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RESUMO 

 

O desempenho e a aparência superficial do concreto estão relacionados com a sua 

porosidade. A redução da porosidade, e conseqüente redução da permeabilidade, podem ser 

uma solução para aumentar a durabilidade do concreto e preservar suas características 

superficiais. 

A deterioração da superfície do concreto, no que se refere à parte estética, causa 

desequilíbrio no conceito “utilidade x aparência”, diminuindo o valor agregado das 

construções quando as mesmas se tornam fonte de alteração do ambiente, causando impacto 

visual negativo. Atualmente as pichações e afixação de cartazes em construções públicas e 

privadas é prática nos grandes centros urbanos. Um tratamento prévio, e economicamente 

viável, a essas superfícies poderá reduzir tal impacto, tornando sua limpeza mais rápida e 

eficaz, o que irá contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de identificar um novo material a ser 

aplicado no sistema CIP (Concreto Impregnado com Polímero) de forma econômica, eficiente 

e com simplicidade, a fim de reduzir a permeabilidade das superfícies de concreto pré-

fabricado, reduzindo assim a degradação dessas superfícies e conseqüentemente aumentando 

a sua durabilidade de uma forma geral. De forma adicional: a) empregar um material que não 

modifique o aspecto visual do concreto, abrindo perspectivas para o emprego em monumentos 

e obras expostas à ação das intempéries; b) desenvolver uma nova tecnologia utilizando 

polímeros reciclados, a fim de contribuir com a sociedade e a natureza de uma forma geral. 

Atualmente o poliestireno expandido (EPS) tem larga utilização na indústria, 

principalmente na área de embalagens. É um material que apresenta características 

importantes como baixa absorção de água, resistência ao envelhecimento e é inócuo, ou seja, 

não constitui substrato para a proliferação de microorganismos ou animais dentre outras. 

Porém seu descarte é extremamente danoso ao meio ambiente. A reciclagem é limitada e 

existe a necessidade de se criar novas aplicações para estes rejeitos. 

Além disso a melhoria da durabilidade do concreto também contribuirá para a redução 

de custos de manutenção e reparos, em um dos mais antigos materiais estruturais da 

arquitetura, e de maior uso na atualidade. 

A pesquisa foi desenvolvida utilizando-se corpos de prova de concreto com uma única 

relação água/cimento, com o objetivo de manter o mesmo índice de porosidade das amostras. 

O tratamento, visando à diminuição da permeabilidade, foi realizado pela imersão desses 

corpos de prova em duas soluções distintas de EPS diluído em solventes comerciais, 

xv 
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preparadas em laboratório. Foram utilizados três tempos distintos de imersão nas soluções de 

EPS. 

Foi avaliada a eficiência do tratamento na redução da permeabilidade do concreto 

tomando-se como referência à concentração de EPS na solução e o tempo total de imersão. 

Foram realizados ensaios de absorção de água, liberação de íons cloreto em água (Milli-Q), 

verificação de profundidade de tratamento pela análise de ultravioleta, microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), crescimento biológico na superfície dos corpos tratados e não tratados e 

ensaios em porosímetro de mercúrio. Os resultados foram promissores mostrando uma 

redução significativa da permeabilidade à água, redução da porosidade e conseqüente 

diminuição da proliferação de fungos na superfície do concreto tratado com EPS. 
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ABSTRACT 

 

The performance and the surface appearance of concrete are both related to its 

porosity. A reduction in porosity, with a consequent reduction in permeability, could be an 

option for increasing the durability of the concrete and preserving its surface characteristics. 

Esthetically, deterioration of the concrete surface causes an imbalance in the “utility x 

appearance” equation, and reduces the aggregated value the building by causing a negative 

visual impact on the environment. A serious problem that currently confronts our major urban 

centers is graffiti and the unauthorized posting of bills on both public and private buildings. A 

prophylactic, and economically feasible, treatment of the concrete surface could significantly 

reduce the impact of these practices, by making the cleaning operation both easier and more 

efficient, and thereby contributing to an improvement in the quality of life for the population 

as a whole. 

This research project was developed in order to identify a new material to be 

economically, efficiently and easily applied, as part of the PIC (Polymer Impregnated 

Concrete) system, so as to reduce the permeability of pre-cast concrete surfaces, thereby, 

reducing the rate of degradation and increasing overall durability. Addition aims are: a) using 

materials which do not affect the visual aspect of the concrete, so that the system can be used 

on monuments and other elements that are exposed to inclement weather; b) developing a new 

technology that makes use of recycled polymers, thereby contributing both socially and 

environmentally. 

Expanded Polystyrene (EPS) is widely used in industry, principally in the packaging 

sector. This material presents a number of significant features, including: a low water 

absorption coefficient; a slow aging process; pathogenic innocuousness (i.e. it does not 

possess substrata for the proliferation of animals and/or microorganisms; among others. On 

the other hand, in most cases, final disposal of the material is extremely detrimental to the 

environment: recycling is limited, and there is a real need for alternative applications of waste 

EPS. 

A further benefit lies in the fact that by increasing the durability of concrete (one of 

architecture’s most common structural elements, both historically and at the current time), 

maintenance and repair costs may be significantly reduced. 

During the study, concrete test cylinders with a single water/cement ratio were used, 

so as to maintain the same porosity index for all test samples. In order to reduce the 

permeability coefficient, the test cylinders were immersed, in the laboratory, in two distinct 

xvii 
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solutions of EPS dissolved in commercial solvents. Three different time periods were used for 

immersion in the EPS solutions. 

Using the concentration of EPS in the solution and total immersion time as references, 

the efficiency of the treatment in reducing the permeability of the concrete was evaluated. The 

treated test cylinders were subjected to the following tests: water absorption; liberation of 

chloride ions in water (Milli-Q); verification of the treatment depth by ultraviolet; electronic 

microscope sweeps (MEV); biological surface growth on treated and untreated test cylinders; 

and mercury porosity tests. The results were promising and showed a significant reduction in 

water permeability, reduction in porosity and, consequently, a reduction in the proliferation of 

fungus on the surface of the concrete treated with EPS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Silva (1995), “o concreto é um dos mais antigos materiais estruturais da 

arquitetura. Desde sua invenção até nossos dias ele tem sido utilizado com o fim exclusivo de 

fornecer à construção (civil) a necessária resistência. Por razões de natureza técnica das 

construções, não tem sido habitual mostrar a sua superfície exterior. Observa-se ao longo da 

história que as primeiras obras de concreto aparente foram construídas, aproximadamente, 

50 anos após a descoberta do concreto armado em 1848.” 

Atualmente, o número de construções que utiliza o concreto aparente como 

acabamento final (por ser o meio mais econômico de revestir as estruturas de concreto 

armado), além dos produtos em concreto pré-fabricado que otimizam o tempo das 

construções, demonstram uma nova tendência. Novas tecnologias já permitem uma qualidade 

excepcional às superfícies de concreto aparente, inferindo às construções um valor intrínseco 

de caracterização plástica, e que começou a ser explorado nos idos de 1902. 

Metha e Monteiro (1994) citam as razões que tornam o concreto o material mais 

largamente utilizado na engenharia. São elas: 

 Excelente resistência à água; 

 Facilidade com que elementos estruturais de concreto podem ser executados, 

numa variedade de formas e tamanhos; 

 É o material mais barato e mais facilmente disponível no mercado. 

Mas, segundo Silva (1995), o concreto não é um sólido perfeito, e sim um sólido 

poroso. Externamente tem aparência de sólido, mas possui internamente uma fina rede de 

poros contendo água e ar. Um fator importante é a durabilidade do concreto. Durabilidade é a 

habilidade para resistir às ações de intempéries, ataques químicos, abrasão ou qualquer outro 

processo de deterioração, ou seja, um concreto durável manterá sua forma original, qualidade 

e funcionalidade, quando colocado em serviço. Dependendo das condições climáticas e 

ambientais, o concreto estará submetido aos efeitos de um conjunto de agentes agressivos e 

diferentes fatores destrutivos. Esses agentes são de natureza mecânica, física, química e 

biológica, associando-se a cada um deles efeitos característicos. O concreto, portanto, não é 

indestrutível, e o resultado das interações ambientais com a sua micro-estrutura, e 

conseqüentemente com as suas propriedades, é a mudança com o tempo. 

A facilidade de penetração de substâncias agressivas tais como gás carbônico, 

cloretos, oxigênio e água são de vital importância no estudo da durabilidade do concreto. 



     

 

 20 

Portanto, deve ser analisado o meio ambiente no qual o concreto estará inserido, a 

permeabilidade e fundamentalmente as qualidades e propriedades da camada de superfície. 

Admite-se que um material, assim como o concreto, atingiu o fim de sua vida útil, 

quando as suas propriedades, sob dadas condições de uso, deterioram a um tal ponto que a 

continuação do uso desse material é considerada como insegura ou sua recuperação 

antieconômica. 

Outro fator importante é a aparência das estruturas de concreto. A estética da 

construção é muito afetada pelo meio ambiente, o que pode alterar a cor do concreto, devido à 

poeira, sujeira e fuligem. Ações biológicas como o crescimento de vegetação, bactérias, 

fungos, moluscos e algas sobre o concreto, além de alterar a estética da construção, podem 

provocar a deterioração e a desagregação do mesmo. Atualmente, atos de vandalismo como as 

pichações tornam-se outro fator de poluição visual. 

Serviços de reparos e limpeza das superfícies de concreto podem tornar-se demorados 

e onerosos e, se não realizados, podem levar toda a estrutura à deterioração definitiva. Por 

outro lado, serviços indevidamente realizados podem agravar a situação estrutural da 

construção já danificada. 

Mehta e Monteiro (1994) dizem que “de uma maneira geral, o futuro do concreto não 

vai ser determinado por tecnologias sofisticadas, aplicáveis a casos específicos, mas pelos 

esforços de todos em resolver os problemas dos que lidam com o dia-a-dia dos concretos 

convencionais.” e que “é óbvio que o objetivo principal das construções de hoje deve mudar 

de resistência para durabilidade”. 

Dizem ainda que, “a impermeabilidade do concreto deve ser a primeira linha do 

sistema de defesa contra qualquer processo físico-químico de deterioração”. 

A questão básica colocada por Mehta e Monteiro (1994) pode ser traduzida por: 

Concreto convencional → Impermeabilidade → Durabilidade. 

Para Souza e Ripper (1998) isto significa que, para o concreto convencional, a questão 

da resistência não é o ponto crucial de preocupação já que poderá ser obtida de forma trivial, 

mas sim que os maiores esforços devem ser dirigidos à obtenção, por meios simples, de 

concretos duráveis, ou seja, de concretos com baixos índices de porosidade e permeabilidade, 

entendendo-se como porosidade à relação entre o volume de vazios e volume total de um 

material. No caso do concreto (um pseudo-sólido) este parâmetro tem influência direta na sua 

permeabilidade e, conseqüentemente, na durabilidade das construções. 

Não é difícil entender que quanto mais permissivo um concreto for ao transporte 

interno de água, gases e de outros agentes agressivos, maior será a probabilidade da sua 
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degradação, bem como a do aço que deveria proteger. Também não deve ser difícil concluir 

que, nestes casos, a degradação dependerá, diretamente, de dois fatores: porosidade do 

concreto e condições ambientais da superfície. Como não se poderá lidar com a melhoria das 

condições ambientais, a única saída para se evitar a degradação dos concretos é a redução da 

sua porosidade, ao menor nível possível. 

 

 

1.1 O CONCRETO 

 

O concreto é um material composto que consiste essencialmente de um meio contínuo 

aglomerante, dentro do qual estão mergulhadas partículas ou fragmentos de agregados. No 

cimento hidráulico, o meio aglomerante é formado por uma mistura de cimento e água. O 

agregado é o material granular, tal como areia, o pedregulho, a pedra britada, a escória de alto 

forno, usado como meio cimentante, para formar um concreto ou uma argamassa de cimento 

hidráulico. O termo agregado graúdo se refere a partículas de agregado maiores do que 

4,8mm (peneira nº 4) e o termo agregado miúdo se refere a partículas de agregado menores 

que 4,8mm até 75µm (peneira nº 200). O termo areia é normalmente usado para o agregado 

miúdo resultante da desintegração natural e da abrasão de rochas ou processamento de rochas 

arenosas friáveis. Pedra britada é o produto resultante da britagem industrial de rochas, seixos 

rolados ou pedras arredondadas graúdas. Cimento é um material finamente pulverizado, que 

sozinho não é aglomerante, mas desenvolve propriedades ligantes como resultado da 

hidratação. Um cimento é chamado hidráulico quando os produtos de hidratação são estáveis 

em meio aquoso (ASTM C 125/Comitê ACI 116, apud Mehta e Monteiro, 1994). 

Do ponto de vista da Engenharia de Materiais, o concreto é um compósito comum. É 

feito com partículas grandes, onde a fase matriz e dispersa são compostas por materiais 

cerâmicos. Em sentido mais amplo, “o termo concreto subentende um material compósito que 

consiste em um agregado de partículas ligadas umas às outras em um corpo sólido, através 

de algum tipo de meio de ligação, isto é, um cimento” (Callister, 2000). 

O cimento hidráulico mais utilizado para fazer o concreto é o cimento Portland, que 

consiste essencialmente de silicatos de cálcio hidráulicos. Esses, por sua vez hidratados, são 

os principais responsáveis pela característica adesiva do cimento Portland, sendo estáveis em 

meios aquosos. O cimento Portland anidro é um pó cinza que consiste de partículas angulares 

de tamanho compreendido entre 1 a 50µm. É produzido pela moagem do clínquer (nódulos de 

5 a 25mm de diâmetro) com uma pequena quantidade de sulfato de cálcio, sendo o clínquer 
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uma mistura heterogênea de vários minerais produzidos em reações a alta temperatura, entre 

óxido de cálcio e sílica, alumina e óxido de ferro. A composição química dos principais 

minerais que compõem o clínquer corresponde aproximadamente a C3S, C2S, C3A e C4AF. 

No cimento Portland comum, as suas respectivas quantidades estão comumente entre: 45 e 

60%, 15 e 30%, 6 e 12% e 6 e 8%. 

A Figura 1.1 mostra a fratura da superfície de concreto comum e concreto modificado 

com látex. Na macrografia visualiza-se a pasta de cimento e o agregado graúdo. A pasta de 

cimento (massa de aspecto acinzentado) envolve completamente o agregado graúdo 

(composto por rochas, seixos rolados ou pedras arredondadas graúdas, com cores, formas e 

dimensões variadas). 

 

Figura 1.1: Macrografia da fratura de superfície de concreto (Ho Kim et al., 1999): 

(a) Concreto comum; 

(b) Concreto modificado com látex (CML). 

 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), os álcalis, o sódio e o potássio no clínquer do 

cimento Portland, são principalmente provenientes dos componentes da argila presentes na 

mistura de matérias-primas ou no carvão utilizado no processo de produção. A quantidade 

total expressa em Na2O equivalente (Na2O + 0,64 K2O) pode variar de 0,3% a 1,5%. Grandes 

concentrações de íons de Na
+
, K

+
 e OH

-
 são responsáveis pelo alto valor do pH, de 12,5 a 

13,5, das pastas de cimento Portland. Portanto o concreto é um material alcalino. 

Embora o cimento Portland consista essencialmente de vários compostos de cálcio, os 

resultados de análise química de rotina são expressos em termos de óxidos dos elementos 

presentes. 
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Em “química do cimento”, é conveniente utilizar as abreviações citadas na Tabela 1.1. 

 

Tabela 1.1: Abreviações utilizadas na química do cimento. 

 

A pasta de cimento é o resultado das reações químicas entre os minerais do cimento 

Portland e a água. Quando o cimento é disperso em água, o sulfato de cálcio e os compostos 

do cálcio formados a alta temperatura tendem a entrar em solução, e a fase líquida torna-se 

rapidamente saturada em várias espécies iônicas. Como resultado das combinações entre 

cálcio, sulfato, aluminato e íons hidroxila, após hidratação no cimento Portland, tem-se a 

formação sucessiva de distintas fases essenciais, até a obtenção da pasta endurecida. A água 

pode estar presente na pasta de várias formas. São elas: 

 Água capilar: É a água que está presente nos vazios maiores que 50Å. Pode 

ser descrita como o volume de água que está livre da influência das forças de 

atração exercidas pela superfície sólida; 

 Água adsorvida: É a água que está próxima à superfície do sólido. Sob a 

influência de forças de atração, as moléculas de água estão fisicamente 

adsorvidas na superfície dos sólidos da pasta; 

 Água interlamelar: É a água associada à estrutura do C-S-H; 

 Água quimicamente combinada: É a água que é parte integrante da estrutura 

de vários produtos hidratados do cimento. 

Com relação às categorias de concreto, segundo Mehta e Monteiro (1994), temos 

classificações baseadas na massa específica ou quanto à sua resistência. 

Classificação pela massa específica: 

 Concreto de peso normal (ou corrente): massa específica de 2400kg/m
3
; 

 Concreto leve: massa específica inferior a 1800kg/m
3
; 

 Concreto pesado: massa específica, geralmente, excedente à 3200kg/m
3
. 

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
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Classificação quanto à resistência à compressão: 

 Concreto de baixa resistência: resistência inferior a 20MPa; 

 Concreto de resistência moderada: resistência de 20 a 40MPa; 

 Concreto de alta resistência: resistência superior a 40MPa. 

No entanto, para Silva (1995), por sua própria constituição o concreto é 

necessariamente poroso, pois normalmente utiliza-se uma quantidade de água superior a que 

se precisa para hidratar o cimento e essa água ao evaporar deixa vazios. O volume final da 

reação entre o cimento e água é menor que o inicial, além do ar que inevitavelmente 

incorpora-se à massa, durante a mistura, provocando, também, porosidades no concreto. A 

água ocorre sob a forma de vapor ou líquido, nos poros, ou como água de cristalização 

incorporada pelos constituintes hidratados do cimento, ou ainda contida no gel que se 

desenvolve nas fases iniciais da hidratação dos silicatos e aluminatos do clínquer. 

 

 

1.2 O CONCRETO PRÉ-FABRICADO 

 

Segundo Souza e Ripper (1998), é costume designar por materiais pré-fabricados 

todos os materiais preparados em indústrias, ou seja, pré-moldados, chegando ao local da obra 

prontos para serem aplicados. 

 

 

1.3 O CONCRETO APARENTE 

 

Segundo Silva (1995), o concreto aparente é o concreto obtido pela mistura de 

cimento, agregados, água e às vezes aditivos, não recebendo as superfícies resultantes nenhum 

revestimento com pasta ou argamassa. A aparência deverá ser pré-determinada através da 

execução de um modelo em escala natural. 

O tratamento da superfície do concreto, desde que não altere a forma impressa pelas 

fôrmas, não elimina a característica do mesmo como material de acabamento. O concreto 

aparente pode ter o agregado coberto ou exposto. O concreto aparente com agregado coberto é 

aquele obtido após a retirada das fôrmas, sem nenhum tratamento posterior, como talhadeira, 

jato de areia ou equipamento elétrico. Já o concreto aparente com agregado exposto sofre um 

tratamento após a retirada das fôrmas. 
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Em geral, quando se pensa na qualidade do concreto, há uma preocupação apenas com 

relação à sua resistência, esquecendo-se de outro importante fator fundamental que é a sua 

durabilidade. Entretanto, quando o concreto vai ser usado como material de acabamento, a 

aparência deve ser incluída como uma de suas qualidades essenciais, além da resistência e da 

durabilidade. A qualidade varia com o tempo e o ideal é que a aparência se mantenha 

constante, mas devido à ação da atmosfera (meio onde ela está inserida), que contém poeira, 

fuligem e gases poluentes, isto nem sempre é possível. A aparência é recuperada à medida que 

sofre manutenção. 

Silva (1995) diz que uma camada de concreto aparente é, atualmente, o meio mais 

econômico de revestir as estruturas de concreto armado com um material resistente e durável. 

Essa economia reside em dois fatores: o baixo custo inicial e o reduzido custo de manutenção 

ao longo da vida útil da estrutura. Para que isto ocorra cita ser necessário que:  

 o projeto da estrutura em concreto aparente seja adequado, em função do meio 

de exposição (saliências, inclinações, escoamento de água, etc.); 

 a composição do concreto seja adequada, para que durante a vida útil o 

material resista: à solicitação do meio ambiente (umidade, poluição, choque 

térmico, ciclagens, etc.), proteja as armaduras contra a corrosão eletroquímica 

(manutenção do estado de passivação do aço), e sofra tensões inferiores à 

capacidade de resistir a deformações menores que evite a ocorrência de fissuras 

excessivas; 

 a execução do concreto seja realizada de modo a excluir a ocorrência de 

defeitos que afetam a resistência e durabilidade especificada. 

Além de satisfazer a essas três condições, o concreto aparente deve também ser dosado 

e executado para satisfazer aos requisitos estéticos pré-fixados. É comum as superfícies de 

concreto aparente se degradarem imediatamente ou poucos anos após o término da obra. Isto é 

mais comum em atmosfera urbana, conforme Figura 1.2(a). O resultado das interações 

ambientais com a micro-estrutura do concreto é a mudança de suas propriedades. 

É sabido que com a industrialização a agressividade atmosférica aumentou muito, e as 

superfícies de concreto aparente começaram a se degradar rapidamente, além de alterar a sua 

coloração. A cada dia a atmosfera se torna mais ácida. O meio ambiente impõe um regime de 

mudança nos materiais e nas construções. Interações destrutivas causadas pelo ser humano 

também modificam a aparência das construções, conforme Figura 1.2(b). 
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Figura 1.2: a)Alteração de cor e degradação de estrutura de concreto (Cobertura da 

Rodoviária de Belo Horizonte-MG, 2003). 

b)Pichação e afixação de cartazes em obra pública (Viaduto em Belo Horizonte-

MG, 2003). 

 

Os ambientes agressivos exigem providências para garantir uma durabilidade 

condizente com o investimento e a importância do projeto. Essas providências consistem em 

dar ênfase à permeabilidade, compacidade e cura do concreto, e aos agentes agressivos que 

estão presentes na atmosfera, como o gás carbônico, o oxigênio e a chuva ácida (pH<7), 

(Silva, 1995). 

 

 

1.4 A DURABILIDADE DO CONCRETO 

 

Para Mehta e Monteiro (1994), o termo durabilidade de um material refere-se ao seu 

tempo de vida útil sob condições ambientais dadas. Para o Comitê ACI 201, durabilidade do 

concreto de cimento Portland é definida como a sua capacidade de resistir à ação das 

intempéries, ataques químicos, abrasão ou qualquer outro processo de deterioração, isto é, o 

concreto durável conservará a sua forma original, qualidade e capacidade de utilização 

quando exposto ao seu meio ambiente. 

Dependendo das condições climáticas e ambientais, o concreto estará submetido aos 

efeitos de um conjunto de agentes agressivos e diferentes fatores destrutivos. Esses agentes ou 

fatores podem atuar isoladamente ou conjuntamente, e são de natureza mecânica (impacto), 

física (lixiviação), química e biológica, associando-se a cada um deles efeitos característicos 

(Silva, 1995). 

 

 

a) 
b) 
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Uma vez que durabilidade sob um conjunto de condições não significa 

necessariamente durabilidade sob outro conjunto, costuma-se incluir uma referência geral ao 

ambiente ao definir-se durabilidade. Nenhum material é inerentemente durável. Como um 

resultado de interações ambientais, a micro-estrutura e, conseqüentemente, as propriedades 

dos materiais mudam com o passar do tempo. Hoje em dia é usualmente aceito que, ao 

projetarem-se estruturas, as características de durabilidade dos materiais em questão devam 

ser avaliadas com o mesmo cuidado que outros aspectos, tais como propriedades mecânicas e 

custo inicial. Em primeiro lugar, há uma melhor avaliação das implicações sócio-econômicas 

da durabilidade. De modo crescente, os custos de reparos e substituições em estruturas devido 

às falhas nos materiais têm se tornado substancial do orçamento total das construções. Por 

exemplo, em países industrialmente desenvolvidos estima-se que acima de 40% do total dos 

recursos da indústria de construção sejam aplicados no reparo e manutenção de estruturas já 

existentes, e menos de 60% em novas instalações. O crescimento no custo de reposição de 

estruturas e a ênfase crescente no custo do ciclo de vida ao invés do custo inicial estão 

forçando os engenheiros a tomarem consciência dos aspectos de durabilidade. Além disso, há 

a compreensão que existe uma estreita relação entre a durabilidade, materiais e ecologia. A 

conservação de recursos materiais através da produção de materiais mais duráveis é, além de 

tudo, um passo ecológico. Também, os usos do concreto estão sendo estendidos a ambientes 

cada vez mais hostis, tais como plataformas marítimas no Mar do Norte, recipientes para a 

manipulação de gases liquefeitos a temperaturas criogênicas e câmaras de reação à alta 

pressão na indústria nuclear (Mehta e Monteiro, 1994). 

Exemplos de uso de concreto pré-fabricado em ambientes agressivos são vistos na 

Figura 1.3(a) e 1.3(b): 

Figura 1.3: a)Módulo flutuante-Mapele (Belov Engenharia Ltda). 

b) Cais flutuante-Forte São Marcelo (Belov Engenharia Ltda). 

a) 

b) 
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Segundo Mehta e Monteiro (1994), a pasta é alcalina. Conseqüentemente, a exposição 

a águas ácidas é prejudicial ao material. Nestas condições, a impermeabilidade do material, e 

a estanqueidade da estrutura, tornam-se os principais fatores determinantes da durabilidade. A 

impermeabilidade da pasta é uma característica altamente apreciada porque se assume que 

uma pasta impermeável resultaria num concreto impermeável (o agregado no concreto é 

assumido, geralmente, como impermeável). A permeabilidade é definida como facilidade com 

que um fluido pode escoar através de um sólido. No concreto, o papel da água deve ser visto 

sob uma perspectiva apropriada, porque, como um ingrediente necessário para as reações de 

hidratação do cimento e como um agente que dá plasticidade aos componentes das misturas 

do concreto, a água está presente desde o começo. Gradualmente, dependendo das condições 

ambientais e da espessura do concreto, quase toda a água evaporável no concreto (toda a água 

capilar e uma parte da água adsorvida) será perdida, deixando os poros vazios ou não 

saturados. O tamanho e a continuidade dos poros na estrutura do sólido determinam a sua 

permeabilidade. Resistência e permeabilidade da pasta estão intimamente relacionadas à 

porosidade capilar e à relação sólido/espaço. 

Segundo Costa (1999), a pasta de cimento é um material muito higroscópico, tendo 

uma forte tendência a absorver a umidade do ar. Esta característica se deve ao caráter 

hidrofílico do cimento, combinado com a presença de poros submicroscópicos. O teor real de 

água na pasta depende da umidade ambiente. No caso dos poros capilares, a água é totalmente 

perdida quando a umidade relativa do ar atinge valores inferiores a 45%, devido a seu 

tamanho relativamente grande. Porém, a água é adsorvida nos poros de gel mesmo com 

umidades relativas do ar bem reduzidas. 

A relação exponencial entre permeabilidade e porosidade pode ser entendida a partir 

da influência que vários tipos de poros exercem sobre a permeabilidade. Com o 

prosseguimento da hidratação, o espaço vazio entre as partículas de cimento originalmente 

distintas começa a ser preenchido gradativamente pelos produtos de hidratação. A relação 

Água/Cimento (A/C) (i.e., espaço capilar original entre partículas de cimento) e o grau de 

hidratação determinam a porosidade capilar total, a qual diminui com o decréscimo da relação 

A/C ou aumento do grau de hidratação. Estudos de porosimetria por intrusão de mercúrio em 

pastas de cimento hidratado, com diferentes relações A/C e em várias idades, mostram que a 

diminuição na porosidade capilar total estava associada à redução de poros grandes na pasta. 

Permeabilidade é entendida como sendo a propriedade que governa a velocidade do 

fluxo de um fluido para dentro de um material sólido, Silva (1995). Para um fluxo em regime 



     

 

 29 

permanente, o coeficiente de permeabilidade K é determinado pela lei de Darcy, conforme 

Equação (1.1): 

 

 

onde: 

 = viscosidade do fluido;                                          A = área superficial do sólido; 

H = gradiente de pressão;                                         L = espessura do sólido. 

 

Os coeficientes de permeabilidade do concreto para gases e vapor de água são menores 

que para a água. Normalmente, a medida desse coeficiente para concreto é feita com água. A 

permeabilidade do concreto depende do tamanho, distribuição e continuidade dos poros da 

pasta, da permeabilidade dos agregados, da zona de transição pasta/agregado, do lançamento, 

adensamento e cura. Os tipos de poros que podem existir no concreto são os poros na pasta 

(de gel e capilar) e os poros de ar. Poros capilares e poros de ar são os que mais influenciam 

na durabilidade do concreto. A permeabilidade é mais afetada pelo número e dimensão dos 

poros grandes que pelos poros pequenos. 

Segundo Silva (1995), teoricamente, a inclusão de agregados de baixa permeabilidade 

numa pasta de cimento tenderia a diminuir a permeabilidade do sistema, principalmente pasta 

de alta relação A/C em baixa idade, quando a porosidade capilar é alta porque as partículas de 

agregados deveriam interceptar os canais de fluxo dentro da matriz da pasta. Comparada à 

pasta de cimento pura, argamassa ou concreto com a mesma relação A/C e mesmo grau de 

maturidade, deveriam dar, portanto, um coeficiente de permeabilidade mais baixo. Resultados 

de ensaios indicam que, na prática, isto nem sempre acontece. O coeficiente de 

permeabilidade depende, além da relação A/C, da dimensão máxima característica do 

agregado. A explicação para a diferença entre a suposição teórica e a prática está nas micro-

fissuras que estão presentes na zona de transição entre o agregado e a pasta de cimento. A 

zona de transição é uma película delgada com 10 m a 50 m (=1 a 5 x 10
5
Å) de espessura, ao 

redor do agregado graúdo e, geralmente, apresentando propriedades inferiores às dos 

agregados e pasta. A zona de transição é, aproximadamente, 50% mais porosa que a pasta de 

cimento. 

 

.
dq

dt
= K

H . A

. L

dq

dt
,onde = velocidade do fluxo do fluido (1.1).

dq
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H . A

. L

dq
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Segundo Sato (1998), até a década passada, considerava-se que o desenvolvimento do 

espaço poroso de pastas moldadas com agregados era semelhante ao de pastas sem agregados. 

Assim, os estudos de porosidade do concreto eram realizados com amostras de pastas de 

mesmo traço do concreto de interesse, o que facilitava muito as pesquisas devido à menor 

quantidade de material utilizado e também às menores dimensões dos corpos-de-prova 

necessários para os estudos. Atualmente, sabe-se que a porosidade ao redor dos agregados é 

maior que nas regiões mais distantes destes elementos, fazendo com que a porosidade da pasta 

sem agregado seja diferente daquela com agregado. 

A influência da porosidade e dos mecanismos de transporte de água, gases e 

substâncias nocivas sobre a durabilidade podem ser visualizados por meio do gráfico 

representado na Figura 1.4: 

Figura 1.4: Inter-relacionamento entre conceitos de durabilidade e desempenho. (C.E.B. – 

Boletim nº 186 (1989), apud Silva, 1995). 

 

Para Mehta e Monteiro (1994), uma vez que água, oxigênio e íons cloreto 

desempenham papéis importantes na corrosão da armadura e fissuração do concreto, é óbvio 

que a permeabilidade do concreto é a chave para controlar os vários processos envolvidos no 
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fenômeno. Em sólidos porosos, sabe-se que movimentos internos e mudanças da estrutura da 

água causam mudanças de volume que produzem rupturas de muitos tipos. Por exemplo, o 

congelamento da água, a formação de estruturas ordenadas de água dentro de poros finos, o 

desenvolvimento da pressão osmótica devido a diferenças na concentração iônica, e a pressão 

hidrostática resultante de pressões de vapor diferenciais podem levar a altas tensões internas 

em um sólido úmido. 

 

 

 

1.4.1 CAUSAS DA DETERIORAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO 

 

Para o processo de degradação do concreto iniciar ou desenvolver-se, tem que existir 

uma interação entre o meio e o concreto. Essa interação depende da permeabilidade, tipo e 

forma geométrica da construção de concreto, além é claro, do tipo e agressividade do meio. 

Portanto, deve ser bem conhecido o meio que circunda a edificação (distante em metros), bem 

como o micro-clima (distante em mm ou cm). Em alguns casos, efeitos locais, isto é, micro-

climas, podem ser decisivos para a durabilidade de um elemento estrutural (Silva, 1995). 

A maior parte do conhecimento sobre os processos físico-químicos responsáveis pela 

deterioração do concreto vem de estudos de casos de estruturas no campo, porque é difícil 

simular em laboratório a combinação das condições de longa duração. Na prática, entretanto, 

a deterioração do concreto raramente é devida a uma causa única. Geralmente, em estágios 

avançados da degradação do material, mais de um fenômeno deletério está em ação. Em geral, 

as causas físicas e químicas da deterioração estão tão proximamente entrelaçadas e 

reforçando-se mutuamente que até mesmo a separação entre causa e efeito freqüentemente se 

torna impossível. Portanto, uma classificação dos processos de deterioração do concreto em 

categorias nitidamente separadas deve ser tratada com algum cuidado. Uma vez que o 

propósito de tais classificações é explicar, sistemática e individualmente, os fenômenos 

envolvidos, há uma tendência a negligenciar as interações quando vários fenômenos estão 

presentes simultaneamente (Mehta e Monteiro, 1994). 

Segundo Souza e Ripper (1998), “ao se analisar uma estrutura de concreto 'doente' é 

absolutamente necessário entender-se o porquê do surgimento e do desenvolvimento da 

doença, buscando esclarecer as causas, antes da prescrição e conseqüente aplicação do 

remédio necessário. O conhecimento das origens da deterioração é indispensável, não 
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apenas para que se possa proceder aos reparos exigidos, mas também para se garantir que, 

após reparada, a estrutura não volte a se deteriorar.” 

O estudo das causas responsáveis pela implantação dos diversos processos de 

deterioração das estruturas de concreto é complexo, sendo matéria em constante evolução. 

Mesmo o agrupamento destas causas por similaridade, por exemplo, poderá ser extremamente 

discutível. De qualquer forma, mais recentemente surgiram duas classificações que, por 

interagirem entre si, são aqui apresentadas segundo uma única abordagem, conforma 

apresentado na Figura 1.5: 

 

 

 

Figura 1.5: Classificação das causas dos processos de deterioração das estruturas de concreto 

(Souza e Ripper, 1998). 

 

 

 

As causas extrínsecas de deterioração das estruturas são as que independem do corpo 

estrutural em si, assim como da composição interna do concreto, ou de falhas inerentes ao 

processo de execução, podendo, de outra forma, serem vistas como os fatores que atacam a 

estrutura “de fora para dentro”, durante as fases de concepção ou ao longo da vida útil desta, 

como se poderá entender através da observação da Figura 1.6. 

Neste trabalho, levando-se em consideração as causas extrínsecas, somente as ações 

físicas, químicas e biológicas serão consideradas e avaliadas. 
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Figura 1.6: Causas extrínsecas aos processos de deterioração das estruturas de concreto (apud 

Souza e Ripper, 1998). 

 

 

1.4.1.1 AÇÕES FÍSICAS 

 

As principais ações físicas a serem consideradas como agentes agressores às estruturas 

de concreto, segundo Souza e Ripper (1998), são: 

 as variações de temperatura, não só as ambientais, ou seja, as que solicitam 

igualmente várias peças de uma estrutura, mas também e principalmente, as 

que geram gradientes térmicos, ao solicitarem peças que são protegidas apenas 
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convenientemente dimensionada e detalhada, é certa a instalação de um quadro 

fissuratório; 

 os movimentos que ocorrem na interface entre materiais com diferentes 

coeficientes de dilatação térmica, mas submetidos à mesma variação de 

temperatura, com a conseqüente geração de diferentes deformações, como é o 

caso do assentamento de paredes de alvenaria em peças de concreto; 

 a insolação, ou incidência direta do sol, ação que se manifesta de forma 

semelhante à descrita no primeiro item, para o caso de gradiente térmico, 

agravado pelas questões relacionadas com as radiações solares, que atuam 

sobre a camada epidérmica do concreto, alterando a textura e a cor da mesma; 

 a ação da água, nas suas diversas formas desde a umidade (geradora das mais 

diferentes patologias), a chuva e o gelo. 

 

 

1.4.1.2 AÇÕES QUÍMICAS 

 

Segundo Souza e Ripper as solicitações químicas às quais uma estrutura está sujeita 

durante a sua vida útil são, normalmente, as causas mais comuns de deteriorações em 

construções industriais, embora também possam ter um papel importante na deterioração de 

outros tipos de estruturas, como pontes e viadutos, estádios, galerias subterrâneas e 

construções residenciais. 

As ações químicas quando consideradas como causas extrínsecas, há que entendê-las 

como agindo durante a vida útil da estrutura, ainda que, na grande maioria dos casos, atuem 

ativando outros mecanismos de degradação. Por outro lado, deve-se considerar que, como os 

mecanismos de transporte dos agentes agressores químicos geralmente se servem da estrutura 

porosa do concreto, se este tiver sido objeto de cuidados específicos, como os descritos a 

seguir, o nível de deterioração das construções às agressões químicas será substancialmente 

inferior:  

 concretos com excelente capacidade (o que depende da composição 

granulométrica dos agregados, da água da mistura e da quantidade e tipo de 

cimento); 



     

 

 35 

 cobrimento das armaduras de boa qualidade e suficientemente espesso, não 

sendo excessivo (um cobrimento excessivo pode levar à fissuração, quando a 

estrutura entra em serviço); 

 em pisos e coberturas expostos à ação do tempo, deve-se garantir a sua perfeita 

impermeabilização. 

 

Gases agressivos: 

A poluição atmosférica nos grandes centros urbanos ocasiona o apodrecimento e a 

descoloração do concreto. As substâncias poluidoras transportadas pelo ar são, em sua grande 

maioria, proveniente de gases e fuligens liberados pelos escapamentos dos veículos 

automotores, e dos gases ácidos provenientes das chaminés  de algumas indústrias. O dióxido 

de enxofre, SO2, e o trióxido de enxofre, SO3, em forma de fuligem, são provenientes da 

queima de óleos combustíveis, gases residuais e hidrocarbonetos. Quando chove, a água 

precipitada forma, junto com a fuligem existente no ar, a chamada chuva ácida (H2SO3 e 

H2SO4), fortemente agressiva para o concreto e que, após um certo tempo, ataca também o 

aço (Souza e Ripper, 1998). 

Segundo Silva (1995), o gás carbônico, CO2, da atmosfera, apresenta uma tendência 

notável para se combinar com as bases do cimento hidratado, resultando compostos com pH 

mais reduzido. A ação do CO2 sobre os constituintes do cimento hidratado é muito complexa, 

pois não se limita ao hidróxido de cálcio, mas ataca e decompõe todos os produtos da 

hidratação do cimento. O concreto é um material poroso e o CO2 do ar pode penetrar para seu 

interior, via poro. A mais simples reação, e também a mais importante, é a clássica 

combinação com o hidróxido de cálcio liberado pela hidratação dos componentes do cimento, 

conforme Equação (1.2): 

 

Ca(OH)2  + CO2                CaCO3 + H2O                                                                      (1.2) 

 

O concreto possui pH da ordem de 12,5 devido, principalmente, ao Ca(OH)2. O 

desaparecimento do hidróxido de cálcio do interior dos poros da pasta de cimento hidratado e 

sua transformação em carbonato de cálcio fazem baixar o pH da solução de equilíbrio de 12,5 

para 9,4, que é o pH a que precipita este composto. 

Mas os silicatos de cálcio hidratados também podem decompor-se pela ação do gás 

carbônico. Se a reação for realizada totalmente se obterá, no limite, precipitados de sílica-gel 

e de carbonato de cálcio, conforme Equação (1.3): 
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3CaO . 2 SiO2 . 3H2O + 3CO2                CaCO3 + 2SiO2 + 3H2O                                (1.3) 

 

Do mesmo modo, para os aluminatos de cálcio hidratados, se a reação fosse levada até 

o fim, também se obteriam precipitados de alumina-gel e de carbonato de cálcio, conforme 

Equação (1.4): 

 

4CaO . Al2O3 . 13H2O + 4CO2                 4CaCO3 + 2Al (OH)3 + 10H2O                   (1.4) 

 

O CO2 penetra da superfície para o interior. Logo a carbonatação começa da superfície 

do concreto e penetra lentamente para o seu interior. Estudos de pesquisadores alemães têm 

mostrado que a perda de alcalinidade prossegue com uma velocidade 1mm a 3mm por ano. A 

velocidade do processo de carbonatação é função da difusão de CO2 no concreto, umidade 

relativa (U.R.), tempo, relação A/C, tipo de cimento, permeabilidade do concreto e cura. 

Logo, a ação do anidrido carbônico depende da temperatura, da umidade relativa do meio e do 

teor de água do concreto. O grau de carbonatação máximo se produz a uma umidade relativa 

de 60%, enquanto num ambiente seco ou saturado, temos uma carbonatação de apenas 20% 

desse máximo. 

As conseqüências da carbonatação são a diminuição da estabilidade química da capa 

protetora ou película passivadora do aço provocando ou propiciando condições para corrosão 

do aço e retração por carbonatação a qual conduz a tensões de tração adicionais na camada de 

superfície, aumentando sua tendência a fissuras. A carbonatação gera alteração na estrutura da 

pasta de concreto. 

 

Águas puras: 

Segundo Mehta e Monteiro (1994), a água é o agente primário tanto da criação quanto 

da destruição de muitos materiais na natureza e é, primeiramente, o fator central para a 

maioria dos problemas de durabilidade do concreto. Em sólidos porosos, sabe-se que a água é 

a causa de muitos tipos de processos físicos de degradação. Como veículo para o transporte de 

íons agressivos, a água também pode ser fonte de processos químicos de degradação. Em 

segundo lugar os fenômenos físico-químicos associados com os movimentos da água em 

sólidos porosos são controlados pela permeabilidade do sólido. Por exemplo, a taxa de 

deterioração química dependerá se o ataque químico é restrito à superfície do concreto ou se 

também atua no interior do material. Em terceiro lugar, a taxa de deterioração é afetada pelo 
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tipo de concentração de íons na água e pela composição química do sólido. Ao contrário de 

minerais e rochas naturais, o concreto é um material alcalino (porque compostos alcalinos de 

cálcio constituem os produtos de hidratação da pasta de cimento Portland). Portanto, águas 

ácidas tendem a ser particularmente prejudiciais ao concreto. 

Sob a forma de água do mar, lençóis subterrâneos, rios, lagos, chuva, neve e vapor, a 

água é sem dúvida o fluido mais abundante na natureza. Sendo pequenas, as moléculas de 

água são capazes de penetrar em cavidades ou poros extremamente finos. Como solvente a 

água é notável por sua habilidade de dissolver mais substâncias do que qualquer outro líquido 

conhecido. Esta propriedade responde pela presença de muitos íons e gases em algumas 

águas, as quais por sua vez tornam-se capazes de causar decomposição química de materiais 

sólidos. Pode-se notar, também, que a água tem a maior temperatura de evaporação entre os 

líquidos comuns, portanto, sob temperaturas usuais, ela tem uma tendência a permanecer no 

material no estado líquido, ao invés de evaporar e deixar o material seco. 

Segundo Souza e Ripper (1998) as águas quimicamente puras, tais como a água da 

chuva (exceto a chuva ácida) e a água de poços em regiões silicosas, não contêm sais 

dissolvidos e, por isto, tendem a agredir o concreto, tornando-o mais poroso e diminuindo, 

conseqüentemente, a sua resistência. 

A agressividade das águas puras é função direta da sua velocidade, da quantidade de 

água que atua sobre o concreto e do seu tempo de permanência (águas empoçadas). A 

evidência mais comum desta ação é a dissolução do hidróxido de cálcio, seguida de 

precipitação de géis, como a conseqüente formação de estalactites e estalagmites. 

Para Metha e Monteiro (1994), “qualquer meio com pH menor que 12,5 pode ser 

qualificado como agressivo”. A explicação se dá porque a redução da alcalinidade do fluido 

dos poros levaria, no final, a uma desestabilização dos produtos cimentícios de hidratação. 

 

Águas agressivas: 

Todas as águas são, em maior ou menor grau, agressivas ao concreto. Segundo Souza 

e Ripper (1998), a agressividade aumenta quando: 

 a água está em movimento; 

 há variação freqüente do nível da água; 

 a temperatura da água é superior a 45ºC; 

 a água está poluída com produtos químicos ou por esgotos residências; 

 as peças de concreto são delgadas. 
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Reações com ácidos e sais: 

São as ocasionadas pelo contato da estrutura de concreto com a água do mar ou com as 

águas contaminadas por dejetos industriais. Neste caso da água do mar, os movimentos e os 

choques das ondas, bem como os ciclos alternados de molhagem e secagem, por causa do 

fenômeno das marés, tendem a provocar danos consideráveis às estruturas de concreto, por 

conter cloretos e sulfatos de sódio e magnésio, altamente agressivos. 

As águas oriundas de dejetos industriais, ou por eles contaminadas, mesmo quando se 

trata de cursos d’água de maior porte, podem provocar severos danos às estruturas de 

concreto, principalmente quando contiverem ácidos em suas composições. 

Em soluções concentradas, os cloretos de amônio, de magnésio e de cálcio agridem 

fortemente o concreto e as armaduras, e o ácido sulfúrico destrói o cimento, mesmo quando 

em concentrações fracas. A agressividade desses cloretos explica o porque do alto grau de 

deterioração da base de alguns pilares de viaduto nos centros urbanos, resultante da atuação 

da urina (Souza e Ripper, 1998). 

 

Reações com sulfatos: 

Os sulfatos são elementos extremamente agressivos, e a ação de águas sulfatadas pode 

ser responsável, ao fim de algum tempo, pela total degradação do concreto. Os principais 

sulfatos, tais como os de magnésio, cálcio, potássio, sódio e o de amônio, são encontrados na 

água do mar, em águas subterrâneas e, em alguns casos, em águas poluídas com dejetos 

industriais. Ao serem transportados para o interior do concreto, dão origem à formação de um 

sal e à conseqüente desagregação do concreto (Souza e Ripper, 1998). 

 

Corrosão do concreto: 

A corrosão do concreto poderá ser vista como a destruição de um material por meio de 

reações químicas ou eletroquímicas não propositadas que começam na superfície deste sólido. 

Sendo genérica, esta definição será válida para qualquer tipo de material. Em oposição ao 

processo de corrosão do aço das armaduras, que é predominantemente eletroquímico, a do 

concreto é puramente química e ocorre por causa da reação da pasta de cimento com 

determinados elementos químicos, causados em alguns casos a dissolução do ligante ou a 

formação de compostos expansivos, que são fatores do concreto. 

O processo de corrosão do concreto depende tanto das propriedades do meio onde ele 

se encontra, incluindo a concentração de ácidos, sais e bases, como das propriedades do 

próprio concreto. 
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O concreto, quando de boa qualidade, é um material bastante resistente à corrosão, 

embora também possa vir a sofrer danos quando em presença de alguns tipos de agentes 

agressores. Já o concreto de má qualidade, ou seja, o concreto permeável, muito poroso, 

segregado ou fabricado com materiais de má qualidade ou impuros, é facilmente atacável por 

uma série de agentes. 

Souza e Ripper (1998) classificam a corrosão do concreto segundo três tipos, 

dependendo de ações químicas que lhe dão origem. São elas: 

 Corrosão por lixiviação: consiste na dissolução e arraste do hidróxido de 

cálcio existente na massa de cimento Portland endurecido (liberado na 

hidratação) devido ao ataque de águas puras ou com poucas impurezas, e ainda 

de águas pantanosas, subterrâneas, profundas ou ácidas, que serão responsáveis 

pela corrosão, sempre que puderem circular e renovar-se, diminuindo o pH do 

concreto.Quando mais poroso o concreto, maior a intensidade da corrosão. A 

dissolução, o transporte e a deposição do hidróxido de cálcio Ca(OH)2 (com 

formação de estalactites e de estalagmites) dão lugar à decomposição de outros 

hidratos, com o conseqüente aumento da porosidade do concreto que, com o 

tempo, se desintegra. Este fenômeno que ocorre no concreto é similar à 

osteoporose do esqueleto humano, e pode levar, em um espaço de tempo 

relativamente curto, o elemento estrutural atacado à ruína. É o processo de 

corrosão que ocorre com mais freqüência. 

 Corrosão química por reação iônica: ocorre em virtude da reação de 

substâncias químicas existentes no meio agressivo, com componentes do 

cimento endurecido. Esta reação leva à formação de compostos solúveis, que 

são carreados pela água em movimento ou que permanecem onde foram 

formados, mas, neste último caso, sem poder aglomerante. Os principais íons 

que reagem com os compostos do cimento são o magnésio, o amônio, o cloro e 

o nitrato. 

 Corrosão por expansão: ocorrem reações dos sulfatos com componentes do 

cimento, resultado em um aumento do volume do concreto que provoca sua 

expansão e desagregação. Os sulfatos encontram-se presentes em águas que 

contêm resíduos industriais, nas águas subterrâneas em geral e na água do mar, 

sendo que os sulfatos mais perigosos para o concreto são o amoníaco 

(NH4)2SO2, o cálcico CaSO4, o de magnésio MgSO4 e o de sódio NaSO4. 
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Qualquer processo de corrosão deve ser imediatamente interrompido ainda no seu 

início, pois sua continuidade, além de enfraquecer a estrutura, dará origem à fissuração, à 

corrosão das armaduras e à desagregação do concreto e, em estágio mais evoluído, torna 

economicamente impraticável a recuperação da estrutura (Souza e Ripper, 1998). 

 

 

1.4.1.3 AÇÕES BIOLÓGICAS 

 

Segundo Souza e Ripper (1998), os processos biológicos podem resultar do ataque 

químico de ácidos (produção de anidrido carbônico) gerados pelo crescimento de raízes de 

plantas ou de algas que se instalem em fissuras ou grandes poros do concreto, ou por ação de 

fungos, ou pela ação de sulfetos (S
=
) presentes nos esgotos. Neste último caso, o mais comum 

e importante em termos de ataque biológico, os sulfetos inicialmente em forma de gás 

sulfídrico (H2S) dissolvidos na água, ao entrarem em contato com o cálcio do cimento 

Portland, e na presença de bactérias aeróbicas, formam o sulfureto de cálcio, que descalcifica 

o concreto, amolecendo a pasta de cimento. 

As atividades microbióticas que são importantes na deterioração dos materiais de 

construção são mostradas na Tabela 1.2. Tais atividades estão localizadas e concentradas 

internamente aos biofilmes. 

 

Tabela 1.2: Atividades microbiais envolvidas na deterioração dos materiais de construção (Gaylarde e 

Morthon, 1997, apud Costa, 1999). 

 

Atividade Microbial Danos Causados Materiais Afetados 

Crescimento Superficial 
Descoloração e Retenção                           

de Água 

Concreto, telhas de cerâmica,pedra, tijolos, 

madeira, plástico pintura, telhas de cobertura, 

reboco 

Produção de Ácido Corrosão, Erosão Concreto, pedra, metal 

Enzimas Hidrolíticas Aumenta Fragilidade, Erosão. Madeira, pintura 

Produção de H2S Corrosão Metal 

Crescimento de Filamentos 

de Fungos 

Danos Físicos à Superfície, Aumento 

na Permeabilidade 

Concreto, madeira, reboco, superfícies 

pintadas, plásticos 

Crescimento/Atividade não 

Homogênea 

Corrosão devido à Concentração            

de Células 
Metal 

Atividade Metabólica Empolamento, Esfarelamento Superfícies pintadas, plástico 
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Segundo Morthon e Gaylarde (1997), apud Costa (1999), a degradação dos materiais 

de construção é acelerada por uma camada superficial de microorganismos, chamada de 

biofilme. Tal camada contém microorganismos ativos e inativos e produtos do seu 

metabolismo, tais como ácidos e polímeros produzidos pelas células microbiais. Estes 

polímeros, conhecidos como EPS (exopolymeric substances), agem como colas, adornos de 

poeira e outros materiais particulares. A atividade de microorganismos nos biofilmes pode 

levar a uma rápida deterioração dos materiais. 

Os biofilmes em questão são formados em qualquer lugar onde microorganismos e 

umidade está presente. Todos os microorganismos são capazes de atacar as superfícies 

embora o grau e velocidade deste processo e do subseqüente crescimento microbial dependam 

do tipo de organismo, da natureza da superfície e das condições do meio ambiente. Em 

ambientes tropicais úmidos, ou em outras áreas de alta umidade como os banheiros, a 

formação de biofilmes pode ser extremamente rápida. 

Os danos provocados pela ação destes microorganismos poderão eventualmente 

promover a remoção da camada de pintura e esfarelamento da estrutura de concreto. No caso 

das bactérias, muitas têm ação fermentadora sob determinadas condições e produzem ácidos 

agressivos, já outras são os principais organismos envolvidos na corrosão anaeróbica (sem 

oxigênio) do metal. 

Segundo Costa (1999), as algas, são organismos fotossintéticos que se desenvolvem na 

presença da luz. Elas têm um importante papel na desfiguração das construções. Costumam 

prevalecer em áreas com elevada umidade, mas podem ser inibidas por uma exposição 

prolongada à luz do sol intensa. As algas exigem poucos nutrientes, sendo capazes de 

produzir material celular estrutural do CO2, minerais inorgânicos e luz e a partir daí, estarão 

prontos para a colonização de superfícies limpas, tais como construções recém-pintadas. 

Pinturas à base de óleo e certos pigmentos são inibidores e a formação de biofilmes 

nestes materiais será consideravelmente retardada, como será em concretos novos onde o pH 

≥ 12,5 é também alto para o desenvolvimento microbiótico. A formação de biofilmes de algas 

e fungos acelera-se, após a ação percoladora da chuva, contendo CO2 dissolvido. 

Segundo Costa (1999), as bactérias blue-green (também classificadas sob as normas 

do Código Bacteriológico) geralmente revelam uma distribuição similar à das algas, mas são 

mais resistentes à seca e a temperaturas extremas. Danin & Caneva (1990), lembrado por 

Gaylarde e Morthon, trabalhando no ambiente seco de Jerusalém, sugeriram que as bactérias 

blue-green (cyanobacteria) induzem à degradação de pedras e rochas nos seguintes passos: 
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1. Ataque de células cyanobacteria em pequenas fissuras; 

2. crescimento dentro das fissuras; 

3. crescimento e expansão de água da massa celular, assim exercendo pressão 

dentro da estrutura; 

4. precipitação de carbonatos e oxalatos ao redor das células; 

5. abertura das fissuras devido a essas pressões internas; 

6. entrada de poeira, grãos de pólen, etc.; 

7. morte parcial das células cyanobacteriais e estabelecimento de bactérias, 

fungos e pequenos animais tais como araquinídeos ou ácaros dentro das 

fissuras; 

8. aumento da pressão interna na camada superficial da estrutura levando 

eventualmente a seu destacamento. 

 

Algas e bactérias “blue-green” caracterizam-se por serem os maiores deterioradores 

de superfícies expostas em construções. Seus efeitos negativos são estéticos, além da retenção 

de água, predispondo a superfície à colonização de mais organismos danosos, tais como os 

fungos, musgos e plantas. 

Segundo Souza e Ripper (1998), as ações biológicas, embora possam desempenhar 

papel particularmente importante como agentes de deterioração em pontes e em construções 

rurais, também atuam de maneira grave em edifícios localizados nos grandes centros urbanos. 

Alguns desses agentes causadores da deterioração e da desagregação do concreto são o 

crescimento de vegetação nas estruturas, cujas raízes penetram principalmente através de 

pequenas falhas de concretagem, ou pelas fissuras e juntas de dilatação, e o desenvolvimento 

de organismos (como conchas, por exemplo) e microorganismos em certas partes da estrutura. 

Outros agentes biológicos como conchas cupins e formigas também podem ser 

particularmente danosos às estruturas de concreto, alterando seu comportamento dinâmico ou 

diminuindo a capacidade de resistência da estrutura. 
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1.5 A INFLUÊNCIA DO MEIO AMBIENTE NA APARÊNCIA DO CONCRETO 

 

Segundo Silva (1995), a aparência (estética) da estrutura é muito afetada pelo meio 

ambiente, o qual pode alterar a cor do concreto, devido à poeira, sujeira e fuligem, as quais se 

depositam na superfície do concreto, principalmente nas verticais. 

A água acumulará, especialmente, na interseção entre superfícies horizontais e 

verticais aparentes, assim como a poeira e a sujeira. Assim a água é mantida e o concreto 

permanece úmido. Locais úmidos aumentam a tendência de crescimento de vegetação, 

bactérias, fungos, etc., sobre as superfícies do concreto, conforme verificado na Figura 1.7(a) 

e 1.7(b): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: a)Crescimento de fungos em banco de concreto pré-fabricado (UFOP-MG, 2003). 

b)Crescimento de fungos em mureta/banco de concreto e alvenaria (UFOP-MG, 

2003). 

 

 

Quando da análise da agressividade do meio ao concreto, deve-se sempre procurar 

conhecer os seguintes pontos: 

 

 a umidade relativa (ver Tabela 1.3); 

 o nível de temperatura; 

 a presença de substâncias agressivas em sua atmosfera. 

 

 

a) b) 
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Tabela 1.3: Influência da umidade relativa sobre a durabilidade (Silva,1995). 

 

 

As superfícies de concreto, se mantidas úmidas, proporcionam condições favoráveis 

ao crescimento biológico de microorganismos, tais como fungos, moluscos, algas (verdes ou 

pretas, etc.), os quais possuem um metabolismo ativo, liberando substâncias ácidas em seu 

desenvolvimento. Assim, as superfícies são mantidas permanentemente úmidas, acelerando a 

maioria dos mecanismos de degradação do concreto armado, como por exemplo, a redução da 

alcalinidade do concreto e conseqüentemente o aumento do risco de despassivaçao da 

armadura, além de comprometer a salubridade de ambientes internos, conforme verificado na 

Figura 1.8: 

Figura 1.8: Superfície interna de viga de concreto degradada (UFOP-MG, 2004). 

 

 

Corrosão é uma interação destrutiva de um material, por reação química ou 

eletroquímica com o meio ambiente. O mecanismo de corrosão do aço no concreto é 

Muito baixa (<45%) 1 0 0 0

Baixa (45% a 65%) 3 1 1 0

Média (65% a 85%) 2 3 3 0

Alta (85% a 98%) 1 2 3 1

Saturada (>98%) 0 1 1 3

Legenda: (0) risco não significativo; (1) risco leve; (2)risco médio; (4) risco alto.

Umidade Relativa

Processos

Carbonatação

Corrosão do aço em concreto

Ataque 

Químico

Carbonatado
Contaminado por 

Cl-



     

 

 45 

eletroquímico, tal qual a maioria das reações corrosivas em presença de água ou ambiente 

úmido (U.R. 60%). Essa corrosão conduz à formação de óxidos e hidróxidos de ferro 

(produtos de corrosão, avermelhados, pulverulentos e porosos, denominados de ferrugem), os 

quais mancham a superfície do concreto, além de fissurá-lo ou trincá-lo, conforme verificado 

na Figura 1.9: 

 

Figura 1.9: Despassivação da armadura em viga de concreto (UFOP-MG, 2004). 

 

As algas se desenvolvem em superfícies ácidas ou alcalinas, enquanto os liquens 

requerem um pH de aproximadamente 7,5 para desenvolver-se, mas sua colonização pode ser 

muito rápida. A colonização por algas e liquens e outros tipos de mudança na coloração da 

superfície do concreto depende da sua permeabilidade, conforme verificado na Figura 1.10: 

 

Figura 1.10: Caixa d’água de concreto com contaminação biológica e depósitos minerais 

(UFOP-MG, 2004). 

 

Nos edifícios, muitas superfícies que parecem estar sujas, podem na realidade ter mais 

contaminações biológicas que depósitos minerais, e apresentam variação de concentração de 
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sujeira ao longo da altura. A coloração do concreto, com o passar do tempo, se não houver 

manutenção, mudará integralmente, graças à acumulação de sujeira e do crescimento 

biológico. 

Pode ocorrer que em determinados locais de uma construção, devido à escassez de 

raios solares e/ou má circulação do ar, a superfície do concreto tenha dificuldade em perder 

umidade, e portanto, mantém-se com elevado teor de umidade em certos períodos do ano, 

proporcionando condição ideal para que ocorra a deposição, nos poros superficiais da camada 

de superfície, de minúsculas partículas presentes no ar. Essas minúsculas partículas são 

transportadas e depositadas pelo vento, e aderem melhor em superfícies que se mantenham 

úmidas, por um longo período. O aspecto característico que se cria consiste de partes claras, 

intercaladas com zonas de tom escuro, conforme verificado na Figura 1.11: 

Figura 1.11: Superfície externa de viga de concreto (UFOP-MG, 2004). 

 

A intensidade do manchamento depende diretamente do grau de poluição do ar. Tal 

poluição consiste principalmente de pequenas partículas de fuligem, resultante de uma 

combustão incompleta. Essas partículas, normalmente possuem uma natureza ácida, que num 

primeiro momento se fixam nos poros, mas devido a sua elevada superfície especifica, passam 

a contribuir na retenção de água e de novas partículas, num processo cíclico e progressivo. A 

deposição dessas partículas ácidas é maior nas paredes mais baixas da construção, por causa 

do aumento da poluição devido ao trafego. 

As partículas em suspensão (fuligem) contribuem para a corrosão e retenção de água 

na superfície do concreto, às quais ficam aderidas por impactação. A chuva, nesse caso, ao 

carrear material em suspensão pode ter pH<4. As partículas sedimentáveis (não são materiais 

ácidos) podem atingir teores de até 10g/m
2
 mês. 
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Alguns traços de concreto e textura da superfície são mais sensíveis ao depósito de 

sujeira do que outras. Isto, inclusive, deve ser considerado na fase inicial da escolha de 

materiais e textura de superfícies aparentes, conforme verificado na Figura 1.12: 

 

Figura 1.12: Tampas de concreto pré-fabricado, em ambiente externo (UFOP-MG, 2003). 

 

Entende-se por atmosfera urbana as regiões ao ar livre, dentro de centros 

populacionais maiores. Essas atmosferas de cidade contêm, normalmente impurezas em forma 

de óxidos de enxofre (SO2), CO2, NOx (NO + NO2) e fuligem ácida. 

Os teores de gás sulfídrico (H2S) são originados da ação bacteriológica em rios e 

represas, sendo mais concentrados nas margens, e podendo atingir teores de 0,01ppm a cerca 

de 1,0ppm. Os teores de CO2 variam de 300ppm a 600ppm, e sua presença na atmosfera se 

deve à combustão de vegetação e à poluição do ar nas grandes cidades e centros industriais. 

O SO2 podem ser oxidado e transformar-se em H2SO4,o qual se precipita como chuva 

ácida. O volume de enxofre que sai das chaminés na forma de SO2 (gasoso) é absorvido pelo 

solo, pela vegetação ou pela água. Posteriormente, o SO2 é oxidado pelo oxigênio da 

atmosfera resultando o H2SO4. O H2SO4 é trazido à superfície do concreto pela chuva, sendo 

esta chamada chuva ácida. 

O nitrogênio é proveniente de chaminés e de descargas de automóveis, e sai na forma 

NO ou NO2. Os óxidos de nitrogênio podem ser absorvidos pelo solo ou oxidados para formar 

HNO3. 
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O teor de enxofre liberado é em maior quantidade que o de nitrogênio, além disso o 

H2SO4 libera dois íons hidrogênio, H
+
, enquanto o NHO3 só libera um H

+
. Isto explica porque 

o ácido sulfúrico, H2SO4, é a principal causa da chuva ácida. 

Proporções substanciais desses poluentes, do ar ácido, são transportados pelo vento a 

centenas ou mesmo a milhares de km da origem da emissão. 

A lixiviação dos compostos da cal do cimento ou da camada de sal na superfície das 

partículas de agregados, pode resultar na formação de depósitos salinos na superfície do 

concreto, conhecidos como eflorescências. Isso ocorre, quando a água (ácida) percola através 

de concreto mal adensado, de fissuras, de trincas ou juntas de concretagem mal executadas e 

quando há evaporação da água na superfície do concreto formam-se esses depósitos salinos, 

os quais são constituídos de carbonato de cálcio puro (CaCO3) e/ou sulfato de ácido. 

A chuva ácida, penetra nos poros do concreto e retira o Ca (OH)2 (hidróxido de cálcio) 

do cimento, o qual reage com o H2SO4 presente na chuva resultante na formação de uma 

casca de gesso levemente solúvel em água, na superfície do concreto, pois a água evaporará 

quando da secagem dessa superfície. O gesso puro é branco, mas em presença de poluentes e 

sujeira, a casca formada será preta ou marrom, conforme verificado na Figura 1.13: 

 

Figura 1.13: Depósitos salinos em viga de concreto (UFOP-MG, 2004). 

 

A eflorescência ocorre em maior intensidade quando se tem um período seco e quente, 

precedido de um clima fresco e chuvoso, manchando a superfície do concreto devido à 

formação de grandes “panos brancos” e/ou estalactites, conforme verificado na Figura 1.14: 
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Figura 1.14: Casca de gesso e estalactites em vigas pré-fabricadas (Cobertura da Rodoviária 

de Belo Horizonte-MG, 2003). 

 

 

1.6 OS POLÍMEROS APLICADOS AO CONCRETO 

 

Os polímeros são compostos químicos formados por processo de associação 

molecular, produzidos e controlados por iniciadores, pelos inibidores, (que controlam a 

velocidade do processo, impedindo a polimerização prematura durante o armazenamento do 

produto) e pelos aceleradores (Souza e Ripper, 1998). A polimerização pode ocorrer em 

virtude da ação conjunta de um iniciador e do calor, pela ação de raios-gama emitidos por 

cobalto 60, ou pela ação conjunta de um iniciador e um acelerador, a temperatura ambiente. 

Os monômeros, e claro, os polímeros, são usados na fabricação de concretos 

convencionais, por adição ao cimento e ao próprio concreto, quer durante a mistura, quer 

posteriormente. No caso de trabalhos de recuperação, os monômetros são utilizados na 

composição de ligantes estruturais e de produtos protetores das barras das armaduras. 

Aqueles, normalmente empregados em obras de recuperação ou de reforço de estruturas, são: 

 resinas poliéster-estireno; 

 resinas de ésteres-vinílicas; 

 resinas furânicas; 

 resinas epoxídicas; 

 resinas poliuretânicas; 

 resinas fenólicas; 

 resinas orgânicas. 
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Segundo Souza e Ripper (1998), dessas, as mais utilizadas no Brasil são as resinas 

epoxídicas, derivadas do petróleo, resultantes da combinação da epicloridina e do bisfenol. De 

acordo com as proporções utilizadas de cada um destes componentes, torna-se possível a 

obtenção de resinas com diferentes propriedades, principalmente no que diz respeito a 

densidade e peso molecular. 

 

 

1.6.1 REVESTIMENTOS PROTETORES 

 

Segundo Silva (1995), os revestimentos protetores do concreto podem ser empregados 

com o objetivo de: 

 proteger e aumentar a vida útil do concreto em ambientes cada vez mais 

agressivos, evitando a penetração de água, vapor de água, CO2, O2 e Cl
-
; 

 permitir maior liberdade de criação arquitetônica; 

 reparar, restaurar ou melhorar o desempenho das estruturas de concreto. 

A escolha do revestimento protetor de superfície dever ser feita cuidadosamente, 

observando: 

 sua capacidade de resistir à absorção de água; 

 a profundidade de penetração no substrato; 

 a aptidão em ser refeito em intervalos regulares; 

 sua estabilidade em longo prazo, em meio ácido e alcalino; 

 estabilidade de cor; 

 se não manchará o concreto tratado. 

Há basicamente dois tipos de revestimentos protetores, que não alteram muito o 

aspecto superficial natural do concreto: revestimentos hidrófugos ou repelentes, e 

revestimentos impermeabilizantes. 

Os revestimentos hidrófugos podem ser aplicados sobre superfícies lisas ou porosas, 

conferindo a repelência à água em poros de até 3mm de abertura superficial. A espessura da 

camada desse revestimento é de, aproximadamente, 0,13mm. 

Os revestimentos impermeabilizantes (vernizes e tintas) com formação de película 

requerem substrato liso, com poros de diâmetro inferior a 0,1mm. Daí a necessidade freqüente 

de estucamentos superficiais prévios à aplicação da película. Esses revestimentos não devem 

ser aplicados sobre concreto aparente obtido por forma bruta absorvente, devido às 
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irregularidades dessa que as transmitem ao concreto. A espessura da camada desse 

revestimento está compreendida entre 0,13mm e 1,3mm. 

 

Hidrófugos de superfície: 

Os hidrófugos de superfície são também conhecidos como hidrofugantes ou 

repelentes. Se a tensão na superfície do concreto é menor que a da água, o substrato será 

repelente à mesma. Os hidrofugantes agem mudando a tensão capilar do substrato e não forma 

película superficial. Esse substrato tende a succionar a água, mas quando se usa um hidrófugo, 

ele tende a repeli-la. Os hidrofugantes não alteram o aspecto do substrato, e mantém os poros 

abertos, isto é, permite a passagem do vapor de água. As moléculas dos hidrofugantes agem 

nos poros capilares. 

Os hidrofugantes deverão ter uma penetração profunda, maior que 10mm, para dentro 

do substrato do concreto, a fim de proporcionar durabilidade em longo prazo e evitar o 

contato total direto, com os raios ultravioletas. A penetração é função da porosidade e 

umidade. São especialmente indicados para fachadas verticais, nas quais, a superfície aparente 

do concreto foi obtida por fôrmas lisas ou porosas (tábuas brutas). 

Os hidrofugantes são produtos à base de silício e material orgânico. Quanto à natureza 

das moléculas, ligadas ao átomo de silício tem-se: grupo organo funcional (hidrocarbonetos: 

repelem a H2O) e grupo funcional (que não contém hidrocarboneto). Os hidrofugantes 

existentes são os silicatos, siliconatos, silanos, siloxanos, óleo de linhaça e os silicones. Os 

silanos e os siloxanos são os que têm potencial para proporcionar durabilidade em longo 

prazo. De acordo com o grupo orgânico (metil, etil, propil, octil, isobutil) ligado ao silício, 

haverá maior ou menor absorção de água. Os silanos iso-butil e o octil apresentam melhor 

desempenho. 

As vantagens dos produtos hidrofugantes são: 

 reduzida capacidade de absorção de água (graças à ligações químicas com o 

substrato); 

 não mantém úmido o substrato; 

 não criam bolhas; 

 não requerem superfície lisa e contínua; 

 fácil re-pintura, bastando uma lavagem e re-aplicação do produto; 

 não produzem brilho (são foscos); 

 não amarelam por ação ultravioleta. 
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Os hidrofugantes à base de solvente e de menor tamanho molecular são os que 

proporcionam maior penetração. Os solventes têm as funções de formar uma solução estável, 

possibilitar o espalhamento uniforme do componente ativo e permitir a penetração desse 

componente no substrato. Os solventes base álcool devem ser preferidos, pois apresentam 

baixa tensão de superfície e são miscíveis com a água do substrato (isto facilita a penetração). 

As limitações desses produtos são: 

 não impedem a carbonatação; 

 não impedem a penetração de água sob pressão; 

 não impedem a penetração de agentes ácidos; 

 não impedem a concentração salina. 

 

Impermeabilizantes de Superfície: 

Ao contrário dos hidrofugantes, os quais não têm características antiagressivas no caso 

de agentes químicos e atmosferas poluídas, os impermeabilizantes atuam formando uma 

barreira contínua. Essa barreira consiste de uma película superficial com baixa 

permeabilidade a gases, vapor de água e água. Os impermeabilizantes exigem substrato 

homogêneo e liso, com poros com abertura menor ou igual a 0,1mm. Tem elasticidade 

superior à do concreto e acompanham bem as movimentações estruturais. A maioria não é, no 

entanto, capaz de absorver eventuais fissurações posteriores da estrutura, ou seja, são capazes 

de vedar uma fissura existente de até 0,1mm, porém rompem a película se a estrutura vier a 

fissurar, após o revestimento impermeabilizante de superfície estar concluído. 

Para que a interação concreto/impermeabilizante seja boa, o substrato (concreto) 

deverá apresentar-se limpo e seco. A aderência em longo prazo, quando o substrato está 

úmido, é questionável. Para se verificar a adequação desse substrato à aplicação de 

impermeabilizante de superfície deve-se proceder ao teste qualitativo de umidade, Este teste 

consiste em: 

 colocar um filme de polietileno, de dimensões 0,15mm x 1,25m x 1,25m, sobre 

a superfície do concreto, utilizando uma fita adesiva; 

 após 12 horas da colocação do filme de polietileno, verificar se a umidade do 

substrato condensou na face de contato filme/concreto; 

 em caso afirmativo, deve-se fazer uma secagem adicional do concreto. 

As vantagens dos produtos impermeabilizantes são: 

 impedem a carbonatação; 
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 impedem a lixiviação; 

 impedem a concentração salina; 

 reduzem a deposição de fuligem; 

 reduzem o desenvolvimento de fungos. 

As limitações desses produtos são: 

 não permitem a circulação do vapor de água; 

 conferem brilho ao concreto; 

 em alguns casos são de difícil re-pintura; 

 requerem superfícies lisas (poros com diâmetro máximo de 0,1mm). 

A proteção final conferida pela película de verniz é o resultado de uma boa preparação 

do substrato, uma correta aplicação do verniz e uma qualidade adequada da formulação. 

 

 

1.7 O POLIESTIRENO (PS) 

 

O poliestireno (PS) pertence ao grupo das resinas termoplásticas, que inclui, entre 

outros, os polietilenos (de alta densidade; baixa densidade; e baixa densidade linear), o 

polipropileno (PP), o policloreto de vinila (PVC) e o poli (tereftalato de etileno) (PET) 

(Montenegro e Serfaty, 2003). 

O PS é o pioneiro entre os termoplásticos. A primeira planta industrial a operar 

comercialmente com sucesso foi a IG Farbenindustrie, na Alemanha, em 1930. Nos Estados 

Unidos, o poliestireno foi produzido em escala comercial, pela primeira vez, em 1938, pela 

Dow Chemical Company. Sua descoberta se deu em 1839 pelo farmacêutico alemão Eduard 

Simon. 

O PS é obtido através da polimerização do monômero de estireno (vinil benzeno), na 

presença de radicais livres. O estireno (insumo básico do PS) é obtido através do etilbenzeno 

hidrogenado, que por sua vez é derivado do benzeno e do eteno, que reagem na presença de 

cloreto de alumínio (Canevarollo Júnior, 2000). Existe uma outra forma para a obtenção de 

estireno que está começando a ficar em evidência: é o processo para a produção do óxido de 

propeno (PO), do qual o estireno é subproduto. 

Quimicamente, o PS consiste de dois elementos, o carbono e o hidrogênio, 

representados esquematicamente na Figura 1.15(a) e 1.15(b): 
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Figura 1.15: a)Estrutura parcial da cadeia do poliestireno. 

b) Representação da cadeia molecular do PS (Plásticos Carone Ltda). 

 

Devido às suas propriedades especiais, o PS pode ser utilizado numa vasta gama de 

aplicações, e comercialmente é vendido em três formas ou tipos, a saber: 

 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. As principais aplicações são nas embalagens para a indústria 

alimentícia,copos descartáveis e caixas para CDs e fitas cassete. 

 Poliestireno Expandido (EPS): É uma espuma rígida obtida por meio da 

expansão da resina PS durante a sua polimerização. Essa expansão é realizada 

injetando-se um agente químico na fase de reação da polimerização. Os 

agentes de expansão mais utilizados são os hidrocarbonetos criogênicos (Ex.: 

gás carbônico). O EPS mais conhecido no Brasil é o da marca comercial da 

Basf-Isopor®.As principais aplicações são na proteção de embalagens e no 

isolamento térmico. 

 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. 

Há, também, o PS sindiotático (sPS), ainda em fase de desenvolvimento tecnológico. 

O sPS é obtido com a utilização de iniciadores metalocenos. 

 

H
C

H2
C

n  
a) b) 



     

 

 55 

1.7.1 O POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) 

 

O EPS é um polímero celular rígido, que pode apresentar numa variedade de formas e 

aplicações. Apresenta-se como uma espuma moldada, constituída por um aglomerado de 

grânulos (Resol Engenharia Ltda). 

Para a sua obtenção, o PS é submetido a um processo de transformação física, não 

alterando as suas propriedades químicas. Esta transformação processa-se em três etapas, e o 

resultado é representado na Figura 1.16: 

Figura 1.16: À esquerda, pérolas de PS de 0,4mm a 2,5mm de diâmetro. À direita, EPS 

(Marmil Comércio e Recorte de EPS Ltda). 

 

1. A pré-expansão: A expansão do PS é efetuada numa primeira fase num pré-

expansor através de aquecimento por contato com vapor de água. O agente 

expansor incha o PS para um volume cerca de 50 vezes maior do que o 

original. Daí resulta um granulado de partículas de EPS constituídas por 

pequenas células fechadas, que é armazenado para estabilização. 

2. O armazenamento intermediário: O armazenamento é necessário para 

permitir a posterior transformação do EPS. Durante esta fase de estabilização, 

o granulado de EPS arrefece o que cria uma depressão no interior das células. 

Ao longo deste processo o espaço dentro das células é preenchido pelo ar 

circundante. 

3. A moldagem: O granulado estabilizado é introduzido em moldes e novamente 

exposto a vapor de água, em uma câmara hermeticamente fechada onde se 

aplica o vácuo. As cápsulas expandem-se e moldam-se ao recipiente em que 

foram colocadas e como este recipiente está sob calor, suas esferas expandidas 

aderem-se umas às outras, formando um objeto leve, com relativa dureza e 

com uma grande quantidade de ar. 
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A estrutura celular do EPS é constituída por muitos milhões de células fechadas com 

diâmetros de alguns décimos de milímetro e com paredes de 1mm, conforme Figura 1.17. 

Esta espuma é composta aproximadamente por 2% de poliestireno e 98% de ar. 

 

Figura 1.17: Células fechadas do EPS (Associação Industrial do Poliestireno Expandido-

ACEPE). 

 

Duas características do EPS têm fortalecido a sua presença no mercado consumidor, 

aonde vem obtendo crescente participação: a leveza e a capacidade de isolamento térmico, às 

quais ainda se associa o baixo custo (Marmil Comércio e Recorte de EPS Ltda). 

As aplicações do EPS na construção civil são extraordinariamente variadas, 

salientando que o mesmo, além de ser um excelente material de isolamento térmico, pode 

também ser um sistema construtivo. São os mais diversos os exemplos do emprego de EPS: 

sistemas isolantes de coberturas, paredes e pavimentos, tal como em todo o tipo de obras, 

desde os grandes viadutos, estradas, grandes edifícios até à pequenas moradias. Atualmente, 

está sendo utilizado na substituição da cerâmica da laje de concreto, sob a forma de caixão 

perdido e formas para concreto., conforme exemplo na Figura 1.18: 

 

Figura 1.18: Laje de concreto utilizando caixão perdido com EPS (Marmil Comércio e 

Recorte de EPS Ltda). 
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Dentre as muitas vantagens e características verificadas no EPS, destacam-se as 

seguintes: 

 Baixa condutibilidade térmica: A estrutura de células fechadas, cheias de ar, 

dificulta a passagem do calor, o que confere ao EPS um excelente poder 

isolante. 

 Exposição a temperaturas extremas: O EPS não tem limite na exposição a 

baixas temperaturas; a temperatura mínima de utilização corresponde à da 

liquefação dos gases componentes do ar contido nas células. No entanto, como 

todos os plásticos, o EPS tem um limite superior de exposição à temperatura. 

Este limite varia em função do tempo de exposição à temperatura e das cargas 

a que o EPS for sujeito. A temperatura máxima do EPS poderá ultrapassar os 

100°C em exposições muito curtas, baixando para 80-85°C em situações de 

exposição prolongada com a aplicação de cargas elevadas 

 Baixo peso específico: Pode-se obter densidades ao redor de 9kg/m
3
 podendo 

chegar até mais de 40kg/m
3
, normalmente, mais de 97% de seu volume é 

constituído de ar. 

 Resistência mecânica: Possui alta resistência à compressão que normalmente 

varia de 7000kgf/m
2
 até 14000kgf/m

2
. 

 Baixa absorção de água: O EPS não é higroscópico. Mesmo quando imerso 

em água  ele absorve apenas pequenas quantidades de água. Tal propriedade 

garante que o EPS mantenha as suas características térmicas e mecânicas 

mesmo sob a ação da umidade. O EPS não apresenta ascensão capilar. 

 Difusão do vapor de água: O EPS é permeável ao vapor de água. Esta 

propriedade é importante, pois permite a difusão do vapor de água pela 

envolvente dos edifícios. 

 Resistente ao envelhecimento: Todas as propriedades do EPS mantêm-se 

inalteradas ao longo da vida do material, que é pelo menos tão longa quanto a 

vida da construção de que faz parte. Estima-se, que na natureza, o EPS tenha 

vida útil de 150 anos a 200 anos. 

 Resistente quimicamente: O EPS é compatível com a maioria dos materiais 

correntemente utilizados na construção de edifícios, tais como cimento, gesso, 

cal e água. 
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 Comportamento microbiológico: O EPS não apodrece nem embolora, não é 

solúvel em água e nem liberta substâncias para o ambiente. O EPS é totalmente 

inócuo, portanto não constitui substrato ou alimento para o desenvolvimento 

de animais ou microrganismos. 

 

Um resumo das propriedades do EPS é apresentado na Tabela 1.4: 

 

Tabela 1.4: Resumo das propriedades do EPS-EN 13163 (Associação Industrial do Poliestireno 

Expandido-ACEPE). 

 

 

 

EPS TIPO EN 13163 EPS 30 EPS 60 EPS 100 EPS 150 EPS 200 EPS 250

EN 12667 ou

EN 12939

(W/mºC)

EN 826

(kPa)

EN 826

(kPa)

EN 12089

(kPa)

EN 12086

(μ)

EN 12087

(% volume)

Coef. de dilatação térmica linear ºC
-1

Estabilidade de forma à temperatura ºC

EN 13501-1

Especificação 

LNEC E365

NOTA : propriedades típicas indicativas do EPS, que poderão variar em função do fabricante 

Resistência à compressão                          

- deformação < 2%

Resistência à compressão                          

- deformação < 2%

5-7*10
-5

85

Reação ao fogo (EPS não inflamável)

Euroclasse E

M1 - Não Inflamável

30-70 40-100 40-100

Absorção de água por imersão <5 <3 <2 <2 <2 <1

Factor de difusão do vapor de água 20-40 20-40 30-70

200 250

Resistência à flexão 50 100 150 200 250 350

30 60 100 150

0,036 0,035 0,035

5 15 25 35 50 70

Condutibilidade térmica 0,044 0,04 0,038
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A Tabela 1.5 apresenta a compatibilidade do EPS com outros materiais: 

 

Tabela 1.5: Compatibilidade do EPS com outros materiais (Associação Industrial do Poliestireno 

Expandido-ACEPE). 

 

 

1.7.2 CENÁRIO MUNDIAL 

 

Atualmente, o PS é o quinto termoplástico mais consumido no mundo, alcançando em 

2001 uma demanda ao redor de 10,5 milhões de toneladas (Montenegro e Serfaty, 2003). 

O mercado de estireno na Europa Ocidental, em 2001, teve a seguinte distribuição 

mais relevante por produto: PS Cristal ou Standard - 40%; PS Alto Impacto - 17%; e o PS 

Expandido - 16%. 

No tocante ao consumo de PS na Europa Ocidental em 2001, o Alto Impacto/Cristal 

ou Standard foi o responsável por uma fatia de 74,5%, e o Expandido, de 25,5%. O EPS teve 

a seguinte distribuição setorial de consumo mais importante: Embalagens - 67% e Construção 

Civil - 30%. 

Com relação ao mercado norte-americano, para o exercício de 2001, em termos de 

principais segmentos, o PS como um todo participou com 56% do consumo de estireno. 

Substâncias Compatibilidade

Água, água do mar, soluções de sais + 

Materiais de construção correntes (cal, cimento, gesso) + 

Soluções alcalinas + 

Soluções ácidas fracas + 

Ácido clorídrico 35% + 

Ácido nítrico 50% + 

Ácido sulfúrico 95% - 

Sais, adubos + 

Betumes, produtos betuminosos diluídos com água + 

Produtos betuminosos com solventes - 

Produtos asfálticos - 

Gasóleo, gasolina, fuel - 

Álcool +/- 

Solventes orgânicos - 

Hidratos de carbono alifáticos - 
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1.7.3 CENÁRIO AMÉRICA LATINA  

 

A demanda de PS para a América do Sul, em 2001 atingiu em torno de 450 mil 

toneladas (excluindo-se o EPS). Embora a América do Sul tenha tido uma participação 

pequena, em nível mundial, essa região apresentou uma taxa de crescimento significativa de 

5,2% a.a., no período 1993/1998, sendo uma das regiões mais dinâmicas do mundo nesse 

segmento. E ainda, existe uma projeção de crescimento de 5,2% para o período de 2002/2005 

(Montenegro e Serfaty, 2003). 

A Figura 1.19 demonstra que em 2001 o mercado brasileiro representou mais da 

metade do mercado sul-americano de poliestireno. 

Figura 1.19: Gráfico da distribuição geográfica do mercado Sul-Americano de PS-2001. 

Fonte: Chem Systems, apud Montenegro e Serfaty (2003). 

 

Na Figura 1.20 verifica-se o desempenho do EPS, no que se refere à segmentação do 

mercado brasileiro em 2001. 

Figura 1.20: Gráfico da: segmentação de mercado do EPS-Brasil 2001. Fonte: Montenegro e 

Serfaty (2003). 

Distribuição Geográfica do Mercado Sul-Americano de 

Poliestireno - 2001

Brasil - 64%

Venezuela - 4%

Argentina - 14%

Colômbia - 13%

Outros - 5%

Distribuição Geográfica do Mercado Sul-Americano de 

Poliestireno - 2001

Brasil - 64%

Venezuela - 4%

Argentina - 14%

Colômbia - 13%

Outros - 5%

 

Segmentação de Mercado do EPS - Brasil - 2001

Construção Civil - 

46%

Embalagens - 

42%

Utilidades 

domésticas - 

10%

Outros - 2%

Segmentação de Mercado do EPS - Brasil - 2001

Construção Civil - 

46%

Embalagens - 

42%

Utilidades 

domésticas - 

10%

Outros - 2%
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O BNDES, com base na evolução histórica do consumo de poliestireno dos últimos 15 

anos, e levando em consideração a demanda potencial no Brasil, no período 2002/2005, seja 

por novos tipos de produtos e/ou melhor atendimento nos segmentos relevantes, utilizou uma 

estimativa de taxa de crescimento médio anual em torno de 5%. 

Para o período 2002/2005, está previsto um crescimento da demanda mundial de 

poliestireno,notadamente na Europa Oriental, seguida pela Ásia, América do Norte e América 

do Sul (basicamente Brasil, que representa 64% da demanda desse continente). 

Por ser o PS uma resina termoplástica que já tem uma posição consolidada nos países 

desenvolvidos, o crescimento acima do vegetativo se dá, unicamente, nos países em 

desenvolvimento. A Ásia (exceto Japão) e América Latina são as regiões que apresentam as 

maiores taxas de crescimento, e continuarão ainda neste desempenho segundo recentes 

projeções. Nesse contexto estão incluídos o Brasil e a Argentina. 

 

 

1.7.4 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

No que se refere aos efluentes líquidos e emissões atmosféricas, até o início dos anos 

1990, o EPS apresentava problemas na questão ambiental quando se usava o 

cloroflúorcarbono (CFC-11) 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) como agente de expansão. Também houve 

muitas discussões sobre o impacto, no meio ambiente, das embalagens e dos descartáveis de 

PS, tanto na sua produção quanto no seu descarte (Montenegro e Serfaty, 2003). 

Quimicamente, o EPS consiste de dois elementos, o carbono e o hidrogênio. O EPS 

não contém qualquer produto tóxico ou perigoso para o ambiente ou para a camada de ozônio. 

O gás contido nas células é o ar. Cabe ainda ressaltar as características ecológicas do EPS: 

além de ser 100% reciclável e re-aproveitável, sua queima gera apenas gás carbônico e vapor 

de água, e quando depositado em aterros sanitários permanece inerte e não contamina o solo 

ou lençóis freáticos. Porém ocupa muito espaço nos aterros sanitários devido ao seu baixo 

peso específico (CATEP Arquitetura e Publicidade S/C Ltda). 

O EPS por ser composto por 98% de ar e apenas 2% de polímero torna-se 

economicamente inviável para a reciclagem (re-processamento do produto para reaproveitá-lo 

como matéria-prima). 
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Convém mencionar que a reciclagem do PS representa, no momento, uma 

potencialidade, pois atualmente é desprezível a participação do PS reciclado em relação ao 

seu consumo, inclusive nos países desenvolvidos. Pode-se dizer que o mesmo acontece com o 

EPS (Montenegro e Serfaty, 2003). 

Poucas experiências na tentativa de reciclar o EPS são conhecidas: Uma delas é 

aproveitar o EPS para substituir os agregados graúdos na fabricação de concreto leve (mistura 

de cimento, areia, cola e EPS). Outra forma é o aproveitamento no processo de compostagem: 

Após sua moagem pode ser aproveitado na aeração de solo, já que facilita a retenção de 

umidade e mantém a temperatura do mesmo. Todos os processos estão ainda em fase de 

pesquisa. (Prefeitura de Curitiba). 

A norma ISO 14.000, que trata da qualidade ambiental, exige que todos os resíduos 

produzidos pelas indústrias fabricantes têm que ter uma destinação correta aos seus rejeitos. 

Indústrias que utilizam o EPS nas suas embalagens também poderão destiná-los à reciclagem, 

já que muitas delas não têm um descarte adequado para o produto. Exemplos de descarte não 

apropriado do EPS também são verificados na sociedade consumidora (seja dos produtos ou 

das embalagens fabricadas em EPS), principalmente em grandes centros urbanos, conforme 

Figura 1.21: 

 

Figura 1.21: Ponto urbano de coleta de lixo (Ouro Preto-MG, 2004). 
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2 OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa de mestrado foi desenvolvida com o objetivo de identificar um novo 

material a ser aplicado no sistema CIP (Concreto Impregnado com Polímero) de forma 

econômica, eficiente e com simplicidade, a fim de reduzir a permeabilidade das superfícies de 

concreto pré-fabricado, reduzindo assim a degradação dessas superfícies e conseqüentemente 

aumentando a sua durabilidade de uma forma geral. 

Este trabalho tem como finalidade desenvolver novas técnicas para o tratamento de 

superfícies de concreto pré-fabricado, utilizando-se como impermeabilizante o EPS reciclado, 

solubilizado em uma mistura de solventes. Objetiva-se a preservação das superfícies contra 

ataques físicos, químicos e biológicos. 

Viabilizar a limpeza e minimizar custos de manutenção e reparos são temas 

importantes e de grande relevância no que se refere ao aspecto econômico das construções em 

concreto. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1 Caracterizar o poliestireno expandido (EPS); 

2 desenvolver nova técnica de impermeabilização do concreto, utilizando o 

poliestireno expandido (EPS) reciclado, para o processo CIP (Concreto 

Impregnado com Polímero); 

3 reduzir a utilização de matéria prima “virgem” e conseqüentemente reduzir 

custo de material empregado no processo; 

4 viabilizar a produção tecnológica (Processo de Fabricação/Aplicação); 

5 reduzir a degradação e conseqüentemente aumentar a durabilidade das 

estruturas de concreto pré-fabricado. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Segundo Ohama (1997), nos recentes anos, as inovações tecnológicas na indústria da 

construção civis têm progredido consideravelmente, e a pesquisa e desenvolvimento de 

materiais multifuncionais e de alto desempenho tem crescido consideravelmente. Em 

particular, essa tendência é marcada pelas novas fronteiras da construção civil, onde aplicação 

de estruturas de concreto em situações crítica se torna necessário, como construções oceânicas 

e projeto de plataformas lunares, pesquisado por países desenvolvidos. Atualmente o 

desenvolvimento desses materiais deve ser ecológico, atendendo não somente às exigências 

de preservação do meio ambiente, como serem economicamente viáveis. O interesse mundial 

nos compósitos concreto/polímero foi intensificado desde 1990, quando vários congressos e 

simpósios sobre o assunto foram realizados. Segundo Ohama, compósitos concreto/polímero 

são materiais que são feitos usando substituições de parte ou do total do cimento hidratado, do 

concreto convencional. 

Segundo Fowler (1999), o Concreto Impregnado com Polímero (CIP) foi o primeiro 

compósito concreto-polímero a receber intensa divulgação publicitária. Apesar das excelentes 

propriedades, como resistência mecânica e durabilidade proporcionados ao concreto, tem 

poucas aplicações comerciais. Destacam-se outras propriedades, como resistência ao 

congelamento e descongelamento e a ataques químicos ácidos. 

Segundo Ohama (1997), concretos contendo polímeros podem ser classificados em 

três categoriais: 

 Concreto de polímero (CP): É formado polimerizando-se uma mistura de 

monômero e agregado não contendo outro material aglomerante; 

 Concreto modificado com látex (CML): Também conhecido como um 

concreto polímero de cimento Portland (CPCP), é um concreto de cimento 

Portland convencional, normalmente obtido pela substituição de parte da água 

de amassamento por látex (emulsão de polímero); 

 Concreto impregnado com polímero (CIP): É produzido impregnando-se ou 

infiltrando-se um concreto endurecido de cimento Portland com um monômero 

e posterior polimerização do monômero “in loco”. 

No entanto, Ohama diz que “a técnica CIP tem preço fora de mercado por causa do 

complexo processo tecnológico envolvido.” 

Poucos autores dedicaram, em livros destinados ao estudo do concreto, referências 

sobre a forma de obtenção e preparo do CIP. Metha e Monteiro (1994) descrevem as etapas 
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do preparo e citam alguns resultados de propriedades mecânicas obtidas no CIP, tratando o 

assunto como Avanços em Tecnologia do Concreto: 

No caso do CIP, pela efetiva vedação de micro-fissuras e de poros capilares, é possível 

obter um produto virtualmente impermeável que dá uma resistência ultima da mesma ordem 

daquela do CP. O CIP tem sido usado para a produção de produtos pré-fabricados da alta 

resistência, melhorando a durabilidade das superfícies de tabuleiros de pontes. Por causa do 

alto custo do material e da produção tecnológica inconveniente (com exceção do CML), o uso 

dos concretos contendo polímero é bastante limitado. 

Conforme mencionado anteriormente, o conceito fundamental do CIP é simplesmente 

que os vazios são responsáveis tanto pela baixa resistência, bem como pela baixa durabilidade 

do concreto em ambiente severos; então, eliminando-os, pelo preenchimento com um 

polímero devem melhorar as características do material. No concreto endurecido, o sistema de 

vazios, consistindo de poros capilares e micro-fissuras, é muito tortuoso. É difícil, para um 

líquido, impregnar o concreto, se a sua viscosidade é alta e os vazios no concreto não estão 

desocupados (eles contêm água e ar). Portanto, para se produzir o CIP, é essencial não 

somente selecionar um líquido de baixa viscosidade para impregnação, como também secar e 

evacuar o concreto, antes de submetê-lo ao processo de penetração. 

Monômeros como o metacrilato de metila (MMA) e o estireno são comumente usados 

para impregnação, por causa da viscosidade relativamente baixa, do alto ponto de ebulição 

(menor perda devido à volatilização) e do baixo custo. Após a penetração, o monômero tem 

que ser polimerizado no local. Isto pode ser obtido de três modos. Uma combinação dos 

endurecedores químicos e iniciadores pode ser usada para polimerização na temperatura 

ambiente, mas os riscos à saúde associados a isso desencorajam a aceitação geral desse 

processo, na prática de canteiro. O terceiro método, que é o geralmente empregado, consiste 

no uso de uma mistura monômero/iniciador para penetração e na subseqüente polimerização 

do monômero pelo aquecimento do concreto entre 70
o
C a 90

o
C com vapor, água quente ou 

aquecedores infravermelho. 

Do exposto, pode parecer que a tecnologia da produção do CIP é de longe mais 

complexa do que a do concreto convencional. Embora técnicas tenham sido desenvolvidas 

para a penetração no concreto endurecido na obra, por razões óbvias, elementos de CIP são 

fabricados mais convenientemente, como produtos pré-moldados em uma indústria. 

Tipicamente, a seqüência de operações consiste nos seguintes passos: 

1. Moldagem dos elementos de concreto convencional: Conforme será 

discutido adiante, como a qualidade do concreto antes da penetração não é 



     

 

 66 

importante do ponto de vista das propriedades do produto acabado, nenhum 

cuidado especial é necessário na seleção de materiais e dosagem da mistura de 

concreto. A espessura da seção é geralmente limitada a um máximo de 150mm, 

uma vez que é difícil impregnar completamente seções espessas. 

2. Cura dos elementos: Em seguida à remoção dos elementos da forma, a cura 

úmida convencional à temperatura ambiente por 28 dias, ou mesmo 7 dias, é 

adequada, porque as propriedades finais do CIP não dependem da qualidade do 

concreto antes da penetração. Para cronogramas de produção rápidos, técnicas 

de cura acelerada podem ser adotadas. 

3. Secagem e evacuação da água: O tempo e a temperatura necessários para a 

remoção da água livre dos poros capilares dos produtos submetidos à cura 

úmida, dependem da espessura da peça. Para as temperaturas de secagem 

usadas normalmente (i.e., 105
o
C a 110

o
C), podem ser necessários 3 dias a 7 

dias para que a água livre seja completamente retirada de um cilindro de 

150mm x 300mm. Temperaturas da ordem de 150
o
C a 175

o
C, podem acelerar 

o processo de secagem, de modo que ele seja completado em um ou dois dias; 

o risco de fissuração térmica devido ao rápido aquecimento e resfriamento, 

pode não ser muito significativo, se todos os poros e micro-fissuras são 

eliminados posteriormente, pela impregnação com monômero. As peças devem 

ser evacuadas antes da imersão no monômero, se uma impregnação completa e 

rápida (dentro de uma hora) é desejada. Isto pode não ser essencial para 

aplicações, onde a durabilidade é importante, caso em que a imersão do 

concreto seco durante a noite no monômero, sem evacuação prévia, resultará 

em uma profundidade de penetração de ½ a ¾ da face exposta. 

4. Imersão do concreto seco no monômero: A penetração do concreto na obra, 

pode ser feita pela imersão de uma das superfícies, mas as peças pré-fabricadas 

são imersas diretamente na mistura monômero-catalisador. Monômeros 

comerciais contêm inibidores que previnem a polimerização prematura, 

durante a estocagem; o iniciador serve para superar a ação do inibidor. No caso 

do MMA, podem ser usados 3% em peso, de peróxido de benzoila, como 

iniciador. Conforme mencionado anteriormente, devido à tortuosidade do 

sistema de vazios do concreto endurecido, uma penetração completa nas peças 

secas por imersão ou por infiltração é muito difícil. Corpos de prova cúbicos de 

10cm de concreto com relação A/C 0,56, foram submetidos à cura úmida 
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durante 7 dias, secagem a 150
o
C durante 4 dias e imersão MMA, por períodos 

variando de 5 minutos a 48 horas. A inspeção dos corpos de prova 

polimerizados por imersão, durante 48 horas, mostrou que a carga polimérica 

total foi de cerca de 4,5% por peso, do concreto e que os 3cm centrais, ainda 

não continham a impregnação (i.e, somente uma impregnação de 3,5cm de 

profundidade foi obtida, a partir de cada face). Nos primeiros 5 minutos de 

exposição, cerca de 38% da carga para as 48 horas já tinham sido realizadas. 

Depois disso, a taxa de impregnação decresceu. Profundidades de impregnação 

aos 100 minutos, 4 horas e 8 horas foram de 2cm, 2,5cm e 3cm, 

respectivamente. Portanto, quando se deseja uma impregnação completa, em 

vez de imersão, é necessário impregnar o monômero sob pressão. 

5. Vedação do monômero: Para prevenir a perda do monômero por evaporação, 

durante o manuseio e a polimerização, as peças impregnadas devem ser 

efetivamente seladas em recipientes de aço ou por muitas camadas de folha de 

alumínio. Na recuperação de tabuleiros de pontes, isto foi obtido cobrindo-se a 

superfície com areia. 

6. Polimerização do monômero: Conforme discutido anteriormente, a 

polimerização termo-catalítica é a técnica preferida. O tempo necessário para a 

completa polimerização do monômero em peças seladas, expostas ao vapor, à 

água ou ao ar quente ou ao calor infravermelho de 70
o
C a 80

o
C, pode variar de 

poucas a muitas horas. No caso da mistura de MMA e peróxido de benzoila, 

não foram encontradas diferenças na resistência de amostras polimerizadas a 

70
o
C, com ar quente e por 16 horas ou com água quente por 4 horas. A 

polimerização na água quente simplifica o processo de produção do CIP pré-

moldado, eliminando a necessidade de vedação. 

Como se esperava, a vedação das micro-fissuras e dos poros torna o material mais 

frágil. Devido à ausência de água adsorvida, a retração e a fluência são insignificantes. 

Segundo Pfeill (1985), denomina-se retração à redução de volume do concreto, 

provocada pela perda de umidade por evaporação. 

A despeito da alta resistência, peças do CIP tem pouco interesse para uso estrutural, 

devido à sua limitação de tamanho. Há um considerável interesse na aplicação do CIP, onde a 

principal característica é uma excelente resistência à abrasão, à ação de gelo e ao ataque por 

soluções químicas fortes. As características de durabilidade do CIP são devidas à ausência de 

água congelável. O CIP é potencialmente aplicável para o tratamento de substratos na 
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recuperação de tabuleiros de pontes de concreto. Há evidências para se sugerir que sistemas 

de revestimento, normalmente usados para recuperação de pavimentos deteriorados (CML, 

CP, ou concreto de cimento Portland de alta resistência), podem não ser totalmente 

compatíveis com substratos de concretos não tratados. Somente substratos MMA 

(impregnados ou imersos) não sofrem deslocamento e mostram excelente resistência a ação 

do gelo. As propriedades mecânicas do CIP são indicadas na Tabela 3.1: 

 

Tabela 3.1: Propriedades mecânicas típicas dos concretos contendo polímeros (Metha e Monteiro, 

1994). 

 

Wu e Brooman (1993), utilizaram ondas de ultra-som de baixa intensidade para 

polimerizar o MMA, na preparação do CIP, com o objetivo de melhorar a eficiência de 

impregnação em concretos úmidos. Obtiveram profundidade de penetração de apenas 80% 

daquela obtida em concretos secos. 

Do ponto de vista ecológico, Rebeiz (1995) utilizou a resina insaturada do poli 

(tereftalato de etileno) (PET) reciclado, para a obtenção do CP. Os resultados foram 

satisfatórios, obtendo-se um material de boa qualidade, podendo ser utilizado em caixas de 

transporte de materiais, bases de equipamentos industriais e caixas de junção subterrâneas. O 

uso do PET reciclado contribuiu para a redução de custos do material, resolvendo também 

problemas de desperdício de matéria-prima, além de ser um fator de economia na conservação 

de energia. 

Com o objetivo de comprovar a eficiência dos compósitos concreto-polímero, no que 

diz respeito à resistência e aumento da durabilidade do concreto, várias técnicas são 

utilizadas. Almusallam et al. (2003), utilizaram a análise de absorção de água e análise de 

permeabilidade e difusão de cloreto, em concretos revestidos com polímero. Os resultados 

mostraram-se eficazes em reduzir a resistividade elétrica do concreto. Al-Zahrani et al. 

(2002), também utilizaram a análise de absorção de água e a análise de permeabilidade de 

Poliéster
MMA 

Polimerizado

1:10 1:15

Resist. à comp. 126 140 41 32 34 37 126

Resist. à tração 14 11 4 2 4 3 11

Resist. à flexão 35 21 7 4 10 5 16

Mód. elast. x 10000 3,5 3,9 2,4 - 1,1 2,5 4,3

CML com 

estireno 

butadieno 

curado ao ar

Propriedades

PC CIP

Relação polímero/agreg.

Cura 

úmida

Cura             

ao ar

Controle sem 

impregnação

MMA impregnado 

com 

polimerização 

termo-catalítica

CML

Controle
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cloreto, a fim de atestar a eficiência do CML, no qual foram utilizadas resinas epoxídicas e 

resinas poliuretânicas. Os resultados demonstraram redução na absorção de água. Em teste de 

aceleração de corrosão o CML demonstrou eficiência na redução da oxidação do aço, no 

concreto armado. 

Gündüz (1987) analisou os efeitos da porosidade na falha interfacial entre o reforço de 

fibras de aço aplicadas ao CIP. Foi concluído que a ligação interfacial entre as fibras de aço 

aumenta proporcionalmente com o aumento da concentração de polímero, na argamassa de 

concreto. Foi utilizada técnica de impregnação à pressão e a vácuo. Assim como o aumento da 

concentração de polímero, a impregnação a vácuo aumenta a força de coesão interfacial. 

Beeldens et al. (2001) utilizaram a microscopia eletrônica de varredura (MEV) a fim 

de investigar o comportamento do polímero no CP, atacado por ácido sulfúrico. Afridi et al. 

(2003) também utilizaram a MEV para o desenvolvimento de filmes poliméricos, aplicáveis 

ao CP. 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO CONCRETO 

 

 Agregado Miúdo (areia): A análise granulométrica e outras especificações estão 

indicadas na Tabela 4.1: 

 

Tabela 4.1: Composição granulométrica do agregado miúdo. 

 

 

 

 Agregado Graúdo (brita): A análise granulométrica e outras especificações estão 

indicadas na Tabela 4.2: 

 

Tabela 4.2: Composição granulométrica do agregado graúdo. 

 

 

 

Origem Ponte Nova-MG-Brasil

Tipo Areia Lavada

Massa da Amostra Ensaiada (g) 700

Módulo de Finura (MF) 2,69

Dimensão Máxima Característica (DMC) (mm): 4,8

Classificação Zona 3 (Areia Média)

Determinação da Composição Granulométrica: Norma NBR-7217 e NBR-7211 (EB-4)

Origem Indeterminado

Tipo Calcário

Massa da Amostra Ensaiada (g) 10.000

Módulo de Finura (MF) 6,88

Dimensão Máxima Característica (DMC) (mm): 25

Classificação nº 1

Determinação da Composição Granulométrica: Norma NBR-7216 e NBR-7211 (EB-4)
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 Cimento: As especificações estão indicadas na Tabela 4.3: 

 

Tabela 4.3: Especificação do cimento. 

 

 

 Concreto: As especificações e os resultados estão indicados na tabela 4.4: 

 

Tabela 4.4: Ensaio de compressão do concreto. 

 

 

 Corpos de Prova: As especificações estão indicadas na tabela 4.5: 

 

Tabela 4.5: Moldagem de corpos de prova cilíndricos. 

Origem/fabricante Lafarge-Brasil

Marca Campeão

Tipo
Cimento Portland de alta resistência 

inicial

Classe CP V - ARI

Composição

Silicatos de cálcio, de alumínio e de 

ferro, sulfato de cálcio e fíler 

carbonático

Norma de Fabricação: NBR-5733

0,60

Moldagem e Cura de Corpos de Prova de Concreto Cilíndricos e Prismáticos: NBR-5738

Relação A/C (kg/kg)Dimensões: diâmetro x altura (cm) Traço (kg/kg)

5x10
1:6,0 (52% argamassa e 48% brita 

nº1-calcárea)

3 dias 7 dias 28 dias

19,8 24,2 29,1

20,3 24,7 27,2

21,0 24,7 26,7

20,8 24,5 27,0

20,5 24,5 27,5

10x20
1:6,0 (52% argamassa e 

48% brita nº1-calcárea)

Método de Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos de Concreto : NBR-5739.                                                                                                                      

Abatimento do Tronco de Cone: NBR-1223

Abatimento do Tronco 

de Cone - Slump (mm)

60±10

Média (Md)

Resistência à Compressão 

(corrigido para Cp's Ø10x20) 

(MPa)

0,60

Relação A/C 

(kg/kg)

Dimensões: 

diâmetro x altura 

(cm)

Traço (kg/kg)
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As análises granulométricas do agregado miúdo e do agregado graúdo, a moldagem 

dos corpos de prova e o ensaio de compressão dos corpos de prova cilíndricos de concreto 

foram realizadas no Laboratório de Materiais de Construção do DECIV (Escola de Minas-

UFOP). 

A norma NBR 5738 especifica que, para corpos de prova nas dimensões de 

Ø5cmx10cm, o material para moldagem utilizado seja a argamassa, porém, como mencionado 

anteriormente (Sato, 1998), sabe-se que a porosidade ao redor dos agregados é maior que nas 

regiões mais distantes destes elementos, fazendo com que a porosidade da pasta sem agregado 

seja diferente daquela com agregado. 

Nesse trabalho, os corpos de prova destinados ao ensaio de impregnação foram 

moldados em concreto, a fim de se verificar de uma forma real a impregnação com polímero, 

e não os ensaios de compressão. Também, essa medida foi adotada a fim de viabilizar os 

ensaios de laboratório, (no que diz respeito ao transporte, à manipulação e aos custos com 

materiais, solventes e insumos), e reduzir custos da fabricação dos próprios corpos de prova, 

devido às dimensões reduzidas dos mesmos. 

A fim de se facilitar a moldagem e diminuir as imperfeições na superfície dos corpos 

de prova (conhecidos popularmente como “brocas”), foi utilizado somente a brita nº 1 

passante na peneira nº 12,0 e retida na peneira nº 9,5. 

Foram moldados 48 corpos de prova Ø5cmx10cm, em duas etapas distintas. Na 

primeira moldagem foram obtidas 24 unidades, que receberam a denominação de CP 01A até 

CP 24A. Na segunda moldagem foram obtidas 24 unidades, que receberam a denominação de 

CP 01B até CP 24B. 

Todos os CP’s moldados ficaram em repouso durante 24 horas. Após a desmoldagem, 

foram mantidos em câmara úmida para a cura, durante um período de 7 dias. 

Após a cura, foram selecionados 28 CP’s Ø5cmx10cm para o ensaio de impregnação. 

Para a seleção utilizou-se o critério de avaliação visual, tendo sido escolhidos os CP’s que não 

apresentaram imperfeição na moldagem, como “brocas”, trincas ou irregularidades na 

cobertura de argamassa. São eles: CP 12A, CP 13A, CP 14A, CP 15A, CP 16A, CP 17A, CP 

18A, CP 19A, CP 20A, CP 21A, CP 22A, CP 24A, CP 01B, CP 02B, CP 03B, CP 04B, CP 

05B, CP 06B, CP 07B, CP 08B, CP 09B, CP 10B, CP 11B, CP 12B, CP 13B, CP 14B, CP 

15B e CP 16B. 
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4.2 IDENTIFICAÇÃO DO POLÍMERO ATRAVÉS DA ESPECTROSCOPIA 

NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (FTIR). 

 

A fim de se verificar a pureza do material, a ser utilizado na impregnação das 

superfícies de concreto, foi realizada a caracterização do EPS reciclado através das Análises 

de Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR), no Laboratório de Química Analítica 

do DEQUI (ICEB-UFOP). 

A espectroscopia na região do infravermelho implica na análise dos movimentos de 

rotação e de vibração dos átomos em uma molécula quando submetido à radiação na região do 

infravermelho do espectro eletromagnético. O comprimento de onda dos feixes de absorção 

infravermelha é típico de específicos enlaces químicos, e a maior utilidade da espectroscopia 

infravermelha encontra-se na identificação de moléculas orgânicas e organometálicas. 

O espectro de FTIR para o EPS foi obtido a partir da dissolução de um pequeno cubo 

de EPS (1,0cm de aresta) em cerca de 10ml de tetraidrofurano (THF). Após rápida dissolução 

do EPS, uma gota de solução foi espalhada sobre uma pastilha de KBr, sendo o solvente 

evaporado. O espectro foi obtido para a região de 500cm
-1

 a 4000cm
-1

. A Figura 4.1 mostra o 

espectro de FTIR obtido para o EPS. Bandas típicas de estiramento C-H e C-C aromáticos e 

alifáticos do poliestireno são bastante visíveis na região de 3050cm
-1

 a 2850cm
-1

. Outras 

bandas a destacar incluem as vibrações do esqueleto aromático em torno de 1801cm
-1

 a 

1945cm
-1

, os harmônicos característicos de estruturas aromáticas presentes de 2000cm
-1

 a 

1650cm
-1

 e a banda extremamente aguda de deformação angular fora do plano das ligações C-

C do anel aromático (700cm
-1

). 

Figura 4.1: Espectro de FTIR para a amostra de EPS reciclado.   
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4.3 ENSAIO DE IMPREGNAÇÃO DE SOLUÇÃO DE EPS NO CONCRETO 

 

 

4.3.1 PREPARO DA SOLUÇÃO DE EPS PARA IMPREGNAÇÃO 

 

Para a solubilização do EPS foram utilizados a Acetona ((CH3)2CO) e o Cicloexano 

(CH2(CH2)4CH2 ), com base nas indicações do “Handbook of Polymer” (1974), e foi 

realizada no Laboratório de Materiais Poliméricos do DEQUI (ICEB-UFOP). 

Quatro testes de solubilidade foram realizados, conforme Tabela 4.6: 

 

Tabela 4.6: Teste de solubilidade do EPS. 

 

A análise do resultado foi visual, conforme Figura 4.2: 

 

Figura 4.2: Teste de solubilidade para 10% de EPS. Da esquerda para a direita, os resultados 

visuais da 1ª diluição, 2ª diluição, 3ª diluição e da 4ª diluição. 

 

Foi adotada a solução contendo 70% de acetona e 30% de cicloexano A escolha se deu 

por dois fatores: 

1. Apresentar boa solubilidade do EPS, boa transparência e nenhuma formação de 

precipitado; 

2. Conter menor volume de cicloexano (uma vez que a acetona é um solvente de 

uso comercial e tem preço inferior ao cicloexano). 

Acetona (% volume) Cicloexano (% volume)

1º 10 90 10 Solução com precipitado de EPS

2º 10 80 20 Solução turva

3º 10 70 30 Solução transparente

4º 10 60 40 Solução transparente

EPS (%) (m/v)
Solventes

Análise do ResultadoTeste
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4.3.2 PREPARO E IMPREGNAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA (CP’s) 

 

A Figura 4.3 demonstra, esquematicamente, a seqüência de preparação dos Corpos de 

Prova (CP’s) e seus respectivos pontos de coleta de dados para o ensaio da cinética de 

absorção de água. Após o ensaio, os CP’s passaram a ser denominados Corpos de Prova Não 

Tratados (CNT’s): 

 

 

Figura 4.3: Representação esquemática da preparação de CP’s e pontos de coleta de dados. 

 

 

 

Nomenclatura: 

CP 12A, CP 13A, CP 14A, CP 15A, CP 16A, CP 17A, CP 18A, CP 19A, CP 

20A, CP 21A, CP 22A, CP 24A, CP 01B, CP 02B, CP 03B, CP 04B, CP 05B, 

CP 06B, CP 07B, CP 08B, CP 09B, CP 10B, CP 11B, CP 12B, CP 13B, CP 

14B, CP 15B e CP 16B

Etapa 1

Secagem em Estufa

•Temperatura média: 130°C

•Tempo: 24 horas

Etapa 2

Verificação da Massa

Resfriamento em Dessecador

•Temperatura média: 30°C

•Tempo: variável

Etapa 3

Verificação da Massa

Cinética de Absorção de Água

•Imersão em Água

•Temperatura média: 27°C

Etapa 4
Verificação da Massa nos 

Intervalos de Tempo (min): 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 40, 50, 60, 75, 90, 120, 

180, 1080 ou 1320 ou 1440.

Nomenclatura: 

CNT 12A CNT 13A, CNT 14A, CNT 15A, CNT 16A, CNT 17A, CNT 18A, CNT 

19A, CNT 20A, CNT 21A, CNT 22A, CNT 24A, CNT 01B, CNT 02B, CNT 03B, 

CNT 04B, CNT 05B, CNT 06B, CNT 07B, CNT 08B, CNT 09B, CNT 10B, CNT 

11B, CNT 12B, CNT 13B, CNT 14B, CNT 15B e CNT 16B

Etapa 5

Nomenclatura: 

CP 12A, CP 13A, CP 14A, CP 15A, CP 16A, CP 17A, CP 18A, CP 19A, CP 

20A, CP 21A, CP 22A, CP 24A, CP 01B, CP 02B, CP 03B, CP 04B, CP 05B, 

CP 06B, CP 07B, CP 08B, CP 09B, CP 10B, CP 11B, CP 12B, CP 13B, CP 

14B, CP 15B e CP 16B

Etapa 1

Secagem em Estufa

•Temperatura média: 130°C

•Tempo: 24 horas

Etapa 2

Verificação da Massa

Resfriamento em Dessecador

•Temperatura média: 30°C

•Tempo: variável

Etapa 3

Verificação da Massa

Cinética de Absorção de Água

•Imersão em Água

•Temperatura média: 27°C

Etapa 4
Verificação da Massa nos 

Intervalos de Tempo (min): 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 40, 50, 60, 75, 90, 120, 

180, 1080 ou 1320 ou 1440.

Nomenclatura: 

CNT 12A CNT 13A, CNT 14A, CNT 15A, CNT 16A, CNT 17A, CNT 18A, CNT 

19A, CNT 20A, CNT 21A, CNT 22A, CNT 24A, CNT 01B, CNT 02B, CNT 03B, 

CNT 04B, CNT 05B, CNT 06B, CNT 07B, CNT 08B, CNT 09B, CNT 10B, CNT 

11B, CNT 12B, CNT 13B, CNT 14B, CNT 15B e CNT 16B

Etapa 5
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A Figura 4.4 demonstra, esquematicamente, a seqüência de impregnação dos Corpos 

de Prova Não Tratados (CNT’s) e seus respectivos pontos de coleta de dados para o ensaio da 

cinética de absorção de água. Após a impregnação e o ensaio, os CNT’s passaram a ser 

denominados Corpos de Prova Tratados (CT’s): 

 

Figura 4.4: Representação esquemática da impregnação de CNT’s e pontos de coleta de 

dados. 

Secagem em Estufa

•Temperatura média: 130°C

•Tempo: 24 horas

Etapa 2

Verificação da Massa

Resfriamento em Dessecador

•Temperatura média: 30°C

•Tempo: variável

Etapa 3

Verificação da Massa

Imersão em Solução de EPS

Etapa 4

Verificação da Massa nos 

Intervalos de Tempo (min): 

0, 30 e 60.

Nomenclatura: 

CNT 13A, CNT 14A, CNT 15A, CNT 16A, CNT 17A, CNT 18A, CNT 20A, CNT 

21A, CNT 22A, CNT 24A, CNT 02B, CNT 03B, CNT 04B, CNT 06B, CNT 07B, 

CNT 08B, CNT 09B, CNT 10B, CNT 11B, CNT 12B, CNT 13B, CNT 14B, CNT 

15B e CNT 16B

Etapa 1

5% EPS

•Temperatura média: 25°C

10% EPS

•Temperatura média: 25°C

Tempo (min) 

30

Tempo (min) 

60

Tempo (min) 

120

Tempo (min) 

30

Tempo (min) 

60

Tempo (min) 

120

Secagem em Temperatura 

Ambiente

•Tempo: variável

Etapa 5

Secagem em Estufa

•Temperatura média: 130°C

•Tempo: 24 horas

Etapa 6

Verificação da Massa

Resfriamento em Dessecador

•Temperatura média: 30°C

•Tempo: variável

Etapa 7

Verificação da Massa

Cinética de Absorção de Água

•Imersão em Água 

•Temperatura média: 27°C

Etapa 8Verificação da Massa nos 

Intervalos de Tempo (min): 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 40, 50, 60, 75, 90, 120, 

180, 1080 ou 1320 ou 1440.

Nomenclatura

CT 5ps 30 (13A)

CT 5ps 30 (20A)

CT 5ps 30 (02B)

CT 5ps 30 (11B)

Etapa 9

Nomenclatura

CT 5ps 60 (14A)

CT 5ps 60 (03B)

CT 5ps 60 (09B)

CT 5ps 60 (12B)

Etapa 9

Nomenclatura

CT 5ps 120 (15A)

CT 5ps 120 (21A)

CT 5ps 120 (04B)

CT 5ps 120 (13B)

Etapa 9

Nomenclatura

CT 10ps 30 (16A)

CT 10ps 30 (22A)

CT 10ps 30 (06B)

CT 10ps 30 (14B)

Etapa 9

Nomenclatura

CT 10ps 60 (17A)

CT 10ps 60 (07B)

CT 10ps 60 (10B)

CT 10ps 60 (15B)

Etapa 9

Nomenclatura

CT 10ps 120 (18A)

CT 10ps 120 (24A)

CT 10ps 120 (08B)

CT 10ps 120 (16B)

Etapa 9
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A denominação dos CT’s refere-se ao percentual de EPS contido na solução de 

impregnação (5ps ou 10ps), ao tempo de imersão, em minutos, nessa solução (30, 60 ou 120) 

e à denominação original que receberam após a moldagem, essa indicada “entre parênteses”. 

A Figura 4.5(a) demonstra a imersão de um CNT em solução de EPS, conforme Etapa 

4, para a realização da impregnação. A Figura 4.5(b) demonstra a imersão de um CP e um CT 

em água, conforme Etapa 8, para a realização da cinética de absorção de água. 

 

 

Figura 4.5: Etapas 4 e 8 da preparação dos CT’s. 

a) Imersão de CNT em solução de EPS. 

b) Imersão de CP e CT em água. 

 

 

Após a retirada dos corpos de prova da imersão em água e da imersão em solução de 

EPS, foi removido imediatamente o excesso de líquido (adsorvido) da superfície dos mesmos, 

utilizando-se papel absorvente. Somente após a retirada do líquido adsorvido, foi realizada a 

verificação da massa, em cada um desses corpos de prova. 

Esse procedimento foi realizado a fim de se verificar a absorção de água e de solução 

de EPS em cada corpo de prova analisado. Os valores obtidos da absorção de água 

possibilitaram a realização da identificação da eficiência do tratamento pela cinética de 

absorção de água. Os valores obtidos da absorção de solução de EPS possibilitaram o cálculo 

da massa de solução de EPS absorvida e o cálculo da massa de EPS retida, pelos CT’s. 

 

 

 

   

a) b) 
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A Tabela 4.7 fornece um resumo dos CP’s, CNT’s e dos CT’s, segundo o seu tratamento e a 

sua designação: 

 

Tabela 4.7: Resumo do tratamento e designação dos CP’s, CNT’s e CT’s. 

 

 

CT 5ps 30 CT 5ps 60 CT 5ps 120 CT 10ps 30 CT 10ps 60 CT 10ps 120

12A CNT 12A

13A CNT 13A CT 5ps 30 (13A)

14A CNT 14A CT 5ps 60 (14A)

15A CNT 15A CT 5ps 120 (15A)

16A CNT 16A CT 10ps 30 (16A)

17A CNT 17A CT 10ps 60 (17A)

18A CNT 18A CT 10ps 120 (18A)

19A CNT 19A

20A CNT 20A CT 5ps 30 (20A)

21A CNT 21A CT 5ps 120 (21A)

22A CNT 22A CT 10ps 30 (22A)

24A CNT 24A CT 10ps 120 (24A)

01B CNT 01B

02B CNT 02B CT 5ps 30 (02B)

03B CNT 03B CT 5ps 60 (03B)

04B CNT 04B CT 5ps 120 (04B)

05B CNT 05B

06B CNT 06B CT 10ps 30 (06B)

07B CNT 07B CT 10ps 60 (07B)

08B CNT 08B CT 10ps 120 (08B)

09B CNT 09B CT 5ps 60 (09B)

10B CNT 10B CT 10ps 60 (10B)

11B CNT 11B CT 5ps 30 (11B)

12B CNT 12B CT 5ps 60 (12B)

13B CNT 13B CT 5ps 120 (13B)

14B CNT 14B CT 10ps 30 (14B)

15B CNT 15B CT 10ps 60 (15B)

16B CNT 16B CT 10ps 120 (16B)

Total 28 4 4 4 4 4 4

CNTCP

Tratamentos
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4.3.3 IDENTIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO PELA 

CINÉTICA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

A fim de se verificar a eficiência do tratamento, os dados obtidos da cinética de 

absorção de água potável foram transformados em gráficos. 

Nesse trabalho designou-se por curva de absorção de água potável aos valores obtidos 

pelo percentual de água absorvida pelos CT’s e CNT’s, em função do tempo de imersão (min) 

(conforme Figura 4.3 e 4.5), dada pela Equação (4.1): 

 

 

onde: 

m1 = massa do CT ou CNT após imersão em água; 

m2 = massa inicial do CT ou CNT. 

 

A cinética de absorção de água foi realizada em todos os CT’s e CNT’s, originando 

curvas individuais de absorção de água. As curvas obtidas em todos os CT’s e seus 

respectivos tratamentos individuais (total de 4 para 5ps 30, 5ps 60, 5ps120, 10ps 30, 10ps 60 e 

10ps120) e CNT’s (total de 28) foram tratadas estatisticamente e transformadas em curvas 

denominadas, neste trabalho, curvas médias de absorção de água potável, por tipo de 

tratamento, em função do tempo de imersão. 

 

 

4.3.4 CÁLCULO DA MASSA DE SOLUÇÃO DE EPS ABSORVIDA PELOS 

CT’s 

 

Para a possibilidade de verificação da viabilidade econômica do tratamento, foi 

verificado o consumo da massa de solução de EPS, absorvida pelo concreto. 

Nesse trabalho a massa de solução absorvida pelos CT’s foi obtida pela diferença de 

massa do CT após a retirada da solução de EPS e antes da imersão nessa solução, ambos à 

temperatura média de 30ºC (conforme Figura 4.4), dada pela Equação (4.2): 

 

m1-m2

m2

x 100                   (4.1)% de água absorvida =
m1-m2

m2

x 100                   (4.1)% de água absorvida =
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massa da solução absorvida = m3 – m4                                                             (4.2) 

 

onde: 

m3 = massa do CT após imersão na solução de EPS; 

m4 = massa do CT antes da imersão, seco e resfriado à 30ºC. 

 

Os valores obtidos do consumo da massa de solução de EPS para CT’s e seus 

respectivos tratamentos individuais (total de 4 para 5ps 30, 5ps 60, 5ps120, 10ps 30, 10ps 60 e 

10ps120) foram transformados em média aritmética simples. 

 

 

4.3.5 CÁLCULO DA MASSA DE EPS RETIDA PELOS CT’s 

 

Para a possibilidade de verificação da viabilidade econômica do tratamento, foi 

verificado o consumo de EPS retido pelo concreto. 

Nesse trabalho a massa de EPS retida pelos CT’s foi obtida pela diferença de massa do 

CT após a retirada da solução de EPS e antes da imersão nessa solução, ambos após secagem 

em estufa à temperatura média de 130ºC durante 24 horas e resfriamento em dessecador à 

temperatura média de 30ºC (conforme Figura 4.4), dada pela Equação (4.3): 

 

massa de EPS retida = m5 – m6                                                                               (4.3) 

 

onde: 

m5 = massa do CT após imersão na solução de EPS, seco e resfriado à 30ºC; 

m6 = massa do CT antes da imersão, seco e resfriado à 30ºC. 

 

Os valores obtidos do consumo da massa de EPS para CT’s e seus respectivos 

tratamentos individuais (total de 4 para 5ps 30, 5ps 60, 5ps120, 10ps 30, 10ps 60 e 10ps120) 

foram transformados em média aritmética simples. 
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4.4 IDENTIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO PELA 

CINÉTICA DE LIBERAÇÃO DE ÍONS CLORETO (Cl) EM ÁGUA “MILLI-Q” 

 

A Figura 4.6 demonstra, esquematicamente, a seqüência de preparação do CNT e dos 

CT’s e seus respectivos pontos de coleta de dados para o ensaio da cinética de liberação de Cl 

em água “Milli-Q”: 

Nesse ensaio foi utilizada água “Milli-Q” (água de ultrapureza, ultrafiltrada, destilada 

e deionizada), obtida pelo sistema de purificação de água Milli-Q/Millipore (Berdford-USA), 

e foi realizado no Laboratório de Análise de Águas do DEQUI (ICEB-UFOP). 

Figura 4.6: Representação esquemática da preparação de CT’s e pontos de coleta de dados. 

 

CT 5ps 30 (11B)

CT 5ps 60 (12B)

CT 5ps 120 (13B)

CT 10ps 30 (06B)

CT 10ps 60 (07B)

CT 10ps 120 (24A)

Nomenclatura

Secagem em Estufa

•Temperatura média: 130°C

•Tempo: 24 horas

Etapa 1

Resfriamento em Dessecador

•Temperatura média: 30°C

•Tempo: variável

Etapa 2

Imersão em Solução de NaCl-

(35,46g Cl /litro H
2
O)

•Tempo: 548 horas

•Temperatura média: 27°C

Etapa 3

Verificação da 

Concentração de Cl nos 

Intervalos de Tempo (h): 0, 

0,5, 1, 2, 3, 4, 20, 24, 41, 

53, 65, 94 e 548.

Imersão em Água Milli-Q

•Temperatura média: 27°C

Etapa 4

CNT 19A

Nomenclatura:

CT 5ps 30 (11B)

CT 5ps 60 (12B)

CT 5ps 120 (13B)

CT 10ps 30 (06B)

CT 10ps 60 (07B)

CT 10ps 120 (24A)

Nomenclatura

Secagem em Estufa

•Temperatura média: 130°C

•Tempo: 24 horas

Etapa 1

Resfriamento em Dessecador

•Temperatura média: 30°C

•Tempo: variável

Etapa 2

Imersão em Solução de NaCl-

(35,46g Cl /litro H
2
O)

•Tempo: 548 horas

•Temperatura média: 27°C

Etapa 3

Verificação da 

Concentração de Cl nos 

Intervalos de Tempo (h): 0, 

0,5, 1, 2, 3, 4, 20, 24, 41, 

53, 65, 94 e 548.

Imersão em Água Milli-Q

•Temperatura média: 27°C

Etapa 4

CNT 19A

Nomenclatura:
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A determinação da concentração de Cl foi realizada por titulação e cálculo do teor de 

cloreto, a partir de reações químicas envolvidas no processo. 

A fim de se verificar a eficiência do tratamento, os dados obtidos da cinética de 

liberação de Íons Cloreto (Cl) em água “Milli-Q” foram transformados em gráficos. 

Nesse trabalho designou-se por curva de liberação de Cl aos valores obtidos pelo 

percentual de Cl liberado pelos CT’s e CNT em água “Milli-Q”, em função do tempo de 

imersão (horas). 

A cinética de liberação de Cl foi realizada em 6 (seis) CT’s e 1 (um) CNT, originando 

curvas individuais de liberação de Cl de água. As curvas obtidas nos CT’s e seus respectivos 

tratamentos individuais (total de 1 para 5ps 30, 5ps 60, 5ps120, 10ps 30, 10ps 60 e 10ps120) 

foram tratadas estatisticamente e transformadas em curvas denominadas, neste trabalho, 

curvas médias de liberação de Cl em água “Milli-Q”, por concentração de EPS na solução de 

impregnação, em função do tempo de imersão. 

 

 

4.5 IDENTIFICAÇÃO DA POROSIDADE POR INTRUSÃO DE MERCÚRIO 

 

A determinação das dimensões dos poros da argamassa do concreto foi realizada no 

aparelho Autopore II 9220-V3.05, no Laboratório de Materiais Cerâmicos do CETEC. 

O princípio de funcionamento de um porosímetro consiste na medida do volume 

introduzido de mercúrio (líquido não molhante), para valores de pressão sucessivamente 

crescentes até a sua estabilização. É determinado o valor mínimo do diâmetro do poro 

penetrado pelo mercúrio, através de cada valor de pressão aplicada e é dada pela Equação 

(4.4), (Lowell, 1984): 

onde: 

δ = tensão superficial do mercúrio; 

θ = ângulo de contato do menisco de mercúrio com o material; 

p = pressão. 

 

A fim de se verificar a eficiência do tratamento, os dados obtidos no ensaio foram 

transformados em gráficos. 

- 4δcosθ

p

(4.4)d   =
- 4δcosθ

p

(4.4)d   =
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A curva obtida pela pressão aplicada (psi) em função do volume acumulado de 

mercúrio na amostra (mL/g) atesta o correto desenvolvimento do ensaio, e é designada nesse 

trabalho de curva do ensaio de porosidade. O ensaio também fornece o percentual de 

porosidade contida na amostra. 

É possível conhecer a curva cumulativa do volume dos poros em função do seu 

diâmetro. Essa curva pode ser tratada de modo a obter outros tipos de informação. Por 

exemplo, dividindo-se o volume de mercúrio penetrado pelo volume (ou massa) da amostra, 

ou ainda, pode ser transformada numa curva de freqüência (ou histograma), pois o gradiente 

da curva cumulativa, para cada valor do diâmetro do poro, fornece a freqüência verificada 

para esse diâmetro. 

Nesse trabalho designou-se por curva porosimétrica à curva de distribuição de 

freqüência dos poros obtida pelo volume de mercúrio introduzido na amostra (mL/g) em 

função do seu diâmetro (μm). 

A determinação das dimensões dos poros da argamassa do concreto foi realizada nos 

seguintes corpos de prova: CNT 12A, CT 5ps 30 (13A), CT 5ps 60 (14A), CT 5ps 120 (15A), 

CT 10ps 30 (16A), CT 10ps 60 (17A) e CT 10ps 120 (18A). 

Foram extraídos ao longo da superfície dos CT’s e do CNT, pequenos fragmentos da 

argamassa. Os fragmentos do agregado graúdo foram retirados, a fim de se avaliar somente a 

porosidade da argamassa. Os fragmentos de argamassa foram secos em estufa a uma 

temperatura média de 130ºC, durante 24 horas. Após a secagem, foi selecionado 

aproximadamente 2,5g de material a ser ensaiado e identificado o penetrômetro (porta 

amostra) apropriado para a massa/volume de amostra escolhido. O ensaio foi realizado 

segundo especificações do aparelho. Os valores encontrados foram transformados em curvas 

porosimétricas. 

 

 

4.6 IDENTIFICAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DO 

TRATAMENTO POR ANÁLISE DE ESPECTROSCOPIA UV-VISÍVEL 

 

A fim de se verificar a profundidade de penetração da solução de EPS nos CT’s, foram 

realizadas análises de espectroscopia na região do UV-visível em um espectrômetro marca HP 

8453, no Laboratório de Química Analítica do DEQUI (ICEB-UFOP). 

A determinação da profundidade de penetração da solução de EPS nos CT’s foi 

realizada nos seguintes corpos de prova: CT 5ps 120 (13B) e CT 10ps 120 (24A). 
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Os CT’s foram secionados transversalmente, obtendo-se 4 (quatro) discos distintos. Os 

discos nº 1 (topo) e nº 4 (base) foram rejeitados. Nos discos nº 2 e nº 3 foram delimitadas 3 

zonas radiais (zona 1-externa, zona 2-mediana e zona 3-interna), conforme apresentado na 

Figura 4.7: 

 

Figura 4.7: Numeração das seções transversais dos CT’s e as zonas de análise. 

 

A fim de se obter resultados quantitativos do percentual de EPS em cada zona radial 

dos CT’s, a análise da profundidade de penetração do tratamento, pela espectroscopia na 

região do UV-visível, foi realizada em 3 etapas: 

1. Determinação da curva de calibração: Foram preparadas 4 soluções padrão com 

concentrações de 0,1%; 0,05%; 0,02% e 0,01% de EPS dissolvido em tetraidrofurano 

(massa/volume). Para cada solução padrão foi obtida uma curva de espectro na região 

do UV-visível. Nesse trabalho designou-se por curva de espectros aos valores obtidos 

pela absorbância (u.a) em função do comprimento de onda (nm). Os pontos máximos 

de absorção à 260nm foram determinados. A partir dos pontos máximos foi obtida a 

curva linear de calibração da absorbância (u.a.) em função da concentração de EPS 

(massa/volume). Foi realizada uma regressão na curva linear e obtida a equação da 

reta, para o cálculo da concentração de EPS; 

2. Determinação da curva de espectro nas zonas radiais dos CT’s: De cada zona 

radial foram removidos fragmentos de concreto. Os fragmentos do agregado graúdo 

foram retirados, a fim de se avaliar somente a penetração da solução de EPS na 
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argamassa. Os fragmentos de argamassa foram secos em estufa a uma temperatura 

média de 130ºC, durante 24 horas. Após resfriamento em dessecador, à temperatura 

média de 30ºC, a argamassa de cada zona foi triturada e pulverizada. O pó foi 

classificado em peneira nº 70 (ABNT/ASTM) com abertura de 212µm, e coletados 

aproximadamente 3,0g do mesmo. As amostras foram dissolvidas em 10mL de 

tetraidrofurano, agitadas em um banho metabólico por 48 horas e deixadas em repouso 

por 24 horas. Os sobrenadantes foram retirados e analisados no espectrômetro. Foram 

realizadas duas curvas de espectro distintas para cada CT, utilizando-se os 

sobrenadantes das soluções solubilizadas, das amostras da zona 1, zona 2 e zona 3; 

3. Cálculo do percentual de EPS em cada zona radial: A partir das curvas de espectro 

nas zonas radiais dos CT’s, e da equação da reta da curva de calibração, foram 

calculados os percentuais de EPS em cada zona distinta. 

 

 

4.7 IDENTIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO PELA 

VERIFICAÇÃO DE CRESCIMENTO MICROBIOLÓGICO 

 

A fim de se verificar a eficiência do tratamento, foi realizado ensaio de crescimento 

microbiológico no Laboratório de Microbiologia do DECBI (ICEB-UFOP). 

Foi realizada cultura de fungos nos seguintes corpos de prova: CNT 01B, CT 5ps 30 

(02B), CT 5ps 60 (03B), CT 5ps 120 (04B), CT 10ps 30 (14B), CT 10ps 60 (15B) e CT 10ps 

120 (16B). 

O procedimento para a cultura de fungos e preparação da solução de imersão é 

descrito a seguir: 

1. Em um tubo de ensaio com agar Saboraud, contendo um fungo filamentoso 

produtor de pigmento, foi adicionado 9,0mL de salina e agitado em vórtex para 

homogeneização; 

2. Após a agitação foi retirado 0,1mL desta solução e colocado na Câmara de 

Nilbauer; 

3. Em seguida foram inoculados 1,0mL dessa solução, contendo cerca de 460.000 

esporos, num frasco autoclavado contendo 600mL de meio czapek, também 

estéril (meio de cultura utilizado para observação de produção de pigmento); 

4. Cada corpo de prova foi imerso em um frasco individual de solução, durante 

20 dias. 
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4.8 IDENTIFICAÇÃO DO FILME DE EPS ATRAVÉS DA MICROSCOPIA 

ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

Nesse trabalho, a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi realizada com o 

objetivo de analisar o comportamento do filme de EPS depositado na argamassa de cimento 

do concreto. As micrografias foram realizadas no Laboratório Microlab do DEGEO (Escola 

de Minas-UFOP), pelo especialista Nei Pinheiro Sampaio. O equipamento utilizado foi o 

Microscópio Eletrônico de Varredura marca Jeol, modelo JSM 5510-EDS Thermo (com 

espectrômetro de energia dispersiva). 

Foram realizadas micrografias utilizando elétrons retroespalhados (BEC) e elétrons 

secundários (SEI). As micrografias BEC identificam as fases contidas no material analisado, 

distinguindo-as através da diferença do seu número atômico. Fases com maior número 

atômico aparecem mais brilhantes, enquanto que poros, micro-trincas e fases com menor 

número atômico aparecem escuras. As micrografias SEI fornecem imagens morfológicas 

(tridimensionais) da superfície analisada. Pela técnica é possível, também, obter micro-

análises do material estudado. 

As micrografias foram realizadas nos seguintes corpos de prova: CNT 12A, CT 5ps 30 

(13A), CT 5ps 60 (14A), CT 5ps 120 (15A), CT 10ps 30 (16A), CT 10ps 60 (17A) e CT 10ps 

120 (18A). Foram extraídos ao longo da superfície dos CT’s e do CNT, pequenos fragmentos 

da argamassa, conforme apresentado na Figura 4.8: 

Figura 4.8: Fragmentos da camada superficial dos corpos de prova e a superfície analisada. 

 

Os fragmentos do agregado graúdo foram retirados, a fim de se micrografar somente a 

argamassa. Os fragmentos de argamassa foram revestidos com carbono e o ensaio foi 

realizado segundo especificações do aparelho. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO PELA CINÉTICA DE 

ABSORÇÃO DE ÁGUA 

 

A eficiência do tratamento, nesse ensaio, será atestada verificando-se a redução da 

absorção de água pelos CT’s, quando imersos em água. 

A análise das curvas médias de absorção de água, no gráfico da Figura 5.1, indica que 

a cinética de absorção da água é grande nos primeiros minutos de imersão, normalizando-se 

ao longo do tempo, com tendência a estabilizar-se até a saturação total dos corpos de prova. 

Não foram obtidos dados de absorção de água no intervalo de tempo compreendido entre 180 

minutos a 1080, 1320 ou 1440 minutos de imersão. 

 

Figura 5.1: Curvas médias de absorção de água, por tipo de tratamento. 

 

Verificou-se também que a velocidade inicial de absorção da água pelos CT’s é menor 

do que a apresentada pelos CNT’s e, de uma forma geral, fica evidente que os CT’s 

apresentam absorção total de água menor daquelas apresentadas pelos CNT’s, em tempo 

prolongado de imersão. 

Verificou-se que os tratamentos não provocam uma impermeabilização completa do 

concreto. Este fator torna-se importante, pois permite que a água evaporável (água capilar e 
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parte da água adsorvida) possa ser extraída do concreto (em forma de vapor), em casos de 

elevação da temperatura. 

Pelo gráfico, pode-se dizer que o tempo de imersão na solução (30, 60 ou 120 

minutos) não influencia a eficiência do tratamento para mesmas concentrações de EPS (5 ou 

10%). Finalmente, conclui-se que a impregnação realizada com 10% de EPS é mais eficiente 

do que a realizada com 5% de EPS. 

Portanto, fica evidente a eficiência da impregnação nos CT’s. 

 

 

5.2 CONSUMO DE SOLUÇÃO DE EPS PELOS CT’s 

 

A fim de se avaliar o consumo de solução de EPS pelo concreto, os valores expressos 

em g/CT foram transformados em Kg/m
3
 de concreto, conforme Tabela 5.1: 

 

Tabela 5.1: Massa de solução de EPS absorvida pelos CT’s. 

 

Uma vez constatado, pela análise da eficiência do tratamento pela cinética de absorção 

de água (Capítulo 5.1), que o tempo de imersão na solução (30, 60 ou 120 minutos) não 

influencia a eficiência do tratamento para mesmas concentrações de EPS (5% ou 10%), os 

dados da Tabela 5.1, para todos os tratamentos com 5% e 10% de EPS, foram transformados 

em média aritmética simples, conforme Tabela 5.2: 

 

Tabela 5.2: Média das massas de solução de EPS absorvida pelos CT’s. 

 

CT's 5ps 455,906 9,646 2,11 49,130

CT's 10ps 456,029 4,991 1,09 25,420

Massa de solução de EPS 

absorvida (kg)/m³  (média)
Tratamento

Massa CNT's (g)  

(média)

Massa de solução de EPS 

absorvida (g)/CT (média)

% Absorvido 

(média)

CT's 5ps 30 455,571 7,492 1,64 38,157

CT's 5ps 60 455,550 9,046 1,98 46,072

CT's 5ps 120 456,596 12,401 2,70 63,160

CT's 10ps 30 461,191 3,873 0,84 19,726

CT's 10ps 60 450,203 4,918 1,09 25,047

CT's 10ps 120 456,694 6,182 1,35 31,487

Massa de solução de EPS 

absorvida (kg)/m³  (média)
Tratamento

Massa CNT's (g)  

(média)

Massa de solução de EPS 

absorvida (g)/CT (média)

% Absorvido 

(média)
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Pela análise da Tabela 5.2 é possível verificar que a impregnação realizada com 5% de 

EPS, comparando-se com a realizada com 10% de EPS, consome maior quantidade de 

solução por metro cúbico de concreto. Tal característica deve-se ao fato da solução de 5% de 

EPS ser menos viscosa, possibilitando uma maior absorção pelo concreto. 

 

 

5.3 CONSUMO DE EPS PELOS CT’s 

 

A fim de se avaliar o consumo de EPS pelo concreto, os valores expressos em g/CT 

foram transformados em Kg/m
3
 de concreto, conforme Tabela 5.3: 

 

Tabela 5.3: Massa de EPS retido pelos CT’s. 

 

Uma vez constatado, pela análise da eficiência do tratamento pela cinética de absorção 

de água (Capítulo 5.1), que o tempo de imersão na solução (30, 60 ou 120 minutos) não 

influencia a eficiência do tratamento para mesmas concentrações de EPS (5% ou 10%), os 

dados da Tabela 5.3, para todos os tratamentos com 5% e 10% de EPS, foram transformados 

em média aritmética simples, conforme Tabela 5.4: 

 

Tabela 5.4: Média das massas de EPS retido pelos CT’s. 

 

Pela análise da Tabela 5.4 é possível verificar que a impregnação realizada com 5% de 

EPS, comparando-se com a realizada com 10% de EPS, consome maior quantidade de EPS 

por metro cúbico de concreto. Tal característica deve-se ao fato da solução de 5% de EPS ser 

menos viscosa, possibilitando uma maior absorção pelo concreto. 

CT's 5ps 30 455,884 1,402 0,31 7,141

CT's 5ps 60 455,987 1,654 0,36 8,424

CT's 5ps 120 456,961 2,208 0,50 11,651

CT's 10ps 30 461,490 2,430 0,53 7,283

CT's 10ps 60 450,556 1,338 0,30 6,816

CT's 10ps 120 457,167 1,997 0,44 10,172

Massa de EPS Retido (kg)/m³  

(média)
Tratamento

Massa CNT's (g)  

(média)

Massa de EPS Retido (g)/CT 

(média)

% Retido 

(média)

CT's 5ps 456,277 1,755 0,39 9,072

CT's 10ps 456,404 1,922 0,42 8,090

Massa de EPS Retido (kg)/m³  

(média)
Tratamento

Massa CNT's (g)  

(média)

Massa de EPS Retido (g)/CT 

(média)

% Retido 

(média)
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5.4 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO PELA CINÉTICA DE 

LIBERAÇÃO DE ÍONS CLORETO (Cl) EM ÁGUA “MILLI-Q” 

 

A eficiência do tratamento, nesse ensaio, será atestada verificando-se o percentual de 

íons Cl liberados pelos corpos de prova quando imersos em água “Milli-Q”. Quanto menor 

for a liberação desses íons na água, menor terá sido a sua penetração nos corpos de prova 

quando imersos em solução de NaCl, e conseqüentemente, melhor terá sido o tratamento. 

A análise das curvas médias de liberação de Cl em água “Milli-Q”, no gráfico da 

Figura 5.2, indica que a liberação de íons Cl é menor para os CT’s, comparando-se com o 

CNT. 

Figura 5.2: Curvas médias de liberação de Cl em água “Milli-Q”, por concentração de EPS na 

solução de impregnação. 

 

Pelo gráfico, pode-se dizer que o tempo de imersão na solução (30, 60 ou 120 

minutos) não influencia a eficiência do tratamento para mesmas concentrações de EPS (5% ou 

10%). 

Finalmente, conclui-se que a impregnação realizada com 10% de EPS é mais eficiente 

do que a realizada com 5% de EPS. 

Portanto, fica evidente a eficiência da impregnação nos CT’s. 
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5.5 ANÁLISE DA POROSIDADE POR INTRUSÃO DE MERCÚRIO 

 

Os gráficos das Figuras 5.3, 5.4, (curvas do ensaio de porosidade), atestam o correto 

desenvolvimento dos ensaios no porosímetro de mercúrio. O ensaio é realizado em duas 

etapas distintas: Na primeira etapa ocorre a intrusão de mercúrio à baixa pressão, atingindo 

pico máximo em, aproximadamente, 30psi. Na segunda etapa inicia-se a intrusão de mercúrio 

à alta pressão, partindo de, aproximadamente, 30psi e atingindo pico máximo em, 

aproximadamente, 60000psi. 

Figura 5.3: Curva do ensaio de porosidade para CNT 12A. 

 

Figura 5.4: Curva do ensaio de porosidade para CT 5ps 30 (13A). 
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As curvas dos ensaios de porosidade dos CT’s 5ps 60, 5ps 120, 10ps 30, 10ps 60 e 

10ps 120 encontram-se nas Figuras 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9, no APÊNDICE A. 

A análise das curvas porosimétricas (distribuição de freqüência dos poros em função 

do seu tamanho), nos gráficos das Figuras 5.10 e 5.11, indica que houve um decréscimo 

significativo no volume de mercúrio introduzido nas amostras dos CT’s (picos de 0,00mL/g a 

0,002mL/g de mercúrio introduzido), comparando-se com o CNT (atingindo picos de 

0,0065mL/g de mercúrio introduzido). 

Figura 5.10: Curva de distribuição de freqüência dos poros para CNT 12A. 

Figura 5.11: Curva de distribuição de freqüência dos poros para CT 5ps 30 (13A). 

 

As curvas porosimétricas dos CT’s 5ps 60, 5ps 120, 10ps 30, 10ps 60 e 10ps 120 

encontram-se nas Figuras 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, no APÊNDICE B. 
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Apesar de ainda se obter resultado positivo, a exceção ocorreu na amostra do CT 5ps 

60 (14A), conforme gráfico da Figura 5.12, com picos da ordem de 0,0055mL/g de mercúrio 

introduzido. Devido à técnica de determinação de porosidade por intrusão de mercúrio gerar 

resíduos altamente poluentes, optou-se por não repetir o ensaio no referido CT. Portanto, 

conclui-se que houve redução do tamanho dos poros nos CT’s. 

Os valores do percentual de porosidade por corpo de prova estão representados na 

Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5: Percentual de porosidade por corpo de prova. 

 

A análise do gráfico da Figuras 5.17 (percentual de porosidade por corpo de prova), 

demonstra que houve redução da porosidade dos CT’s, comparando-se com o CNT. 

Figura 5.17: Percentual de porosidade por corpo de prova. 
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A redução da porosidade foi maior nos CT’s impregnados com solução de10% de 

EPS. Conclui-se, então, que a impregnação realizada com 10% de EPS é mais eficiente do 

que a realizada com 5% de EPS. 

Portanto, fica evidente a eficiência da impregnação nos CT’s. 
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5.6 ANÁLISE DA PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DO TRATAMENTO 

POR ESPECTROSCOPIA UV-VISÍVEL 

 

A Figura 5.18 traz as curvas de espectro na região do UV-visível, para soluções padrão 

com concentrações de 0,1%; 0,05%; 0,02% e 0,01% de EPS dissolvido em THF (m/v). 

 

Figura 5.18: Curvas de espectro na região do UV-visível, para soluções padrão com 0,1%; 

0,05%; 0,02% e 0,01% de EPS. 

 

A Figura 5.19 traz a curva linear de calibração, utilizando os pontos máximos de 

absorção à 260nm, extraídos do gráfico da Figura 5.18. 

Figura 5.19: Curva linear de calibração. 
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A Figura 5.20 traz as curvas de espectro na região do UV-visível das zonas 1 ,2 e 3 do 

CT 5ps 120 (13B). 

 

Figura 5.20: Curvas de espectro na região do UV-visível das zonas 1 ,2 e 3 do CT 5ps 120 

(13B). 

 

A Figura 5.21 traz as curvas de espectro na região do UV-visível das zonas 1 ,2 e 3 do 

CT 10ps 120 (24A). 

 

Figura 5.21: Curvas de espectro na região do UV-visível das zonas 1 ,2 e 3 do CT 10ps 120 

(24A). 
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O cálculo do percentual de EPS em cada zona radial foi realizado a partir da regressão 

na curva linear de calibração, do gráfico da Figura 5.19, que originou a Equação 5.1: 

 

y = a + bx                                                                      (5.1) 

 

onde: y = absorbância (nm);                   x = concentração em % (m/v). 

 

Logo, na substituição de valores, temos a Equação 5.2: 

 

y = 0,048 + 18,92x                                                                     (5.2) 

 

Foram tomados os valores de absorbância no comprimento de onda 260nm para as 

amostras. Com esses valores e a curva de calibração, foram calculadas as concentrações de 

EPS nas amostras. A Tabela 5.6 traz os valores do percentual de EPS em cada zona radial. 

 

Tabela 5.6: Valores do percentual de EPS em cada zona radial dos CT’s: 

 

Considerando-se que o corpo de prova tem 25mm de raio (Ø50mm), cada zona radial 

tem, aproximadamente, 8,3mm de extensão radial. Os cálculos de profundidade de 

penetração, da Tabela 5.6, indicam uma maior penetração na zona 1, ou seja, a camada 

superficial. Porém, é verificada concentração de EPS também nas zonas 2 e 3, o que indica 

que a impregnação atingiu toda a extensão dos CT’s. A penetração foi mais eficiente na 

impregnação realizada com 5% de EPS. Tal característica deve-se ao fato da solução de 5% 

de EPS ser menos viscosa, possibilitando uma maior absorção pelo concreto. 

Absorbância (u.a.) Concentração de EPS na amostra (%)

(valor de Y na Equação 5.1)
(valor de X calculado pela Equação 5.1, 

quando coloca-se Y)

CT 5ps 120 zona 1 4,15 0,216

CT 5ps 120 zona 2 1,93 0,099

CT 5ps 120 zona 3 1,46 0,075

CT 10ps 120 zona 1 3,13 0,162

CT 10ps 120 zona 2 0,66 0,032

CT 10ps 120 zona 3 0,51 0,024

Amostra
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5.7 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO PELA VERIFICAÇÃO 

DE CRESCIMENTO MICROBIOLÓGICO 

 

A Figura 5.22 mostra o frasco contendo o meio de cultura utilizado para a proliferação 

de microorganismos, e para a observação de produção de pigmento, sobre a superfície do 

CNT 01B. Nota-se uma grande colônia de fungos com coloração acinzentada, cobrindo a 

parte superior do CNT. Na solução de imersão (meio de cultura), nota-se grande área coberta 

com pigmentação avermelhada, produzida pelos fungos. 

 

Figura 5.22: Frasco contendo CNT 01B imerso em meio de cultura, utilizado para a 

proliferação de microorganismos. 

 

A Figura 5.23 mostra o frasco contendo o meio de cultura utilizado para a proliferação 

de microorganismos, e para a observação de produção de pigmento, sobre a superfície do CT 

5ps 120 (04B). Nota-se uma pequena colônia de fungos com coloração acinzentada, cobrindo 

menos da metade da parte superior do CT. Na superfície lateral, nota-se pouca área coberta 

com pigmentação avermelhada, produzida pelos fungos. 
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Figura 5.23: Frasco contendo CT 5ps 120 (04B) imerso em meio de cultura, utilizado para a 

proliferação de microorganismos. 

 

A Figura 5.24 mostra o frasco contendo o meio de cultura utilizado para a proliferação 

de microorganismos, e para a observação de produção de pigmento, sobre a superfície do CT 

10ps 120 (16B). Não é verificada colônia de fungos na parte superior do CT. Na superfície 

lateral, nota-se pouca área coberta com pigmentação avermelhada, produzida pelos fungos. 

 

 

Figura 5.24: Frasco contendo CT 10ps 120 (16B) imerso em meio de cultura, utilizado para a 

proliferação de microorganismos. 

 

A análise qualitativa do ensaio indica que a proliferação de microorganismos foi 

reduzida nos CT’s, comparando-se com o CNT. Conclui-se, também, que a impregnação 

realizada com 10% de EPS é mais eficiente do que a realizada com 5% de EPS. 

Portanto, fica evidente a eficiência da impregnação nos CT’s. 
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5.8 ANÁLISE DO FILME DE EPS ATRAVÉS DA MICROSCOPIA 

ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

A Figura 5.25 traz as micrografias realizadas no CNT 12A: 

 

Figura 5.25: Micrografias de fragmentos do CNT 12A. 

 

A micrografia (a) da Figura 5.25 mostra a argamassa de cimento. As micrografias (b) e 

(c) mostram partícula de sílica (areia) envolvida pela argamassa de cimento. As micrografias 

(d), (e) e (f) mostram micro-trincas na argamassa de cimento. 

 

A Figura 5.26 traz as micrografias realizadas no CT 5ps 30 (13A): 

Figura 5.26: Micrografias de fragmentos do CT 5ps 30 (13A). 

 

 

  

a) b) c) 

d) e) f) 

a) b) 

c) d) 

a) 
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As micrografias (a) e (b) da Figura 5.26 mostram a presença poros com formato semi-

esférico na argamassa de cimento. A micrografia (c) mostra a superfície lateral da amostra, 

contendo deposição de EPS. A micrografia (d) mostra micro-trinca na argamassa de cimento. 

 

 

A Figura 5.27 traz as micrografias realizadas no CT 5ps 60 (14A): 

 

 

Figura 5.27: Micrografias de fragmentos do CT 5ps 60 (14A). 

 

 

As micrografias (a), (b), (c) e (d) da Figura 5.27 mostram o comportamento do filme 

de EPS sobre a argamassa de cimento. Nas micrografias (a), (b) e (c) nota-se que o filme de 

EPS recobre a superfície lateral, penetrando para o interior da argamassa. 
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d) c) 



     

 

 102 

A Figura 5.28 traz as micrografias realizadas no CT 5ps 120 (15A): 

 

 

Figura 5.28: Micrografias de fragmentos do CT 5ps 120 (15A). 

 

 

As micrografias (a) e (b) da Figura 5.28 mostram a presença poros com formato semi-

esférico na argamassa de cimento. Nota-se a presença de micro-trincas na superfície dos 

poros, conforme se pode ver na micrografia (c). Na micrografia (d) nota-se a deposição de 

EPS, em partículas. 
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A Figura 5.29 traz as micrografias realizadas no CT 10ps 30 (16A): 

 

 

Figura 5.29: Micrografias de fragmentos do CT 10ps 30 (16A). 

 

 

As micrografias (a), (b) e (c) da Figura 5.29 mostram a deposição de EPS, em 

partículas, na argamassa de cimento. Nas micrografias (d), (e) e (f) nota-se que o filme de 

EPS recobre a superfície superior da amostra. Nas micrografias (e) e (f) nota-se micro-trincas 

no filme de EPS. 
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A Figura 5.30 traz as micrografias realizadas no CT 10ps 60 (17A): 

 

Figura 5.30: Micrografias de fragmentos do CT 10ps 60 (17A). 

 

As micrografias (a), (b), (c), (d), (e), (f) e (g) da Figura 5.30 mostram o 

comportamento do filme de EPS sobre a argamassa de cimento. Nessas micrografias nota-se 

que o filme de EPS recobre a superfície lateral, penetrando para o interior da argamassa. Na 

micrografia (b) nota-se que a solução de EPS penetrou na micro-trinca, e eflorou mais 

internamente, no sentido radial da amostra. Na micrografia (h) nota-se a deposição de EPS, 

em partículas, na argamassa de cimento. Na micrografia (i) nota-se a deposição de EPS, em 

forma de lamelas, na superfície da amostra. Nas micrografias (j), (k) e (l) nota-se que o filme 

de EPS recobre a superfície superior da amostra e nota-se micro-trincas no filme de EPS. Nas 

micrografias (k) e (l) é possível verificar a espessura do filme de EPS, que tem 

aproximadamente 1,5µm. 
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c) 
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d) 

h) 

j) i) k) l) 



     

 

 105 

A Figura 5.31 traz as micrografias realizadas no CT 10ps 120 (18A) 

 

 

Figura 5.31: Micrografias de fragmentos do CT 10ps 120 (18A). 

 

 

As micrografias (a) e (b) da Figura 5.31 mostram o comportamento do filme de EPS 

sobre a argamassa de cimento. Nas micrografias (c) e (d) é possível verificar o filme de EPS 

na superfície lateral da amostra, sobre uma micro-trinca. Nas micrografias (e) e (f) nota-se o 

filme de EPS que recobre a superfície lateral da amostra. 
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5.9 ANÁLISE DOS ASPECTOS VISUAIS  

 

Foram realizadas verificações visuais nos CT’s a fim de se identificar possíveis 

alterações na sua superfície. 

Não houve mudança na coloração, aumento de brilho ou aparecimento de manchas na 

superfície do concreto dos CT’s, comparando-se com os CNT’s, conforme demonstrado na 

Figura 5.32: 

 

 

Figura 5.32: Análise dos aspectos visuais. Da esquerda para a direita, CNT (12A) e CT 10ps 

120 (18A). 

 

Observou-se uma diminuição significativa da rugosidade na superfície dos CT’s, tendo 

sido obtida uma textura com aspecto “aveludada”. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O concreto impregnado com EPS reciclado, a partir de agora denominado CIP-EPS-r, 

comparado com o processo CIP convencional, é mais simples, envolve menos recursos 

tecnológicos e menor consumo de energia, seja elétrica ou térmica. 

Os resultados da eficiência do tratamento CIP-EPS-r, pela análise da cinética de 

absorção de água e liberação de íons Cl, demonstraram-se positivos para os corpos de prova 

tratados, tanto com 5% como com 10% de EPS. O resultado foi mais eficiente utilizando-se a 

impregnação com solução a 10% de EPS. 

O consumo de solução e de EPS foi menor na impregnação com solução a 10% de 

EPS, comparando-se com a impregnação com solução a 5% de EPS. 

A porosidade da argamassa do concreto dos CT’s foi reduzida, resultados esses 

obtidos pelo ensaio de porosimetria por intrusão de mercúrio. O resultado mais eficiente foi 

obtido utilizando-se a impregnação com solução a 10% de EPS. 

A profundidade de penetração da impregnação foi satisfatória para ambos tratamentos 

(5% e 10% de EPS). Porém, a penetração foi mais eficiente utilizando-se a solução a 5% de 

EPS. A menor viscosidade dessa solução pode ser o fator que explica este resultado. 

Verificou-se uma perfeita deposição do PS (filme contínuo) na superfície e no interior 

da argamassa dos CT’s, que foram impregnados com solução a 10% de EPS. 

O crescimento microbiológico foi minimizado nos CT’s. Novamente, o resultado mais 

eficiente foi obtido utilizando-se a impregnação com solução a 10% de EPS. 

O tempo de imersão dos CP’s na solução impregnante não altera significativamente os 

resultados da eficiência do tratamento. Portanto, o tempo mínimo de imersão (30 minutos) 

pode ser utilizado a fim de otimização do processo. 

Não houve mudança na coloração, aumento de brilho ou aparecimento de manchas na 

superfície do concreto dos CT’s, comparando-se com os CNT’s. Essa característica é 

apreciada nos tratamentos convencionais, como revestimentos impermeabilizantes e 

revestimentos hidrófugos. Observou-se, no entanto, uma diminuição significativa da 

rugosidade na superfície dos CT’s. Foi obtida uma textura com aspecto “aveludada”. Este 

resultado pode ser importante, no que diz respeito à redução da fixação de pó, poeira ou 

fuligem (e conseqüentemente da umidade) sobre a superfície das estruturas de concreto 

expostas ao ambiente. 
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De uma forma geral o tratamento CIP-EPS-r demonstrou-se eficiente na redução da 

permeabilidade da argamassa, e conseqüentemente do concreto. Todos os resultados dos 

ensaios realizados apresentaram-se positivos. 
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7 RELEVÂNCIA DOS RESULTADOS 

 

Tendo sido comprovados os resultados positivos da impregnação de concreto 

utilizando EPS reciclado, e adotados procedimentos menos complexos que o praticado no 

processo CIP convencional, tem-se a possibilidade da difusão do uso do tratamento CIP-EPS-

r em maior escala. 

Estruturas de concreto, de uso corriqueiro e generalizado, como postes de 

eletrificação, abrigos de passageiros em pontos de parada de ônibus urbanos, bancos de praça, 

balaústres, manilhas, vigas e colunas pré-fabricadas, dentre muitas outras aplicações de 

estruturas onde o concreto pré-fabricado é utilizado, podem ter menor alteração da aparência 

(melhor aspecto visual) em função de ataques físicos, químicos e biológicos. Essa seria uma 

contribuição indireta para a qualidade de vida da população. 

A redução na degradação e dos gastos com manutenção, seja por reparos ou aplicação 

de tratamentos superficiais convencionais como impermeabilizantes e hidrófugos de 

superfície (ou na redução do consumo desses), tem contribuição econômica para a sociedade. 

O aproveitamento de material reciclado, antes descartado em aterros públicos ou 

outros locais mais impróprios, tem, em si mesmo, uma relevante contribuição ecológica, 

beneficiando a sociedade de uma forma ampla e geral. 
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8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

As sugestões para trabalhos futuros são apresentadas a seguir: 

 Avaliação da viabilidade econômica do tratamento por impregnação, contendo 

EPS reciclado; 

 comparação da eficiência do tratamento CIP, contendo monômeros como o 

metacrilato de metila (MMA) e o estireno, com o tratamento contendo EPS 

reciclado, estudado nesse trabalho; 

 avaliação da degradação e do amarelamento da camada superficial de EPS 

impregnado no CT’s, através de incidência de radiação UV; 

 realização dos testes de impregnação da solução de EPS reciclado utilizando 

pressão positiva e negativa (vácuo); 

 aplicação da solução contendo EPS reciclado por pincelamento ou aspersão; 

 aplicação do tratamento contendo EPS reciclado em outros materiais utilizados 

na construção civil, como por exemplo telhas de cerâmica ou de amianto; 

 aplicação do tratamento contendo EPS reciclado em monumentos históricos, 

esculpidos em rocha ou pedra; 

 análise da redução de consumo de produtos para acabamento superficial do 

concreto (tintas e vernizes), aplicados sobre o tratamento contendo EPS 

reciclado, em comparação com o concreto comum (sem tratamento); 

 análise quantitativa da proliferação de microorganismos, na superfície tratada 

pelo processo contendo EPS reciclado; 

 desenvolvimento de nova técnica de determinação de permeabilidade do 

concreto, utilizando a cinética de liberação de íons cloreto (Cl) em água  

“Milli-Q”. 
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9 APÊNDICE 
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APÊNDICE A 
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Figura 5.5: Curva do ensaio de porosidade para CT 5ps 60 (14A). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Curva do ensaio de porosidade para CT 5ps 120 (15A). 
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Figura 5.7: Curva do ensaio de porosidade para CT 10ps 30 (16A). 

 

 

 

 

 

Figura 5.8: Curva do ensaio de porosidade para CT 10ps 60 (17A). 
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Figura 5.9: Curva do ensaio de porosidade para CT 10ps 120 (18A). 

 

 

 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

V
o
lu

m
e
 A

c
u
m

u
la

d
o
 (

m
L
/g

)

Pressão (psi)

 CT 10ps 120 (18A)



     

 

 116 

APÊNDICE B 
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Figura 5.12: Curva de distribuição de freqüência dos poros para CT 5ps 60 (14A). 

 

 

 

 

Figura 5.13: Curva de distribuição de freqüência dos poros para CT 5ps 120 (15A). 
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Figura 5.14: Curva de distribuição de freqüência dos poros para CT 10ps 30 (16A). 

 

 

 

 

Figura 5.15: Curva de distribuição de freqüência dos poros para CT 10ps 60 (17A). 
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Figura 5.16: Curva de distribuição de freqüência dos poros para CT 10ps 120 (18A). 
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