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RESUMO 

 

Na indústria da construção civil, o cimento Portland (CP) é o componente fundamental na 

preparação de argamassas e concretos, além de ser misturado com aditivos que podem melhorar 

seu desempenho em diferentes aplicações estruturais. Este trabalho tem como objetivo avaliar 

as propriedades no estado fresco e sólido da argamassa de CP com adição de barita (BaSO4) 

em diferentes dosagens entre 15 e 25% em massa e com relação água/cimento de 0,7. A barita 

foi caracterizada por picnômetro à água, análise térmica e espectroscopia de energia dispersiva 

de raios X (EDS). Determinou-se o índice de consistência (IC) ou trabalhabilidade da argamassa 

com o ensaio de abatimento do corpo-de-prova troncônico. A densidade calculada no teste do 

picnômetro foi de 4,2. A análise térmica da barita mostrou uma perda de massa total de 1,47% 

e apresentou na temperatura de 1188ºC a transição endotérmica. A análise térmica da mistura 

comercial areia-barita mostrou uma perda de massa de 0,49% e apresentou um pico 

endotérmico na temperatura de 265,2°C e outro a 1183,4°C correspondente à transformação 

polimórfica da barita. O teste de abatimento troncônico da argamassa mostrou uma diminuição 

aproximada de 10% na formulação com a adição de 20% em massa de barita. A porcentagem 

em massa de bário foi de 38,30% registrado na análise da EDS. A massa específica das 

argamassas padrão, baritadas e comercial apresentou valores entre 1,89 e 2,06 g/cm3. As 

micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) mostraram a morfologia 

dos compostos silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e BaSO4 presentes no material compósito. 

Nos testes de compressão, a resistência da argamassa aumentou proporcionalmente com a 

adição de barita. A argamassa com 25% em massa de barita registrou os maiores valores de 

resistência mecânica e velocidade de propagação de ondas com 28 dias de cura. Os espectros 

de difração de raios X da barita, da argamassa padrão e das argamassas aditivadas mostraram 

as fases cristalinas típicas do cimento Portland e os picos característicos da barita estão de 

acordo com os reportados na literatura. Nos testes com radiação ionizante gama, o coeficiente 

de atenuação linear diminuiu com à adição de barita e apresentou o menor valor para a 

argamassa preparada com a mistura comercial. Os resultados da pesquisa mostraram que a 

adição da barita melhorou a resistência da argamassa no estado endurecido e não modificou de 

maneira positiva as propriedades de atenuação à radiação gama. 

 

Palavras-chave: Argamassa. Cimento. Barita. Resistência à Compressão. Radiação Ionizante. 



 

 

ABSTRACT 

 

In the construction industry, Portland cement (CP) is the fundamental component in the 

preparation of mortars and concretes, also to being mixed with additives can improve its 

performance in different structural applications. This work aims to evaluate the properties in 

the fresh and solid state of CP mortar with addition of barite (BaSO4) in different dosages 

between 15 and 25% by weight and with a water/cement ratio of 0.7. The barite was 

characterized by water pycnometer, thermal analysis and X-ray dispersive energy spectroscopy 

(EDS). The consistency index (CI) or workability of the mortar was determined with the slump 

test on flow table. The specific gravity calculated in the pycnometer test was 4.2. The thermal 

analysis of the barite showed a total mass loss of 1.47% and presented an endothermic transition 

at 1188ºC. The thermal analysis of the commercial sand-barite mixture showed a mass loss of 

0.49% and presented an endothermic peak at 265.2°C and another at 1183.4°C corresponding 

to the polymorphic transformation of barite. The mortar slump test showed an approximate 10% 

decrease in the formulation with the addition of 20% by weight baryte. The mass percentage of 

barium was 38.30% recorded in the EDS analysis. The experimental density of standard, with 

barite and commercial mortars showed values between 1.89 and 2.06 g/cm3. The micrographs 

obtained by scanning electron microscopy (SEM) showed the morphology of the hydrated 

calcium silicate (C-S-H) and BaSO4 compounds present in the composite material. In the 

compression tests, the strength of the mortar increased proportionally with the addition of 

barite. The mortar with 25% by weight of barite registered the highest values of mechanical 

strength and speed of wave propagation with 28 days of curing. The X-ray diffraction spectra 

of barite, standard mortar and mortars with additives showed the typical crystalline phases of 

Portland cement and the characteristic peaks of barite are in agreement with those reported in 

the literature. In tests with gamma ionizing radiation, the linear attenuation coefficient 

decreased with the addition of barite and presented the lowest value for the mortar prepared 

with the commercial mixture. The results of the research showed that the addition of barite 

improved the strength of the mortar in the hardened state and did not positively modify the 

properties of attenuation to gamma radiation. 

 

Keywords: Mortar. Cement. Barite. Compressive Strength. Ionizing Radiation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

  Os materiais cimentícios têm sido historicamente usados na sociedade pelas 

importantes propriedades de resistência, custo e conveniência na produção. O cimento Portland 

é o principal exponente da indústria da construção desde o seu desenvolvimento no começo do 

século XIX pelo químico britânico Joseph Aspdin, quem o patenteou e chamou assim 

homenageando à ilha britânica de Portland. 

Os aditivos do cimento são definidos pela Norma Brasileira (NBR) 11768:2011 

como "produtos que adicionados em pequena quantidade no cimento Portland modificam 

algumas de suas propriedades, no sentido de adequá-las melhor a determinadas condições". 

A utilização de aditivos, pode tornar-se fundamental na produção de materiais 

compósitos com propriedades físicas e químicas inovadoras, baseadas nos critérios e requisitos 

de desempenho como níveis de habitabilidade, segurança e durabilidade. Entre as exigências 

do usuário, algumas merecem destaque especial do ponto de vista tecnológico, tais como: 

segurança ao fogo, segurança estrutural, blindagem radioativa, conforto térmico e acústico. 

Os materiais estruturais baseados no cimento Portland são usados em 

construções onde é requerido blindagem às radiações ionizantes, como centrais nucleares, 

depósitos geológicos, hospitais, laboratórios, entre outros. As pesquisas feitas até agora 

desenvolveram concretos, blocos de vedação e argamassas de alta densidade com grandes 

espessuras, e aditivados com materiais calcários, sílica, minerais ferrosos e outros de elevado 

número atômico que podem além de ter boa capacidade estrutural também ótimas propriedades 

de proteção radiológica (FLOREZ, 2016). 

A barita ou sulfato de bário hidratado (BaSO4) é um minério de alta densidade, 

de cor cinza ou branco leitoso, caracterizado por ter clivagem prismática e solubilidade em água 

baixa. Ela é usada principalmente na indústria petrolífera como aditivo para aumentar a 

densidade das lamas de perfuração. O Brasil possui 0,3% das reservas mundiais, estando 

concentrada no estado da Bahia e o perfil típico de consumo no país tem a seguinte distribuição: 

indústria química 50%; indústria petrolífera 35%; outros (tinta, papéis, borracha, vidros, entre 

outros) 15% (DUTRA; ARAUJO, 2006). 

A produção global de cimento Portland subiu acentuadamente nas últimas 5 

décadas, mas parece ter se estabilizado como é ilustrado no Gráfico 1 publicado pela BBC de 

Londres em dezembro do ano passado. 
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Gráfico 1 – Produção mundial do Cimento Portland nas últimas 5 décadas 

 

Fonte: RODGERS (2018)  

 

A tendência dos últimos anos mostra que a sociedade planeja manter estável a 

produção do cimento Portland por causa das altas emissões de dióxido de carbono (CO2) 

durante a sua fabricação e as consequências graves no aquecimento global; neste contexto, o 

objetivo do trabalho será criar uma argamassa de cimento Portland aditivada com barita e 

estudar o efeito nas propriedades reológicas, mecânicas e de atenuação à radiação ionizante, 

com o propósito de reduzir no futuro o volume e o custo das barreiras de proteção com material 

cimentício, também diminuir a utilização de chumbo nos equipamentos e salas de trabalho além 

do contato nocivo com o corpo humano. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar as propriedades mecânicas e de barreira às radiações ionizantes de 

argamassa de cimento Portland com adição de barita (BaSO4). 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Obter argamassas de cimento Portland e avaliar a influência da adição de 

diferentes teores de barita no estado fresco, fazendo a determinação do índice de consistência. 

- Estudar as propriedades mecânicas da argamassa nas seguintes idades de cura: 

3, 7, 14 e 28 dias com os ensaios de ultrassom e resistência à compressão uniaxial. 

- Determinar as propriedades de barreira à radiação ionizante dos corpos-de-

prova obtidos. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O processo de ionização causado pela radiação altera e danifica as células dos 

seres vivos, ao receber uma certa dose de radiação, a resposta do organismo dependerá da 

quantidade de radiação recebida (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016). É 

importante o aumento da atenuação (perda gradual de intensidade da radiação) com materiais 

de alta densidade. 

O concreto é o material mais popular depois do chumbo usado no campo de 

barreira à radiação ionizante. As suas propriedades podem ser mudadas pela adição de 

diferentes agregados (BERNA et al., 2013). 

Na atualidade os materiais de blindagem usados em salas de trabalho com esses 

tipos de radiações, são normalmente paredes com grandes espessuras ou materiais com chumbo. 

Este material é muito contaminante e pode levar ao surgimento de problemas neurológicos 

quando entrar em contato com o corpo humano (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2018). 

Em virtude do exposto, torna-se importante estudar a influência deste material 

compósito criando uma argamassa com barita para o revestimento das paredes, podendo assim 



19 

 

diminuir a espessura das paredes de concreto e eliminar ou substituir o consumo do chumbo, 

bem como os custos associados e os espaços necessários para a construção das salas. 

  

1.3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem sido desenvolvido por meio do estudo detalhado da literatura 

disponível nos sites dos periódicos e revistas científicas internacionais. 

Na parte experimental, a barita e a mistura comercial (agregado miúdo – barita) 

foram analisadas termicamente usando as técnicas de Termogravimetria (TG)  e Análise 

Térmica Diferencial (DTA).  

As argamassas foram preparadas no Laboratório de Materiais de Construção da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), com traços sem aditivo e com dosagens de 

barita de 15%, 20% e 25% em massa, avaliou-se as propriedades do material no estado fresco 

com o abatimento troncônico; os testes de ultrassom e de resistência à compressão foram 

realizados após 3, 7, 14 e 28 dias de cura dos corpos-de-prova na câmara úmida. 

Foram obtidas imagens por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

observou-se a microestrutura do material compósito e a dispersão das partículas de adição na 

matriz de cimento. Difração de raios X foi realizada nas amostras para identificar as fases 

cristalinas do material compósito. 

As amostras também foram caracterizadas com os ensaios de barreira aos raios 

gama no laboratório do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) da Universidade 

de São Paulo (USP).  

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

  O trabalho apresenta a seguinte estrutura:  

  O primeiro capítulo corresponde à INTRODUÇÃO, onde consta o objetivo 

geral, objetivos específicos, a justificativa do trabalho a ser realizado e a metodologia utilizada. 

  O segundo capítulo de REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, mostra informações sobre 

o cimento Portland, classificação, fases; assim como teoria sobre a radiação ionizante, interação 

com a matéria e blindagem com materiais cimentícios. Informações da Barita (BaSO4), estado 

da arte e aplicações. 

O terceiro capítulo, MATERIAIS E MÉTODOS aborda a parte experimental do 

trabalho, os materiais utilizados e a metodologia. 
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  O quarto capítulo, RESULTADOS E DISCUSSÃO, mostrará os resultados e a 

explicação teórico-prática deles. 

  O quinto capítulo, CONCLUSÃO, apresenta as conclusões alcançadas da 

experimentação feita durante o trabalho de pesquisa e logo são apresentadas no sexto capítulo, 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CIMENTO PORTLAND 

 

O cimento Portland é definido como um material hidráulico produzido por 

pulverização de clínquer, é obtido por calcinação de uma mistura de óxidos pré-determinados, 

principalmente composta de calcita (CaO), de sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e óxido de ferro 

(Fe2O3) em pequenas proporções (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS 

(ASTM) C150, 2002). A calcinação é realizada na temperatura entre 1450-1500°C, sendo o 

clínquer o produto do forno que é moído para fazer o cimento Portland. Reações complexas 

ocorrem dentro do forno rotativo horizontal e existem quatro principais fases do material 

formado que são chamadas: alita (C3S), belita (C2S), aluminato tricálcico (C3A) e ferrialuminato 

tetracálcico ou celita (C4AF) de acordo com a notação de cimentação. Ao Clínquer é adicionado 

3-5% em massa de gesso (CaSO4.2H2O), a fim de controlar a hidratação precoce e evitar a 

"cura flash", por meio da qual um endurecimento instantâneo ocorre quando entra em contato 

com a água (HEWLETT, 2004). 

As propriedades finais do cimento Portland são definidas de acordo com as 

porcentagens de cada um dos óxidos e da composição mineralógica do clínquer, que oscilam 

entre os seguintes valores apresentados nos Quadro 1 e Quadro 2 respectivamente e dependem 

do tipo de cimento a ser obtido (NELSON; GUILLOT, 2006). 

 

Quadro 1 - Porcentagem em massa dos óxidos no cimento 

Óxido CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 

Porcentagem (%) em massa 60-70 18-22 4-6 2-4 

Fonte: NELSON; GUILLOT (2006) 

 

Quadro 2 - Composição mineralógica do clínquer 

Composição do óxido Notação cimentante Nome comum Concentração (%) 

3CaO.SiO2 C3S Alita 55-65 

2CaO.SiO2 C2S Belita 15-25 

3CaO.Al2O3 C3A Aluminato 8-14 

4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF Celita 8-12 

Fonte: NELSON; GUILLOT (2006) 
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2.2 CLASSIFICAÇÃO DO CIMENTO PORTLAND 

 

O cimento Portland é classificado de acordo com a porcentagem de óxidos 

presentes, assim como a proporção de suas fases. O cimento Portland é composto de clínquer e 

adições entre 0 e 5% em massa de materiais pozolânicos (silico ou silicoaluminosos), escoria 

granulada de alto forno, calcário e gesso. 

O cimento é classificado conforme o Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Nomenclatura dos cimentos Portland em 1997  

Nome Técnico Sigla Classe Identificação do tipo e classe 

 

Cimento 

Portland 

Comum 

 

Cimento Portland Comum 

 

CP I 

25 CP I-25 

32 CP I-32 

40 CP I-40 

Cimento Portland Comum 

com Adição 

 

CP I-S 

25 CP I-S-25 

32 CP I-S-32 

40 CP I-S-40 

 

 

 

Cimento 

Portland 

Composto 

Cimento Portland Composto 

com Escória 

 

CP II-E 

25 CP II-E-25 

32 CP II-E-32 

40 CP II-E-40 

Cimento Portland Composto 

com Pozolana 

 

CP II-Z 

25 CP II-Z-25 

32 CP II-Z-32 

40 CP II-Z-40 

Cimento Portland Composto 

com Filler 

 

CP II-F 

25 CP II-F-25 

32 CP II-F-32 

40 CP II-F-40 

 

Cimento Portland de Alto-Forno 

 

CP III 

25 CP III-25 

32 CP III-32 

40 CP III-40 

Cimento Portland Pozolânico 

 

CP IV 25 CP IV-25 

32 CP IV-32 

Cimento Portland de Alta Resistência Inicial  CP V-

ARI 

- CP V-ARI 

 

Cimento Portland Resistente aos Sulfatos 

 

 

- 

25 Sigla e classe dos tipos originais 

acrescidos do sufixo RS. Exemplo: CP 

I-32RS, CP II-F-32RS, CP III-40RS. 
32 

40 

 

Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação 

 

 

- 

25 Sigla e classe dos tipos originais 

acrescidos do sufixo BC. Exemplo: CP 

I-32BC, CP II-F-32BC, CP III-40BC. 
32 

40 

 

 

 

Cimento Portland Branco 

Cimento 

Portland Branco 

Estrutural 

 

 

CPB 

 

25 

 

CPB-25 

32 CPB-32 

40 CPB-40 

Cimento 

Portland Branco 

Não-Estrutural 

 

CPB 

 

- 

 

CPB-25 

Cimento para poços petrolíferos CPP G CPP – classe G 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (2002) 
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O Quadro 4 apresenta a composição dos cimentos Portland comuns e compostos. 

 

Quadro 4 - Composição dos cimentos Portland comuns e compostos 

 

Tipos de 

cimento 

Portland 

 

 

Sigla 

Composição (%p.) 

 

Clínquer + 

Gesso 

Escória 

granulada 

de alto-

forno 

(Sigla E) 

 

Material 

Pozolânico 

(Sigla Z) 

 

Material 

Carbonático 

(Sigla F) 

Comum CP I 100 - 

CP I-S 99-95 1-5 

 

Composto 

CP II-E 94-56 6-34 - 0-10 

CP II-Z 94-76 - 6-14 0-10 

CP II-F 94-90 - - 6-10 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND (2002) 

 

A argamassa consiste em uma mistura de água, cimento e areia. “É como um 

concreto sem agregado graúdo” (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

Quando o cimento é disperso em água, entram em solução os compostos de 

cálcio e a fase líquida se torna rapidamente saturada com várias espécies de íons. Depois de 

poucos minutos de hidratação, e como resultado da interação entre cálcio, sulfato, aluminato e 

os íons hidroxilas, começam a aparecer as etringitas, que são cristais aciculares de 

trissulfoaluminato de cálcio hidratado. Após poucas horas, grandes cristais prismáticos de 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e pequenos cristais fibrosos de silicato de cálcio hidratado 

começam a preencher os espaços que eram antes ocupados por água e partículas de cimento em 

dissolução. Alguns dias depois, a etringita pôde-se tornar instável, dependendo da relação 

alumina-sulfato do cimento Portland, e se decompor formando uma placa hexagonal, o 

monossulfoaluminato hidratado. Em pastas de cimento Portland hidratadas com baixo teor de 

sulfato ou alto teor de 3CaO.Al2O3 denominado C3A, são formados os aluminatos de cálcio 

hidratados que têm a morfologia de placa hexagonal (MEHTA; MONTEIRO, 2008). 

Considerando as fases do cimento e as reações de hidratação que ocorrem no 

processo as quais influenciam diretamente nas propriedades finais do material, são apresentadas 

no Quadro 5 as abreviações dos compostos envolvidos nessas reações. As equações 1 até a 6 

apresentam as reações de hidratação que ocorrem no processo (NELSON; GUILLOT, 2006). 
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Quadro 5 - Óxidos compostos do clínquer e suas abreviações  

Óxido Abreviação Compostos Abreviação 

CaO C 3CaO.SiO2 C3S 

SiO2 S 2CaO.SiO2 C2S 

Al2O3 A 3CaO.Al2O3 C3A 

Fe2O3 F 4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 

MgO M 4CaO.3Al2O3.SO3 C4A3S 

SO3 S 3CaO.2SiO2.3H2O C3S2H3 

H2O H CaSO4.2H2O CSH2 

Fonte: MEHTA; MONTEIRO (2008) 

 

 

 

 

Sendo AFt a etringita (trissulfoaluminato de cálcio hidratado ou cal Cadlon) e 

AFm o monossulfoaluminato de cálcio hidratado (C4AS.H18). A relação água/cimento é o fator 

mais importante que afeta a porosidade da matriz de argamassa de cimento e da zona de 

transição entre a matriz e o agregado. Quanto menor essa relação, maior será o desempenho 

mecânico e a durabilidade do material (ISAIA, 2007). 

 

2.3 RADIAÇÃO IONIZANTE E BLINDAGEM 

 

As reações nucleares são impulsionadas pela transformação de átomos; 

tipicamente, átomos de um determinado elemento são convertidos em átomos de outro 

elemento. Este processo é diferente de reações químicas, as quais envolvem o 

compartilhamento ou transferência de elétrons para formar compostos. Em vez dos elétrons 

participarem da reação, as reações nucleares são caracterizadas pelos núcleos de átomos 

passando por grandes mudanças na energia e na massa. Quando um átomo se transforma, emite 

radiação. A magnitude da energia liberada é equivalente à diferença de energia entre o estado 

inicial e o estado final do átomo (SILBERBERG, 2007). 

A radiação ionizante é o termo usado para partículas (nêutrons, alfa/beta, prótons 

e elétrons) e ondas eletromagnéticas (raios X e raios gama 𝛾) que carregam energia suficiente 

para remover elétrons ligados de átomos e moléculas (DAY; STAIN, 1949).  

A radiação gama refere-se à radiação eletromagnética de alta frequência, são 

fótons energéticos eletricamente neutros, emitidos pelo núcleo atômico em transição desde um 

C3S+H                CSH + CH + calor (1) 

C2S + H              CSH + CH+ calor (2) 

C3A + CSH2 + H             AFt + calor (3) 

C4AF + CSH2 + H               AFt + CH + FH3 + calor (4) 

C3A + AFt + H                 AFm + CH + FH3 (5) 

C4AF + AFt + H              AFm + CH +FH3 (6) 
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estado de alta energia para um estado de energia mais baixo, têm um nível de energia superior 

a 0,1 MeV e comprimentos de onda inferiores a 0,001 nanômetros. Os raios X também são 

radiação ionizante, mas seu nível de energia é menor e são emitidos por elétrons (KASPAR; 

YUNPING; DAN, 2013). 

A organização mundial da saúde a define como, um tipo de energia liberada 

pelos átomos na forma de ondas eletromagnéticas. Quando as doses de radiação excedem certos 

níveis, pode ter efeitos agudos na saúde, como queimaduras na pele ou síndrome de radiação 

aguda. Baixas doses de radiação ionizante podem aumentar o risco de efeitos a longo prazo, 

como o câncer (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016). 

Esse tipo de radiação desempenha um papel importante em vários setores das 

indústrias: alimentícias, médicas, militares, aeroespaciais e de energia nuclear. No Quadro 6 

são mostradas algumas fontes e características dos tipos de radiação ionizante comumente 

encontrados nessas indústrias. 

 

Quadro 6 – Tipos de radiações ionizantes em diferentes indústrias  

Indústria Fontes de radiação Composição Faixa de energia 

típica 

 

 

 

 

 

 

Aeroespacial 

 

 

i. Raios cósmicos 

galácticos (RCG). 

 

ii. Eventos de partículas 

solares (EPS). 

 

iii. Cintos de partículas 

presas. 

 

RCG: Compostos de prótons 

de alta energia (85%), 

partículas alfas (14%) e 

núcleos pesados (1%). 

EPS: consistem em 

explosões transitórias de 

prótons de baixa a média 

energia e partículas alfa. 

Cintos de partículas presas: 

Consistem principalmente de 

elétrons e prótons de alta 

energia. 

 

 

 

i. 10 MeV a 10 GeV. 

 

ii. Poucos MeV a 

centos MeV. 

 

iii. Elétrons: Poucos 

MeV  

Prótons: Alguns 

centos de MeV. 

 

 

Radiologia Médica e 

Radioterapia 

 

 

i. Raios X e Raios 𝛾 

ii. Prótons e elétrons  

Radiação Eletromagnética: 

ampla variedade de raios X e 

raios 𝛾. 

Radiação de partículas: Para 

propósitos terapêuticos. 

 

 

Dezenas de keV a 

dezenas de MeV. 

 

Reatores Nucleares 

 

i. Emissões de partículas 

ii. Raios 𝛾. 

 

Nêutrons, partículas alfa, 

beta, raios X e raios 𝛾. 

i. 0 a 15 MeV para 

nêutrons, 0 a 4 MeV 

para partículas alfa e 

beta. 

ii. 10 keV a 3 MeV. 

Fonte: NAMBIAR; YEOW (2012) 
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A redução do nível de radiação ionizante, em um ambiente onde existe uma fonte 

de radiação, é alcançada por meio da blindagem dessa fonte. A eficiência da blindagem da 

instalação depende, entre outros fatores, do material a ser utilizado e do tipo de radiação emitida 

pela fonte (CEMBER; THOMAS, 2009). 

A unidade de dose absorvida é o Gray (Gy) e 1 Gy = 1 joule kg-1. Quando o feixe 

de radiação atravessa um material, os fótons podem interagir principalmente de três diferentes 

maneiras: efeito fotoelétrico, espalhamento Compton, e produção de pares. Cada um envolve a 

ejeção de elétrons dos átomos, como é mostrado na Figura 1. 

 

              Figura 1 – Esquemas do efeito fotoelétrico, espalhamento Compton e produção de pares 

                     Fonte: (KASPAR; YUNPING; DAN, 2013) 

 

No efeito fotoelétrico, um raio gama é absorvido, resultando na ejeção de um 

elétron. No espalhamento Compton, o raio gama não é absorvido, mas desviado (espalhado) e 

um elétron também é ejetado. Para a produção de pares, o raio gama é absorvido e um par 

(consistindo em um pósitron e um elétron) é ejetado (KASPAR; YUNPING; DAN, 2013). 

Os fatores principais que afetam a interação da radiação com a matéria são: a 

densidade, a espessura, a energia do fóton incidente e o número atómico do material absorvedor. 

 

2.3.1 Interações dos fótons com a matéria 

   

  Teoricamente, há 12 processos diferentes pelos quais o campo eletromagnético 

de um raio gama pode interagir com a matéria. Apenas três desses mecanismos desempenham 

um papel importante em energias relativamente baixas (<10 MeV) comumente encontradas em 

aplicações de blindagem nuclear (WANG; LI; MENG, 2014). 
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Efeito Fotoelétrico Ʈ: O processo fotoelétrico envolve a transferência completa 

da energia do fóton incidente para um elétron atômico e sua ejeção do átomo. Os elétrons 

ejetados são chamados de fotoelétrons e só podem ocorrer quando a energia do fóton (h𝑣) é 

maior que a energia de ligação (𝐸𝑏) dos elétrons atômicos, quando um fotoelétron deixa o 

átomo é criada uma vacância na camada correspondente. A vacância é imediatamente 

preenchida por um elétron que provém de uma órbita mais externa e que tem, 

consequentemente, menor energia de ligação (MILLIKAN, 1916). 

Como há ionização e o átomo fica excitado, esta excitação é eliminada pelo 

preenchimento da vaga criada por um elétron de outra camada, e assim sucessivamente 

(BARROS, 2001).  O processo fotoelétrico pode ser representado pela equação 7: 

 

𝛾 + 𝐴 →  𝐴+ + 𝑒 (7) 

 

Em que 𝐴 é o átomo alvo, que recebe uma carga globalmente positiva quando o 

elétron (𝑒) é retirado de uma de suas camadas pelo fóton do raio gama 𝛾 incidente. É difícil 

usar os princípios da mecânica quântica para calcular a seção transversal exata das interações 

fotoelétricas devido à complexidade das funções da onda para os elétrons atômicos. Apesar 

desta limitação, estimativas teóricas e estudos experimentais descobriram que há uma forte 

dependência da seção fotoelétrica total sobre o número atômico (𝑍) do material alvo e a energia 

do fóton incidente (h𝑣). Uma aproximação útil para a seção transversal fotoelétrica Ʈ é dada 

pela equação 8 (FLOREZ, 2016). 

 

Ʈ ∝  
𝑍

(ℎ𝑣)3.5
 

 

(8) 

 

Esta equação 8 sugere que a probabilidade do efeito fotoelétrico aumenta 

rapidamente com o número atômico do átomo alvo e diminui acentuadamente com maior 

energia do fóton incidente. Consequentemente, este processo é especialmente eficaz para a 

atenuação de fótons gama de baixa energia usando átomos pesados. 

Efeito Compton σ: Este mecanismo de atenuação refere-se ao espalhamento 

inelástico de fótons de elétrons livres ou fracamente ligados que estão em repouso (COMPTON, 

1923). A energia do fóton incidente é compartilhada entre o fóton espalhado e a energia cinética 

do elétron de recuo. A probabilidade de espalhamento Compton (𝜎), é quase independente do 
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número atômico Z, diminui à medida que a energia do fóton aumenta e é diretamente 

proporcional ao número de elétrons por unidade de massa. (JOHNS; CUNNINGHAM, 1983). 

Quanto maior for a energia dos fótons, menor será a probabilidade de ocorrência do efeito 

fotoelétrico, e o efeito Compton torna-se o mais importante. Em radiologia, a maior parte da 

radiação espalhada é proveniente do efeito Compton (BARROS, 2001). 

Produção de Pares κ: Acima de energias de fótons incidentes de 1,02 MeV, 

produção em pares torna-se importante. Nesta interação o fóton é completamente absorvido e 

em seu lugar aparece um par de pósitron-elétron. O processo ocorre apenas no campo de 

partículas carregadas, principalmente no campo nuclear, mas também em algum grau no campo 

de um elétron. A presença desta partícula é necessária para garantir a conservação do 

momentum (CEMBER; THOMAS, 2009). A produção de pares na vizinhança de um núcleo 

pode ser representada pela equação 9. 

 

𝛾 + 𝐴 →  𝑒 + 𝑒+ + 𝐴∗ (9) 

 

Em que A e A* representam o estado fundamental e excitado de um núcleo 

pesado. A probabilidade de ocorrência desse processo é dada pela seção transversal de produção 

de pares que pode ser calculada a partir da eletrodinâmica quântica usando a teoria relativística 

do elétron de Dirac. Os valores teóricos de seções transversais de produção de pares no campo 

coulombiano do núcleo são calculados usando a aproximação de ondas planas (PW). No 

entanto, essa aproximação não é válida para elementos de alto Z ou para elementos de baixo Z 

na região de baixa energia e, portanto, as correções de Coulomb são necessárias para o cálculo 

de PW. A probabilidade de produção de pares (κ) aumenta com a energia dos fótons e tem uma 

dependência aproximada de 𝑍2 (COLEMAN, 2000). 

Para um determinado material, cada um dos efeitos mencionados anteriormente 

desempenham um papel predominante dentro de um intervalo específico de energias de raios 

𝛾. A importância relativa de σ, 𝜏 e κ é mostrada graficamente no Quadro 7. O efeito fotoelétrico 

é importante apenas para pequenos valores de energia dos fótons (h𝑣)  e grandes 𝑍, a produção 

de pares é de grande importância apenas para grandes valores de energia dos fótons (h𝑣) e 

grandes 𝑍, e o efeito Compton predomina em todo o domínio de energia intermediária dos 

fótons (h𝑣) e para todos os 𝑍. 
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Quadro 7 – Importância dos três tipos de interações dos raios 𝛾 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PIOTROWSKI et al., (2015) 

 

2.3.2 Coeficiente de atenuação linear 𝝁 

 

Para blindagem de fontes radiativas emissoras de radiação gama, esta pode ser 

atenuada exponencialmente sem ser absorvida totalmente. A sua intensidade pode ser reduzida 

aumentando a espessura da blindagem, mas nunca pode ser igual a zero; a lei de Lambert-Beer 

representada na equação 10, determina a diminuição na intensidade dos fótons quando atravessa 

um material atenuador: 

 

𝐼𝑥 = 𝐼0𝑒−𝜇𝑥 (10) 

 

Em que Io é a intensidade dos fótons incidentes no material e Ix é a intensidade 

do feixe emergente a uma profundidade x. O parâmetro µ é o coeficiente de atenuação linear 

com dimensão de cm-1 e determina quão rapidamente ou lentamente um feixe de fótons serão 

atenuados atravessando o material. O coeficiente µ é uma função da energia dos fótons e do 

tipo e densidade do material. O produto 𝜇𝑥 é chamado de absorvância e representa a 

probabilidade de ocorrer interação no material de espessura x. A grandeza chamada de 

transmitância é igual à razão entre as intensidades Ix e Io, representando a probabilidade de o 

feixe não sofrer interação ao atravessar o material de espessura x (JOHNS; CUNNINGHAM, 

1983). 
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2.3.3 Coeficiente de atenuação mássico 𝝁𝒎 

 

  Para qualquer tipo de interação, o coeficiente de atenuação mássico (µm) é 

determinado ao dividir a atenuação linear pela densidade (µm=µ/d). Quando a espessura for 

dada em termos de densidade superficial de massa (g/cm2) se denomina espessura mássica 

(𝜖𝑚); na expressão para determinar o feixe transmitido deve se trocar o coeficiente de atenuação 

linear (𝜇) pelo coeficiente de atenuação mássico (µm) e apresentará dimensão em cm2/g 

(SPRAWLS, 1993). 

 

De acordo com a equação 11: 

 

𝜖𝑚 = 𝛿. 𝜖   (11) 

  

Sendo: 

𝜖𝑚= Espessura mássica (g/cm2) 

𝛿= Densidade da blindagem (g/cm3) 

𝜖= Espessura da blindagem (cm) 

 

2.3.4 Materiais cimentícios como blindagem para radiação ionizante 

 

  Os compósitos de cimento têm sido usados como material de blindagem pela 

vantagem e capacidade de adaptar as características de atenuação variando sua composição 

química. Além disso, é um material muito comum e relativamente econômico, pode ser 

facilmente manuseado e conformado em formas complexas. As capacidades de blindagem são 

geralmente controladas pela adição de aditivos minerais na forma de agregados finos e/ou 

grosseiros. 

A norma padrão ASTM C637-09 apresenta os agregados para uso em concretos 

de proteção contra radiações nos quais a composição ou densidade relativa alta ou ambos, são 

de primeira consideração. A norma padrão ASTM C638-14 fornece duas classes de agregados 

para uso em concreto de proteção contra radiação. A primeira classe inclui minerais e rochas 

formadas a partir deles, e materiais sintéticos, que têm alta densidade relativa e, além disso, 

contêm proporções substanciais de átomos de peso atômico alto que são adequados para a 

atenuação de raios gama. O segundo grupo consiste em minerais e vidros sintéticos com teor 
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de boro alto, que é particularmente eficaz na absorção de nêutrons sem produzir raios gama 

penetrantes.  

O Quadro 8 resume a composição e gravidade específica de agregados naturais 

comumente usados para blindagem de raios gama e de nêutrons ou outros aditivos sintéticos 

que também podem ser usados para aumentar a capacidade do concreto de atenuar a radiação 

ionizante. 

 

Quadro 8 – Composição e densidade relativa de agregados para concreto 

Constituinte Predominante Composição Química Densidade Relativa 

Serpentina Mg3Si2O5(OH)4 2,4 - 2,7 

Limonite (HFeO2)x(H2O)y 3,4 - 3,8 

Goethita HFeO2 3,5 - 4,5 

Barita BaSO4 4,0 - 4,4 

Ilmenita FeTiO3 4,2 - 4,8 

Hematita Fe2O3 4,6 - 5,2 

Magnetita Fe3O4 4,6 - 5,2 

Ferro Fe 6,5 - 7,5 

Ferro Fósforo FenP 5,8 - 6,3 

Frita de Boro B2O3, Al2O3, SiO2, CaO 2,6 - 2,8 

Carbeto de Boro B4C, B2O3, C 2,5 

Borato de Cálcio CaB6, C 2,5 

  Fonte: ASTM C637 (2009) 

 

  Convencionalmente, acredita-se que a capacidade de blindagem de um material 

é quase independente da sua microestrutura, sendo principalmente determinada por fatores 

como o tipo e energia da radiação, a composição elementar e a densidade do material. No 

entanto, trabalhos recentes apresentam melhorias na capacidade de atenuação do concreto com 

nanopartículas (JOURNAL, 2013). 

 

2.4 BARITA (BaSO4) 

 

A barita é o mais abundante mineral de bário e a mais importante fonte desse 

elemento, o nome barita vem do grego barys que significa pesado. A estrutura cristalina da 

barita (BaSO4) é ortorrômbica, dipiramidal e possui o grupo espacial Pnma, o qual indica uma 

rede primitiva com um plano de deslizamento n perpendicular ao eixo x, um plano de espelho 

perpendicular ao eixo y e um plano de deslizamento a perpendicular ao eixo z. O enxofre e os 

dois átomos de oxigênio de cada tetraedro de SO4 na estrutura da barita estão no plano de 

espelho Os outros dois oxigênios estão equidistantes acima e abaixo do plano. Os íons de bário 
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estão no mesmo plano de espelho e estão em coordenação 12 vezes com oxigênios pertencentes 

a sete diferentes grupos sulfato (ALPERS; JAMBOR; KIRK, 2000). 

Na Figura 2 é mostrado o arranjo elementar do mineral de barita juntamente com 

a estrutura do cristal. 

 

                                Figura 2 – Estrutura da barita (BaSO4) 

                   Fonte: MAJZLAN; NAVROTSKY; NEIL (2002) 

 

Em estado puro, a barita contém 65,7% em massa de óxido de bário (BaO) e 

34,3% em massa de sulfato (SO4) (HATAKEYAMA; ZHENHAI, 1998). Pode ser encontrada 

em muitos tipos de rochas, mas concentrada em rochas sedimentares e como nódulos residuais 

em argilas formadas por solução de rochas sedimentares (ASTM C638, 2014).  

Apresenta-se mais frequentemente como mineral branco leitoso ou cinza, 

podendo ter outras cores dependendo das impurezas presentes na rede cristalina. A barita tem 

brilho vítreo, cristal transparente a translúcido e índice de refração de 1,63 alta densidade 

relativa de 4,5 g/cm3 no estado puro e com valor de dureza baixa variando entre 3 e 3,5 na 

escala de Mohs (VELHO; GOMES; ROMARIZ, 1998).  

A barita mostra planos de clivagem perfeitos na face cristalográfica {001} e 

menos perfeito na {210}, os cristais têm geralmente o hábito tabular, alguns têm hábito 

prismático, colunar, e as vezes globular, maciço e fibroso (MOSCOSO, 2009).   Na Figura 3 é 

apresentada uma formação de cristais de barita com as características morfológicas citadas 

anteriormente. 
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Figura 3 – Cristais de barita (BaSO4) 

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: KORBEL; NOVAK (2002) 

 

É um sólido inodoro e insolúvel em água e ácido, conferindo a propriedade de 

inércia química. A aparência branca opaca e o seu alto valor de densidade são características 

importantes também exploradas em suas principais aplicações: fluidos de perfuração para poços 

de petróleo, agente de contraste radiológico, pigmento, branqueador de papel, filler (carga) em 

polímeros, suporte em catálise, pirotecnia e indústria do cobre (COELHO, 2009).  

Um dos usos especiais da barita baseia-se na sua densidade alta e na capacidade 

de absorver radiação. A barita é usada como agregado em concretos especiais usados para 

armazenagem de materiais radioativos (BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 2003).  

A barita é utilizada para produzir materiais pesados ou agregados de densidade  

entre (1760-4640 kg/m3) para gasodutos submarinos, âncoras, blocos, lastros para pontes, 

plataformas petrolíferas e a considerável capacidade que possui em absorver raios X e gama 

possibilita também o seu uso na área médica e na fabricação de cimentos especiais usados em 

containers para armazenagem de material radioativo e na fabricação de protetores contra 

radiações de monitores de computador e tubos de televisão (LUZ; BALTAR, 2005). 

Embora os sais solúveis de bário sejam moderadamente tóxicos para os seres 

humanos, o sulfato de bário não é tóxico devido à sua insolubilidade. O meio mais comum de 

intoxicação acidental por bário surge do consumo de sais de bário solúveis. No incidente 

causado pelo laboratório Enila com o produto Celobar no estado de Goiás, 21 pessoas morreram 

por uso de contraste radiológico mal preparado (FOLHA DE SÃO PAULO, 2003). 

As maiores reservas de barita do mundo estão localizadas na China, Índia e nos 

Estados Unidos. Estes países possuem cerca de 66% do total mundial das reservas sendo que 

na China encontram-se aproximadamente 45% do total mundial, o Brasil participa com 0,6% 

das reservas. No Brasil, as principais ocorrências estão localizadas nos Estados da Bahia, Minas 
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Gerais, Goiás, Paraná e São Paulo. Apenas as ocorrências da Bahia têm importância econômica 

(MOSCOSO, 2009). 

O desempenho da barita em sistemas cimentícios pode ser avaliado na argamassa 

aditivada e na argamassa padrão, com relação a sua dispersão na matriz cimentante, o 

desenvolvimento de calor de hidratação, seu poder de fluidificação (consistência) e o impacto 

na densidade.  

 

2.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

2.5.1 Espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS) 

 

  É uma técnica analítica semi quantitativa utilizada para a análise elementar ou 

caracterização química de uma amostra. Depende da interação de uma fonte de excitação de 

raios X e uma amostra. Suas capacidades de caracterização são devidas em grande parte ao 

princípio fundamental de que cada elemento possui uma estrutura atômica única, permitindo 

um conjunto único de picos em seu espectro de emissão eletromagnética (GOLDSTEIN, 2012). 

 

2.5.2 Análise Termogravimétrica (TG) 

 

  A termogravimetria é uma técnica que mede a mudança de massa de uma 

amostra em função da temperatura no modo de varredura, com uma programação controlada de 

aumento da temperatura ou como função do tempo no modo isotérmico. As mudanças térmicas 

acompanham a alteração de massa da amostra, resultante de uma transformação física 

(absorção, dessorção, sublimação, evaporação, condensação) ou química (degradação, 

decomposição, oxidação). Na TG diferentes aspectos afetam a precisão nos resultados 

experimentais, tais como: atmosfera no forno, composição química da amostra, geometria do 

forno e do porta-amostra, razões de aquecimento, área específica da amostra, sensibilidade do 

equipamento, natureza e quantidade da amostra, solubilidade de gás desprendido da amostra, 

entre outros. A derivada da TG (DTG) é uma técnica que fornece a primeira derivada da curva 

do TG em função do tempo ou da temperatura. Nesta técnica, as perdas de massa observadas 

nas curvas do TG são substituídas por picos. A curva DTG mostra a mesma informação que a 

curva do TG, mas apresenta os dados de forma visualmente mais acessível (HATAKEYAMA; 

ZHENHAI, 1998). 
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2.5.3 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

Trata-se de uma técnica que permite comparar a temperatura de uma amostra e 

uma referência (material termicamente inerte que não apresenta transformações ou mudança de 

fase com o aumento da temperatura do experimento) aquecendo o forno em uma taxa 

programada, aumenta a temperatura da amostra e da referência. Quando a amostra sofre uma 

transformação física ou química, a energia é absorvida ou liberada, alterando o fluxo de calor 

através da placa sensível ao calor e induzindo diferença de temperatura entre a amostra e a 

referência. Uma curva de DTA apresenta esta diferença de temperatura no eixo y em função da 

temperatura do forno no eixo x ou como uma função do tempo no modo isotérmico. As 

mudanças de fase da amostra são ocasionadas pelas transições ou reações de entalpias 

(endotérmica ou exotérmica) devido às mudanças de fase, fusão, inversões da estrutura 

cristalina, sublimação, vaporização, reações de desidratação, oxidação, cristalização, entre 

outros eventos. As temperaturas de transição são medidas com precisão usando o DTA. A 

entalpia de transição é estimada a partir da curva de DTA usando a capacidade calorífica da 

placa sensível ao calor como uma função da temperatura. Uma linha de base de instrumento 

linear é facilmente obtida porque o forno aquece a atmosfera em torno do porta-amostras. No 

entanto, o tempo necessário para estabilizar o instrumento para uma medição isotérmica é 

considerável para os experimentos de aquecimento e resfriamento (HATAKEYAMA; 

ZHENHAI, 1998). 

 

2.5.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A técnica possibilita investigar a superfície de amostras com magnificações da 

ordem de centenas de milhares de vezes e produzir imagens de resolução alta. Além disso, 

permite a realização de microanálises por espectroscopia de energia dispersiva (EDS), que 

possibilita a identificação e mapeamento dos elementos químicos presentes no material. A 

microscopia eletrônica de varredura permite visualmente analisar a distribuição espacial das 

partículas, sua uniformidade e homogeneidade dos cristais inorgânicos no material cerâmico.  

O microscópio eletrônico de varredura foi operado utilizando o detector de 

elétrons secundários, os quais são os elétrons arrancados da própria amostra pela ação do feixe 

incidente; é considerado um elétron secundário aquele que emerge da superfície da amostra 

com uma energia abaixo de 50 eV (elétron volts) e um elétron retroespalhado aquele que o faz 

com uma energia maior. Com o sinal de elétrons secundários pôde-se obter uma imagem com 
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grande profundidade de foco deste sinal e fornece a visualização da morfologia superficial da 

amostra (GOLDSTEIN, 2012).  

 

2.5.5 Difração de raios X (DRX) 

 

A técnica de caracterização por difração de raios X está baseada na interação das 

nuvens eletrônicas das camadas mais externas que compõem os átomos com as ondas de 

radiação X do espectro eletromagnético. Os comprimentos de ondas mais usados na 

caracterização de materiais estão entre 0,5 e 2,5 Å, que são as ordens de magnitude mais curtas 

das distâncias interatômicas observadas em materiais inorgânicos e orgânicos (LIPSON; 

STEEPLE, 1971). 

Em relação a outros métodos de análise, a difração de raios X de pós permite 

caracterizar de forma não destrutiva misturas multicomponentes, sem a necessidade de 

preparação extensiva da amostra. A DRX permite avaliar os pós da barita e argamassa, 

detectando, identificando e estimando qualitativamente as fases cristalinas presentes no 

material.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesse capítulo são descritos os materiais e métodos utilizados neste estudo. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

  Os materiais utilizados foram: Cimento Portland composto com pozolana CP II-

Z-32 marca Votoran, barita (BaSO4), agregado miúdo de sílice (areia rosa) e água. Os quais são 

mostrados na Fotografia 1. A relação água/cimento (a/c) utilizada foi de 0,7. 

 

Fotografia 1 – Materiais sólidos usados na preparação da argamassa 

 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 
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3.1.1 Cimento Portland CP II-Z-32 

 

  O cimento Portland composto com pozolana (substância que possui sílica reativa 

e atua como ligante hidráulico), permite uma boa secagem e trabalhabilidade adequada a todos 

os tipos de obra. De coloração mais escura, devido à presença de pozolana em sua composição, 

atende os requisitos da NBR 16697. O Quadro 9 apresenta as propriedades características do 

CP II-Z-32. 

 

Quadro 9 – Propriedades do CP II-Z-32 

Parâmetros Valores 

SO3 (%) ≤ 4,5 

Resíduo Insolúvel (%) ≤ 18,5 

 Tempo de início de pega (h) ≥ 1 

Massa Específica (g/cm3) 2,96 

Resistência à compressão  (MPa) 

3 dias ≥ 10 

7 dias ≥ 20 

28 dias ≥ 32 

Adições Permitidas  (%) 

Filler calcário  0 a 15 

Material Pozolânico 6 a 14 

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 16697 (2018) 

 

3.1.2 Agregado miúdo de sílica 

 

  O agregado utilizado corresponde a areia rosa fina e passada na peneira de 

abertura 2 mm e foi obtido no laboratório de Engenharia Civil da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

 

3.1.3 Barita 

 

  A barita utilizada neste estudo foi fornecida pela empresa Necipa e caracterizada 

nos laboratórios da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A porcentagem de umidade foi 

determinada utilizando o analisador de umidade Gehaka IV3000. Foi realizado o ensaio de 

espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS) no microscópio eletrônico de varredura 

Jeol JSM-6510 e determinou-se a porcentagem em massa do elemento bário. A densidade real 

do material foi determinada seguindo a norma ASTM D854 – 10 Métodos de Teste Padrão para 
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Gravidade Específica de Sólidos de Solo por Picnômetro à Água. A Tabela 1 apresenta as 

propriedades características da barita usada na experimentação. 

 

Tabela 1 – Propriedades da barita 

Parâmetros Valores 

Umidade (%m.) 1,0 

Densidade Relativa 4,2 

Densidade Aparente 1,9 

Bário (%m.) 38,3 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

Na Fotografia 2 é mostrada a montagem dos ensaios para a medição da densidade 

e da umidade na amostra de barita. 

  

         Fotografia 2 – Medição de: a) densidade por picnômetro b) porcentagem de umidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Análise térmica 

 

  As análises térmicas foram realizadas nas amostras de barita e da mistura 

comercial agregado miúdo – barita utilizando-se o equipamento Netzsch modelo STA449F3 

Jupiter. A análise foi realizada desde 25°C até 1300ºC utilizando uma razão de aquecimento de 

10 K/min. e atmosfera de gás nitrogênio com fluxo de 60 mL/min. 

No Gráfico 2 é apresentado a análise térmica da barita encontrado na revisão 

bibliográfica, com uma composição química de BaO 65,7% em massa e SO3 34,3% em massa. 
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           Gráfico 2 – Curvas de análise térmica da barita 

 

Fonte: HATAKEYAMA; ZHENHAI (1998) 

 

  Pôde-se observar na curva DTA que na temperatura de 1168°C ocorre o pico de 

transição endotérmica, o qual corresponde à transformação polimórfica da barita desde estrutura 

cristalina ortorrômbica para monoclínica (ALPERS; JAMBOR; KIRK, 2000). 

  

3.2.2 Obtenção da argamassa 

 

Foram preparadas argamassas usando um misturador mecânico, na proporção 

água/cimento (a/c) de 0,7 com adição de 0; 15; 20 e 25% em massa de barita em relação à massa 

de cimento, de acordo com a dosagem apresentada na Tabela 2. A seguir, foram moldados 

corpos-de-prova cilíndricos com dimensões de 5 cm de diâmetro por 10 cm de altura seguindo 

a NBR 7215-1996. Após a moldagem, os corpos-de-prova foram transferidos para uma câmara 

úmida, tendo sido desmoldados após 24 horas e permaneceram em condições definidas na 

norma NBR 9479-1994, com temperatura (23±2°C) e umidade ≥ 95% pelo período definido 

para a cura e realização dos outros ensaios (3, 7, 14 e 28 dias). 
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Tabela 2 – Dosagens utilizadas na preparação das argamassas 

Amostra Cimento (g) Agregado miúdo (g) H2O (g) Barita (g) Barita (%m.) 

A0 1352,0 4056,0 946,4 0 0 

A1 1352,0 3853,2 946,4 202,8 15 

A2 1352,0 3785,6 946,4 270,4 20 

A3 1352,0 3718,0 946,4 338,0 25 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

A argamassa foi caracterizada no estado fluido por meio do ensaio da mesa para 

índice de consistência seguindo a norma NBR 7215-1996 conforme é mostrado na Fotografia 

3. A medida do diâmetro da base do tronco de cone de argamassa, após o abatimento, foi feita 

usando o paquímetro e expressa em milímetros. O índice de consistência da argamassa é a 

média aritmética das medidas de dois diâmetros ortogonais.  

 

Fotografia 3 – Mesa para índice de consistência 

 

 

 

 

 
                                                             

 

 

 

 

 

 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

No estado endurecido foram realizados os ensaios de ultrassom e resistência 

mecânica à compressão. Na Fotografia 4 é mostrada a moldagem dos corpos-de-prova 

cilíndricos de 5 cm de diâmetro por 10 cm de altura e o estado final após desmoldagem.  

 

  Fotografia 4 – Moldagem dos corpos-de-prova e estado após desmoldagem 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 
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Também foram preparados corpos-de-prova cilíndricos ocos com diâmetro 

externo de 5 cm, diâmetro interno de 3,6 cm e espessura meia de parede de 0,7 cm. Na 

Fotografia 5 é mostrada a moldagem dos corpos-de-prova cilíndricos ocos (CPO) e o estado 

final endurecido após a desmoldagem. 

 

Fotografia 5 – Moldagem dos CPO e estado após desmoldagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fonte: ACERVO DO AUTOR 
 

3.2.3 Ultrassom 

 

O ultrassom possibilita a análise da qualidade de uma estrutura de concreto por 

meio da velocidade da onda ultrassônica. Estas ondas variam de velocidade em função da 

quantidade de poros e vazios, o que possibilita a detecção de descontinuidades (LORENZI, 

2003).  

Este ensaio não destrutivo normalizado pela norma ASTM C597-09 permite a 

determinação do módulo de elasticidade dinâmico, sendo que quanto maior o valor obtido da 

velocidade, maior a resistência e menor o índice de vazios no corpo-de-prova (NEVILLE, 

2016). O resultado da velocidade da onda (V), em um meio elástico, homogêneo e isotrópico 

permite calcular o módulo dinâmico de elasticidade, a partir da equação 12: 

 

𝑉2 =
𝐸𝑑(1 − 𝜐)

𝜌(1 + 𝜐)(1 − 2𝜐)
  

(12) 

 

Sendo: V = velocidade de onda (m/s) 

Ed = módulo dinâmico de elasticidade (kN/mm2) 

𝜐 = coeficiente de Poisson 

ρ = massa específica (kg/m3) 
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A massa específica foi determinada pela relação entre a massa do corpo-de-prova 

e o seu respectivo volume após adensamento. O aparelho é composto de transdutores que são 

acoplados no corpo-de-prova nas duas extremidades, após uma camada de silicone nas 

interfaces, um gerador de pulso com frequência entre 20 e 150 Hz, amplificador e circuito 

medidor de tempo (ASTM C597, 2009). Utilizou-se o equipamento PROCEP Pundit Lab+ do 

laboratório de Engenharia Civil. Na Fotografia 6 é mostrada a montagem do ensaio de 

propagação de ondas ultrassónicas nos corpos-de-prova. 

 

 Fotografia 6 – Ensaio de Ultrassom 
 

 

 

 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

3.2.4 Resistência à Compressão 

  

No ensaio de resistência à compressão, aplica-se a carga até o momento em que 

ocorre a ruptura da amostra. Neste momento identifica-se a tensão de resistência à compressão 

do material. Os corpos-de-prova com e sem adição de barita à diferentes idades de cura (3, 7, 

14 e 28 dias) foram testados na Máquina de Ensaios Universal, seguindo o procedimento da 

norma NBR 7215-1996. Na Fotografia 7 é mostrada a máquina utilizada e a montagem dos 

testes. 
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        Fotografia 7 – Ensaio de resistência à compressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

3.2.5 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Após os ensaios de resistência à compressão axial, foram realizadas 

microscopias eletrônica de varredura da superfície das amostras dos corpos-de-prova com cada 

uma das porcentagens de adição de barita. As amostras foram recobertas com ouro em um 

equipamento Bal-tec SCD 050/sutter coater. A MEV foi realizada no aparelho Jeol JSM9510, 

utilizando detector de elétrons secundários e detector EDS no Laboratório de Caracterização e 

Processamento de Materiais da UPM. A Fotografia 8 apresenta o Microscópio utilizado na 

experimentação. 

 

          Fotografia 8 – Microscópio eletrônico de varredura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: ACERVO DO AUTOR 
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3.2.6 Difração de raios X 

 

Realizou-se a análise de difração de raios X das amostras de barita, argamassa 

padrão, argamassas baritadas e comercial utilizando um difratômetro Rigaku Miniflex II 

operando com uma tensão de 30 kV, corrente de 15 mA e o ângulo de varredura 2θ entre 5 e 

65º, com radiação CuKα e comprimento de onda de 1,54 Å. Os testes foram realizados no 

laboratório do MackGraphe na UPM. A Fotografia 9 apresenta o equipamento utilizado. 

 

                  Fotografia 9 – Difratômetro de raios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

3.2.7 Ensaios com radiação ionizante – raios gama 𝜸 

 

Neste trabalho os ensaios de irradiação com raios gama foram realizados no 

laboratório do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) da Universidade de São 

Paulo (USP) seguindo os procedimentos da norma NBR IEC 61331-1. O equipamento utilizado 

foi o Irradiador Gammacell 220 Série nº 142 com isótopo de 60Co e uma taxa de dose atual de 

0,5049 kGy/h durante um tempo de irradiação de 107 minutos com dose de 0,900 kGy. Na 

Figura 4 é mostrado o equipamento utilizado para a irradiação das amostras. 
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                Figura 4 – Irradiador Gammacell 220 com isótopo de 60Co 

 
Fonte: NEZHIL (2010) 

 

O cobalto-60 (60Co) é um isótopo radioativo sintético do cobalto produzido em 

reatores nucleares irradiando um alvo de 59Co com uma fonte lenta de nêutrons. Tem uma meia-

vida de 5,2713 anos. O 60Co é preparado na forma de pastilhas e elas são colocadas dentro de 

tubos de aço inoxidável ou liga de zircônio por segurança. O estado fundamental é instável e 

decai por emissão de partículas β - (elétrons).  No processo de desintegração, é formado o 

núcleo ativado de níquel-60 (60Ni) em um estado excitado com emissão sucessiva de dois raios 

gama 𝛾 com energias hν de 1173 keV e 1332 keV (COMISSÃO INTERNACIONAL DE 

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, 2008). 

De acordo com o Quadro 7 que apresenta a importância dos três principais tipos 

de interações dos raios gama 𝛾 com a matéria; considerando o número atómico (Z=56) do 

elemento absorvedor bário (Ba) e a energia meia do fóton incidente (hν=1,25 MeV), o efeito 

Compton é o mecanismo dominante de interação entre a radiação ionizante gama e a argamassa 

baritada. 

Os dosímetros utilizados na parte interna e externa das paredes dos corpos-de-

prova foram o Gammachrome YR Batch A da marca Harwell, feitos de polimetilmetacrilato 

(PMMA) e têm massa específica de 1,35 g/cm3. As leituras dos dosímetros foram realizadas no 

espectrofotômetro da marca Thermo Scientific e modelo Genesys 20. Na Fotografia 10 é 
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mostrado o tipo de dosímetro utilizado, recomendável para a medição no intervalo de dose entre 

0,1 e 3,0 kGy. 

 

        Fotografia 10 – Dosímetro Gammachrome YR Batch A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                     Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

Foi avaliada a propriedade de atenuação dos corpos-de-prova de acordo à 

porcentagem em massa adicionada de barita na argamassa e realizou-se a comparação dos 

resultados com os corpos-de-prova preparados da mistura comercial (agregado miúdo-barita). 

Na Fotografia 11 é mostrada a montagem experimental do dosímetro interno (di) e do dosímetro 

externo (de) nas paredes dos corpos-de-prova. 

 

                           Fotografia 11 – Montagem dos dosímetros nos corpos-de-prova 

 

 
Fonte: ACERVO DO AUTOR 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA BARITA (BaSO4) 

 

A barita é um mineral de sulfato que contém água cristalina e desidrata a baixa 

temperatura, apresenta fusão e decomposição com liberação de SO3. Na temperatura de 1168°C 

sofre uma transformação polimórfica 𝛼 → 𝛽 endotérmica para estrutura cristalina monoclínica 

que derrete a 1580°C (HATAKEYAMA; ZHENHAI, 1998).   

Análises termomecânicos feitos na barita concluíram que a decomposição segue 

o mecanismo de deposição de vapor químico (CVD), com a formação de óxidos gasosos 

(seguido de condensação) de dióxido de enxofre (SO2) e oxigênio atômico como é apresentado 

na equação 13 (L'VOV; NOVICHIKHIN; DYAKOV, 1998): 

 

 

 

Na atualidade a decomposição do BaSO4 é comumente interpretada como um 

processo de duas etapas, as quais são apresentadas nas equações 14 e 15 (L'VOV, 2007): 

 

 

 

 

 

Com a realização da análise térmica da barita e da mistura comercial (agregado 

miúdo - barita), são apresentadas no Gráfico 3 as curvas dos ensaios de termogravimetria (TG) 

e análise térmica diferencial (DTA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              BaSO4              BaO(g) + SO2 + O               (13) 

                         BaSO4                BaO(s) + SO3 (14) 

   

                          SO3               SO2 + 
1

2
O2 (15) 
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Gráfico 3 – Curvas de análise térmica experimental da barita 

 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

A partir da curva de análise termogravimétrica (TG) pôde-se observar que a 

perda de massa mais significativa na amostra está compreendida no intervalo de temperatura 

entre 1000 e 1250°C apresentando uma mudança de massa experimental de 1,47%. A perda 

teórica em massa de SO3 é de 34,29% mas só ocorre em temperaturas maiores de 1580ºC.  

A partir da curva de análise térmica diferencial (DTA) pôde-se observar que o 

material apresentou na temperatura de 1188ºC a sua transição endotérmica característica da 

transformação polimórfica do sistema cristalino ortorrômbico para monoclínico. 

No Gráfico 4 são apresentadas as curvas dos ensaios de termogravimetria (TG) 

e análise térmica diferencial (DTA) da mistura comercial (agregado miúdo - barita). 
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              Gráfico 4 – Curvas de análise térmica da mistura comercial agregado miúdo e barita 

 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

A partir da curva de análise termogravimétrica (TG) pôde-se observar que a 

perda de massa mais significativa ocorreu no intervalo de temperatura entre 1000 e 1250°C 

igual que no caso da barita sem o agregado, e apresentou mudança de massa experimental de 

0,49% sendo menor a perda que no caso da barita sem o agregado. 

Na curva de análise térmica diferencial (DTA) observa-se que o material 

apresentou um pico endotérmico na temperatura de 265,2°C e em 1183,4°C um pico 

caraterístico de transição do sistema cristalino da barita. 

O Gráfico 5 mostra o resultado obtido da espectroscopia de energia dispersiva 

de raios X (EDS) com o espectro dos elementos presentes na amostra de barita. 
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 Gráfico 5 – Espectro de EDS da amostra de barita 

 

 

 

+ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

As porcentagens em massa e atômicas aproximadas dos componentes da barita 

são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Análise química de EDS da barita 

Elemento Contagem % em massa % atômica 

O 82580 36,20 68,38 

Al 8489 1,21 1,36 

Si 101527 10,07 10,84 

S 122874 7,95 7,50 

K 2703 0,14 0,11 

Ca 17489 0,92 0,70 

Fe 40198 3,58 1,94 

Co 538 0,05 0,03 

Cu 7405 0,88 0,42 

Zn 5412 0,70 0,29 

Ba 434835 38,30 8,43 

Total 100,00 100,00 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ARGAMASSA 

 

Os resultados do teste para índice de consistência da argamassa no estado fluido 

são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Índice de consistência da argamassa no estado fluido 

%m. de BaSO4 Medição 1 (±0,1cm) Medição 2 (±0,1cm) Média (cm) 

0 26,0 29,0 27,5 ± 2,1 

15 27,5 28,0 27,8 ± 0,4 

20 25,0 26,0 25,5 ± 0,7 

25 28,5 27,7 28,1 ± 0,6 

                                    Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

Os resultados mostraram que a adição da barita na mistura dos componentes da 

argamassa não causa um efeito significativo na consistência. Porém o resultado na argamassa 

com 20% em massa de barita apresentou diminuição aproximada de 10% no valor de 

espalhamento em relação aos outros traços. 

De acordo com estudos prévios realizados com blocos cerâmicos e barita a 

diferentes porcentuais de adição entre 10 e 80%, obteve-se os melhores resultados em 

propriedades mecânicas os que tinham entre 10 e 40% em massa de adição, dos quais a 

formulação com 20% de BaSO4 tiveram os níveis de aceitação para serem classificados como 

blocos cerâmicos para alvenaria de vedação pela resistência mecânica e aprovação conforme as 

normas NBR 15270-1 e 15270-3 (ALVES, 2009). 

Os resultados do teste de velocidade de propagação da onda ultra-sônica na 

argamassa no estado endurecido em função dos dias de cura são apresentados no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Variação da velocidade de propagação de onda ultra-sônica em função dos dias de cura 

 

 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

Os dados de velocidade de propagação da onda ultra-sônica foram comparados 

com os dados do Quadro 10 no qual se apresenta os valores referenciais para a qualidade 

referente à resistência do concreto em função da velocidade de propagação de onda.  

 

Quadro 10 – Velocidade de propagação da onda ultra-sônica e qualidade do concreto 

 
Fonte: WHITEHURST (1966) 

 

O Gráfico 6 sugere que aproximadamente a partir de 5 dias de cura, as 

argamassas apresentaram valores de velocidade de propagação de onda acima de 3500 m/s, 

sendo referência para obter ótima resistência e integridade mecânica como revestimento em 
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paredes de salas com irradiação de acordo ao Quadro 10 e considerando que não tem agregado 

graúdo na sua composição, a diferença do concreto. 

Os resultados do teste de resistência à compressão axial da argamassa no estado 

endurecido em função dos dias de cura são apresentados no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Resistência à compressão em função dos dias de cura da argamassa no estado endurecido 

 

 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

O Gráfico 7 mostra a variação da resistência a compressão com o tempo de cura 

da argamassa e diferentes porcentagens de adição da barita. Para os 28 dias de cura, os valores 

de resistência foram superiores devido ao maior tempo de hidratação, formação e crescimento 

do gel amorfo silicato de cálcio hidratado (C-S-H), responsável principalmente pelo 

endurecimento e resistência mecânica de materiais cimentícios. Pode observar-se a tendência 

crescente das curvas com o tempo de cura e extrapolando evidencia-se que tivesse continuado 

aumentando a resistência. 

O Gráfico 8 apresenta a curva da variação dos valores de resistência à 

compressão nos corpos-de-prova em função das diferentes porcentagens de adição em massa 

de barita (0, 15, 20 e 25%) para 28 dias de tempo de cura na câmara úmida. 
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Gráfico 8 – Curva da variação de resistência à compressão da argamassa com a adição de barita 

 

 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

O Gráfico 8 indica que existe correlação entre o aumento da porcentagem de 

adição em massa de barita e a resistência mecânica do material compósito, atingindo valor 

máximo para 25% de adição. As partículas de barita exercem efeito filler na argamassa e 

observou-se na microestrutura por microscopia eletrônica de varredura (MEV) a sua 

distribuição na matriz de cimento. 

Os resultados da microscopia eletrônica de varredura (MEV) utilizando o 

detector de elétrons secundários são apresentados na Micrografia 1. 
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Micrografia 1 – Micrografias por microscopia eletrônica de varredura da barita e as argamassas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Micrografia da barita pura (BaSO4). B) Micrografia da mistura comercial: 

barita + agregado miúdo. 

C) Micrografia da argamassa com 0% em 

massa de barita. 

D) Micrografia da argamassa com 15% 

em massa de barita. 

E) Micrografia da argamassa com 20% em 

massa de barita. 

F) Micrografia da argamassa com 25% 

em massa de barita. 
 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

Na micrografia A pôde-se observar a morfologia dos cristais de barita (BaSO4) 

pura com teor de bário de 38,30% em massa. Na micrografia B é mostrada a morfologia da 

mistura comercial de barita mais agregado miúdo. Na micrografia C pôde-se observar a 

morfologia do gel silicato de cálcio hidratado (C-S-H) presente na argamassa de cimento sem 

adição da barita.  
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As micrografias D, E e F apresentadas da argamassa com adição de barita 

permitiram observar a morfologia de diferentes fases dos componentes presentes no material 

compósito, o gel amorfo C-S-H característico de materiais cimentícios e responsável pela 

resistência mecânica à compressão; os cristais de barita adicionados e a estrutura acicular 

(agulhas) dos cristais da fase etringita (AFt) que são formados pela precipitação de íons aquosos 

de alumínio, enxofre e cálcio. 

Os resultados da difração de raios X são apresentados no Gráfico 9. Pôde-se 

observar os espectros de difração da barita, da argamassa padrão e das argamassas aditivadas 

com dosagens entre 15 e 25% em massa de BaSO4. As fases cristalinas típicas do cimento foram 

identificadas e os picos característicos da barita estão de acordo com os reportados na literatura 

(DAMERON, 2020). 

 

Gráfico 9 – Difratograma de raios X da barita e da argamassa baritada 

 

 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

  Os resultados das leituras dos dosímetros interno e externo durante a irradiação 

gama nas amostras de argamassa no formato de cilindros ocos, os valores de espessura das 

paredes e a densidade dos corpos-de-prova são apresentados na Tabela 5. 
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           Tabela 5 – Leitura dos dosímetros na irradiação gama 

 
Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

Com os resultados experimentais apresentados na Tabela 5 e a utilização da 

equação 10 (Lei de Lambert-Beer)  foi determinado o coeficiente de atenuação linear µ das 

amostras submetidas à radiação ionizante.  

O coeficiente µ refere-se à probabilidade de que a radiação interaja com um 

material por unidade de comprimento, sendo o mais importante paràmetro para caracterizar a 

penetração e difusão dos raios gama em um meio. A sua magnitude depende da energia do fotón 

incidente, o número atómico e a densidade do material de barreira. 

Na revisão bibliográfica foram encontrados trabalhos de pesquisa, nos quais 

apresentam o coeficiente de atenuação linear teórico e experimental para diferentes elementos, 

compostos, misturas, materiais de construção, concretos e algumas soluções aquosas.  

Neste estudo, o coeficiente de atenuação linear µ para as diferentes argamassas: 

padrão, com barita e comercial, foi medido experimentalmente para uma energia meia do fóton 

de 1,25 MeV. No Gráfico 10 são apresentados os resultados e a variação do coeficiente com a 

porcentagem em massa de barita aditivada na argamassa de cimento. 
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Gráfico 10 – Variação do coeficiente de atenuação linear com a porcentagem em massa de barita 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 

 

No Gráfico 10 observou-se que o coeficiente de atenuação linear em função da 

proporção de barita na argamassa diminuiu linearmente; a argamassa preparada com a mistura 

comercial resultou com o menor valor de coeficiente. Segundo esses resultados, não é simples 

estabelecer uma correlação entre as duas variáveis e discutir a causa dessa redução, porque o 

comportamento discorda com o citado na literatura para essa energia do fóton e as propriedades 

do material de adição (AKKURT et al., 2006). 

Porém, a porcentagem do elemento absorvedor bário é de 38,30%, segundo os 

resultados da análise semiquantitativo de EDS. Na literatura foi reportado o aumento do 

coeficiente de atenuação linear para raios gama no concreto com barita contendo 59% em massa 

de bário, o qual coincide com o valor calculado teoricamente de acordo à massa molar do 

composto; e para o mesmo material ensaiado com neutrons apresentou diminuição do 

coeficiente de atenuação (AKKURT; EL-KHAYATT, 2013). 

Outro trabalho apresentou as propriedades de barreira aos raios gama do 

concreto,  mostrando que a pureza da barita utilizada é de 90% e a relação água/cimento é de 

0,5. Sendo tambem esse fator muito importante no desenvolvimento de propriedades físicas em 

materiais cimentícios (AKKURT et al., 2010). 

Outro estudo mostrou que a barita utilizada no concreto tem 93,1% de pureza e 

os resultados indicaram que o coeficiente de atenuação linear aumentou com adição de barita, 
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assim como a densidade foi incrementada em até 14% (BERNA et al., 2013). A densidade da 

argamassa baritada é outro fator muito importante para a propriedade de atenuação aos raios 

gama, também foi reportada no valor de 3,20 g/cm3 (ALVES, 2009).  

A densidade teórica neste trabalho foi calculada pela regra das misturas, de 

acordo à equação 16 (CABRAL et al., 2010): 

 

                                     𝜌 =
1

∑
𝑤𝑖
𝜌𝑖

∗ 100 
                      

                  (16) 

 

  Em que 𝑖 representa o 𝑖-ésimo componente da mistura, 𝑤𝑖 o porcentual em 

massa do 𝑖 e 𝜌𝑖 a densidade real do elemento 𝑖. 

Os valores das densidades teórica e experimental determinada neste trabalho 

para a barita, argamassa padrão, argamassas baritadas e argamassa com mistura comercial são 

apresentados na Tabela 6.  

 

                 Tabela 6. Densidades (𝜌) dos materiais analisados 

 
 

Fonte: ACERVO DO AUTOR 
 

O tempo de cura, é um fator de suma importância a considerar em materiais 

cimentícios, dele vai depender a hidratação eficiente do material endurecido e a formação do 

gel amorfo C-S-H, responsável pelas propriedades mecânicas. Neste trabalho as amostras de 

CPO tiveram dias de cura diferentes e no Gráfico 11 é apresentada a variação dos valores de 

coeficiente de atenuação linear aos raios gama em função dos dias decorridos desde a moldagem 

até a irradiação dos corpos-de-prova. 
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Gráfico 11 – Variação do coeficiente de atenuação com os dias decorridos até a irradiação 

              

             Fonte: ACERVO DO AUTOR 
 

O Gráfico 11 mostrou a relação existente entre o coeficiente de atenuação linear 

e a idade da argamassa em dias até a data da irradiação, tendo um aumento exponencial 

significativo e apresentando para 32 dias os valores de coeficiente linear (𝜇) na mesma ordem 

de magnitude (≈ 0,1000 − 0,2000) dos citados nos artigos de trabalhos científicos prévios 

com barita e concreto (EL-SAYED; MOHAMED, 2015; DEMIR et al., 2011). Surgindo a 

hipótese de que as outras argamassas tivessem apresentado maiores coeficientes de atenuação 

com mais tempo até a irradiação. 

Teoricamente o efeito ou espalhamento Compton reduz a energia de um raio 

gama, transferindo uma parte de sua energia para a ejeção de um elétron e desvia o fóton gama 

de seu caminho original. Os fótons são desviados e não totalmente absorvidos durante o 

processo de espalhamento de Compton, os raios gama podem ser espalhados várias vezes antes 

de passar completamente pelo material. Esse efeito pode aumentar a quantidade total de 

radiação que passa através da blindagem e precisa ser considerada ao projetar a barreira de 

radiação (KASPAR; YUNPING; DAN, 2013).  
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As interações da radiação gama com o cimento e os agregados, assim como os 

mecanismos de deterioração do concreto sob irradiação nuclear explicam que os elétrons são 

ejetados por espalhamento dos raios gama e colidem com as fases sólidas da pasta de cimento 

ou agregados (KONTANI et al., 2010). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Por meio dos resultados obtidos durante o desenvolvimento deste trabalho de 

pesquisa e a respectiva análise pode-se concluir que: 

A densidade calculada no ensaio por picnômetro está dentro dos valores da faixa 

teórica. Considerando a porcentagem em massa do bário 38,30% registrada na análise por EDS, 

a barita apresentou baixo porcentagem de pureza em relação ao reportado em diversos estudos 

prévios com radiação ionizante. 

  A análise térmica da barita mostrou uma perda de massa de 1,47% por 

desidratação e liberação de óxido de enxofre. Na temperatura de 1188ºC sofreu a transformação 

polimórfica endotérmica de sistema cristalino. Enquanto a mistura comercial areia-barita 

mostrou uma perda de massa de 0,49% e apresentou um pico endotérmico na temperatura de 

265,2°C e outro a 1183,4°C.   

O índice de consistência da argamassa no estado fluido e medido pelo 

abatimento do tronco de cone apresentou diminuição aproximada de 10% na formulação com 

adição de 20% em massa de barita. As micrografias mostraram a morfologia dos compostos de 

BaSO4, C-S-H e AFt presentes no material.  

Os ensaios de ultrassom e resistência à compressão das argamassas com adição 

de barita em diferentes porcentagens em massa, mostraram comportamento semelhante 

registrando os maiores valores de resistência e velocidade de propagação de ondas para 28 dias 

de cura. 

O material apresentou aumento da resistência mecânica conforme foi 

incrementada a porcentagem de barita na argamassa, devido ao efeito filler exercido e à 

dispersão homogênea na matriz, apresentou o valor máximo de 22,9 MPa para 25% em massa 

de adição. 

A densidade dos corpos-de-prova tanto da argamassa padrão, argamassa baritada 

e mistura comercial não apresentaram diferenças significativas, com valores variáveis entre 

1,89 e 2,06 g/cm3. 

Nos espectros de difração de raios X da barita, da argamassa padrão e das 

argamassas aditivadas foram identificadas as fases cristalinas típicas presentes no cimento 

Portland e os picos característicos da barita estão de acordo com os reportados na literatura. 
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No caso dos ensaios de barreira à radiação gama, os resultados mostraram que a 

adição da barita não modificou de maneira positiva as propriedades de atenuação da argamassa. 

O valor do coeficiente de atenuação linear diminuiu em função da proporção de barita aditivada 

e a argamassa preparada com mistura comercial apresentou o menor valor de coeficiente. 

 

6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

- Preparar vários corpos-de-prova com cada composição para medir as propriedades de barreira 

à radiação ionizante. 

 

- Avaliar os corpos-de-prova com o mesmo tempo de cura, o qual tem que ser maior a 28 dias. 

 

- Obter amostras variando a relação água/cimento com valores menores a 0,7 e usando 

porcentagens de barita maiores a 25% em massa. 

 

- Fazer as irradiações no mesmo dia para todas as amostras. 

 

- É recomendável que a barita tenha uma alta porcentagem de pureza.  

 

- Realizar outros ensaios de blindagem à radiação ionizante, como por exemplo raios X. 
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