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RESUMO 

Pesquisas recentes na área de estruturas de concreto envolvendo 

monitoramento de esforços dinâmicos em tempo real tem se destacado nos últimos 

anos. Materiais em estruturas de concreto com capacidade de auto sensoriamento e 

novos aditivos são buscados constantemente para melhorar o desempenho de 

sistemas estruturais aplicados na área da construção civil. Neste trabalho foram 

estudados dois tipos de materiais piezoresistivos em cimento do tipo Portland. Um 

utilizando nanotubos de carbono (NTC) e outro com polímero de polianilina (Pani). O 

polímero de Pani foi misturado fisicamente ao cimento, enquanto que os NTC foram 

crescidos pela técnica de deposição química a vapor obtendo os dispositivos 

utilizados. Para caracterização destes dispositivos utilizou-se medidas de 

impedância elétrica para determinação das resistências elétricas dos mesmos. Após 

a caracterização dos dispositivos, estes foram inseridos em argamassa de cimento 

para testes de piezoresistividade com o aumento da pressão em diferentes idades. 

Os resultados mostram que a adição de nanocompósitos NTC e Pani à matriz de 

provoca um aumento na desordem do sistema, alterando suas propriedades 

piezoresistivas. O aumento da pressão sobre os dispositivos mostrou uma 

considerável variação na resistência elétrica dos mesmos. Este trabalho mostra a 

possibilidade de uso destes dispositivos como sensores para monitoramento de 

esforços mecânicos em estruturas de concreto. 

Palavras-chave: Piezoresistividade; cimento; nanotubos de carbono; polianilina.  

 



 

 

 

     ABSTRACT 

Recent research in the area of monitoring of dynamic forces in real time of 

concrete structures has been highlighted. The search for materials in concrete 

structures with auto sensing capacity grows every day. In this work were studied two 

types of piezoresistive materials in Portland cement, one using carbon nanotubes 

(NTC) and other polymer polyaniline (Pani). The polymer Pani was physically mixed 

with cement while the NTC were grown by the chemical vapor deposition technique 

getting the devices used. For characterization of these devices, electrical impedance 

measurements were used to determine the electrical resistance thereof. After the 

characterization of the devices, they were entered in cement mortar 

piezoresistividade tests with increasing pressure at different ages. The results show 

that the addition of nanocomposites of NTC and Pani in matrix causes an increase in 

system disorder, the piezoresistive properties changing. The increased pressure on 

the devices showed a considerable variation in electric resistance thereof. This study 

shows the possibility of using such devices as sensors for monitoring mechanical 

stresses in concrete structures. 

Keywords: Piezoresistivity; cement; carbon nanotubes; polyaniline.  
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1. INTRODUÇÃO 

A busca por desenvolver novas tecnologias de síntese e caracterização para 

encontrar novos materiais, é um dos assuntos científicos e tecnológicos mais 

trabalhados ultimamente. As áreas industriais e acadêmicas procuram materiais que 

apresentem novas propriedades físico-químicas com menor custo de produção, fácil 

processamento e que tenha baixo impacto ambiental.  

O concreto e pastas de cimento Portland são materiais muito importantes da 

construção civil, com variados campos de aplicação pelo fato de possuírem um bom 

comportamento mecânico, baixo custo de produção e possuir abundante 

disponibilidade de matérias- primas para a produção do mesmo (Metha & Monteiro, 

2008). 

Aplicação da nanotecnologia em cimento e concreto é uma promessa para 

melhorar as propriedades e desempenho dos mesmos. Com o objetivo de melhorar 

as propriedades mecânicas e elétricas dos compósitos feitos à base de cimento, 

materiais nanométricos estão sendo misturados nos mesmos como, por exemplo, os 

nanotubos de carbono (NTC) e nanopartículas de óxidos metálicos. Tais materiais 

possuem a capacidade de melhorar o comportamento mecânico e elétrico do 

cimento (Salvetat e colaboradores, 1999; Kim & Nam, 2014; Nam e colaboradores, 

2012). 

A adição de NTC em cimentos, além de aumentar a condutividade elétrica 

observou-se um aumento de resistência mecânica bem como características de 

piezoresistidade (Nam, Lee & Choi, 2012; D.Le, Vaidyanathan, Vidhate, Chung & 

D'Souza, 2011).  A piezoresistividade é um efeito da alteração da resistência elétrica 

induzida pela deformação dos materiais devido ao aumento da pressão sobre os 

mesmos (Han & Ou, 2007). Uma série de estudos sobre a piezoresistividade de 

compósitos cimentícios contendo carbono convencional tem sido relatada nos 

últimos anos (Han & Ou, 2007; Han, Guan & Ou, 2007; S.Wen & Chung, 1999). 

Outro efeito importante na incorporação de NTC em cimentos é devido às 

propriedades elétricas que eles proporcionam. Convencionalmente, materiais de 
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baixo custo de carbono (ou seja, o coque em pó, grafite e negro de fumo) e / ou 

inclusões metálicas têm sido utilizados em compósitos de cimento para este efeito 

(Chen,Wu e Yao 2004; Tuan, 2004; Tuan & Yahia 2004; Li, Xiao & Ou, 2006; Wen & 

Chung, 2007;  Kim, Park & Lee, 2014). Compósitos de cimento incorporados com 

estes materiais têm sido aplicados, como: terra anti-corrosão, conectores para 

proteção de choque-elétrico e de elétrico-aquecimento, além de materiais de 

pavimentação em estradas de degelo (Tuan, 2004;  Tuan & Yahia, 2004). Na adição 

de nanotubos de carbono, a condutividade elétrica não foi apenas fornecida para 

compósitos de cimento, mas também foi acrescentada a propriedade piezoresistiva 

(Jeon & Lee, 2011). 

O monitoramento de tráfegos de veículos ainda necessita de novos sistemas 

capazes de detectar todos os dados necessários em tempo real. Han e 

colaboradores (2009) desenvolveram um pavimento composto com auto 

sensoriamento à base das piezoresistividade dos NTC e NFC. Os autores 

descobriram que as cargas de veículos podem variar a resistência elétrica do 

pavimento composto com NTC. Com os dados da variação da resistência obtidos 

através de sistemas de comunicação em tempo real, é possível monitorar a 

localização, velocidade e até mesmo a pesagem de veículos. 

Material orgânico poliméricos vem despertando interesse por sua riqueza de 

propriedades elétricas e ópticas que podem ser aplicadas em diversas áreas 

interdisciplinares (Roth & Graupner, 1993; MacDiarmid & A.J.Epstein, 1993). Os 

polímeros ganharam popularização a partir da Segunda Guerra Mundial. Desde 

então, surgiram diversificados grupos de pesquisas no mundo que buscavam 

solucionar questões importantes sobre a estrutura, composição e durabilidade 

desses novos materiais. As aplicações de materiais poliméricos para o dia-a-dia são 

imensas, podendo ser utilizados para fabricação de plásticos, eletrodos, materiais de 

revestimento, anticorrosivos para tintas, dispositivos eletrocrômicos, células solares, 

músculos artificiais, entre outras (Faez e colaboradores, 2000). 

Estudos da adição de polímeros semicondutores tais como polianilina (Pani) 

ao cimento ainda são escassos na literatura, um dos poucos trabalhos relativos a 
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esse assunto foi realizado por A.H. El-Shazly e colaboradores (2012), onde os 

autores investigaram a possibilidade de melhorar a resistência do concreto armado 

contra agentes corrosivos, representados principalmente por íons de cloreto e 

sulfato, usando polianilina como material de revestimento. Além deste trabalho, foi 

sintetizado em laboratório um nanocompósito utilizando silicato de cálcio hidratado 

(C-S-H) presente em cimentos, crescido com Pani “in situ” feito por Rouhollah 

Alizadeh e colaboradores (2013). Eles concluíram que a Pani aplicada ao cimento 

pode melhorar a estabilidade e desempenho mecânico dos compósitos a base de 

cimento. 

1.1- OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a adição de NTC e Pani ao 

cimento Portland visando desenvolver dispositivos com propriedades piezoresistivas 

para futuras aplicações como sensores de monitoramento de esforços mecânicos 

em estruturas de concreto. 

1.2- JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 O monitoramento de esforços dinâmicos em tempo real de estruturas de 

concreto se torna muito importante atualmente, com o objetivo de identificar pontos 

frágeis e excesso de carga. Essa monitoração é de suma importância para evitar 

desastres oriundos de ruptura e falhas na estrutura de concretos. 

 Atualmente os monitoramentos citados são feito com dispositivos eletrônicos 

à base de silício cujo desempenho apresenta muitas limitações, como, por exemplo, 

altas temperaturas e ambientes corrosivos comuns em estruturas de cimento como 

barragens e pontes. Em consequência de tais limitações, a nanotecnologia entra 

para investigar outros materiais piezoresistivos mais robustos. 

 Um dos principais efeitos da incorporação dos NTC em cimentos são as 

propriedades elétricas adquiridas por estes compósitos. O cimento com adição de 

NTC se torna piezoresistivo dando a estes compósitos a possibilidade de serem 

utilizados como sensores dinâmicos de carga. Vários estudos sobre o 

comportamento piezoresistivo de compósitos cimentícios contendo NTC têm sido 
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relatados nos últimos anos (Han & Ou, 2007; Han e colaboradores- 2007; Wen & 

Chung, 1999). 

Neste contexto, e diante de tantas evidências sobre as vantagens técnicas, 

econômicas e ambientais envolvendo a adição de materiais nanoestruturados em 

cimentos, torna-se relevante a análise das propriedades piezoresistivas com um 

olhar crítico sobre seu comportamento diante da adição de materiais que podem 

introduzir alterações nas respostas elétricas e mecânicas nestes compostos. 

1.3 ESTRUTRURA DA DISSERTAÇÃO  

A organização deste trabalho é feita de forma a estruturá-lo em capítulos com 

uma sequência adequada para o entendimento global do assunto abordado. Desta 

forma, os capítulos são apresentados com os conteúdos relacionados a seguir:  

No Capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica sobre o cimento 

Portland, abordando sua composição, processo de produção, mecanismos e 

produtos de hidratação, além de uma explanação sobre aditivos. O estado da arte 

sobre polímeros de polianilina é apresentado na sequência, abordando conceitos da 

sua forma de síntese e propriedades, em seguida é apresentado o estado da arte de 

sobre nanotubos de carbono, mostrando conceitos da sua forma de síntese e 

propriedades, além de suas aplicações em materiais cimentícios. Também são 

apresentadas as metodologias para as caracterizações realizadas.  

No Capítulo 3 apresenta-se o desenvolvimento do trabalho experimental, 

abordando a metodologia adotada para a produção do material ora desenvolvida e 

as caracterizações do mesmo. As caracterizações foram divididas em três partes: a 

primeira relacionada à condução elétrica dos materiais estudados, a segunda está 

relacionada à resistência mecânica destes materiais e por fim, a terceira caracteriza 

o comportamento piezoresistivo dos mesmos.  

As discussões das caracterizações e dos resultados são apresentadas no 

Capítulo 4, onde é feita uma abordagem comparativa com o atual conhecimento 

sobre o assunto, apresentado na revisão bibliográfica.  
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No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões resultantes principalmente dos 

pontos discutidos na Dissertação, bem como propostas para trabalhos futuros sobre 

o tema. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1-CIMENTO 

Na definição de P.Kumer Mehta e Paulo Monteiro (2008), o cimento é um 

material seco, finamente pulverizado, que por si só não é um aglomerante como 

resultado de hidratação. Um cimento é considerado hidráulico quando os produtos 

de hidratação ficam estáveis em ambiente aquoso. O cimento hidráulico mais 

comumente usado é o cimento Portland, que consiste essencialmente em silicatos 

reativos de cálcio. Silicatos de cálcio hidratados formados durante a hidratação do 

cimento Portland são os principais responsáveis por sua característica adesiva e são 

estáveis em ambiente aquoso. 

Historicamente o material cimentício mais antigo foi descoberto nas margens 

do rio Danúbio, em 5600 a.C. Acredita-se também, que a mistura de inertes com um 

ligante, provavelmente cal ou gesso, foi utilizada na construção das pirâmides do 

Egito onde há uma descrição do emprego de argamassa e um material semelhante 

ao concreto num mural de Tebas, datado de 1950 a.C. A utilização deste se 

estendeu por toda a região do Mediterrâneo, chegando a ser empregado pelos 

romanos, que utilizavam misturas com características pozolânicas de pedra, cal, 

areia e água, na construção de pontes, aquedutos e outras grandes obras públicas. 

Construções de fundações e pavimentos térreos também foram feitas com estes 

materiais no período da Idade Média e Renascimento, mas o emprego do concreto 

só chegou a proporções mais amplas após a invenção do cimento Portland, por 

Louis Vicat (Coutinho, 1997). 

 Este material é muito utilizado devido à facilidade de manuseio, variabilidade 

de formas e tamanhos e ao seu baixo custo (Metha & Monteiro, 2008). O 

conhecimento prévio das características que o cimento endurecido deve possuir é 

necessário para que, a partir dos materiais disponíveis, seja possível obter o cimento 

pretendido, mediante a proporção correta da mistura e o uso adequado dos 

processos de fabricação (Almeida, 2002; Araújo e colaboradores, 2000). 
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A hidratação do cimento durante um tempo adequado é essencial para que as 

condições ambientes favoreçam as reações que se processam. A evaporação da 

água de hidratação contribui para a formação de poros na estrutura do material, isso 

deve ser evitado, pois diminui a resistência mecânica do mesmo. Para evitar a 

desidratação do composto, é feito um processo chamado de cura. Esse processo 

controla a quantidade de água responsável pela hidratação do mesmo e evita sua 

evaporação durante a fabricação e após o endurecimento (L.C.Almeida, 2002; 

Metha & Monteiro, 2008; Araújo, Rodrigues & Freitas, 2000; Petrucci, 1987). 

As misturas dos compostos que constituem o cimento podem ser 

classificadas conforme mostra a Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Compostos de Cimento. 

Pasta  Cimento + Água 

Argamassa Pasta + Agregado Miúdo (areia) 

Concreto Argamassa + Agregado Graúdo (pedra britada) 

Concreto Armado Concreto + Armadura Passiva 

Concreto Protendido  Concreto + Armadura Passiva + Armadura Ativa 

   Fonte: Mehta e Monteiro (2008)- adaptado. 

 

2.1.1- CIMENTO PORTLAND 

O uso de materiais com propriedades cimentícias para fins de construção é 

uma atividade muito antiga na história da civilização.  

Neville (1982) afirma que o nome cimento Portland é usado até hoje para 

designar um cimento obtido pela mistura apropriada de materiais calcários e 

argilosos, ou outros materiais contendo sílica, alumina e óxidos de ferro, aquecendo 

tudo a uma temperatura necessária para a clinquerização e moendo-se o clínquer 

resultante. Este tipo de cimento possui granulometria muito fina e com propriedades 

aglomerantes e aglutinantes sob ação da água. O cimento é o resultado da mistura 

entre o clínquer e sulfatos de cálcio, estes últimos em pequenas proporções; além 
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de eventuais adições de certas substâncias que alteram suas propriedades ou 

melhoram as condições de emprego. 

Segundo Coutinho (1997), pôde-se modificar a composição da matéria-prima 

para se obter um cimento com determinada propriedade mais acentuada do que 

outras, de modo a satisfazer as exigências da construção. Disso derivam os 

cimentos com alta resistência inicial, endurecimento rápido, baixo calor de 

hidratação, resistência a sulfatos, etc. Assim, com o desenvolvimento do cimento 

Portland, outros materiais começaram a ser introduzidos em sua composição, 

constituindo os cimentos com adições. Além dessas adições aumentarem a 

qualidade dos cimentos, elas permitiram a obtenção de melhor desempenho e 

menor custo de produção. Dentre os principais materiais adicionados ao cimento 

destacam-se as escórias granuladas de alto-forno e os materiais pozolânicos 

naturais e artificiais.  

O cimento Portland é um dos mais importantes materiais de construção civil, 

segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP,2002), ele é o material 

de construção mais extenso no mundo, tendo este o segundo lugar no consumo 

humano depois da água. O cimento é um material pulverulento, constituído de 

silicatos e aluminatos de cálcio, com cal livre desprezível. Esses silicatos e 

aluminatos complexos, ao serem misturados com água, hidratam-se e produzem o 

endurecimento da massa, que pode então oferecer elevada resistência mecânica 

(ABCP, 2002). É produzido pela trituração do clínquer, que é um material formado 

pela calcinação das matérias primas que devem conter quantidades apropriadas de 

cálcio, sílica, alumina e ferro. O clínquer de cimento Portland é um material 

produzido pela calcinação a aproximadamente 1450 °C, em forno rotativo, de uma 

mistura finamente moída e homogeneizada de calcário e argila (Cascudo & Carasek, 

2014). A nomenclatura utilizada na química de cimento é apresentada na Tabela 2.2 

e Tabela 2.3 (Miranda, 2008).  

 

 

     

http://www.abcp.org.br/
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  Tabela 2.2: Nomenclatura de Química do Cimento 

 

     Fonte: Miranda (2008) 

 

 

 

 

             Tabela 2.3: Composição Mineralógica do Clínquer de Cimento Portland 

 

             Fonte: Miranda (2008) 
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Hoje no mercado existe uma extensa variedade de tipos de cimento 

comercializados no Brasil, com diversas adições minerais e diferentes aplicações, 

conforme Tabela 2.4, que apresenta suas nomenclaturas e os conteúdos de seus 

constituintes especificados em normas técnicas. 

Tabela 2.4: Tipos de Cimento Portland comercializados no Brasil 

 

Fonte: Kihara e Centurione (2005) 

As exigências dos parâmetros relacionados à granulometria de cimentos são 

estabelecidas por normas técnicas da ABNT, para os diferentes tipos de cimentos 

comercializados no Brasil. O cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP-V ARI) 

será utilizado neste trabalho, segundo a norma NBR 5733 (1991). 

2.1.2- HIDRATAÇÃO 

Segundo Hewlett (2001), na química de cimento, a hidratação é uma reação 

de um cimento não hidratado, ou de seus constituintes, com água, gerando 

mudanças químicas e físico-mecânicas, tendo como consequência a viscosificação 

e solidificação do cimento.  

Mehta e Monteiro (2008) relatam que o cimento Portland anidro não aglomera 

areia e rocha, essa reação somente ocorre quando misturado com água. A reação 
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química do cimento com a água denominada hidratação do cimento resulta em 

produtos que possuem características de pega e endurecimento. 

Miranda (2008) afirma que o contato entre o cimento Portland e a água dá 

início a uma série de reações complexas por meio de vários mecanismos. Como a 

solubilidade dos compostos anidros é muito mais alta do que a solubilidade dos 

compostos hidratados, o cimento é totalmente hidratado, desde que haja água 

suficiente para tal. Os produtos de hidratação do C3A são cristalinos e não formam 

uma camada protetora na superfície do C3A, com isso a hidratação ocorre de forma 

muito rápida, ocasionando uma viscosificação intensa, denominada pega rápida 

(flash set). Para controlar a hidratação do C3A, é adicionado gesso (CaSO42H2O ) ao 

clínquer, na concentração entre 3 e 5%. Ao entrar em contato com a água, parte do 

gesso se dissolve e os íons cálcio e sulfato em solução reagem com os íons 

aluminato e hidroxila liberados pelo aluminato tricálcico formando o 

trissulfoaluminato de cálcio hidratado, conhecido por etringita (Equação 2.1) 

(Miranda, 2008). 

      3236

22

44 .63 HASCaqCaSOAlO 


      (2.1) 

A hidratação do cimento Portland não depende exclusivamente dos 

componentes mineralógicos do clínquer e das adições ativas do cimento, mas 

também da relação água-cimento, granulometria, temperatura, procedimentos de 

cura e outros fatores físicos (Kihara & Centurione, 2005). 

Segundo Mehta e Monteiro (2008), a hidratação dos aluminatos está 

diretamente relacionada com o enrijecimento e a pega do concreto, enquanto que os 

silicatos têm papel fundamental no desenvolvimento de resistência mecânica. Os 

aluminatos hidratam em uma taxa muito maior que os silicatos. Enquanto os 

aluminatos estão diretamente relacionados aos mecanismos de perda de 

consistência e de pega, os silicatos possuem importante atividade no mecanismo 

relacionado ao ganho de resistência mecânica. 
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2.1.3- ADITIVOS 

 A norma EN 480-1 (2006) define aditivos como produtos que, adicionados em 

pequena quantidade a concretos e argamassas de cimento Portland ou 

aglomerantes compatíveis, modificam algumas de suas propriedades adequando a 

determinadas condições. Os aditivos são empregados na produção de concretos, 

argamassas e artefatos de cimento, para modificar suas propriedades no estado 

fresco e endurecido, adequando-os à tecnologia de aplicação e melhorando seu 

desempenho mecânico e de resistências às solicitações físicas e químicas, 

tornando-os mais econômicos e duráveis. Para tanto, os aditivos deverão ser 

convenientemente selecionados, testados e dosados. Os aditivos geralmente são 

incorporados às pastas, argamassas e concretos com o objetivo de incorporar ou 

potencializar nestas propriedades mecânicas ou reológicas necessárias. A ASTM 

C125-15a (2015) define aditivo como qualquer material, que não seja água, 

agregados, cimentos hidráulicos ou fibras, usado como ingrediente do concreto ou 

argamassa e adicionado à massa imediatamente antes ou durante a mistura. 

Segundo Bauer (2013), pôde-se definir aditivo químico como todo produto não 

indispensável à composição e finalidade do concreto, que colocado na betoneira 

imediatamente antes ou durante a mistura do concreto, em quantidades geralmente 

pequenas e bem homogeneizadas, faz aparecer ou reforça certas características. 

Isaia (2011) cita que as doses de aditivos químicos geralmente variam entre 0,05 % 

e 5 % da massa de materiais cimentícios. A norma EN 480-1 (2006) define aditivos 

como produtos capazes de modificar as propriedades nos estados fresco e 

endurecido de concretos, argamassas, pastas e grautes. Já NBR 11768 (2011) 

define aditivos químicos como produtos que, adicionados em pequena quantidade a 

concretos de cimento Portland, modificam algumas de suas propriedades, no sentido 

de melhor adequá-las a determinadas condições. De acordo com a norma EN 480-1 

(2006), os tipos de aditivos são: 

 Aditivos plastificantes: são aditivos que visam diminuir a tensão superficial da 

água do concreto, ou seja, facilitar que a água penetre no gel de cimento, 

tendo assim uma melhor molhabilidade. Com isso para se aumentar, por 
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exemplo, uma consistência, não necessita acrescentar mais água ao 

concreto. São muito conhecidos também por redutores de água, pois 

provocam a redução da demanda de água em concretos frescos, podendo 

atuar na quantidade de água e cimento. Com esses aditivos, por exemplo, 

pode manter num traço o mesmo fator a/c (relação de massa entre água e 

cimento), reduzindo a quantidade de água e de cimento e mantendo a mesma 

trabalhabilidade. 

 Aditivos polifuncionais: os polifuncionais, ou multifuncionais, ganharam força 

no mercado de aditivos para concreto, devido algumas necessidades de 

produção do concreto. Eles basicamente são análogos aos plastificantes e 

assim são classificados também. Como em certas dosagens, principalmente 

em concreteiras, necessita a redução de água, eles possuem uma função de 

plastificante, reduzindo a quantidade entre 6 a 10% de água. 

 Aditivos expansores: são materiais ricos em aluminatos ou sulfoaluminatos, 

materiais que em contato com a umidade do concreto, provocam expansão. 

Isso ocorre, pois após a mistura, há um desprendimento de hidrogênio na 

reação. Utilizados normalmente em caldas de cimento nas bainhas de 

protensão e também nas argamassas de encunhamento em paredes. 

Encontra-se na forma de pó para ser misturado a seco no traço. 

 Aditivos superplastificantes: aditivos que tem a mesma ação dos 

plastificantes, ou seja, redução de água, aumento de trabalhabilidade e 

fluidez. Porém esses tipos de aditivos fazem isso com maior potência. 

São materiais aplicados quando se deseja concretos com elevados slumps 

(como por exemplo, de 150 mm para cima), e grandes reduções de água, 

pois esses aditivos dependendo da categoria, podem reduzir de 10 a 20% da 

água do traço. Com a grande redução de água, o aumento da resistência é 

consequência, sendo indicada em empresas de pré fabricação de médio e 

grande porte. 
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 Incorporadores de ar: são aditivos que quando misturados ao concreto, 

introduzem bolhas ou micro bolhas de ar entre os compostos e que são 

conduzidas pela ação da água. Geram grande fluidez ao concreto, devido à 

facilidade desse deslocamento, e por isso muito indicado em concreto que se 

necessita abrir o slump. As bolhas de ar não se interligam, devido a uma ação 

de repelência. Essas bolhas influenciam na resistência e normalmente para 

cada 1% de ar incorporado, é preciso adicionar mais 8% de cimento. 

 

 Aditivos aceleradores: são aditivos de ação química. Sua função química é 

facilitar a dissociação da cal e da sílica, nos silicatos, e da alumina, nos 

aluminatos, agentes que depois da reação, provocam o endurecimento da 

pasta e resistência nas primeiras idades. Com a dosagem de aceleradores de 

pega, você ganha entre 50 a 70% da resistência inicial em relação ao 

concreto sem possuir o aditivo, bem como a agilidade em desforma e 

liberação de área. 

 

 Aditivos retardadores: também são aditivos de ação química, cuja ação 

principal é impedir que as reações de pega dos silicatos e aluminatos se 

processem no tempo normal, mas sim que haja uma demora pra processar as 

reações. Isso ocorre porque a ação química desses aditivos distribui melhor a 

reação de endurecimento. A vantagem é que com um retardador de pega há 

melhor a dissipação do calor, diminuindo a retração. Normalmente também 

são aditivos plastificantes. 

 

 Aditivos para concreto sem slump: são aditivos de alta qualidade geralmente 

utilizados na indústria de pré-moldados. Sua ação físico-química proporciona 

uma intensiva dispersão do cimento produzindo um efeito lubrificante entre a 

forma e o concreto durante o processo de produção, facilitando a melhoria da 

qualidade do selamento superficial. A redução da fricção interna melhora a 

aderência da pasta de cimento e agregado. 
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2.1.4- RESISTÊNCIA MECÂNICA NA PASTA DE CIMENTO 

As propriedades mecânicas mais estudadas nos concretos são as 

resistências de tração e compressão além do módulo de elasticidade. A resistência 

do material é definida por Mehta e Monteiro (2008) como a capacidade para resistir 

à tensão sem se romper. Em ensaio de compressão, a amostra de ensaio é 

considerada rompida, mesmo que não haja sinais visíveis de fratura externa, pois as 

fissuras internas terão atingido um estado onde a amostra não suporta uma carga 

maior. 

 A resistência em pasta endurecida em qualquer região depende do volume e 

tamanho dos poros existentes. No caso da pasta de cimento hidratada, forças de 

Van der Waals são responsáveis pela aderência entre os produtos de hidratação e 

as partículas de agregado (Metha & Monteiro, 2008). 

Os ensaios aplicados para determinação da resistência à tração do concreto 

são os ensaios por compressão diametral (ASTM C 496 ou NBR 7222) e o ensaio na 

flexão com carregamento em quatro pontos como mostrado da Figura. 2.1 e 2.2 

(ASTM C 78 ou NBR 12142).  

 

Figura 2.1: Ensaio Mecânico: (a) ensaio de tração direta; (b) ensaio por compressão diametral-

arranjo do ensaio; (c) distribuição de tensão. 

Fonte: Mehta e Monteiro (2008) 
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Figura 2.2: Ensaio de tração na flexão com carregamento nos terços do vão. 

Fonte: Mehta e Monteiro (2008) 

O ensaio diametral foi descoberto no Brasil, pelo engenheiro Lobo Carneiro, 

durante a Segunda Guerra Mundial na tentativa de mover a igreja de São Pedro no 

Rio de Janeiro. Segundo Mehta e Monteiro (2008), o ensaio de tração por 

compressão diametral superestima a resistência à tração do concreto na ordem de 

10 a 15 % em comparação com a tração direta. Já no ensaio de resistência à tração 

por flexão, o módulo de ruptura (resistência à tração na flexão) tende a superestimar 

a resistência do concreto em 50 a 100 %, uma vez que no ensaio a tração direta, 

toda amostra está submetida à tração, na flexão apenas um pequeno volume de 

concreto próximo à parte inferior da amostra é submetido a altas tensões. 

Tabela 2.5: Relação entre resistências à compressão, à flexão e à tração do concreto. 

 

Fonte: Mehta e Monteiro (2008) 
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2.2- POLÍMEROS DE POLIANILINA 

Antes dos anos 70, os polímeros eram utilizados principalmente por  

possuirem excelente capacidade de isolamento elétrico e por suas propriedades 

mecânicas. Em 1977, foi descoberta a alta condutividade elétrica do trans-

poliacetileno (t-Pa) por H. Shirakawa, A.J. Heeger e A.G. MacDiarmid, que foram 

responsáveis em modificar o conceito de polímeros  (Yang & Heeger, 1994). O valor 

de condutividade elétrica que alguns polímeros quando dopados alcançam, tem 

valores típicos de materiais semicondutores ou até mesmo metálicos possuindo 

ainda, propriedades ópticas (foto e eletroluminescentes). Com isso foi dado a estes 

pesquisadores o Prémio Nobel de Química do ano de 2000. 

Os polímeros que podem apresentar boa condução elétrica, são aqueles que 

possuem estruturas conjugadas com alternância de ligações simples e duplas entre 

os átomos de carbono presentes em suas cadeias principais. Na Figura 2.3, são 

mostradas algumas estruturas de polímeros conjugados.  

 

Figura 2.3: Estrutura de polímeros condutores mais conhecidos não dopados e valores de condução 

elétrica. 

Fonte: MacDiarmid (2002) 



 

18 

 

 Os polímeros condutores apresentam, portanto, potencial para aplicação 

tecnológica em baterias, dispositivos eletrônicos, catalisadores, sensores, proteção 

contra corrosão, etc. (Yang & Heeger, 1994; Zoppi & Paoli, 1993).  

 O termo “polímeros conjugados” é comum para polímeros condutores porque 

são formados com ligações simples e duplas alternadas. Os orbitais π se deslocaliza 

ao longo da cadeia, permitindo que seja criado um fluxo de elétrons em condições 

específicas. As estruturas moleculares dos polímeros condutores apresentam 

deslocalizações eletrônicas ao longo de toda cadeia, evidenciando a característica 

condutora destes polímeros, com variações de condutividade, como a polianilina 

usada nesta pesquisa (Faez e colaboradores, 2000). 

 A fórmula geral da Pani na forma não dopada é mostrada na Figura 2.4. Ela 

consiste de Y unidades repetidas reduzidas, contendo nitrogênios amina, e 1-Y 

oxidadas, contendo nitrogênios imina. 

 

Figura 2.4: Fórmula geral da Polianilina. 

Fonte: MacDiarmid (2002) 

A forma da Pani completamente reduzida contendo somente nitrogênios 

amina é conhecia como base leucoesmeraldina. Quando se tem Y=0,5 a Pani estará 

no estado semi-oxidado contendo partes iguais de nitrogênios imina e amina. Esta 

forma é denominada base de esmeraldina e seu pó possui coloração azul e não é 

condutora, mas pode ser submetida à protonação com um ácido Bronsted e se 

tornar condutora na forma denominada sal de esmeraldina que possui coloração 

esverdeada. Se a Pani possuir Y= 0, o polímero estará completamente oxidado e é 

conhecido como base pernigranilina (MacDiarmid, 2002). A dopagem da Pani não 

altera o número de elétrons na cadeia polimérica, pois se dá através de protonação 

(MacDiarmid, 2002). 
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Este polímero pode ser obtido por síntese química ou eletroquímica. Na 

síntese química ocorre oxidação direta do monômero (anilina) utilizando-se um 

dopante químico apropriado tal como (NH4)2S2O8, MnO2, H2O2, K2Cr2O7 e KClO3 em 

meios ácidos como HCl, H2SO4 e HNO3 (Mattoso, 1993). O agente oxidante mais 

utilizado na síntese da Pani é o persulfato de amônio [(NH4)2S2O8] em solução 

aquosa de ácido clorídrico. A condutibilidade elétrica deste polímero é diretamente 

dependente da quantidade do agente oxidante empregado na solução (Faez e 

colaboradores, 2000). 

A passagem da Pani na forma de base de esmeraldina (não condutora) para 

a forma de sal de esmeraldina (condutora) está representada na Figura 2.5. Este foi 

o primeiro exemplo bem estabelecido de dopagem de um polímero orgânico, em 

regime altamente condutor, através de protonação (Travain, 2001). 

 

Figura 2.5: Esquema de processo de protonação da Pani. 

Fonte: Travain (2001) 
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Em geral, nos estudos de sistemas de C-S-H organicamente modificados 

polímeros estão sendo adicionados com o objetivo de melhorar suas propriedades 

mecânicas. “No estudo feito por El-Shazly e colaboradores (2012), foi crescido „in 

situ” a Pani em C-S-H sintetizado em laboratório. Eles concluíram que a interação de 

polianilina com o C-S-H pode ser melhorada por meio de vários métodos tais como: 

conduzir as reações com temperaturas mais elevadas do que a ambiente, aumentar 

a concentração do monômero na solução ou aumentar a hidratação e polimerização. 

As caracterizações experimentais apresentadas neste estudo forneceram evidências 

indiretas para um potencial adicional de melhoramento do desempenho mecânico e 

da durabilidade do composto de C-S-H com Pani (El-Shazly & Wazzan, 2012).  

2.3- NANOTUBOS DE CARBONO 

O carbono é um elemento químico, símbolo C, número atômico 6 (6 prótons e 

6 elétrons), massa atómica 12 u, sólido à temperatura ambiente. Como um membro 

do grupo 14 da tabela periódica, ele é um não metal tetravalente - fazendo quatro 

elétrons disponíveis na forma de ligações covalentes. Há três isótopos com 

formação natural, com o 12C e 13C sendo estável, onde o 14C é radioativo, 

decompondo com uma meia-vida de aproximadamente 5730 anos. Ele é um dos 

poucos elementos químicos descobertos desde a antiguidade (Dresselhaus & 

Dresselhaus, 1997). 

Em 1985 Kroto e seu grupo de pesquisadores descobriram uma nova forma 

de carbono que chamaram fulereno. Essas novas estruturas de carbono são 

bastante versáteis (Figura 2.6), constituídas de 60 vértices e 32 faces (Dresselhaus, 

1997). 

 

 
Figura 2.6: Geometria das moléculas de Fureleno: (a) C60; (b) C70. 

Fonte: Dresselhaus (1997) 
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 Em 1991, Iijima (1993) descobriu os nanotubos de carbono (NTC) quando os 

observou em um experimento feito por descarga em arco elétrico, semelhante ao 

realizado por Kroto e colaboradores para obtenção dos fulerenos. Quando fez 

microscopia eletrônica de transmissão, percebeu que na extremidade do eletrodo 

negativo havia algumas estruturas de agulhas, com diversas camadas concêntricas 

de estruturas de carbono em hibridização sp² denominadas hoje de MWNT (multi-

wall nanotubes). Dois anos mais tarde, conseguiram produzir utilizando a mesma 

técnica e um catalizador o SWNT (single-wall nanotubes) como se pode observar 

nas Figuras 2.7 e 2.8. 

 

Figura 2.7: Esquerda: Microscopia eletrônica de transmissão dos nanotubos de carbono de múltiplas 

camadas: (a) 5folhas de grafite; (b) 2 folhas de grafite;(c) 7 folhas de grafite. Fonte: Iijima e 

colaboradores (1993). Direita: Imagem ilustrativa para um MWNT.  

Fonte: Silva (2009). 

 

 

Figura 2.8: (a) lustração de como os nanotubos são formados a partir de uma folha de grafeno. Fonte: 

Saito et al (1998); (b) SWNT com metade da molécula de um fulereno em suas extremidades.  

Fonte: Dresselhaus (1997). 
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 O transporte elétrico dos nanotubos de carbono é de grande interesse 

tecnológico devido à suas variadas possibilidades de aplicações em equipamentos 

eletrônicos. Em 1997, Fischer e colaboradores utilizaram o método de quatro pontas 

para medidas elétricas em feixes de nanotubos com diâmetro maior que 10nm e 

10µm. Os pesquisadores descobriram que a condutividade elétrica desses feixes era 

da ordem de 10-3S.cm-1. Brockrath e colaboradores (1997) realizaram medidas 

elétricas em feixes de nanotubos de carbono de single wall através de contatos 

separados entre 200 e 500 nm, para realização de medidas usando NTC de 1,4 nm 

de diâmetro dispersos em acetona por sonificação e depositados em wafer de silício. 

Para a obtenção das imagens, utilizaram um microscópio de força atômica (AFM) em 

modo semi-contato (Figura 2.10). 

 Na medida mais recente de Kim e colaboradores (2014), NTC multi-wall 

(MWNT), possuem condutividade elétrica em torno de 1,85 x 10³ S.cm-1. 

 

Figura 2.9: Esquerda: Nano-manipulador: sistema para medir as propriedades elétricas de um MWNT 

individual; Direita: Imagem de um MWNT fixado nos dois eletrodos. 

Fonte: Zou e colaboradores (2006). 
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Os resultados de condução elétrica encontrados na literatura variam de 

acordo com a síntese de NTC, pureza e estrutura. Com relação às propriedades 

elétricas, a bibliografia destaca a capacidade destes materiais em serem bons 

condutores, com baixa resistência elétrica (Siddique & Metha, 2013). Bhushan 

(2007) cita que estas propriedades são influenciadas pelo ambiente em que se 

encontram e menciona que a aglomeração dos NTC também influencia no estado 

eletrônico dos mesmos. Parveen e colaboradores (2013) citam a densidade de 

corrente corresponde a 109 A.cm-2. Saafi (2009) cita que a condutividade elétrica de 

SWNT é da ordem de 102 a 10-4S. cm-1; já Han e colaboradores (2009) apresentam 

valores maiores que 102 S.cm-1 para MWNT. Tirando proveito das propriedades 

elétricas destes materiais, estes dois últimos grupos de pesquisadores apresentam 

estudos onde aplicam NTC em concretos para o desenvolvimento de estruturas auto 

monitoradas (self monitoring).   

Os NTC possuem grande resistência mecânica. De acordo com Siddique e 

Metha (2013), isto se deve as hibridizações dos orbitais do tipo sp2 entre os átomos 

de carbono. O valor de 1,4 TPa para o módulo de elasticidade é citado por estes 

autores. Já Saafi (2009) apresenta o valor de 0,81 TPa e Yu e colaboradores. (2000 

apud LUDVIG, 2012) apresentam valores de 0,27 a 0,95 TPa. Com relação à 

resistência à tração, Saafi (2009) apresenta o valor de 32 GPa para NTCPS, Yu e 

colaboradores (2000 apud Siddique e Metha, 2013) indicam valores de 63 GPa.  

2.3.1- ADIÇÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO EM CIMENTO 

 De acordo com Yi e colaboradores (2005) e com La Roij (2012), a adição de 

materiais nanométricos na estrutura do silicato de cálcio hidratado (C-S-H) faz com 

que o cimento se torne mais dúctil e resistente. Como consequência, esses 

materiais podem evitar fissuras no cimento endurecido. 

Os NTC e nanofibras de carbono (NFC) têm o potencial de melhorar a o 

comportamento de resistência mecânica desses compostos. Alguns estudos 

preliminares já foram feitos para criar tais compósitos de cimento/NTC com uma 

ligeira melhora da resistência mecânica de até 30-40% (Musso e colaboradores, 

2009). 
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O processo de deposição de vapor químico (CVD) com um agente catalítico, 

ultimamente possui o maior potencial para ser usado para a produção em larga 

escala de NTC. O catalisador é normalmente composto por nanopartículas de 

metais de transição suportado em um material de elevada área superficial que é 

estável sob as condições de síntese (Mudimela e colaboradores, 2009).  

 O clínquer e sílica ativa tem alta estabilidade à temperaturas típicas de 

síntese NTC (entre 700 e 1000 ° C). Várias composições de catalisador já têm sido 

utilizadas para a síntese NTC-NFC, incluindo cimento Portland (Konsta-Gdoutos e 

colaboradores, 2010) e fumo de sílica impregnado com sais de ferro (Mudimela e 

colabradores, 2009). A adição dos NTC e NFC em compostos de cimento pode ser 

feita por mistura física ou crescidos “in situ” sobre o clínquer através do método de 

síntese por deposição química da fase vapor (chermical vapour deposition - CVD).  

2.3.2- PRODUÇÃO DE CIMENTO NANOESTRUTURADO COM NTC 

CRESCIDO “IN SITU” SOBRE CLÍNQUER 

 O processo CVD envolve a reação de um gás precursor de carbono (metano, 

acetileno, etileno, etanol, monóxido de carbono) e partículas de um metal catalisador 

(usualmente cobalto, níquel, ferro ou combinações destes e outros) em temperaturas 

acima de 600 °C e inferiores a 1000 °C (Bhushan, 2007; Siddique e Metha, 2013). 

De acordo com Bhushan (2007), nesta faixa de temperatura, pode ocorrer a 

produção de MWNT, além do fato da qualidade e morfologia desses estarem 

diretamente relacionados à estrutura do catalisador utilizado. As características dos 

NTC sintetizados por este método possuem comprimentos maiores (de dezenas 

para centenas de micras) e mais defeitos estruturais quando comparados com 

métodos de alta temperatura. 

Segundo Kumar e Ando (2010) a vantagem do uso deste método é devido ao 

seu baixo custo de processamento, sua alta taxa de produção e a possibilidade de 

ser facilmente escalonável.  

O crescimento CVD consiste na utilização de um reator tubular onde ocorre à 

passagem do vapor de um hidrocarboneto (por um tempo de 15 a 60 mim), na 

presença de um material catalisador (metal) em temperatura entre 600 e 1200 °C 
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para decompor o hidrocarboneto, conforme esquema ilustrado na Figura 2-10. 

Quando o vapor do hidrocarboneto entra em contato com a partícula quente do 

catalisador, primeiro decompõem-se em espécies de carbono e hidrogênio, depois o 

hidrogênio é liberado e o carbono se dissolve sobre o metal. Em sequência, após 

atingir a solubilidade limite do carbono sobre o metal, o carbono se precipita sobre 

outros átomos e cristalizam-se na forma de uma rede cilíndrica, sem falhas nas 

ligações e estável energeticamente. A reação que ocorre dentro do reator é 

quimicamente definida como craqueamento térmico por catálise (ou pirólise) e 

desenvolve-se conforme apresentado na Equação 2.2 (Souza, 2015). 

2
2

H
y

xCHC yx                                             (2.2) 

 

Figura 2.10: Diagrama esquemático de uma instalação para processo CVD. 

Fonte: Souza (2015) 

 

Os primeiros trabalhos que utilizaram este método foram feitos por Ladeira e 

colaboradores (2009), onde em sua patente descreve-se o método para síntese de 

NTC crescido “in situ” em clínquer de cimento Portland e outros materiais 

cimentícios. 
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A patente em questão relata:  

“... descreve-se um método de síntese de nanotubos de carbono por 

deposição química da fase vapor. Neste método o clínquer de cimento 

é usado como matriz cerâmica para catalisar o processo ou para 

ancorar as nanopartículas dos metais de transição. O uso do clínquer 

de cimento como um substrato para ancorar as nanopartículas do 

metal de transição permite a geração de nanotubos de carbono nas 

partículas e grãos do clínquer de cimento, e também permite a 

produção de um tipo de cimento nanoestruturado com nanotubos de 

carbono onde a síntese e integração dos nanotubos de carbono no 

clínquer são realizadas em uma única etapa contínua em grande 

escala. A invenção também propõe, como parte do processo de síntese 

de nanotubos de carbono em clínquer de cimento, várias opções para 

enriquecer o último com metais de transição, a fim de integrar 

opcionalmente a produção do referido composto nanoestruturado na 

indústria convencional do cimento.” 

No trabalho feito por Ludvig e colaboradores (2011), o clínquer de cimento 

Portland é moído até que se atinja a mesma granulometria do cimento. Os 

catalisadores foram preparados por adição de 2,5% a 12,1% de Fe precursor em 

materiais de suporte no que diz respeito ao percentual de massa e misturados num 

moinho de bolas durante 24 horas. Em um reator de deposição química à vapor 

(CVD) é feita a síntese “in situ” dos nanotubos de carbono e nanofitas de carbono.  

Neste reator, existe um tubo de carbeto de silício onde é adicionado de trinta 

a trezentos gramas do catalisador (Figura 2.11). A reação ocorre em 850°C para o 

catalisador e clínquer e em 750°C para o catalisador suportado por fumo de sílica 

(SiO2). Um fluxo de gás de argônio (gás de arraste) com acetileno é purgado na 

zona de reação onde ocorre o crescimento de NTC sobre a partícula catalizadora. 

Depois do processo de síntese, o fluxo de argônio é mantido até ao arrefecimento da 

temperatura. Como produto final do processo, obtém-se um pó preto fino devido à 

presença dos NTC e NFC. Na média, o teor de NTC e NFC no produto final foi de 

aproximadamente 10%. 
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Figura 2.11: Reator de CVD usado para síntese de crescimento de NTC/NFC “in sito” sobre o 

clínquer. 

Fonte: Ludvig (2011) 

2.3.3- PRODUÇÃO DE CIMENTO NANOESTRUTURADO COM NTC 

POR MISTURA FÍSICA 

A dispersão de NTC em cimento é o ponto chave para o desenvolvimento de 

nanocompósitos com alto desempenho mecânico. A fabricação de nanocompósito 

cimento/NTC pelo método de mistura física, usa vibração mecânica via ultrassom, 

além do uso de aditivos sufactantes. Este método é economicamente inviável para 

produção em larga escala (Han e colaboradores 2011). 

O crescimento de NTC via método CVD “in situ” sobre clínquer de cimento é 

hoje a solução mais apropriada e economicamente viável para minimizar problemas 

relativos a essa dispersão. Além de possibilitar a fabricação destes em larga escala 

reduz consideravelmente o custo de sua produção. 
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2.4- PROPRIEDADES PIEZORESISTIVAS E IMPEDÂNCIA ELÉTRICA 

A piezoresistividade é um efeito da alteração da resistência elétrica induzida 

por deformação dos materiais sob a ação de tensões mecânicas (Han & Ou, 2007) 

Uma série de estudos sobre a piezoresistividade de compósitos de materiais 

cimentícios contendo estruturas de carbono convencionais tem sido relatada (Han & 

Ou, 2007; Han, Ou & Guan, 2007). No entanto, estudos sobre a piezoresistividade 

devido à adição dos NTC nos compostos de cimentos ainda estão em níveis 

preliminares. 

A piezoresistividade em metais é conhecida desde 1856, Lord Kelvin verificou 

que a resistência de fios de cobre e ferro aumentava quando sobre eles era aplicada 

uma determinada tensão mecânica (Rasia, 2014). A primeira aplicação foi em 

extensômetros (“strain gauges”) metálicos para medir esforço (tração ou 

compressão) e, a partir dele, outros parâmetros como forças e pressões. O esforço 

aplicado deforma o extensômetro, o que produz uma variação da sua resistência 

elétrica (ΔR). Em metais, ΔR tem origem puramente geométrica, devida a mudanças 

na espessura, largura e comprimento dos eletrodos (Rasia, 2014). 

A piezoresistividade em semicondutores é conhecida desde 1954 e está 

relacionada à mudança na mobilidade elétrica de elétrons e lacunas. A 

piezoresistividade do silício (Si) e germânio (Ge) é 100 vezes maior que a dos 

metais. Na atualidade a grande maioria dos sensores de pressão comercial é feita 

com piezoresistores de Si (Rasia, 2014) 

No estudo feito por Kim e colaboradores (2014), foram feitos testes de 

propriedades piezoresistivas em argamassas de cimento com adição física de 

nanotubos de carbono com concentrações de 0,1%, 0,3% e 0,5% em relação à 

massa seca de cimento. Eles perceberam que com o aumento de carga sobre as 

amostras as resistências elétricas destas diminuíam e que na adição acima de 0,3% 

de NTC, o efeito piezoresistivo diminui. Estes materiais apresentaram propriedades 

piezoresistivas, porém ainda persiste a necessidade de mais estudos dessas 

propriedades para seu maior entendimento e futuras aplicações. 
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Quando NTC são submetidos a forças externas (tensão/compressão, torção e 

esmagamento), eles são deformados podendo ser monitorada por 

piezoresistividade. (Figura 2.12) (Tombler e colaboradores 2006). 

 

 

Figura 2.12: Alteração da condutância induzida pela deformação mecânica do NTC metálico usando 

ponta de microscopia de Força Atômica (G é condutância do NTC,  é a tensão do NTC e ΔZc é o 

deslocamento vertical). 

Fonte: Tombler e colaboradores (2006) 

 Segundo Han e colaboradores (2011), a matriz cimentícia incorporada com 

NTC pode apresentar muitas variações em relação à condução elétrica e 

propriedades piezoresistivas por vários fatores tais como: concentração, superfície 

específica, composição e dispersão na matriz de cimento.  

De acordo com Saafi (2009), em relação às concentrações de NTC em 

nanocompósitos, existe uma súbita diminuição na resistência elétrica quando a 

concentração aumenta de 0 a 0,5% em volume (Figura 2.13). No entanto, o aumento 

da concentração a partir de 1% não mostra grandes variações. Segundo Saafi 

(2009), outro fator de modificação da resistência elétrica destes compósitos é a ação 

de carregamento à tração ou compressão sobre estes. A Figura 2.13, mostra o 

comportamento piezoresistivo de um nanocompósito com NTC. 
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Figura 2.13: Efeito da concentração de NTC sobre a resistência elétrica de nanocompósitos. 

Fonte: Saafi (2009) 

 

No trabalho feito por Xun Yu (2012), foi pesquisado a influência da 

incorporação de NTC e da quantidade de água em pastas de cimento interferindo 

em suas propriedades piezoresistivas. A Figura 2.14 mostra o sistema experimental 

utilizado por este autor em seu trabalho. 
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Figura 2.14: Imagem da amostra composta por CNT / cimento e a ilustração de eletrodos. 

Fonte: Xun Yu (2012) 

No trabalho feito por Xun Yu (2012), as respostas piezoresistivas dos 

compósitos CNT / cimento foram testadas em laboratório antes de serem testadas 

para a detecção de fluxo de tráfego. Cargas de compressão foram aplicadas 

utilizando uma máquina de ensaio mecânico (ATS 900). A resistência elétrica foi 

medida na direção de tensão de compressão, perpendicular aos eletrodos sob carga 

de compressão repetida e carregamento impulsivo. As medições de resistência 

elétrica foram feitas por um método de dois eletrodos usando um multímetro digital 

Keithley 2100. Os NTC foram dispersados na pasta com o auxilio de 

superplastificante utilizando argamassadeira. Após colocar as misturas em moldes, 

dois eletrodos com um centímetro de distância um do outro foram incorporados na 

pasta. Um vibrador elétrico foi utilizado para garantir uma boa compactação. As 

amostras foram então cobertas com filme plástico e desmoldadas após 24 horas. 

Depois disso, elas foram curadas sob as condições padrão, a uma temperatura de 

20°C durante 28 dias. Todas as amostras foram secas a uma temperatura de 50°C 

por cinco dias antes do teste. 
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Xun Yu (2012) descreve: 

“A piezoresistividade para os compósitos com nanotubos de carbono 

é causado pelas quatro seguintes razões. (1) A condutividade elétrica 

de nanotubos de carbono varia sob tensão externa, a resistência 

elétrica de nanotubos de carbono vai aumentar de 100 vezes quando 

as mudanças de tensão de 0,0% para 3,2% sob tração de carga. 

Assim, a resistência diminuirá sob cargas compressivas; (2) o número 

de pontos de contato dos nanotubos de carbono aumenta com o 

aumento da carga de compressão, que pode causar um aumento da 

condutividade; (3) a distância de separação entre os nanotubos de 

carbono diminui sob carga de compressão, o que pode causar um 

aumento no efeito de túnel de condução; (4) o efeito campo induzido 

de tunelamento aumenta devido à carga de compressão (Dang e 

colaboradores 2008; Gau, Ko, Chen, 2009; Meyyappan 2005; 

Vaisman, Wagner, Marom 2006; Li, Wang, Zhao, 2007). Conforme a 

teoria de Fowler-Nordheim, os nanotubos de carbono têm um efeito 

de emissão de campo sob forte campo elétrico (Meyyappan, 2005). 

Quanto menor for o diâmetro de nanotubos de carbono, maior será o 

efeito de emissão de campo (CNT utilizado neste estudo é os 

MWNTC com o menor diâmetro, que é menor do que 8nm).” 

Xun Yu (2012) constatou que a sensibilidade da resposta de 

piezoresistividade dos compósitos de CNT/cimento primeiramente aumentou e em 

seguida, diminuiu com o aumento da concentração de MWNTC conforme mostra a 

Figura 2.15. Obtendo a melhor resposta na concentração de 0,1%. 
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Figura 2.15: Comparação das alterações de resistência elétrica de compósitos de CNT / 
cimento com os níveis de concentração diferentes MWNTC (# 1:0, 05% em peso, # 2:0, 1% em peso, 

#3:1% em peso). Fonte: Xun Yu (2012) 

 

Aplicando-lhe uma diferença de potencial pode se medir a sua resistência e 

relacionar estas alterações com as deformações provocadas no material pela tensão 

aplicada. A resistividade de um sólido não estressado é isotrópica, caso de 

estruturas cúbicas. Uma deformação num dado material exercida ao longo de uma 

determinada direção provoca sempre alterações em todas as dimensões.  

Para o desenvolvimento de elementos sensores é necessário compreender 

como se comportam as propriedades físicas, no qual a rede cristalina é considerada 

isotrópica. Nestes materiais os mecanismos mais importantes e que limitam a 

mobilidade, μ, de portadores livres de cargas elétricas são o espalhamento pelas 

impurezas ionizadas e o espalhamento pelas vibrações da rede (Rasia, 2014). 

 Uma das variadas formas de estudar compostos de cimento é a 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) que é utilizada amplamente no 

estudo dos materiais e neste caso, também se incluem os materiais cimentícios. A 

medida da impedância elétrica pode torna-se uma ferramenta bastante poderosa e 

eficiente para caracterizar os materiais cimentícios (Loche, Ammar, & Dumargu, 

2005). Cada componente do material cimentício participa como um elemento 
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resistivo ou capacitivo, formando um circuito elétrico equivalente que representará 

todo o material. A pasta de cimento é eletricamente condutiva, em virtude da rede de 

poros interligados que estão preenchidos com água. E na água, por sua vez, 

existem íons liberados pelo cimento após a sua dissolução e no início da pega.  

Assim a utilização da medida de impedância elétrica em cimentos contribui 

para uma melhor compreensão do desenvolvimento da estrutura da matriz e do 

comportamento de várias outras propriedades de pasta, argamassa e dos concretos, 

como: resistência mecânica, estabilidade volumétrica, características higroscópicas 

e durabilidade (Schwarz, DuBois, & Neithalath, 2007). A EIE permite encontrar as 

propriedades dielétricas dos materiais, que por sua vez, refletem claramente o 

desenvolvimento da estrutura porosa e o grau de preenchimento destes poros pelo 

eletrólito (Fayala, Dhouibi, Nóvoa, & Ouezdou, 2013).  

A EIE é uma das técnicas mais utilizadas e recomendadas para 

caracterização elétrica das propriedades de materiais de natureza ôhmica ou não, 

como também de interfaces (Fayala, Dhouibi, Nóvoa & Ouezdou, 2013). A utilização 

de EIE mais corriqueira é a medida de impedância diretamente no domínio da 

frequência, aplicando um potencial de frequência monocromática à interface e 

medindo o deslocamento da fase e amplitude, ou das partes real e imaginária, da 

corrente resultante naquela frequência (Schwarz, DuBois & Neithalath, 2007; Fayala, 

Dhouibi, Nóvoa & Ouezdou, 2013). A impedância é definida por resistências e 

reatâncias encontradas durante a passagem de corrente elétrica quando esta flui 

através de um circuito feito por resistores, indutores ou capacitores ou a combinação 

destes (Otávio, 2001). 

A impedância (Z), em ohm (Ω) é um número complexo que caracteriza um 

dispositivo ou circuito e reflete tanto à oposição total que ela impõe à passagem da 

corrente alternada quanto à defasagem total entre a tensão e a corrente (Otávio, 

2001). 

²² XRZ           módulo da impedância Ż     (2.3) 
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R

X
arctg    fase da impedância Ż     (2.4) 

cosZR      e  ZsenX         (2.5) 

A grandeza responsável pela oposição à corrente é Z e a fase ϕ é 

responsável pela defasagem da tensão em relação à corrente. O nome impedância 

tem origem no verbo impedir, isto é, opor-se tanto à passagem quanto à variação de 

corrente elétrica, sendo uma característica geral de qualquer circuito elétrico (Otávio, 

2001). 

 Aplicando-se uma tensão alternada V(t) de frequência angular , obtém-se 

como resposta uma corrente alternada I(t). O gráfico resultante do espectro da 

impedância elétrica, o gráfico Nyquist, é resultante de um plano complexo (real e 

imaginário). O espectro descreve um arco simples. Z‟(resistência elétrica), no eixo 

das abscissas é a parte real, e Z‟‟(reatância elétrica), no eixo das ordenadas, é a 

parte imaginária da impedância elétrica (Equação 2.5). Cada ponto do gráfico de 

Nyquist é a impedância em uma única frequência (Venâncio, Rocha, & Cheriaf, 

2014). 

 

Figura 2.16: Gráfico Típico Nyquist  
Fonte: Venâncio, Rocha, & Cheriaf (2014) 

  

A impedância é por definição uma grandeza complexa, sendo real quando a 

fase é nula, assumindo um comportamento puramente resistivo. Neste caso, a 

impedância independe da frequência (Schwarz, M.DuBois, & Neithalath, 2007;  

Fayala, Dhouibi, Nóvoa, & Ouezdou, 2013;  Otávio, 2001; Venâncio, Rocha, & 

Cheriaf, 2014). A constante dielétrica das pastas pode ser determinada por meio da 
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relação existente entre a permissividade elétrica do material e a permissividade 

elétrica no vácuo (ε/ε0, sendo ε0 = 8,854187. 10-12 F/m). No típico gráfico Nyquist, 

quando o arco intercepta o eixo das abcissas (Figura 2. 16), a parcela imaginária da 

impedância é mínima e a resistência elétrica encontrada é máxima (Rmáx). Esta 

resistência é conhecida como a resistência total da amostra. E a partir desta 

resistência, determina-se a condutividade elétrica efetiva (σ) por meio da Equação 

2.6 e Equação 2.7 (Araújo, Rodrigues & Freitas, 2000). 

A

L
R

)(cos
              (2.6) 




1
                 (2.7) 

   

onde σ é a condutividade elétrica do material  (S/m);  

L = comprimento da amostra (m);  

R = resistência elétrica (Ω);  

A = área transversal do corpo de prova (m²); 

= resistividade elétrica do meio (F/m). 

2.5- CONDUÇÃO ELÉTRICA DOS COMPÓSITOS  

 A condução elétrica em compósitos de cimento/NTC está ligada diretamente à 

formação de redes de condução elétrica com conexões físicas de contatos entre os 

NTC dispersos na matriz de cimento. A condutividade elétrica nesses compósitos 

(cimento/NTC) depende da formação de caminhos contínuos entre os aditivos 

condutores de uma extremidade a outra na matriz, alterando sua resistência elétrica, 

esse mecanismo de condução é denominado percolação elétrica. A percolação é um 

conceito matemático que estuda a formação de conectividade em longa distância em 

sistemas desordenados. Essa teoria, aplicada para estudos de transição isolante-

condutor em sistemas de compósitos tais como cimento/NTC, polímero/NTC, 

metal/cerâmica, mostra que a transição ocorre numa concentração crítica de aditivos 

condutores (Pc) que, abaixo dela, o sistema se comporta como isolante e acima dela 

como condutor elétrico. Essa concentração crítica depende da dimensionalidade do 

sistema e da razão de aspecto (razão entre comprimento e diâmetro do objeto 
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fibrilar) do aditivo que, no presente caso é NTC e Pani. A incorporação de pequenas 

quantidades de NTC pode aumentar substancialmente a condutividade elétrica do 

cimento, dependendo de alguns fatores, dentre eles o grau de alinhamento no 

interior da matriz (Ito, 2009). A concentração Pc no caso de NTC de paredes 

múltiplas segundo Bauhofer (2009) esta na faixa de 0,1- 0,2% em relação à massa 

da matriz. 

 

Figura 2.17: Representação da formação de caminhos condutores (a) baixa concentração de aditivos 

(P<Pc); (b) alta concentração de aditivo (P>Pc); (c) condução de NTC na matriz de cimento. 

Fonte: Ito (2009) 

A resistência elétrica do cimento não é significativamente alterada se a adição 

de NTC for inferior ao limiar de percolação (Pc) ou quando ocorre aglomeração do 

mesmo na matriz (Figura 2.17) (Ito, 2009). Além da percolação, outros mecanismos 

podem influenciar a condutividade elétrica dos compósitos de cimento/NTC, como a 

resistência de contato entre os NTC por exemplo. O fenômeno físico que mede a 

probabilidade dos elétrons passarem de um elemento condutor para o outro 

mediado por uma barreira isolante é conhecido como tunelamento quântico ou efeito 

túnel. O tunelamento quântico é um fenômeno da mecânica quântica, no qual 

partículas podem transpor um estado de energia classicamente proibido. Isto é, uma 

partícula pode escapar de regiões cercadas por barreiras potenciais mesmo se 

sua energia cinética for menor que a energia potencial da barreira como mostra a 

Figura 2.18 e Equação 2.8 (Huang, 2002). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_cin%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_potencial
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Figura 2.18: Tunelamento quântico. 

Fonte: Huang (2002). 

 

xAe     onde  2

0 )(2



EUm 
        (2.8) 

 

2
T  logo   

xBeT 2  (2.9) 

onde   é a função de onda da partícula; 

T é a transição dos elétrons através da barreira de potencial; 

U0 é a energia da barreira de potencial; 

E é a energia da partícula; 

m é a massa da partícula; 

x é a largura da barreira de potencial. 

 

O efeito de piezoresistividade em compósitos de cimento/NTC pode ser 

explicado como um processo dependente de percolação e tunelamento quântico, 

sendo que o primeiro depende fortemente da dispersão dos NTC na matriz de 

cimento e o segundo da deformação elástica associada à variação de tensão 

mecânica sobre estes compósitos (Equação 2.9). 
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A Figura 2.18-b ilustra a variação da condutividade elétrica do polímero em 

função do aumento da concentração de NTC (com razão de aspecto próximo a 

1000) e em diferentes condições de processamento (velocidades de agitação 

durante a obtenção dos compósitos por solução) (Bauhofer e colaboradores, 2009). 

 

Figura 2.19: (a) Curva do comportamento de matrizes poliméricas contendo NTC. Fonte: Ito (2009); 

(b) Mudança do limiar de percolação para diferentes velocidades de processamento.  

Fonte: Bauhofer (2009). 
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

Neste capítulo serão descritos os procedimentos experimentais para a 

fabricação dos compostos de pasta de cimento com NTC e Pani para o estudo das 

suas propriedades piezoresistivas. Para isso algumas etapas foram realizadas a 

saber: 

Etapa 1: Preparação dos materiais; 

Etapa 2: Confecção dos dispositivos; 

Etapa 3: Caracterização dos dispositivos; 

Etapa 4: Aplicação dos dispositivos imersos em argamassa; 

Etapa 5: Medidas de respostas piezoresistivas dos dispositivos imersos na 

argamassa sob tensão mecânica aplicada. 

 

3.1- ETAPA 1: PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS 

 Os dispositivos foram preparados utilizando duas adições distintas. Um com a 

adição de Pani e o segundo com a adição de NTC. 

PARTE A: POLIANILINA 

O polímero de Pani foi obtido através da síntese química desenvolvida por 

Alan G. MacDiarmid (2002). Utilizou-se como reagentes o monômero de anilina, 

ácido clorídrico e peróxido de sulfato de amônio comercialmente adquiridos. Os 

reagentes possuem grau de pureza (P.A.) e a água utilizada foi destilada. 

 A anilina comercialmente adquirida foi duplamente destilada para retirar 

possíveis impurezas como mostra a Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Sistema para destilação do monômero de anilina. 

O monômero é protegido da luz para evitar sua degradação. Após a 

bidestilação, este se apresenta translúcido quase transparente com uma cor 

levemente amarelada. A anilina destilada é então armazenada ao abrigo da luz em 

ambiente com temperatura de aproximadamente 5°C. 

Para a polimerização da Pani, inicialmente preparou-se uma solução de 1L de 

ácido clorídrico com concentração de um mol por litro (HCl-1M), foram utilizados dois 

béqueres identificados como A de 600mL e B de 1000mL. No béquer A foram 

adicionados 11,52g de persulfato de amônio (agente oxidante), diluídos em 200mL 

da solução de HCl-1M. No béquer B colocou-se 300mL da solução HCl-1M junto 

com 20mL do monômero de anilina. Os dois béqueres foram colocados para resfriar 

até atingir a temperatura de 0°C. 

Após a refrigeração das soluções descritas, o béquer B foi colocado em 

banho de gelo sob agitação magnética contínua e homogênea. O conteúdo do 
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béquer A foi adicionado ao B, vagarosamente, e o sistema se manteve em agitação 

por duas horas sobre abrigo de luz como mostra a Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Solução do béquer A com o B sob agitação magnética em banho de gelo. 

 

A solução resultante foi filtrada e lavada com acetona utilizando o kitassato e 

filtro de Buchner sob vácuo. O conteúdo filtrado foi armazenado dentro de uma 

dissecadora durante 7 dias e apresentou-se na cor verde, o que indica que o pó de 

Pani se encontra na forma protonada de sal de esmeraldina. 

PARTE B: CLÍNQUER/NTC 

Para a preparação do cimento nanoestruturado utilizou-se como componente 

de adição de NTC clínquer com NTC crescido “in situ”. Esse aditivo utilizado possui 

18% de NTC em relação à massa seca oriundos do Centro Tecnológico de 

Nanotubos de Carbono como descrito no capítulo 2 e de acordo com os trabalhos de 

Souza (2015) e Ludvig (2012). 

O cimento utilizado foi do tipo Portland de alta resistência inicial (CP V – ARI) 

fornecido pela InterCement®, oriundo da fábrica localizada na cidade de Pedro 

Leopoldo/MG. Com o objetivo de ressaltar os efeitos dos NTC e da Pani na matriz 
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cimentícia, este tipo de cimento foi escolhido por possuir teores de adições muito 

baixos, diminuindo assim a possibilidade de interferências nos resultados. Segundo 

NBR 5733 (1991), esse tipo de cimento deve ter em sua composição 95 a 100% em 

massa de clínquer mais sulfatos de cálcio e até 5 % de material carbonático.  

3.2- ETAPA 2: CONFECÇÃO DOS DISPOSITIVOS 

 Nesta parte do trabalho foram sintetizados três tipos diferentes de dispositivos 

a saber: 

Dispositivo 1:  

 Quatro amostras foram sintetizadas com 147,06g de cimento e 43% de água 

em relação à massa seca. A massa de cimento foi colocada aos poucos misturando 

água com o auxílio de um liquidificador da marca Chandler Endineering com 

frequência de rotação de 10000 Hz em intervalos de um minuto até homogeneizar a 

mistura e gerar a pasta de cimento (Figura 3.3).  

 

Figura 3.3: (a) Liquidificador utilizado para misturar a pasta de cimento, (b) vibrador utilizado para 

retirar bolhas de ar da pasta de cimento. 
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Em seguida colocou-se a pasta feita em recipientes cilíndricos de plástico 

idênticos onde foi utilizado um vibrador da marca Panther para vibrar a mesma, 

durante um minuto com o objetivo de retirar a maior quantidade possível de bolhas 

de ar como mostra a Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4: Dispositivo obtido após retirada de bolhas de ar em processo de pega. 

  

Os recipientes contendo a pasta de cimento foram tampados com lenço 

umedecido durante 24h para total processo de pega e depois desmoldados e 

mergulhados em água com calcário durante 14 dias para dar início ao processo de 

cura. Depois do tempo de cura os dispositivos foram desmoldados e receberam tinta 

prata condutiva em suas extremidades, onde foram acoplados fios de cobre para a 

montagem do contato elétrico como mostra a Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5: Dispositivos com contatos elétricos. 
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A verificação da qualidade dos contatos foi feita com um multímetro em 

ambos os lados dos dispositivos. 

Dispositivo 2:  

Quatro amostras foram sintetizadas utilizando 0,1% de Pani em relação à 

massa seca de cimento com 43% de água. A massa utilizada de cimento foi de 

147,06g e de 0,15g de pó de Pani. A massa de Pani foi adicionada à água e o 

sistema foi posto em banho ultrassónico por 20 minutos para completa dispersão 

(solução A).  

A massa de cimento foi adicionada aos poucos à solução sob agitação de um 

liquidificador na mesma frequência descrita na síntese do dispositivo 1. Os demais 

procedimentos foram repetidos analogamente aos da fabricação do dispositivo 1. 

Dispositivo 3:  

Quatro amostras foram sintetizadas com 0,81g de clínquer nanoestruturado 

com NTC em 147,06g de cimento e 43% de água em relação à massa. A pasta 

formada contém 0,1% de nanotubos de carbono em relação à massa seca de 

cimento. A água foi adicionada aos poucos à massa sob agitação de um 

liquidificador na mesma frequência descrita na síntese do dispositivo 1. Os demais 

procedimentos foram repetidos analogamente aos da fabricação do dispositivo 1. 
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3.3- ETAPA 3: CARACTERIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 

  As resistências elétricas dos dispositivos foram medidas utilizando o 

equipamento Impedance Analyser modelo HP- 4192-A. As medidas de resistência 

elétrica foram realizadas por meio de corrente alternada na configuração de dois 

pontos, visando minimizar alterações de propriedades elétricas devido a processos 

de reações químicas nos eletrodos. 

Para cada amostra foram feitas três medidas com diferenças de potencial de 

100mV, 250mV e 300mV com 200 pontos medidos. As medidas efetuadas foram 

feitas com frequências de faixas entre 10Hz e 13MHz. A Figura 3.6 mostra o 

dispositivo e sua conexão ao equipamento de medida de impedância elétrica. 

 

Figura 3.6: Medida de impedância elétrica dos dispositivos. 
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De acordo com o trabalho feito por Kim e colaboradores (2014), os 

dispositivos devem ser submetidos à tensões de compressão em torno de 30% da 

tensão de ruptura em ensaios para verificação da piezoresistividade. Para avaliação 

das resistências mecânicas à compressão, utilizou-se a máquina de ensaios 

universal, modelo DL10.000 – EMIC ® (Figura 3.7-a), localizada no laboratório de 

ensaios do CTNanotubos. A célula de carga utilizada tem capacidade de 20 kN 

(Figura 3.7 e Figura 3.8) onde quatro amostras de cada dispositivo foram testadas.  

 

Figura 3.7 – (a) Máquina de ensaio universal; (b) Montagem para ensaio de compressão; (c) Ensaio 

em andamento; (d) Corpo de prova rompido. 
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Figura 3.8: Amostras para testes de compressão mecânica. (a) vista frontal; (b) vista de cima. 



 

49 

 

3.4- ETAPA 4: APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMERSOS EM 

CIMENTO 

Foram obtidos dispositivos com idades de 59 dias (14 dias para processo de 

cura, seguido de 31 dias em exposição ao ar para completa secagem), 

posteriormente os dispositivos foram incorporados dentro de argamassa de cimento 

deixando as amostras por mais 14 dias para processo de cura (Figura 3.9).  

 

Figura 3.9: Preparação de amostras com dispositivos imersos em argamassa de cimento – 

(a)dispositivos raspados lateralmente; (b) dispositivos centralizados nos moldes; (c) materias para 

preparação da argamassa; (d) argamassa pronta para moldagem dos dispositivos; (e) dispositivos 

submersos por argamassa. 

Para a produção da argamassa foram utilizadas as quantidades indicadas na 

Tabela 3.1.  
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Tabela 3.1: Materiais para produção de Argamassa 

Materiais Quantidade 

(±0,01g) 

Percentual em 

relação à massa 

seca de cimento 

Cimento 624,00 X 

Aditivo 3,74 0,6% 

Água 249,60 40% 

Areia 468,00 75% 

 

Toda a água de hidratação da argamassa foi colocada dentro da cuba da 

argamassadeira e o cimento foi adicionado aos poucos usando o misturador da 

argamassadeira em baixa velocidade durante 30 segundos. Em seguida, sem 

paralisar a mistura, foi iniciada a adição da areia em quatro frações até que toda 

areia fosse adicionada à mistura durante 30 segundos. A velocidade da 

argamassadeira foi alterada para alta misturando por mais 30 segundos. Passado o 

tempo de mistura, a argamassadeira foi desligada durante 1 minuto e 30 segundos e 

coberta por um pano úmido. Após esse intervalo, ligou-se novamente o sistema na 

velocidade alta por mais um minuto para em seguida moldar as amostras. 

Após o molde dos dispositivos dentro da argamassa, o sistema foi colocado 

sobre uma mesa vibratória para a retirada de possíveis bolhas de ar, em seguida 

esse sistema foi colocado para processo de pega durante 24h com lenço umedecido 

em cima das amostras para evitar desidratação. No dia seguinte as amostras foram 

desmoldadas e colocadas para cura da argamassa durante 14 dias. A Figura 3.10 

mostra uma dessas amostras após o desmolde.  
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Figura 3.10- Amostra de argamassa com dispositivo inserido. 
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3.5- ETAPA 5: MÉTODOS DE RESPOSTA PIEZORESISTIVA DOS 

DISPOSITIVOS IMERSOS NA ARGAMASSA COM TENSÃO 

APLICADA 

 Para verificação das respostas piezoresistivas dos dispositivos, o sistema 

mostrado na etapa 4 foi colocado na máquina de ensaios universal, modelo DL10. 

000 – EMIC ® descrita na etapa 3 em três momentos distintos. O primeiro momento 

foi no dia em que os dispositivos imersos em argamassa foram retirados do 

processo de cura, o segundo após 30 dias da primeira medida de piezoresistividade 

e o terceiro momento 90 dias após a primeira medida de piezoresistividade 

totalizando, respectivamente, 59, 89 e 149 dias de idade dos dispositivos. 

Todos os ensaios foram feitos em configuração de compressão uniaxial onde 

as medidas de resistência elétrica foram feitas simultaneamente à tensão mecânica 

aplicada como mostra a Figura 3.11. 

 

Figura 3.11: Montagem para medida de Piezoresistividade – (a) vista de cima; (b) vista lateral; 

(c) vista frontal. 
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Em cada amostra foram medidas as impedâncias elétricas em função da 

frequência com tensões variando de 0MPa a 5MPa. A diferença de potencial foi 

fixada em 200mV e a frequência variou entre 10Hz e 13MHz obtendo 200 pontos em 

cada medida. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1- CONDUÇÃO ELÉTRICA DOS DISPOSITIVOS 

Após a preparação dos dispositivos descrita nas etapas 1 e 2 do capítulo 3, 

foram realizadas medidas de impedância elétrica feitas com os dispositivos: tipo 1 

(cimento-referência), tipo 2 (cimento/Pani) e tipo 3 (cimento/NTC) da etapa 3 do 

capítulo 3. Estas medidas são mostradas nas Tabelas 4.1 a 4.3. 

Tabela 4.1- Amostras dos Dispositivos Tipo 1 – 21 dias 

Amostra DDP (mV) L(mm) 

±0,01 

A (mm²) 

±0,3 

L/A(m
-1

) 

±1 

φ(graus) 

±0,1 

IZrI (Ω) 

±1 

F (Hz) 

±0,1 

1 100 27,18 289,8 94 -4,8 1532 179243,2 

1 250 27,18 289,8 94 -4,9 1538 179243,2 

1 300 27,18 289,8 94 -4,9 1425 179243,2 

2 100 26,73 282,0 95 -5,0 1457 385020,5 

2 250 26,73 282,0 95 -4,9 1462 203602,4 

2 300 26,73 282,0 95 -4,5 1406 203602,4 

3 100 26,22 280,8 93 -4,5 1406 385020,5 

3 250 26,22 280,8 93 -4,5 1449 157798,4 

3 300 26,22 280,8 93 -4,5 1451 179243,2 

4 100 28,02 299,5 94 -4,9 1542 385020,5 

4 250 28,02 299,5 94 -5,1 1554 338956,2 

4 300 28,02 299,5 94 -5,1 1562 338956,2 
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Tabela 4.2- Amostras dos Dispositivos Tipo 2 – 21 dias 

Amostra DDP(mV) L(mm) 

±0,01 

A(mm²) 

±0,3 

L/A(m
-1

) 

±1 

φ(graus) 

±0,1 

IZrI (Ω) 

±1 

F (Hz) 

±0,1 

1 100 27,93 295,9 94 -4,8 1094 437344,8 

1 250 27,93 295,9 94 -4,9 1099 437344,8 

1 300 27,93 295,9 94 -4,9 1103 437344,8 

2 100 28,75 270,8 109 -5,0 1199 385020,5 

2 250 28,75 270,8 109 -4,9 1194 385020,5 

2 300 28,75 270,8 109 -4,5 1200 338956,2 

3 100 28,72 295,6 97 -4,5 1210 385020,5 

3 250 28,72 295,6 97 -4,5 1215 338956,2 

3 300 28,72 295,59 97 -4,5 1219 338956,2 

4 100 28,66 294,7 97 -4,9 1233 385020,5 

4 250 28,66 294,7 97 -5,1 1230 385020,5 

4 300 28,66 294,7 97 -5,1 1236 338956,2 
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Tabela 4.3- Amostras dos Dispositivo Tipo 3 – 21 dias 

Amostra DDP(mV) L(mm) 

±0,01 

A(mm²) 

±0,3 

L/A(m
-1

) 

±1 

φ(graus) 

±0,1 

IZrI (Ω) 

±1 

F (Hz) 

±0,1 

1 100 28,80 289,8 99  1153 437344,8 

1 250 28,80 289,8 99  1163 385020,5 

1 300 28,80 289,8 99  1169 385020,5 

2 100 29,01 278,5 104  1333 385020,5 

2 250 29,01 278,5 104  1356 157798,4 

2 300 29,01 278,5 104  1359 15779,4 

3 100 28,37 287,4 99  1341 385020,5 

3 250 28,37 287,4 99  1345 338956,2 

3 300 28,37 287,4 99  1348 338956,2 

4 100 27,95 277,6 100  1369 385020,5 

4 250 27,95 277,6 100  1372 338956,2 

4 300 27,95 277,6 100  1374 338956,2 

 

Com os dados das Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3, foram extraídas as médias das 

áreas e comprimentos de cada amostra e calculado a condução elétrica de cada 

dispositivo utilizando a relação: 

A

L
R

)(cos
  e 




1
   onde σ (S/m) é a condução elétrica do material utilizado. 

Com o resultado de σ para cada medida realizada, foi calculada a média entre 

os valores de cada amostra e para cada dispositivo conforme mostra a Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4- Condução Elétrica Média dos Dispositivos tipo 1, 2 e 3. 

Dispositivo σ médio 

Amostra 1 

(S/m) 

σ médio 

Amostra 2 

(S/m) 

σ médio 

Amostra 3 

(S/m) 

σ médio 

Amostra 4 

(S/m) 

σ médio 

(S/m) 

±0,001 

1 0,063 0,065 0,065 0,060 0,063 

2 0,085 0,091 0,079 0,078 0,083 

3 0,085 0,077 0,073 0,073 0,077 

  

 A adição do polímero de polianilina à pasta de cimento aumenta a condução 

elétrica desta em média 30%, enquanto que a adição de NTC à pasta de cimento 

aumenta em média 22%. Este resultado mostra a interferência direta das adições de 

Pani e NTC na resistência elétrica do cimento. A adição de NTC já é conhecida na 

literatura e o resultado encontrado condiz com resultados obtidos em trabalhos de 

outros pesquisadores na área. (El-Shazly & A.A. Wazzan, 2012;  B, K, & W, 2004 ; 

Han & Ou, 2007; Mudimela e colaboradores, 2009). Vale a pena ressaltar que a 

incorporação da Pani à pasta de cimento ainda não tem relatos na literatura e 

mostrou-se eficaz na diminuição da resistência elétrica quando incorporada ao 

cimento. 

4.2- CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DOS DISPOSITIVOS 

As amostras utilizadas para as medidas de resistência mecânica de 

compressão uniaxial são do mesmo tipo das amostras apresentadas no subitem 4.1, 

onde a partir das medidas nestes dispositivos foram construídas as Tabelas 4.5 à 

4.7. 
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Tabela 4.5- Teste de Ruptura- Compressão Mecânica dispositivo tipo 1 

N°Amostra 

Pasta de 

Cimento 

Diâmetro 

Superior 1 

(± 0,01)mm 

Diâmetro 

Superior 2 

(± 0,01)mm 

Diâmetro 

Inferior 1 

(± 0,01)mm 

Diâmetro 

Inferior 2 

(± 0,01)mm 

Diâmetro 

Médio 

(± 0,02)mm 

Carg

a de 

Rupt

ura 

(KN) 

Carga de 

Ruptura 

Tensão 

(MPa) 

1 19,60 19,57 19,00 18,98 19,29 4,00 13,70 

2 18,82 18,85 19,53 19,55 19,19 3,80 13,15 

3 19,50 19,52 18,70 18,73 19,11 4,11 14,33 

4 18,88 18,94 19,66 19,59 19,27 4,56 15,65 

 

Tabela 4.6- Teste de Ruptura- Compressão Mecânica dispositivo tipo 2 

N°Amostra 

Pasta de 

Cimento/ 

Pani 0,1% 

Diâmetro 

Superior 1 

(± 0,01)mm 

Diâmetro 

Superior 2 

(± 0,01)mm 

Diâmetro 

Inferior 1 

(± 0,01)mm 

Diâmetro 

Inferior 2 

(± 0,01)mm 

Diâmetro 

Médio 

(± 0,02)mm 

Carga 

de 

Ruptur

a (KN) 

Carga 

de 

Ruptura 

Tensão 

(MPa) 

1 19,68 19,64 18,88 18,89 19,27 11,15 38,25 

2 18,91 18,96 19,64 19,60 19,28 11,67 39,99 

3 18,84 18,88 19,59 19,61 19,23 11,61 39,99 

4 19,68 19,69 18,99 18,95 19,33 10,54 35,93 
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Tabela 4.7- Teste de Ruptura- Compressão Mecânica dispositivo tipo 3 

N°Amostra 

Pasta de 

Cimento/ 

NTC 0,1% 

Diâmetro 

Superior 1 

(± 0,01)mm 

Diâmetro 

Superior 2 

(± 0,01)mm 

Diâmetro 

Inferior 1 

(± 0,01)mm 

Diâmetro 

Inferior 2 

(± 0,01)mm 

Diâmetro 

Médio 

(± 0,02)mm 

Carga 

de 

Ruptura 

(KN) 

 

Carga 

de 

Ruptura 

Tensão 

(MPa) 

1 18,87 18,81 19,58 19,54 19,20 11,70 40,43 

2 19,68 19,61 19,94 18,91 19,54 11,11 37,089 

3 18,93 18,92 19,57 19,66 19,27 10,27 35,23 

4 19,56 19,66 18,93 18,98 19,28 11,45 39,23 

 

Com os resultados mostrados nas Tabelas 4.5 a 4.7, em resumo foi observado:  

 Média de Tensão Pasta de Cimento = 14,21MPa; 

 Média de Tensão Pasta de Cimento/ Pani 0,1% = 38,54 MPa; 

 Média de Tensão Pasta de Cimento/ NTC 0,1% = 38,00 MPa. 

De acordo com as Tabelas 4.5 a 4.7 verifica-se um aumento de 71% na 

resistência à compressão mecânica uniaxial com a adição de 0,1% de Pani à pasta 

de cimento. Além disso, verifica-se que a adição de 0,1% de NTC à pasta de 

cimento aumentou a resistência mecânica de compressão uniaxial em 67% em 

relação à pasta de cimento referência. 

 O resultado obtido no ensaio de compressão dos dispositivos do tipo 3 

(cimento/NTC) mostrado na Tabela 4.7 está de acordo com o estudo feito por Souza 

(2015), que analisou respostas de ensaios de compressão diametral e compressão 

uniaxial em pastas de cimento com adição de NTC crescidos “in situ” sobre o 

clínquer. Vale ressaltar que a análise observada nas Tabelas 4.5 a 4.7 teve como 

intuito verificar a carga máxima de ruptura dos dispositivos para os posteriores testes 

de piezoresistividade. 
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 Ainda não existe na literatura análises de respostas mecânicas de pastas de 

cimento com a incorporação da Pani, mas pôde-se verificar pelos resultados da 

Tabela 4.6, que o polímero de polianilina aumentou, assim como o NTC, a 

resistência à compressão da pasta analisada, mostrando que a Pani pode ser um 

novo material aditivo para o aumento de propriedades mecânicas no cimento. 

 Apartir dos resultados mostrados nas Tabelas 4.5, 4.6 e 4.7, foi possível 

determinar a carga de tensão máxima utilizada para os ensaios de 

piezoresistividades em até 5 MPa, o equivalente a 35% do valor da carga de ruptura 

do dispositivo do tipo 1(amostra de cimento referência). 

4.3- MEDIDAS DE PIEZORESISTIVIDADE 

As amostras utilizadas para as medidas das propriedades piezoresistivas são 

do mesmo tipo das amostras apresentadas no subitem 4.1, tipo 1 (cimento-

referência), tipo 2 (cimento/Pani) e do tipo 3 (cimento/NTC). As características 

piezoresistivas dos dispositivos foram analisadas a partir das medidas descritas na 

etapa 4, onde foram efetuados, simultaneamente, os ensaios de compressão 

mecânica uniaxial e de medidas de impedância elétrica. 

4.3.1- MEDIDAS DE PIEZORESISTIVIDADE PARA AMOSTRAS COM 

IDADE DE 59 DIAS 

Para as medidas de piezoresistividade o dispositivo teve sua impedância 

elétrica medida entre 10Hz e 13MHz. Após essa varredura de frequência foi 

escolhida aquela em que o ângulo de fase φ mais se aproxima de zero grau, ou seja, 

onde o dispositivo revela uma resposta predominantemente resistiva. Assim para 

cada rodada das amostras foram selecionadas as medidas de resistência elétrica 

como mostram a Tabela 4.8 e as Tabelas 4.10 a 4.36 em anexo. 
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Tabela 4.8: Cimento-Referência-59 dias de vida- Dispositivo tipo 1- Amostra 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 4.8 mostra as rodadas 1, 2 e 3 para a amostra 1 do dispositivo do 

tipo 1 (cimento- referência) com idade de 59 dias. As demais Tabelas, com tipo e 

amostras para os dispositivos 1, 2 e 3 encontram-se distribuídas de acordo com a 

Tabela 4.9. 

 

 

Rodada Frequência 

(Hz) 

Impedância IZI 

(omhs) 

Ângulo 

(graus) 

Pressão 

(MPa) 

1 270775,2 26400 -2,6 0 

1 290521,7 27300 -2,5 1 

1 270775,2 28600 -2,5 2 

1 311708,2 28800 -2,5 3 

1 290521,7 29500 -2,6 4 

1 252370,8 29600 -2,7 5 

2 270775,2 30900 -2,5 0 

2 252370,8 30200 -2,5 1 

2 235217,4 31500 -2,6 2 

2 252370,8 31200 -2,7 3 

2 219229,8 31400 -2,8 4 

2 290521,7 31400 -2,7 5 

3 116351,5 31600 -3 0 

3 94202,66 31400 -2,8 1 

3 87799,78 31400 -2,8 2 

3 81832,1 32300 -3 3 

3 81832,1 31700 -3,1 4 

3 81832,1 32600 -3,2 5 
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Tabela 4.9: Conjuntos das Tabelas de amostras com 59 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os dados das Tabelas. 4.8 e os das Tabelas 4.11 a 4.18 em anexo, 

foram construídos as Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 para caracterizar as respostas 

piezoresistivas nas três rodadas feitas em cada amostra com idade de 59 dias. 

Tabelas Tipo Amostras Local Idade 

4.8 1 1 Texto 

dissertação 

59 dias 

4.11 1 2 anexo 59 dias 

4.12 1 3 anexo 59 dias 

4.13 2 1 anexo 59 dias 

4.14 2 2 anexo 59 dias 

4.15 2 3 anexo 59 dias 

4.16 3 1 anexo 59 dias 

4.17 3 2 anexo 59 dias 

4.18 3 3 anexo 59 dias 
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Figura 4.1: Piezoresistividade x Tensão- Cimento referência – 59 dias– (a)amostra 1; (b) 

amostra 2;(c) amostra 3. 
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Figura 4.2: Piezoresistividade x Tensão- Cimento/0,1%Pani – 59 dias– (a)amostra 1; (b) 

amostra 2; (c) amostra 3. 
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Figura 4.3: Piezoresistividade x Tensão- Cimento/0,1%NTC – 59 dias– (a)amostra 1; (b) amostra 2; 

(c) amostra 3 
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Em relação à resposta piezoresistiva, pôde-se verificar que a primeira rodada 

de todas as amostras mostrou uma deflexão mais acentuada e com menores 

variações entre essas deflexões em comparação com as demais rodadas. As 

rodadas seguintes 2 e 3 mostraram um comportamento irregular em comparação à 

primeira rodada de medidas. 

À medida que as rodadas foram realizadas, observou-se uma tendência à 

perda do caráter piezoresistivo do material uma vez que percentualmente a variação 

da resistência elétrica diminuiu com o aumento da tensão de compressão mecânica 

mostrando que os dispositivos dos três tipos não poderiam ser aplicados como 

sensores de compressão dinâmica. Tanto com a adição dos NTC quanto da Pani, 

pôde-se perceber um comportamento piezoresistivo mais uniforme da primeira 

rodada de cada amostra em relação às amostras de referência. 

4.3.2- MEDIDAS DE PIEZORESISTIVIDADE PARA AMOSTRAS COM 

IDADES DE 89 E 149 DIAS 

Com os dados das Tabelas 4.19 a 4.35 em anexo, foram construídos os 

gráficos das respostas piezoresistivas das amostras com idades de 89 e 149 dias, 

em porcentagem das três rodadas feitas em cada amostra como mostram as Figuras 

4.4 a 4.9. 

A Tabela 4.10 mostra o conjunto de tabelas onde se encontram os dados 

medidos das rodadas 1, 2 e 3 para as amostras dos tipos 1, 2 e 3 com idades de 89 

e 149 dias. 

 

 



 

67 

 

Tabela 4.10: Conjuntos das Tabelas de amostras com 89 e 149 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os dados das Tabelas 4.19 a 4.36 em anexo, foram construídos os 

gráficos das respostas piezoresistivas das amostras com idades de 89 e 149 dias, 

das três rodadas feitas em cada amostra como mostram as Figuras 4.4 a 4.9. 

Tabelas Tipo Amostras Local Idade 

4.19 1 1 anexo 89 dias 

4.20 1 2 anexo 89 dias 

4.21 1 3 anexo 89 dias 

4.22 2 1 anexo 89 dias 

4.23 2 2 anexo 89 dias 

4.24 2 3 anexo 89 dias 

4.25 3 1 anexo 89 dias 

4.26 3 2 anexo 89 dias 

4.27 3 3 anexo 89 dias 

4.28 1 1 anexo 149 dias 

4.29 1 2 anexo 149 dias 

4.30 1 3 anexo 149 dias 

4.31 2 1 anexo 149 dias 

4.32 2 2 anexo 149 dias 

4.33 2 3 anexo 149 dias 

4.34 3 1 anexo 149 dias 

4.35 3 2 anexo 149 dias 

4.36 3 3 anexo 149 dias 
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Figura 4.4: Piezoresistividade x Tensão- Cimento referência – 89 dias– (a)amostra 1; (b) amostra 2; 

(c) amostra 3. 
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Figura 4.5: Piezoresistividade x Tensão- Cimento/0,1%Pani – 89 dias– (a)amostra 1; (b) amostra 2; 

(c) amostra 3. 
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Figura 4.6: Piezoresistividade x Tensão- Cimento/0,1%NTCi – 89 dias– (a)amostra 1; (b) amostra 2; 

(c) amostra 3. 
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Figura 4.7: Piezoresistividade x Tensão- Cimento referência – 149 dias– (a)amostra 1; (b) amostra 2; 

(c) amostra 3. 
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Figura 4.8: Piezoresistividade x Tensão- Cimento/0,1%Pani – 149 dias– (a)amostra 1; (b) amostra 2; 

(c) amostra 3. 
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Figura 4.9: Piezoresistividade x Tensão- Cimento/0,1%NTC- 149 dias– (a)amostra 1; (b) amostra 2; 

(c) amostra 3. 
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Com o aumento da idade das amostras, foi possível verificar a diminuição da 

variação da resistência elétrica com o aumento da tensão de compressão mecânica 

sobre as amostras (ver Tabelas 4.11 a 4.36 em anexo). Este resultado indica uma 

possível perda de água com o passar dos dias, consequentemente, as resistências 

elétricas das mesmas aumentou diminuindo as propriedades piezoresistivas dos 

dispositivos. 

 Considerando o comportamento piezoresistivo das amostras de referência, 

pôde-se observar que essa propriedade se perdeu com o passar da idade das 

amostras, o que não ocorreu com as amostras com NTC e Pani que manter esta 

propriedade com o aumento da idade das amostras além de manter o valor das 

resistências elétricas menores em comparação com as amostras de cimento 

referência. A partir desses dados, foram plotados os gráficos comparando apenas as 

primeiras rodadas de cada amostra como mostram as Figuras 4.10 a 4.12. 
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Figura 4.10: Piezoresistividade x Tensão- Cimento referência - Rodada 1 - (a)amostra 1; (b) amostra 

2; (c) amostra 3. 
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Figura 4.11: Piezoresistividade x Tensão- Cimento/Pani - Rodada 1 – (a)amostra 1; (b) amostra 2; (c) 

amostra 3. 
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Figura 4.12: Piezoresistividade x Tensão- Cimento/NTC- Rodada 1 - (a)amostra 1; (b) amostra 2; (c) 

amostra 3. 
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Com o passar da idade das amostras, ocorreu um aumento da resistência 

elétrica das mesmas como observado pelos dados presentes nas Tabelas 4.8 e 4.11 

a 4.36. Isso acontece pelo fato de a condução promovida pela água presente nas 

amostras, condução iônica, diminuir à medida que as amostras secam. 

Comparando os resultados descritos na etapa 5 do capítulo 3 onde foram 

feitas as medidas de piezoresistividade dos dispositivos (cimento/NTC), verificou-se 

que a resistência elétrica destes aumenta com o aumento de carga contrariando os 

resultados obtidos por outros pesquisadores como, por exemplo, o resultado obtido 

por Kim e colaboradores (2014). Essa contradição é justificável devido ao fato de 

que, neste trabalho, utilizou-se NTC crescidos “in situ” sobre o clínquer de cimento e 

as medidas de resistências foram feitas utilizando-se correntes alternadas. A 

condução iônica é o tipo predominante de condução elétrica presente em matriz de 

cimento, onde os íons são provenientes da hidratação do cimento. Se a matriz de 

cimento for submetida a um campo elétrico contínuo durante a medição de sua 

resistência elétrica, a circulação e a concentração dos íons tais como K+, Na+, Ca2+, 

OH- e SO4
2- e outros nessa matriz, levam à polarização elétrica da mesma (MORSY, 

1999). Como resultado, a resistividade elétrica do composto de cimento aumenta 

com o tempo de medição sob tensão elétrica em corrente contínua (Luo, 2009). No 

trabalho feito por Kim e colaboradores (2014), os dispositivos são feitos misturando-

se fisicamente NTC ao cimento e as medidas de resistências elétricas são feitas em 

corrente contínua.  

Kim e colaboradores (2014), concluíram que a dispersão dos NTC na matriz 

cimentícia altera o efeito piezoresistivo nestes compósitos em testes de cargas 

cíclicas. A rede de NTC presente na matriz de cimento apresenta um efeito de 

histerese mecânica que muda, consequentemente, a resistência elétrica do 

compósito (Figura 4.13). Comparando a adição de NTC e Pani com o cimento puro, 

pôde-se perceber que houve de fato um ganho de propriedades piezoresistivas que 

não é intrínseca do material cimentício e que essa propriedade com as adições 

descritas se manteve com o passar do tempo. As respostas piezoresistivas das 

primeiras rodadas dos dispositivos do tipo 2 (cimento/Pani) e tipo 3 (cimento/NTC) 

de medidas com idades de 59, 89 e 149 dias, mostraram uma deflexão mais 
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acentuada e com menores variações entre essas deflexões em comparação com as 

demais rodadas e em comparação com as medidas das amostras do tipo 1 (cimento-

referência). Isso indica que o cimento com a adição de NTC e Pani, precisa de um 

intervalo de tempo para retornar a sua configuração original. Não podendo, portanto, 

ser um sensor dinâmico de respostas rápidas.  

Figura 4.13: Ilustração esquemática da alteração morfológica da matriz CNT /NTC após a carga e 

descarga: (a) Boa dispersão de NTC (b) Dispersão ruim de NTC. 

Fonte: Kim e colaboradores (2014) 

 A redução de resistência elétrica em amostras confeccionadas com cimento e 

NTC é principalmente devido a sua dispersão. Quanto maior sua dispersão na matriz 

de cimento maior a probabilidade de contato entre eles facilitando o movimento 

eletrônico de carga (Figura 4.13-b) (Saafi, 2009). O número de pontos de contatos 

dos NTC aumenta com o aumento de tensão mecânica, o que pode causar um 

aumento na condutividade. A resistência elétrica do dispositivo tipo 3 (cimento/ NTC) 

aumentou com o aumento da carga de compressão sobre estes, isto significa que os 

NTC nas amostras do tipo 3 confeccionadas neste trabalho não estão 

suficientemente bem dispersos para medidas cíclicas de carga como mostrado na 

Figura 4.13-a. Pode-se estender esta explicação aos dispositivos do tipo 2 

(cimento/Pani) já que a resistência elétrica dos mesmos também aumentou com o 
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aumento de carga de compressão. O fato das propriedades piezoresistivas dos 

dispositivos confeccionados neste trabalho reduzirem com os ensaio de rodadas 

cíclicas pode ser justificado devido à concentração de NTC na matriz de cimento 

exceder o limiar de percolação. A condução devido ao contato nestes materiais 

domina a condutividade elétrica dos nanocompósitos, consequentemente, a malha 

de contato tridimensional de NTC se torna mais estável e a resistividade elétrica dos 

nanocompósitos torna-se invariável com o aumento da tensão mecânica sobre o 

dispositivo (Saafi, 2009) (Figura 4.14). 

 

Figura 4.14: Morfologia da malha de NTC em matriz de cimento. 

Fonte: Han e colaboradores (2009). 

 As inserções de materiais condutivos nos dispositivos mostram a 

dependência da constante dielétrica destes sistemas com cimento/Pani e 

cimento/NTC. Como estudado por Simões (2009), a teoria de campo médio efetivo, 

modelo proposto por Maxwell Garnett, tem sido aplicada na determinação da função 

dielétrica de materiais macroscopicamente homogêneos, mas microscopicamente 

não homogêneos. Estas propriedades falham ao prever o comportamento dielétrico 

do compósito próximo ao limiar de percolação 

O ponto crítico onde as propriedades físicas do sistema apresentam 

singularidades são relatados por diversos pesquisadores (Simões e colaboradores, 

2009; Shi e colaboradores, 2009; Yuan e colaboradores 2011). O limite da 

percolação, tanto abaixo quanto acima de seu valor correspondente pode 

proporcionar a quebra da rigidez dielétrica do meio. Com isso o campo elétrico local 

excede certo seu valor crítico, fazendo com que o sistema leve a um efeito cascata, 

a partir do qual todo o sistema híbrido se torna condutor e a constante dielétrica 

sofre variações. 



 

81 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foram confeccionados dispositivos de pasta de cimento com 

adição de NTC e Pani, onde seus comportamentos elétricos quando submetidos a 

tensões mecânicas foram estudados utilizando aparelho de impedância elétrica e de 

ensaio de compressão uniaxial mecânica. Tanto a adição da Pani quanto de NTC à 

pasta de cimento, aumentaram a condução elétrica e a resistência mecânica destes 

compósitos em relação à pasta de cimento de referência. Este fato ocorre devido 

provável diminuição de poros presentes nas pastas de cimento devido às adições 

em questão.  

Os ensaios para as medidas de piezoresistividade dos dispositivos mostraram 

que a pasta de cimento puro mantém sua propriedade, enquanto existir a presença 

de água na mesma, e que à medida que a água é liberada para o ambiente com o 

aumento da idade, essa propriedade se perde. Independente da perda de água para 

o ambiente com o passar do tempo, a adição de NTC e Pani à matriz de cimento, 

mantém o caráter piezoresistivos nestas amostras. A adição de Pani à matriz 

cimentícia contribui em média 0,5% de aumento na resistência elétrica a cada 1MPa 

de aumento na tensão mecânica sobre os dispositivos desse tipo enquanto que, a 

adição de NTC nessa matriz gerou um aumento da resistência elétrica de 1,3% em 

média para cada 1MPa de tensão mecânica aplicada sobre estes compósitos. 

O limiar de percolação em compostos de cimento ocorre em concentrações 

acima de 0,1% de aditivos condutores nestes materiais. A concentração de aditivos 

condutores (NTC e Pani) na pasta de cimento utilizada para a confecção dos 

dispositivos foi de 0,1% em relação à massa seca de cimento, mas houve 

aglomeração destes aditivos nos compostos confeccionados impossibilitando que 

percolações fossem feitas dentro dos dispositivos em questão, dificultando, portanto, 

a possibilidade da utilização dos dispositivos confeccionados como sensores de 

cargas cíclicas. 

Os dispositivos apresentaram grande reprodutibilidade de respostas 

piezoresistivas uma vez que, entre os dispositivos do mesmo tipo, foi obtido 

respostas similares em diferentes idades. Este trabalho mostrou a possibilidade de 
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uso destes dispositivos como sensores para monitoramento de esforços mecânicos 

em estruturas de concreto com reprodutibilidade em intervalos de tempo da ordem 

de dezenas de dias.  
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5.1- PROPOSTAS PARA NOVOS TRABALHOS 

Mediante os resultados obtidos e vislumbrando estudos que possam promover 

melhor entendimento da adição de nanotubos de carbono e da polianilina na área 

cimentícia, sugere-se os seguintes temas para estudos futuros:  

 Realizar análises das propriedades piezoresistivas com variadas 

porcentagens de adição de NTC e de Pani às pastas de cimento com o 

objetivo de aumentar a resposta piezoresistivas de materiais cimentícios. 

  Avaliar a influência de teores de adição da Pani no comportamento mecânico 

de pastas de cimento Portland. 

  Buscar novos processos para aumentar a dispersão de NTC e Pani em 

cimento. 

 Realizar análises com diferentes intervalos de tempo para definir o tempo 

ideal para reprodução de medidas de piezoresistividade com pastas de 

cimento com a adição de NTC e Pani.  

 Desenvolver interfaces que possibilitem a amplificação do sinal piezoresistivo 

buscando aplicação na área da engenharia. 
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ANEXO 

Tabela 4.11: Cimento-Referência-59 dias de vida- Dispositivo tipo 1- Amostra 2 

 

 

 

 

 

2 235217,4 35800 -2,8 0 

2 204329 35300 -2,9 1 

2 219229,8 35600 -3 2 

2 219229,8 35400 -3,1 3 

2 252370,8 34900 -3,1 4 

2 219229,8 36100 -3,2 5 

3 190440,9 36100 -2,9 0 

3 235217,4 35500 -2,8 1 

3 235217,4 35800 -3 2 

3 219229,8 36400 -3,1 3 

3 235217,4 36200 -3,1 4 

3 235217,4 35700 -3,2 5 

 

Tabela 4.12: Cimento-Referência-59 dias de vida- Dispositivo tipo 1- Amostra 3

Rodada Frequência 

(Hz) 

Impedância 

IZI(omhs) 

Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 219229,8 984 -4,5 0 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 252370,8 32300 -3 0 

1 235217,4 33400 -2,8 1 

1 235217,4 34100 -2,9 2 

1 252370,8 35300 -3 3 

1 252370,8 34400 -3 4 

1 235217,4 35600 -3,1 5 
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1 290521,7 1025 -3,3 1 

1 101072,4 1064 -3,8 2 

1 101072,4 1075 -3,8 3 

1 101072,4 1082 -3,8 4 

1 94202,66 1092 -3,8 5 

2 270775,2 1028 -3,7 0 

2 270775,2 1054 -3,4 1 

2 219229,8 1072 -3,5 2 

2 252370,8 1065 -3,5 3 

2 252370,8 1072 -3,5 4 

2 270775,2 1079 -3,4 5 

3 311708,2 1038 -3,6 0 

3 252370,8 1073 -3,5 1 

3 270775,2 1077 -3,5 2 

3 252370,8 1079 -3,5 3 

3 290521,7 1077 -3,5 4 

3 290521,7 1076 -3,5 5 

 

Tabela 4.13: Cimento-Pani-0,1%-59 dias de vida- Dispositivo tipo 2-Amostra1 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 252370,8 734 -3,2 0 

1 311708,2 771 -3,5 1 

1 290521,7 787 -3,5 2 

1 270775,2 802 -3,5 3 

1 270775,2 811 -3,6 4 

1 311708,2 819 -3,5 5 
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2 252370,8 819 -3,1 0 

2 290521,7 828 -3,2 1 

2 290521,7 833 -3,3 2 

2 290521,7 835 -3,3 3 

2 270775,2 837 -3,4 4 

2 311708,2 839 -3,4 5 

3 252370,8 819 -3,1 0 

3 270775,2 835 -3,2 1 

3 252370,8 837 -3,3 2 

3 311708,2 841 -3,3 3 

3 358829,2 842 -3,5 4 

3 334439,8 842 -3,5 5 

 

Tabela 4.14: Cimento-Pani-0,1%-59 dias de vida- Dispositivo tipo 2-Amostra 2 

Rodada Frequência 

(Hz) 

Impedância 

IZI(omhs) 

Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 177496,8 1075 -3,2 0 

1 204329 1111 -2,8 1 

1 190440,9 1127 -2,8 2 

1 204329 1141 -2,8 3 

1 204329 1150 -2,8 4 

1 204329 1162 -2,8 5 

2 87799,78 1180 -2,5 0 

2 71086,03 1210 -2,4 1 

2 87799,78 1220 -2,4 2 

2 76270,04 1230 -2,4 3 

2 71086,03 1240 -2,3 4 

2 66254,38 1250 -2,5 5 
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3 81832,1 1212 -2,5 0 

3 76270,04 1240 -2,4 1 

3 87799,78 1250 -2,4 2 

3 66254,38 1260 -2,5 3 

3 66254,38 1260 -2,5 4 

3 76270,04 1260 -2,5 5 

 

Tabela 4.15: Cimento-Pani-0,1%-59 dias de vida- Dispositivo tipo 2-Amostra 3 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 1041,36 1260 -7,4 0 

1 1286,205 1270 -7,3 1 

1 1198,783 1280 -7,4 2 

1 970,58 1310 -7,4 3 

1 904,611 1320 -7,4 4 

1 785,818 1330 -7,5 5 

2 970,58 1310 -7,4 0 

2 970,58 1320 -7,4 1 

2 970,58 1320 -7,4 2 

2 1198,783 1310 -7,4 3 

2 1041,36 1330 -7,5 4 

2 970,58 1350 -7,4 5 

3 1041,36 1360 -7,6 0 

3 843,125 1390 -7,5 1 

3 732,407 1410 -7,5 2 

3 904,611 1390 -7,5 3 
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3 843,125 1400 -7,5 4 

3 785,818 1410 -7,5 5 

 

     Tabela 4.16: Cimento-NTC-0,1%-59 dias de vida- Dispositivo tipo 3- Amostra 1 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 87799,78 1050 -1,8 0 

1 66254,38 1095 -2,6 1 

1 53642,05 1130 -3,1 2 

1 53642,05 1140 -3,2 3 

1 49996,05 1160 -2,7 4 

1 49996,05 1160 -3,3 5 

2 81832,1 1088 -1,4 0 

2 61751,12 1123 -2,4 1 

2 57553,95 1150 -3 2 

2 46597,86 1160 -3,4 3 

2 61751,12 1170 -3,4 4 

2 46597,86 1180 -3,6 5 

3 81832,1 1088 -1,4 0 

3 57553,95 1100 -2,5 1 

3 49996,05 1130 -2 2 

3 61751,12 1115 -3,1 3 

3 49996,05 1130 -3,2 4 

3 46597,86 1130 -3,5 5 
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Tabela 4.17: Cimento-NTC-0,1%-59 dias de vida- Dispositivo tipo 3- Amostra 2 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 204329 1090 -3,9 0 

1 94202,66 1170 -3,2 1 

1 87799,78 1190 -3,2 2 

1 87799,78 1200 -3,2 3 

1 87799,78 1210 -3,2 4 

1 87799,78 1220 -3,2 5 

2 219229,8 1161 -3,5 0 

2 190440,9 1202 -3,3 1 

2 108443,2 1230 -3,1 2 

2 101072,4 1233 -3,1 3 

2 87799,78 1238 -3,2 4 

2 81832,1 1240 -3,2 5 

3 219229,8 1180 -3,5 0 

3 94202,66 1250 -3,1 1 

3 87799,78 1250 -3,1 2 

3 76270,04 1260 -3,2 3 

3 87799,78 1254 -3,2 4 

3 81832,1 1260 -3,2 5 

 

Tabela 4.18: Cimento-NTC-0,1%-59 dias de vida- Dispositivo tipo 3-Amostra 3 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo 

(graus) 

Pressão (MPa) 

1 133940,4 1300 -3,1 0 
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1 101072,4 1330 -2,6 1 

1 101072,4 1340 -2,1 2 

1 101072,4 1350 -1,9 3 

1 101072,4 1370 -1,8 4 

1 87799,78 1380 -1,7 5 

2 235217,4 1330 -2,7 0 

2 94202,66 1400 -1,8 1 

2 81832,1 1400 -1,8 2 

2 81832,1 1410 -1,8 3 

2 71086,03 1420 -1,8 4 

2 87799,78 1420 -1,8 5 

3 66254,38 1380 -3,7 0 

3 71086,03 1430 -1,9 1 

3 87799,78 1430 -1,7 2 

3 94202,66 1440 -1,7 3 

3 87799,78 1440 -1,7 4 

3 81832,1 1440 -1,8 5 

 

Tabela 4.19: Cimento-Referência-89 dias de vida- Amostra 1 

 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 87799,78 2180 -4,6 0 

1 76270,04 2190 -4,7 1 

1 87799,78 2200 -4,7 2 

1 87799,78 2220 -4,7 3 

1 87799,78 2230 -4,7 4 
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Tabela 4.20: Cimento-Referência-89 dias de vida- Amostra 2 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 94202,66 2620 -5,2 0 

1 87799,78 2600 -4,9 1 

1 87799,78 2580 -4,8 2 

1 87799,78 2560 -4,7 3 

1 87799,78 2540 -4,6 4 

1 76270,04 2520 -4,6 5 

2 87799,78 2530 -5,2 0 

2 87799,78 2560 -4,9 1 

2 94202,66 2560 -4,8 2 

2 87799,78 2560 -4,7 3 

2 87799,78 2550 -4,6 4 

2 87799,78 2550 -4,5 5 

3 87799,78 2590 -5,3 0 

1 76270,04 2240 -4,7 5 

2 87799,78 2290 -4,6 0 

2 87799,78 2310 -4,6 1 

2 81832,1 2320 -4,7 2 

2 81832,1 2320 -4,7 3 

2 81832,1 2320 -4,7 4 

2 76270,04 2320 -4,6 5 

3 87799,78 2410 -4,7 0 

3 81832,1 2430 -4,7 1 

3 81832,1 2430 -4,8 2 

3 76270,04 2410 -4,8 3 

3 87799,78 2390 -4,7 4 
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3 101072,4 2610 -4,9 1 

3 81832,1 2620 -4,9 2 

3 94202,66 2610 -4,7 3 

3 81832,1 2610 -4,7 4 

3 87799,78 2600 -4,5 5 

 
 

Tabela 4.21: Cimento-Referência-89 dias de vida- Amostra 3 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 76270,04 3600 -6,2 0 

1 76270,04 3750 -5,8 1 

1 76270,04 3770 -5,8 2 

1 71086,03 3770 -5,9 3 

1 71086,03 3770 -5,9 4 

1 76270,04 3770 -5,7 5 

2 49996,05 3880 -7,1 0 

2 49996,05 4030 -5,8 1 

2 71086,03 3970 -6,5 2 

2 71086,03 3960 -6,5 3 

2 61751,12 3960 -6,4 4 

2 53642,05 3990 -5,7 5 

3 71086,03 3820 -7,4 0 

3 71086,03 4000 -6,5 1 

3 66254,38 4010 -6,6 2 

3 49996,05 4070 -6,6 3 

3 71086,03 3970 -6,5 4 
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3 71086,03 3930 -6,2 5 

 

 
Tabela 4.22: Cimento-Pani-0,1%-89 dias de vida- Amostra 1 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 124836,6 1880 -4,4 0 

1 101072,4 1920 -4,4 1 

1 81832,1 2000 -4,7 2 

1 81832,1 2030 -4,8 3 

1 76270,04 2050 -4,9 4 

1 76270,04 2060 -5 5 

2 108443,2 1990 -4,4 0 

2 76270,04 2100 -5,5 1 

2 71086,03 2120 -5,5 2 

2 76270,04 2130 -5,1 3 

2 66254,38 2140 -5,3 4 

2 76270,04 2150 -5,3 5 

3 101072,4 2000 -5,9 0 

3 76270,04 2150 -5,1 1 

3 81832,1 2160 -5,2 2 

3 76270,04 2170 -5,3 3 

3 76270,04 2180 -5,3 4 

3 71086,03 2170 -5,3 5 

 

Tabela4.23: Cimento-Pani-0,1%-89 dias de idade- Amostra 2 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 53642,05 6100 -6 0 

1 43430,64 6240 -5,6 1 
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Tabela 4.24: Cimento-Pani-0,1%-89 dias de vida- Amostra 3 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 116351,5 2050 -7,6 0 

1 101072,4 2060 -7,6 1 

1 101072,4 2070 -7,6 2 

1 101072,4 2080 -7,6 3 

1 87799,78 2090 -7,7 4 

1 49996,05 6270 -5 2 

1 40478,7 6280 -5,6 3 

1 40478,7 6290 -5,6 4 

1 40478,7 6300 -5,6 5 

2 40478,7 6290 -6,1 0 

2 37727,39 6270 -5,7 1 

2 49996,05 6200 -5,1 2 

2 43430,64 6170 -5,6 3 

2 49996,05 6120 -5,5 4 

2 40478,7 6110 -5,9 5 

3 43430,64 5950 -5,8 0 

3 40478,7 5930 -5,9 1 

3 37727,39 5940 -5,9 2 

3 37727,39 5920 -5,9 3 

3 37727,39 5890 -5,9 4 

3 37727,39 5890 -5,9 5 
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1 94202,66 2060 -7,3 5 

2 116351,5 2140 -7,7 0 

2 108443,2 2200 -7,7 1 

2 87799,78 2220 -7,8 2 

2 101072,4 2200 -7,7 3 

2 101072,4 2180 -7,6 4 

2 101072,4 2170 -7,3 5 

3 116351,5 2140 -7,7 0 

3 108443,2 2200 -7,7 1 

3 87799,78 2220 -7,8 2 

3 101072,4 2200 -7,7 3 

3 101072,4 2180 -7,6 4 

3 101072,4 2170 -7,3 5 

 

Tabela 4.25: Cimento-NTC-0,1%-89 dias de vida- Amostra 1 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 237,485 11000 -12,6 0 

1 273,386 12800 -11,7 1 

1 254,804 13100 -11,7 2 

1 273,386 13200 -11,7 3 

1 273,386 13300 -11,7 4 

1 273,386 13500 -11,5 5 

2 16211,39 9520 -7,6 0 

2 17393,61 9660 -7,1 1 

2 18662,06 9650 -7,2 2 

2 28469,37 9520 -5,7 3 



 

103 

 

2 32773,09 9470 -5,7 4 

2 37727,39 9430 -5,6 5 

3 26534,33 9610 -5,9 0 

3 32773,09 9660 -5,7 1 

3 30545,53 9690 -5,6 2 

3 30545,53 9730 -5,6 3 

3 28469,37 9740 -5,7 4 

3 28469,37 9740 -5,7 5 

 

Tabela 4.26: Cimento-NTC-0,1%-89 dias de vida- Amostra 2 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 4255,941 11200 -13,7 0 

1 4899,311 11300 -12,9 1 

1 4255,941 11500 -13,2 2 

1 4255,941 11600 -13 3 

1 5639,94 11200 -12,7 4 

1 3966,668 11700 -12,7 5 

2 6966,003 11000 -12,8 0 

2 6966,003 11200 -12,6 1 

2 8019,053 11000 -12,5 2 

2 7474,004 11100 -12,5 3 

2 7474,004 11100 -12,1 4 

2 6051,237 11200 -12,8 5 

3 24730,82 8910 -7,9 0 

3 24730,82 9270 -7,7 1 

3 21483,2 9490 -7,8 2 



 

104 

 

23049,88 9510 -7,7 3 23049,88 

30545,53 9420 -7,7 4 30545,53 

21483,2 9610 -7,8 5 21483,2 

 

Tabela 4.27: Cimento-NTC-0,1%-89 dias de vida- Amostra 3 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 53642,05 7310 -3,8 0 

1 37727,39 7640 -4,1 1 

1 32773,09 7770 -4,2 2 

1 28469,37 7890 -4,3 3 

1 30545,53 7930 -4,3 4 

1 28469,37 7970 -4,4 5 

2 43430,64 7740 -4,2 0 

2 30545,53 8150 -4,4 1 

2 30545,53 8170 -4,4 2 

2 23049,88 8160 -4,6 3 

2 35163,09 8170 -4,6 4 

2 32773,09 8180 -4,6 5 

3 37727,39 7930 -4,3 0 

3 37727,39 8190 -4,4 1 

3 30545,53 8290 -4,5 2 

3 26534,33 8340 -4,7 3 

3 28469,37 8320 -4,7 4 

3 30545,53 8280 -4,9 5 
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Tabela 4.28: Cimento-Referência-149 dias de vida- Amostra 1

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 116351,5 2990 -5,3 0 

1 71086,03 3210 -4,9 1 

1 49996,05 3310 -4,4 2 

1 61751,12 3270 -4,9 3 

1 76270,04 3290 -4,8 4 

1 66254,38 3320 -5 5 

2 76270,04 3270 -5 0 

2 76270,04 3340 -4,9 1 

2 66254,38 3380 -5,1 2 

2 71086,03 3370 -5,1 3 

2 76270,04 3380 -5 4 

2 76270,04 3380 -5,1 5 

3 76270,04 3300 -5,2 0 

3 81832,1 3390 -5 1 

3 71086,03 3380 -5 2 

3 76270,04 3360 -5,1 3 

3 66254,38 3350 -5,2 4 

3 76270,04 3300 -5,1 5 
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Tabela 4.29: Cimento-Referência-149 dias de vida- Amostra 2

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 87799,78 3310 -5,5 0 

1 87799,78 3330 -5,2 1 

1 53642,05 3390 -5 2 

1 71086,03 3360 -5 3 

1 87799,78 3330 -5 4 

1 81832,1 3330 -4,9 5 

2 87799,78 3330 -5,5 0 

2 53642,05 3440 -4,8 1 

2 71086,03 3390 -5,2 2 

2 87799,78 3360 -5,2 3 

2 76270,04 3360 -5 4 

2 76270,04 3350 -4,9 5 

3 71086,03 3360 -5,5 0 

3 94202,66 3370 -5,4 1 

3 76270,04 3400 -5,3 2 

3 53642,05 3470 -4,7 3 

3 81832,1 3390 -5,1 4 

3 76270,04 3380 -4,9 5 

 

Tabela 4.30: Cimento-Referência-149 dias de vida- Amostra 3 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 76270,04 3600 -6,2 0 

1 76270,04 3750 -5,8 1 

1 76270,04 3770 -5,8 2 
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1 71086,03 3770 -5,9 3 

1 71086,03 3770 -5,9 4 

1 76270,04 3770 -5,7 5 

2 49996,05 3880 -7,1 0 

2 49996,05 4030 -5,8 1 

2 71086,03 3970 -6,5 2 

2 71086,03 3960 -6,5 3 

2 61751,12 3960 -6,4 4 

2 53642,05 3990 -5,7 5 

3 71086,03 3820 -7,4 0 

3 71086,03 4000 -6,5 1 

3 66254,38 4010 -6,6 2 

3 49996,05 4070 -6,6 3 

3 71086,03 3970 -6,5 4 

3 71086,03 3930 -6,2 5 

 

Tabela 4.31: Cimento-Pani-0,1%-149 dias de vida- Amostra 1 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 101072,4 2100 -7,5 0 

1 108443,2 2130 -7,7 1 

1 108443,2 2160 -7,8 2 

1 101072,4 2190 -7,7 3 

1 101072,4 2200 -7,6 4 

1 101072,4 2210 -7,3 5 

2 108443,2 2470 -5,9 0 

2 81832,1 2690 -4,8 1 
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2 76270,04 2720 -4,9 2 

2 49996,05 2790 -4,5 3 

2 81832,1 2720 -4,9 4 

2 81832,1 2720 -4,9 5 

3 87799,78 2710 -6 0 

3 71086,03 2910 -5,1 1 

3 66254,38 2920 -5,2 2 

3 71086,03 2900 -5,2 3 

3 66254,38 2890 -5,1 4 

3 71086,03 2880 -5,1 5 

 

Tabela 4.32: Cimento-Pani-0,1%-149 dias de vida- Amostra 2 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 40478,7 9100 -5,8 0 

1 53642,05 9110 -5,2 1 

1 46597,86 9140 -5,3 2 

1 49996,05 9210 -4,5 3 

1 40478,7 9250 -5,5 4 

1 35163,09 9310 -5,6 5 

2 49996,05 9130 -5,5 0 

2 37727,39 9340 -5,4 1 

2 46597,86 9310 -5,4 2 

2 53642,05 9270 -5 3 

2 43430,64 9320 -5,4 4 

2 43430,64 9360 -5,5 5 

3 49996,05 9270 -5,5 0 

3 43430,64 9340 -5,5 1 
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3 43430,64 9320 -5,3 2 

3 46597,86 9290 -5,5 3 

3 40478,7 9380 -5,5 4 

3 40478,7 9390 -5,4 5 

 

Tabela  4.33: Cimento-Pani-0,1%-149 dias de vida- Amostra 3 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 116351,5 2050 -7,6 0 

1 101072,4 2060 -7,6 1 

1 101072,4 2070 -7,6 2 

1 101072,4 2080 -7,6 3 

1 87799,78 2090 -7,7 4 

1 94202,66 2100 -7,3 5 

2 116351,5 2140 -7,7 0 

2 108443,2 2200 -7,7 1 

2 87799,78 2220 -7,8 2 

2 101072,4 2200 -7,7 3 

2 101072,4 2180 -7,6 4 

2 101072,4 2170 -7,3 5 

3 116351,5 2140 -7,7 0 

3 108443,2 2200 -7,7 1 

3 87799,78 2220 -7,8 2 

3 101072,4 2200 -7,7 3 

3 101072,4 2180 -7,6 4 

3 101072,4 2170 -7,3 5 
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Tabela 4.34: Cimento-NTC-0,1%-149 dias de vida- Amostra 1 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 35163,09 9400 -5,7 0 

1 35163,09 9780 -5,3 1 

1 24730,82 9960 -5,6 2 

1 23049,88 10030 -5,6 3 

1 20023,01 10140 -5,7 4 

1 17393,61 10220 -6 5 

2 30545,53 9910 -5,8 0 

2 37727,39 9950 -5,5 1 

2 28469,37 10090 -5,5 2 

2 28469,37 10140 -5,5 3 

2 28469,37 10130 -5,5 4 

2 32773,09 10100 -5,4 5 

3 43430,64 9950 -5,4 0 

3 35163,09 10030 -5,3 1 

3 26534,33 10190 -5,5 2 

3 21483,2 10320 -5,7 3 

3 32773,09 10120 -5,5 4 

3 24730,82 10220 -5,5 5 

 

Tabela 4.35: Cimento-NTC-0,1%-149 dias de vida- Amostra 2 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 32773,09 10760 -7,2 0 

1 35163,09 11200 -6,5 1 

1 26534,33 11300 -6,5 2 

1 23049,88 11400 -6,7 3 

1 23049,88 11500 -6,4 4 
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1 18662,06 11600 -6,7 5 

2 30545,53 11300 -6,3 0 

2 30545,53 11400 -6,5 1 

2 30545,53 11600 -6 2 

2 30545,53 11500 -6,5 3 

2 37727,39 11400 -6,3 4 

2 37727,39 11400 -6,3 5 

3 30545,53 11500 -6,3 0 

3 30545,53 11500 -6,5 1 

3 30545,53 11600 -6 2 

3 30545,53 11500 -6,5 3 

3 37727,39 11500 -6,3 4 

3 37727,39 11500 -6,3 5 

 

Tabela 4.36- Cimento-NTC-0,1%-149 dias de vida- Amostra 3 

Rodada Frequência (Hz) Impedância IZI(omhs) Ângulo (graus) Pressão 

(MPa) 

1 40478,7 9170 -5,2 0 

1 35163,09 9440 -5,1 1 

1 28469,37 9530 -5,2 2 

1 24730,82 9630 -5,2 3 

1 23049,88 9640 -5,1 4 

1 23049,88 9670 -5,1 5 

2 32773,09 9580 -5,1 0 

2 30545,53 9770 -5,1 1 

2 21483,2 9970 -5,3 2 
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2 21483,2 10000 -5,4 3 

2 30545,53 9880 -5,2 4 

2 23049,88 10000 -5,2 5 

3 35163,09 9670 -5,2 0 

3 21483,2 10030 -5,3 1 

3 32773,09 9940 -5,4 2 

3 23049,88 10110 -5,3 3 

3 26534,33 10060 -5,1 4 

3 24730,82 10070 -5,2 5 

 


