4 1,5 2,3 1,9 2,1 2,1 2,1 0,14 109 

 

Tabela 23 – Resistência à tração por compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos na idade 
de 7 dias. 

Traço 

Dos. 

 s.p.c.  
PSSNa-2  

(%) 

Fct,sp 

CP1 
(MPa) 

Fct,sp 

CP2 
(MPa) 

Fct,sp 

CP3 
(MPa) 

Fct,sp 

CP4 
(MPa) 

Fct,sp 

Média 
(MPa) 

Desvio 

padrão 

Var. Fct,sp 

Médio 
rel. ao 

Traço 1 
(%) 

1 0,0 2,9 1,6 3,00 2,6 2,5 0,66 100 
2 0,5 3,0 3,1 2,1 2,8 2,7 0,42 109 
3 1,0 3,0 2,9 2,7 2,2 2,7 0,36 107 
4 1,5 2,5 2,7 3,0 2,9 2,8 0,23 110 
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Tabela 24 – Resistência à tração por compressão diametral de corpos-de-prova cilíndricos na idade 
de 28 dias. 

Traço 

Dos. 
 s.p.c. 

PSSNa-2 

(%) 

Fct,sp 
CP1 

(MPa) 

Fct,sp 
CP2 

(MPa) 

Fct,sp 
CP3 

(MPa) 

Fct,sp 
CP4 

(MPa) 

Fct,sp 
Média 
(MPa) 

Desvio 
padrão 

Var. Fct,sp 
Médio  
rel. ao  

Traço 1 
 (%) 

1 0,0 4,0 4,2 3,6 3,2 3,8 0,42 100 
2 0,5 3,5 3,6 3,7 4,2 3,7 0,28 100 
3 1,0 3,7 3,7 4,0 3,6 3,7 0,15 100 
4 1,5 3,1 3,4 3,0 3,9 3,4 0,38 89 

 

O Gráfico 24 ilustra as médias apresentadas nas Tabela 22, 23 e 24. 
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Gráfico 24 – Resistência à tração por compressão diametral aos 3 dias, 7 dias e 28 dias.  
 

Os resultados obtidos mostram que, nas idades avaliadas: 

 

• Na idade de 3 dias o aumento da dosagem de PSSNa-2 provocou ligeiro aumento nos 

valores de resistência à tração por compressão diametral com relação à argamassa de 

referência (0,0%). Este aumento, porém, é desprezível se considerado o desvio 

padrão do ensaio; 

• Na idade de 7 dias o aumento da dosagem de PSSNa-2 provocou ligeiro aumento nos 

valores de resistência à tração por compressão diametral com relação à argamassa de 

referência (0,0%). Este aumento, porém, é desprezível se considerado o desvio 

padrão do ensaio; 
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• Na idade de 28 dias o aumento da dosagem de PSSNa-2 conferiu diminuição da 

resistência à tração por compressão diametral com relação à argamassa de referência 

(0,0%), na dosagem de 1,5%, chegando ao valor de 89% da resistência à compressão 

média observada na argamassa de referência (0,0%). Esta diminuição, porém, é 

desprezível se considerado o desvio padrão do ensaio; 

 

 

4.4.2.5 Determinação da resistência à tração na flexão e módulo de elasticidade estático  

 

 

A influência da adição do PSSNa-2 na resistência à tração na flexão e no 

módulo de elasticidade dos CPs prismáticos pode ser vista nas Tabela 25 e 26, que mostram 

os resultados individuais por CP e as médias obtidas para a idade de 28 dias, para as 

dosagens estudadas de PSSNa-2.  

 

Tabela 25 – Resistência à tração na flexão (tensões de ruptura) de corpos-de-prova prismáticos na 
idade de 28 dias. 

Traço 

Dos. 
s.p.c. 

PSSNa-
2 

(%) 

σf 
CP1 

(MPa) 

σf 
CP2 

(MPa) 

σf 
Médio 
(MPa) 

Var. σf 
Médio 
rel. ao 

Traço 1 
(%) 

1 0,0 10,85 12,69 11,77 100 
2 0,5 11,31 9,56 10,43 89 
3 1,0 7,90 7,89 7,90 67 
4 1,5 8,02 8,01 8,02 68 

 
Tabela 26 – Tensões de ruptura, deformações módulo de elasticidade estático de corpos-de-prova de 

prova prismáticos na idade de 28 dias. 

Traço 

Dos. 
s.p.c. 

PSSNa-
2 

(%) 

σf  
CP1 

(MPa) 

σf  
CP2 

(MPa) 

δ  

CP1 
(mm/mm) 

δ  

CP2 
(mm/mm) 

EMEC 
CP1 

(MPa) 

EMEC 
CP2 

(MPa) 

EMEC 
Médio 

(MPa) 

Var. 
EMEC 

Médio 
rel. ao 

Traço 1 
(%) 

1 0,0 10,85 12,69 0,00613 0,00903 1769,25 1405,54 1587,39 100 
2 0,5 11,31 9,56 0,00924 0,00809 1224,29 1181,22 1202,75 76 
3 1,0 7,90 7,89 0,00652 0,00621 1211,84 1270,54 1241,19 78 
4 1,5 8,02 8,01 0,00752 0,00591 1066,48 1355,37 1210,92 76 

 

Os resultados obtidos mostram que, aos 28 dias: 
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• O aumento da dosagem de PSSNa-2 diminui os valores de resistência à tração na 

flexão, chegando a 67% com relação à argamassa de referência (0,0%); 

• O aumento da dosagem de PSSNa-2 diminui os valores de módulo de elasticidade 

estático, chegando a 76% com relação à argamassa de referência (0,0%); 

 

Foram realizados ensaios com apenas 2 CPs para cada idade, o que não 

permite o cálculo de desvio padrão. Entretanto, nesta avaliação foi considerada a tendência 

dos resultados, e não os valores absolutos. Desta maneira, de acordo com os resultados 

obtidos, verificou-se que o aumento da dosagem de PSSNa-2 conferiu tendência de queda 

significativa de resistência mecânica, medida pela resistência à tração na flexão (σf) e 

módulo de elasticidade estático (EME).  

 

 

4.4.2.6 Determinação do módulo de elasticidade dinâmico através da propagação de onda 

ultra-sônica 

 

 

A influência da adição do PSSNa-2 no módulo de elasticidade dinâmico 

através da propagação de onda ultra-sônica pode ser vista nas Tabela 27.  

 

Tabela 27 – Módulo de elasticidade dinâmico de corpos-de-prova cilíndricos na idade de 28 dias. 

Traço 

Dos. s.p.c.  

PSSNa-2  
(%) 

A  

(kg/m3) 

EMD  

CP1  
(GPa) 

EMD  

CP2  
(GPa) 

EMD  

CP3  
(GPa) 

EMD  

CP4  
(GPa) 

EMD  

Médio 
(GPa) 

Desvio 

padrão 

Var. EMD  

Médio 
rel. ao 

Traço 1 

(%) 

1 0,0 2139 29,15 31,05 29,84 29,37 29,85 0,85 100 
2 0,5 2141 31,55 31,30 29,84 29,15 30,46 1,15 102 
3 1,0 2138 31,30 31,05 30,08 30,08 30,63 0,64 103 
4 1,5 2140 30,56 29,61 29,84 29,37 29,85 0,51 100 

 

Os resultados obtidos mostram que, aos 28 dias, o aumento da dosagem de 

PSSNa-2 não influencia nos valores de módulo de elasticidade dinâmico. Pelo fato deste 

parâmetro relacionar-se diretamente com o estado de compacidade do material, que já se 

manteve invariável com a dosagem no estado fresco (ensaio de densidade de massa), tal 

resultado leva a crer que o PSSNa-2 não interfere na compacidade do material cimentício 

quando este se encontra em idades mais avançadas.  

a) 
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Observou-se que a ordem de grandeza obtida para o módulo de elasticidade 

dinâmico é superior aos resultados de módulo de elasticidade estático. Tal resultado é 

condizente com a literatura, onde foi observado o mesmo comportamento quando são 

comparados os dois métodos (BASTOS et al., 2010; DA SILVA e CAMPITELI, 2008). 

Entretanto, as tendências dos resultados dos dois métodos foram levadas em consideração. 

 

 

4.4.3 Resultados dos ensaios mecânicos da argamassa em estado endurecido 

 

 

A partir da análise dos ensaios mecânicos (resistência à compressão axial, 

resistência à tração por compressão diametral, resistência à tração na flexão e módulo de 

elasticidade estático) pôde-se verificar que, de maneira geral, a argamassa aditivada com 

PSSNa-2, quando comparada à referência (0,0% de PSSNa-2): 

 

• Promoveu ganho de resistências apenas nas primeiras idades (3 dias e 7 dias), nos 

ensaios em que estas foram avaliadas (resistência à compressão axial, resistência à 

tração por compressão diametral). Este ganho de resistência foi verificado ser mais 

pronunciado no ensaio de resistência à compressão axial (mais sujeito às tensões de 

compressão) que no ensaio de tração por compressão diametral (mais sujeito às 

tensões de tração que o primeiro). Diante do desvio padrão do ensaio, a variação 

observada no ensaio de tração por compressão diametral é desprezível; 

• Não favoreceu as propriedades mecânicas do material aos 28 dias, em todos os 

ensaios realizados. Tal queda da resistência mecânica foi mais pronunciada, 

entretanto, no ensaio de resistência à tração na flexão (comparado aos resultados dos 

demais ensaios), o que refletiu também na queda do módulo de elasticidade estático; 

• Não influenciou nos valores de módulo de elasticidade dinâmico aos 28 dias, 

indicando que não interfere na compacidade do material. Tal resultado correlaciona-

se com a densidade de massa do material no estado fresco, que também se manteve 

invariável com a dosagem de PSSNa-2. 

 

O fato do aumento da dosagem de PSSNa-2 provocar um aumento das 

resistências mecânicas iniciais (principalmente relacionadas às tensões de compressão axial) 

e queda das resistências finais podem indicar que, de alguma maneira, a presença de PSSNa-
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2 pode estar atuando na cinética das reações de hidratação iniciais. Tal possibilidade é 

confirmada com os resultados observados na avaliação da curva resultante da hidratação do 

cimento, já mostradas. 

Outra possibilidade é de o aumento da dosagem de PSSNa-2 atuar direta ou 

indiretamente (através dos hidratos resultantes) no enfraquecimento da chamada “zona de 

transição” (porção da pasta de cimento que está em contato com o agregado), o que afeta 

diretamente a adesão pasta-agregado (MEHTA; MONTEIRO, 2008; MONTEIRO, 1985). 

Considerando que a adesão pasta-agregado é mais facilmente detectada pelo ensaio de 

resistência à tração na flexão (devida às grandes tensões de tração abaixo da linha neutra do 

CP) (LEONARDO, 2002), os resultados mostram-se coerentes pois, foi neste ensaio onde se 

obteve a maior queda de resistência mecânica (aos 28 dias).  

Como a relação a/c foi mantida constante para todas as dosagens de PSSNa-2 

(o que poderia enfraquecer a zona de transição por formação de filme d’água sobre o 

agregado) e o volume de vazios (teor de ar incorporado) não variou significantemente 

(confirmado pelo ensaio de módulo de elasticidade dinâmico, que se manteve constante), 

estas variáveis não podem ser consideradas interferentes nos resultados.  

 

 

4.4.4 Análise por energia dispersiva (EDS) das superfícies das pastas de cimento  

 

 

As Micrografias 1 a 4 mostram as análises aos 95 dias em EDS das porções 

de pastas de cimento curadas por 28 dias. A Tabela 28 mostra os resultados de 

semiquantificação por EDS dos elementos encontrados na superfície.  
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Micrografia 1 – Superfície da Pasta de cimento 1. a) Imagem MEV; b) Espectro EDS. 
 
 

 

Micrografia 2 – Superfície da Pasta de cimento 2. a) Imagem MEV; b) Espectro EDS. 
 

 

Micrografia 3 – Superfície da Pasta de cimento 3. a) Imagem MEV; b) Espectro EDS. 

 

 

 

a) 

a) 

a) 

b) 

b) 

b) 
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Micrografia 4 – Superfície da Pasta de cimento 4. a) Imagem MEV; b) Espectro EDS. 

 

Tabela 28 – Análise semiquantitativa dos elementos encontrados na superfície da pasta de cimento 
por EDS em percentual de massa (%). 

Elemento 
Pasta de cim. 1 
(PSSNa-0,0%) 

Pasta de cim.  2 
(PSSNa-0,5%) 

Pasta de cim.  3 
(PSSNa-1,0%) 

Pasta de cim.  4 
(PSSNa-1,5%) 

C 1,79 3,41 3,12 4,58 

O 31,70 36,10 40,71 38,12 

Na 0,28 0,44 0,45 0,32 

Mg 1,28 1,61 1,43 1,40 

Al 2,76 3,35 2,99 3,06 

Si 9,30 10,27 9,57 9,52 

S - 1,39 1,60 1,63 

K 1,12 0,84 0,60 0,41 

Ca 34,07 34,90 32,78 34,16 

Ti - 0,37 - - 

Fe 1,02 1,08 1,07 0,90 

Mo 3,55 - - - 

Au 13,12 6,23 5,67 5,90 

Total 100 100 100 100 
 

 

As Micrografias 1 a 4 mostram a superfície de fratura das pastas de cimento, 

que apresentam pontos escuros e claros sombreados. Os pontos escuros são atribuídos à 

bolhas de ar incorporado na pasta de cimento durante a mistura, e os pontos claros 

sombreados a partículas que se soltaram da massa durante a fratura. 

Os resultados pela análise semi-quantitativa mostram que: 

 

a) b) 
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• Não houve variação significativa na quantificação dos elementos Mg, Al, Si, Ca, O e 

Fe, entre as amostras, o que já era esperado por estarem presentes na composição do 

cimento;  

• O elemento C foi detectado em maior percentual de massa nas amostras de Pasta de 

cimento 2, Pasta de cimento 3 e Pasta de cimento 4, o que é coerente devido à 

presença de adição de polímero; 

• O elemento S foi detectado apenas nas amostras de Pasta de cimento 2, Pasta de 

cimento 3 e Pasta de cimento 4, o que é coerente devido à presença de adição de 

polímero sulfonado. Pelo fato da análise EDS ser semi-quantitativa, não foi 

observado um crescimento linear da concentração de S da Pasta de cimento 2 para a 

Pasta de cimento 4; 

• O elemento Mo foi detectado apenas na amostra de Pasta de cimento 1. Este 

elemento é proveniente da escória granulada de alto forno (composição do cimento) 

e pode ter se confundido com o pico do elemento enxofre nas demais amostras, pois 

aparece na mesma região; 

• O elemento Ti foi detectado apenas na amostra de Pasta de cimento 2, podendo ser 

contaminação; 

• O elemento K foi detectado em todas as amostras, podendo ser proveniente da água 

de amassamento utilizada; 

• O elemento Na foi detectado em todas as amostras, podendo ser proveniente tanto do 

polímero PSSNa, que é coerente devido à presença de adição de polímero, como da 

água de amassamento utilizada; 

• O elemento Au é decorrente da metalização da amostra; 

 

De maneira geral, os resultados confirmaram a presença do polímero PSSNa 

na argamassa após 28 dias de cura, o que indica que o material não foi lixiviado durante este 

período. 
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4.4.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) das superfícies de fratura das 

argamassas 

 

 

As Micrografias 5 a 8 mostram imagens da superfície de fratura de amostras 

de corpos-de-prova rompidos aos 28 dias e analisados aos 95 dias, que mostram detalhes do 

agregado e interface pasta-agregado. 

 

  
Micrografia 5 – Superfície de fratura do ensaio de resistência à tração na flexão de argamassa de 

Traço 1: a) Agregado de quartzo b) Interface pasta-agregado. 
 
 

  
Micrografia 6 – Superfície de fratura do ensaio de resistência à tração na flexão de argamassa de 

Traço 2: a) Agregado de quartzo b) Interface pasta-agregado. 
 
 

a) b) 

a) b) 
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Micrografia 7 – Superfície de fratura do ensaio de resistência à tração na flexão de argamassa de 

Traço 3: a) Agregado de quartzo b) Interface pasta-agregado. 
 

  
Micrografia 8 – Superfície de fratura do ensaio de resistência à tração na flexão de argamassa de 

Traço 4: a) Agregado de quartzo b) Interface pasta-agregado. 
 

Os resultados obtidos mostram que: 

 

• Quanto ao aspecto da superfície de fratura, o aumento da dosagem de PSSNa-2 

provocou uma maior irregularidade: as superfícies dos Traços 2, 3 e 4 mostram-se 

mais irregulares e menos homogêneas. Esta observação já havia sido feita a olho nu;  

• Quanto aos poros, apresentaram-se freqüentes em todas as amostras observadas. Na 

maioria deles não foram observados ocorrência de produtos; 

• De maneira geral em toda a superfície analisada de cada amostra, o aumento da 

dosagem de PSSNa-2 parece diminuir a quantidade de material produto de 

hidratação no espaço entre agregado e pasta de cimento, chamada de interface pasta-

agregado. Este comportamento é exemplificado com as Micrografias 5 a 8, que 

mostram o detalhe da região observada de cada amostra. 

 

 

a) b) 

a) b) 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A funcionalização do poliestireno expandido com reagente acetil sulfato foi 

eficiente com relação à sulfonação, o que foi confirmado com as análises de espectroscopia 

de infravermelho FTIR e análises térmicas (DSC e TGA) nos produtos das quatro reações 

(PSSNa-1, PSSNa-2, PSSNa-3 e PSSNa-4). 

A determinação do grau de sulfonação para cada um dos quatro produtos 

PSSNa mostrou que aqueles que alcançaram maior grau modificação foram o PSSNa-1 

(ηH2SO4 / ηmon = 1 e tempo de reação = 12h) e PSSNa-2 (ηH2SO4 / ηmon = 1 e tempo de reação 

= 24h) das reações de sulfonação RS-1 e RS-2, respectivamente, confirmando a observação 

visual feita durante as reações. A reação de sulfonação 2 (RS-2), cujo produto é nomeado 

PSSNa-2, conferiu as melhores condições para obtenção de máxima funcionalização dentre 

as variáveis estudadas.  

Através dos resultados de grau de sulfonação foi possível verificar a 

influência das variáveis reacionais estudadas na eficiência da reação, através da análise dos 

efeitos principais e de interação. Pôde-se constatar que o efeito as duas variáveis estudadas, 

razão molar entre ácido sulfúrico e monômero (ηH2SO4 / ηmon) e tempo de reação, são 

dependentes uma da outra, porém não é maior que o efeito da ηH2SO4 / ηmon isoladamente, 

que é a variável que mais influencia na eficiência de sulfonação. 

Com relação à interação do PSSNa-2 (produto que alcançou maior grau de 

sulfonação) com sistema cimentício, foram feitos estudos em pasta de cimento e em 

argamassa.  

Em pasta de cimento, através do calor de hidratação em calorímetro semi-

adiabático observou-se através da curva resultante gerada que tanto o período caracterizado 

pelo baixo fluxo de calor devido à baixa taxa reacional como o período seguinte, com a 

retomada da reação (aumento e depois diminuição da temperatura), são influenciados pela 

presença de PSSNa-2, assim como pela sua dosagem. Os resultados indicam que o PSSNa-2 

de alguma maneira pode interagir com as fases do cimento no período inicial da hidratação, 

“retardando” o perfil da curva gerada com relação à referência (sem aditivo). Tal 

comportamento, entretanto, precisa ser investigado mais a fundo. 

Com relação aos parâmetros estudados em argamassa fresca, observou-se que 

o PSSNa-2: 
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• Não atua como um dispersante da massa como se esperava. Tal comportamento pode 

ser explicado pelo fato da ação conjunta entre o efeito eletrostático e tamanho da 

cadeia polimérica no polieletrólito fazer com que ela flocule o sistema, ao invés de 

dispersá-lo. Este comportamento pode ser atribuído tanto a sua massa molar quanto à 

sua densidade de carga, resultante das características do polímero de partida quanto 

pela reação de sulfonação escolhida, que influenciam nas características do produto 

final. Tais hipóteses também necessitam de maior investigação; 

• Não interfere na incorporação de ar e densidade de massa, sendo que estas variáveis 

não podem ser consideradas nos resultados de resistência mecânica. 

 

Com relação aos parâmetros estudados em argamassa endurecida, observou-

se que o PSSNa-2: 

 

• Promoveu ganho significativo de resistência mecânica apenas nas primeiras idades 

(3 dias e 7 dias) no ensaio de resistência à compressão axial (ensaio mais sujeito às 

tensões de compressão); 

• Não favoreceu as propriedades mecânicas do material aos 28 dias, em todos os 

ensaios realizados, sendo a queda mais pronunciada no ensaio de resistência à tração 

na flexão, o que refletiu também na queda do módulo de elasticidade estático; 

• Não influenciou nos valores de módulo de elasticidade dinâmico aos 28 dias, 

indicando que não interfere na compacidade do material; 

 

Os resultados obtidos nos ensaios mecânicos (argamassa endurecida) indicam 

que, de alguma maneira, a presença de PSSNa-2 pode estar atuando na cinética das reações 

de hidratação iniciais, o que já foi evidenciado com os resultados observados na avaliação da 

curva resultante da hidratação do cimento. Os resultados mostram também que, o PSSNa-2 

pode atuar diretamente ou indiretamente (através dos hidratos resultantes) no 

enfraquecimento porção da pasta de cimento que está em contato com o agregado. Esta 

tendência foi observada nas imagens obtidas por MEV, que mostraram que na média, os 

agregados perecem estar menos aderidos à pasta, com menor formação de produtos de 

hidratação nesta região de interface. 

Em geral, o estudo mostrou que a modificação do EPS pós-consumo a partir 

da reação de sulfonação realizada foi eficiente com relação à produção de um polieletrólito 
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com máximo grau de modificação, dentro das condições estudadas, e quais as variáveis que 

mais influenciam na reação. Por outro lado, o produto com máximo grau de modificação 

(mais passível de interação com o cimento) não se mostrou eficiente como dispersante de 

sistemas cimentícios, causando a diminuição da plasticidade e das resistências mecânicas 

avaliadas.  

                       Entretanto, o seu potencial para tal não é descartado, pois o PSSNa comercial  

já é utilizado como dispersante de cimento em determinadas aplicações, sendo necessário 

então encontrar as condições ideais para garantir sua solubilidade em água, maximizar sua 

interação com as partículas de cimento e favorecer sua dispersão sobre a floculação das 

mesmas. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

As hipóteses levantadas neste trabalho podem indicar as causas de origem 

dos resultados obtidos, que parecem estar relacionadas com estrutura molecular do 

polieletrólito e sua interação com o cimento, devem de ser confirmadas com ensaios 

adicionais. Dentre eles podem ser citados: 

 

• Comparação da estrutura molecular do polieletrólito obtido com relação ao 

dispersante comercial similar, para avaliar entre outros parâmetros a massa molar e a 

densidade de cargas; 

• Investigação quais os melhores parâmetros de síntese para geração de um dispersante 

polieletrólito (hidrosolúvel) a partir de EPS que tenha características dispersivas 

ideais para o sistema cimentício (e não necessariamente com maior grau de 

sulfonação); 

• Investigação da interação do polieletrólito com o cimento, através de potencial zeta 

dispersante-partículas de cimento, análises de composição de fase dos hidratos 

formados e cinética de hidratação, investigação das propriedades de superfície e 

análise microestrututal do sistema; 

• Investigação da influência de PSSNa de diferentes massas molares e densidades de 

carga na cinética de hidratação do cimento e determinação dos hidratos formados nas 

primeiras e  últimas idades; 
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