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RESUMO 

 

A aplicação da nanociência no desenvolvimento de materiais para uso 

na Construção Civil tem tomado a atenção de pesquisadores nos últimos 

anos. Em concomitância, a busca por aditivos que aumentam o 

desempenho de pastas de cimento está associada ao atendimento das 

necessidades de melhora da sua atuação em aplicações específicas, e 

pode ser realizada à luz dos conhecimentos disponíveis a respeito dos 

materiais em escala nanométrica. Diante disso, este trabalho recorre à 

nanociência para propor a produção e uso de híbridos, constituídos com 

nanossílica ligada quimicamente a uma molécula de um siloxano, 

capazes de oferecer à pasta de cimento efeitos no estado fresco e 

endurecido que permita a aplicação mais adequada deste material nas 

Engenharias Civil ou de Materiais. Para a fabricação do híbrido, foi feita 

funcionalização da superfície da sílica com as funções químicas 

presentes na estrutura do siloxano. Procedimentos diferentes foram 

testados, de modo a simplificar o processo apresentados na literatura e 

tornar o produto final mais adequado para aplicação com cimento 

Portland, sem grandes prejuízos à eficiência da funcionalização. Ensaios 

de caracterização por análises térmicas e de infravermelho, medidas de 

tamanhos de partículas, e microscopia eletrônica de transmissão 

permitiram avaliar a eficiência do procedimento de funcionalização. O 

material foi então adicionado a pastas de cimento em proporções de 0,1 

e 0,5% em massa, que apresentaram aos 7 dias aumento de até 5% na 

resistência à compressão e prolongamento do período de indução em até 

30 horas, sem alteração da intensidade das reações nas etapas seguintes. 

Isso implica em aumento do tempo de aplicação da pasta, sem prejuízo à 

resistência mecânica a partir dos 7 dias de idade. Imagens feitas em 

microscópio de transmissão de raios-X moles (XM-1) permitiram 

confirmar o retardo nas reações, sem alteração significativa nos 

produtos formados. Este estudo aponta a possibilidade de uso do híbrido 

como aditivo em pastas de cimento, de modo a fornecer informações 

básicas para a continuidade das pesquisas sob este foco. 

 

 

Palavras-chave: Nanossílica. Siloxano. Funcionalização. Híbrido. 

Nanocompósito. Aditivo. Cimento.  

 

 

 

  



  

  



 

ABSTRACT 

 

The application of nanotechnology on building materials development 

has been a point of high interest of researchers on last years. On the 

other side, the research for admixtures for cement pastes performance 

enhancement is associated with needs of very specific applications, and 

this goal can be reached by using the knowledge available about 

materials at nanoscale. Thus, this work uses nanoscience to proposes the 

production and application of hybrids that allow cement pastes to have 

more adequate use on Materials and Civil Engineering. The hybrid 

proposed can be made from silica surface functionalization with the 

chemical group on the siloxane structure used. Different procedures 

were tested in order to simplify the processes available on literate and to 

adequate the final product to Portland cement application without 

efficiency loss to functionalization. Characterization testes were made 

with infrared and thermal analysis, particle size measurements and 

transmission electron microscopy in order to allow evaluating the 

functionalization procedure efficiency. Then, the material was added at 

0.1 and 0.5% mass to cement pastes that exhibited until 5% increase of 

compression strength at 7 days of hydration and until 30 hours on 

induction period, without modification of following reactions intensity. 

This effect implies on prolongation of application time of the cement 

paste, with no mechanical strength loss since at least 7 days of 

hydration. Images made on soft x-ray transmission microscope (XM-1) 

allowed to confirm the hybrid effect of retardation on C-S-H formation 

without important changes on formed products. This study points the 

possibility of use of a hybrid as an admixture to cement pastes, and 

provide basic information to allow new researches on this field. 

 

Key-words: Nanosilica. Siloxane. Functionalization. Hybrid. 

Nanocomposite. Admixture. Cement. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

1.1. MOTIVAÇÃO 

A nanociência é um ramo da ciência que estuda a matéria e os 

fenômenos dominantes em estruturas com dimensões entre 0,1 e 100 

nanômetros. A conquista de equipamentos mais sofisticados para 

pesquisas com materiais de construção civil, assim como 

desenvolvimento de materiais cada vez mais apropriados ao emprego a 

que se destina, está entre os principais potenciais da nanociência para a 

Engenharia Civil. Tais equipamentos, por proporcionarem análises mais 

precisas dos materiais, aumentam o conhecimento a respeito do seu 

comportamento, e permitem por sua vez que novas perguntas sejam 

feitas, elucidadas pelas informações adquiridas. 

Para a área de materiais de construção civil, especialmente a que 

trata de materiais cimentícios, esse ramo da ciência tem contribuído de 

forma inovadora, como no conhecimento em nível molecular das 

principais reações de hidratação do cimento, e a estrutura molecular dos 

seus principais produtos. Contudo, muitos passos ainda devem ser 

dados, como no esclarecimento do comportamento da superfície das 

partículas de cimento durante sua hidratação, ou mesmo da forma mais 

apropriada para se obter o maior empacotamento possível das partículas 

de cimento. Deve-se lembrar que um estudo completo deve associar a 

exploração do material em nível nanométrico com suas manifestações 

em nível macrométrico, para que as conclusões obtidas sejam 

consistentes. 

Na construção civil, já se observa fartamente, além da busca por 

respostas que esclareçam os princípios regentes no comportamento dos 

materiais cimentícios, o estudo de novas tentativas para obtenção de 

materiais com propriedades inéditas ou mais adequadas a um uso 

especificado, frente aos materiais classicamente usados. Citam-se como 

exemplos o estudo e manipulação de estruturas do tipo LDH (hidróxido 

duplo lamelar), que têm apresentado resultados promissores para usos 

em diversas categorias (PLANK; DAÍ; ANDRES, 2006), (CARJA, 

2008), (LI et al., 2008); a exploração de novas aplicações para a sílica 

amorfa, com muitos experimentos feitos com micro e nanossílica, 

principalmente misturadas com moléculas orgânicas, para aplicações 

diversas (ESTEVES; BARROS-TIMMONS; TRINDADE, 2004); o 

estudo da atuação de aditivos e sua influência no processo de hidratação 

do cimento, permitindo obtenção de moléculas mais eficazes para 

emprego na construção civil (FELEKOGLU; SARIKAHYA, 2008); e 

desenvolvimento de técnicas para estudo da reologia de materiais 
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cimentícios (PILEGGI, 2001; BETIOLI, 2007), de modo a adaptá-los 

cada vez mais às diferentes aplicações existentes, já que cada aplicação 

necessita de um comportamento reológico específico. 

Estudos em materiais cimentícios têm permitido cada vez mais 

avanços na obtenção de concretos com desempenhos satisfatórios frente 

ao uso a que se destinam, como é o caso do concreto auto adensável 

(CAA), concreto compactado a rolo (CCR), concreto leve (CL), entre 

outros. Estão entre os aspectos analisados na busca pelo maior 

desempenho do concreto na construção civil: ponderação da litologia, 

forma e granulometria dos agregados usados; escolha da composição
1
 

mais indicada para os materiais; uso de adições minerais ou de aditivos 

poliméricos misturados ao cimento; procedimentos de cura que 

proporcionem a formação de hidratos mais densos; e adaptação da 

reologia necessária para a aplicação correspondente e adequação da 

porosidade. 

Porém, parte desses avanços tecnológicos esbarra na resistência 

inerente dos materiais usados. Além disso, a presença de defeitos nos 

componentes nem sempre pode ser superada. Assim, embora por muito 

tempo os avanços obtidos no concreto fossem cada vez maiores, esses 

méritos têm formado uma assíntota, que se aproxima das limitações 

mecânicas dos componentes do concreto. Então, acredita-se que novos 

conhecimentos em nível micro e nanométrico dos materiais cimentícios 

suscite meios para transpor os pontos fracos ainda não melhorados dos 

materiais, de modo a prevalecerem suas propriedades principais. 

Um exemplo de onde este processo pode ser aplicado é o 

conjunto de propriedades reológicas de concretos, que se traduz no seu 

comportamento enquanto fluido e abrange propriedades como tensão de 

escoamento e viscosidade. Vários fatores são associados às principais 

propriedades do escoamento de concretos, entre elas a composição do 

cimento, as características físicas das partículas, a quantidade de água 

adicionada e a forma de mistura dos materiais. A principal relevância do 

estudo reológico em concretos é a determinação de sua aplicabilidade, 

pois a adequação ao assentamento a ser realizado é fundamental para a 

manutenção das propriedades no estado endurecido. Por exemplo, um 

concreto auto adensável precisa apresentar valores de tensão de 

                                                        
1
 Embora na Engenharia Civil seja comum o uso do termo “traço” para 

designação das proporções de cada componente em uma mistura, o termo 

“composição” é o adotado neste caso por outras áreas do conhecimento, como 

Engenharia de Materiais e Engenharia Química, e foi escolhido por ser mais 

claro e preciso.  
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escoamento e viscosidade baixos o suficiente para que ele possa escoar, 

entre as armaduras e por todos os detalhes da fôrma, pela atuação apenas 

de seu peso próprio; já um concreto compactado não pode escoar 

durante a compactação, e assim por diante. Desta maneira, se novos 

conhecimentos a respeito das propriedades nanométricas dos 

componentes do concreto forem revelados, poderão ser desenvolvidos 

novos concretos, com propriedades exclusivas e mais adequadas a novas 

aplicações, ou necessidades como produção de material menos poluente. 

O primeiro recurso usado para controle do escoamento de 

concretos é alteração da relação água:cimento (a/c). Sabe-se que esta 

razão não precisa ultrapassar os arredores de 0,35 em massa para que 

haja água suficiente para hidratar completamente todas as partículas
2
 de 

cimento presentes na mistura (POWERS, 1960). Não obstante, a prática 

mostra que esta quantidade relativa de água não é suficiente para 

fornecer ao material uma plasticidade adequada ao seu correto 

assentamento na fôrma (AÏTCIN, 2000). Por outro lado, se for mantida 

uma relação a/c que gere uma pasta fluida o suficiente para preencher 

corretamente as fôrmas
3
, como em torno de 0,60, o excesso de água 

presente vai gerar um grande número de poros, o que reduz a qualidade 

e a vida útil do concreto. 

Uma constatação interessante é a de que mesmo com a água 

mínima para hidratar todo o cimento (a/c em torno de 0,30) a pasta deve 

apresentar-se fluida, uma vez que a água adicionada ainda não é usada 

para compor os hidratos, pois a aplicação do concreto ocorre durante o 

chamado período de indução na hidratação do cimento, onde há um 

nível reduzido de reações. Entretanto, isso pode não ocorrer para alguns 

cimentos, especialmente os que possuem maior área específica. 

Ocorre que as partículas de cimento são compostas por várias 

fases com cargas elétricas diferentes, entre elas C3S, C2S, C3A e C4AF, 

tornando-as polarizadas. Ao serem molhadas, as partículas anidras são 

atraídas umas às outras através de regiões com cargas opostas, 

                                                        
2
 Assim como ocorre para o termo “traço”, o uso do termo “grão” para a 

partícula de cimento já é disseminado entre pesquisadores de materiais de 

construção civil. Entretanto, como este trabalho faz interface com outras áreas 

do conhecimento, para as quais o significado de “grão” não se aplicaria para 

este caso, optou-se por usar apenas o termo “partícula”. 
3
 A plasticidade do concreto fresco depende também de vários outros fatores, 

como granulometria, distribuição granulométrica, forma e origem das 

partículas presentes na mistura, entre outros (ISAIA, 2007). 
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aglomerando-se
4
 e capturando parte da água da mistura (AÏTCIN, 

2000). Por isso a água adicionada em pastas de reduzida a/c parece não 

“molhar” todas as partículas, mesmo que nem toda água seja usada nas 

primeiras horas de hidratação, ou seja, mesmo que haja água em excesso 

neste período. A Figura 1.1 ilustra algumas partículas de cimento 

formando um aglomerado, que aprisiona água em seu interior. Este 

fenômeno altera fortemente as propriedades reológicas dos concretos, 

por dificultar o seu escoamento. 

 
Figura 1.1 – Esquema de partículas de cimento anidros aglomerados, prendendo 

água no seu interior. 

 
Fonte: AÏTCIN, 2000, p.134. 

 

O estudo associado destes fenômenos com a incorporação na 

pasta de cimento de materiais ‘novos’ permitiu o desenvolvimento de 

aditivos superplastificantes (SP), que atenuam o efeito de aglomeração 

das partículas de cimento em intensidade muito superior às antigas 

gerações deste material, permitindo que a água da mistura atue na 

fluidificação do sistema. 

Assim, já é possível produzir concretos com relações a/c menores 

que 0,35 e com fluidez que o permita fluir pela ação de seu próprio 

peso, os chamados concretos auto adensáveis (CAA). Com 

                                                        
4
 Entende-se por floculação o fenômeno de aglomeração das partículas devido à 

presença de força atrativa entre elas, formando uma rede tridimensional que 

pode ser desfeita com aplicação de agitação mecânica ou cisalhamento. É 

diferente da aglutinação, onde a mesma rede tridimensional é formada, porém 

de forma irreversível, ou seja, a aplicação de agitação mecânica pode 

subdividir a rede formada em rede menores, mas não separa as partículas 

individualmente. (REED, 1995) 
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aperfeiçoamento do traço do concreto, ele também podem vir a ser um 

concreto de alto desempenho (CAD) que tem propriedades reológicas 

diferenciadas, permitem obtenção de elevado desempenho mecânico e 

porosidade menor que a de concretos convencionais, por admitirem uso 

de pequena quantidade de água e facilidade de aplicação.  

Deve-se observar que na produção do CAD, o SP pode elevar 

demasiadamente o custo do empreendimento, se as vantagens esperadas 

do CAD não forem alcançadas. Além disso, o cimento pode conter 

substâncias que alteram a ação do aditivo, e desta forma a duração do 

efeito fluidificante pode ser reduzida, ou mesmo pode surgir efeitos 

adicionais não desejados, como um prolongamento excessivo do período 

de indução da pasta (AÏTCIN, 2000). 

Assim, é fundamental entender como ocorrem as interações entre 

cimento e aditivo, e identificar quais substâncias presentes no cimento 

são mais efetivas e quais são danosas à atuação do polímero na pasta, 

pois seu desejado efeito pode vir a ser comprometido de várias maneiras 

(AÏTCIN, 2000). Para isso, o entendimento dos fenômenos presentes no 

processo de hidratação do cimento se torna primordial. 

Outro exemplo onde o esclarecimento de fenômenos em pequena 

escala permitiu novos avanços tecnológicos nos concretos está no 

conhecimento a respeito da hidratação do cimento.  

Já se sabe que após o período de indução ocorre a pega, quando 

são gerados produtos como silicato de cálcio hidratado
5
 (C-S-H), 

hidróxido de cálcio (CH), etringita, entre outros. Também é conhecido 

que o C-S-H é o principal responsável pelo desenvolvimento de 

resistência mecânica (e outras características marcantes do material), 

enquanto os outros componentes contribuem positiva ou negativamente 

neste aspecto, em menores proporções . Apesar de apresentarem 

resistência à compressão em geral superior às apresentadas por materiais 

poliméricos, e até semelhante a alguns materiais metálicos, os principais 

componentes do cimento hidratado apresentam ruptura frágil por 

natureza, e resistência à tração cerca de dez vezes menor que à 

compressão. Esses fatores podem gerar desastres em estruturas de 

concreto, pela possibilidade da estrutura não dar sinais evidentes de sua 

ruína até pouco tempo antes que ela ocorra, e levar ao 

superdimensionamento à compressão em locais onde a tração pode ser 

significativa. 

                                                        
5
 A sigla C-S-H refere-se ao silicato de cálcio hidratado. Em química do 

cimento, as notações C, S e H simbolizam CaO, SiO2 e H2O, respectivamente. 



30 

 

Como forma de contornar esses problemas, vários materiais 

dúcteis têm sido incorporados ao concreto, com o intuito de auxiliar seu 

desempenho mecânico, por agir justamente nas regiões onde a peça é 

solicitada à tração. Pode-se citar o aço no concreto armado, polímeros 

ou fibras, que são adicionados na mistura do material, entre as soluções 

já encontradas nesse sentido. Não obstante esses auxílios tenham 

contribuído de forma revolucionária no uso do concreto na construção 

civil, eles apresentam vários problemas que ainda carecem de soluções 

efetivas. O ataque químico e a corrosão das armaduras no concreto 

armado e nas adições metálicas, a reduzida resistência mecânica da zona 

de transição entre os materiais incorporados e a pasta de cimento, a 

compatibilidade nem sempre presente entre esses dois meios são alguns 

dos problemas encontrados. Todos esses inconvenientes diminuem a 

vida útil do material, além de alterar seu desempenho frente às 

solicitações a que deve responder. 

A citada zona de transição é mais porosa que o restante da pasta e 

é composta majoritariamente por hidróxido de cálcio, que tem baixa 

resistência mecânica em relação ao C-S-H e tende a migrar para zonas 

de interface entre a pasta e materiais com dimensões maiores que os 

hidratos do cimento, como agregados graúdos e barras de aço. Assim, a 

aderência entre a pasta e os outros componentes do concreto fica 

prejudicada e a interface, chamada zona de transição, se torna região 

preferencial para ruptura do material e impede que todo o potencial do 

material incorporado seja aproveitado. É importante lembrar que, em 

geral, as propriedades mecânicas do concreto são ditadas pelas zonas 

fracas, como presença de fissuras, porosidade excessiva, tipos de fases 

presentes e organização destas entre si, e não pela resistência média do 

material (MEHTA; MONTEIRO, 1994), (AÏTCIN, 2000). 

Além do atendimento às necessidades tecnológicas citadas até 

aqui, a questão ambiental tem sido imposta por autoridades 

governamentais à indústria do cimento, que se tornou alvo de atenções 

para o incentivo ao uso de alternativas menos poluentes e à reciclagem 

de resíduos industriais, visto que se trata da terceira maior fonte de CO2 

à atmosfera (STEFANOVIC et al., 2010). Assim, a incorporação de 

materiais alternativos na composição dos cimentos Portland comuns foi 

estudada e efetivada com sucesso, de modo que todo cimento tipo CP 

disponível atualmente no mercado nacional tem um percentual 

específico de adição mineral em sua composição. Essas adições podem 

ser escória de alto-forno, os finos calcários ou a cinza volante, que estão 

entre outros materiais que passaram a ser usados em composições de 

argamassas e concretos por serem resíduos industriais e ao mesmo 
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tempo oferecerem um efeito específico de melhora da pasta. Desta 

forma, o uso de adições minerais em pastas de cimento auxilia tanto no 

atendimento de exigências tecnológicas como ambientais, e por isso 

esses materiais começaram a ser então largamente estudados pela 

comunidade científica. 

Uma adição mineral muito valorizada para uso em pastas de 

cimento é a microssílica (mS), que começou a ser estudada com esta 

aplicação por ser um resíduo não volátil, retido nas chaminés de 

indústrias de silicone, que representava um problema ambiental devido à 

sua baixa densidade. Sua composição majoritária é sílica amorfa em 

partículas de tamanhos micrométricos. Entre as alterações observadas 

em pastas de cimento com sua incorporação está o consumo da 

portlandita (CH) para formação de C-S-H, o que implica na substituição 

de um produto de baixa resistência mecânica por outro de desempenho 

elevado. A mS passou a ser um produto importante para o 

fortalecimento das zonas de transição da pasta com os materiais 

incorporados, onde há alta concentração de CH. 

Essas constatações motivaram o estudo mais aprofundado da ação 

da microssílica com a pasta de cimento, que permitiu revelar outros 

benefícios, como a possibilidade de aumentar o empacotamento da 

pasta, e assim explorar novas formas de aplicação da sílica amorfa de 

tamanho reduzido. Como outras áreas do conhecimento, (ciência e 

engenharia de materiais, engenharia química, ciências biológicas, entre 

outras) estavam experimentando com sucesso a incorporação de nano 

partículas de sílica amorfa (nS) para aplicações diversas (abordadas na 

revisão bibliográfica), iniciou-se a especulação dos efeitos da adição 

desta partícula em pastas de cimento, bem como identificação de seu 

comportamento. 

Estudos também foram feitos por Senff (2009), entre outros, 

sobre as consequências do uso concomitante de nano e micro partículas 

de sílica amorfa nas propriedades reológicas de pastas de cimento, na 

tentativa de explorar o empacotamento favorecido pela adição de 

partículas com tamanhos diferentes das do cimento. De um modo geral, 

foram detectadas alterações no comportamento reológico das pastas, 

devido à elevada área superficial da nS; aceleração do processo de pega, 

onde as nS atuam como núcleos para o crescimento de hidratos do 

cimento; além de haver consumo da portlandita de forma semelhante ao 

que ocorre com a mS pura.  

Assim, embora algumas alterações adicionais tenham sido 

observadas, a intensidade dos efeitos analisados da nS em pastas de 

cimento foi inferior ao esperado, considerando as justificativas do 
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potencial nanométrico das partículas que superariam o custo elevado. 

Em outras palavras, é possível que a nS não esteja sendo usada na sua 

forma mais promissora em pastas de cimento, visto que seu reduzido 

tamanho e elevada pureza não representaram alteração fundamental das 

propriedades básicas de pastas de cimento. 

Uma solução às questões apresentadas a respeito das 

particularidades da aplicação de aditivos e nS pode estar no uso de 

nanocompósitos que se utilizem da interface orgânico/inorgânico para 

obter um material que desponte as características desejadas de cada 

componente, em detrimento das menos convenientes. Por exemplo, um 

concreto com a elevada resistência mecânica do C-S-H, mas com menor 

fragilidade, ou com maior capacidade de deformação plástica, de modo 

a apresentar menos fissuras, ou mesmo com capacidade cicatrizante para 

quando estas surgirem. Para tal, é preciso entender como ocorrem as 

interações entre os diferentes materiais a serem usados e, 

principalmente, como manipulá-las. 

Este trabalho apoia-se na hipótese de que a nS pode atuar com 

melhor desempenho na pasta de cimento se ela receber tratamento 

adequado. Uma alteração já proposta em outros trabalhos é a alteração 

química da superfície da nS, pela inserção de novas funções químicas, 

numa reação chamada de funcionalização. Sabe-se que a função química 

a ser inserida na superfície da nS depende da aplicação a que ela se 

destina, e o material mais apropriado para esta reação é o chamado 

siloxano. Por exemplo, para inserção da nS em matrizes poliméricas, é 

adicionada à sua superfície a molécula de um iniciador, que permitirá o 

crescimento de um material de interesse por polimerização. A nS fica 

então encapsulada pelo polímero e assim pode ser facilmente dispersa 

na matriz polimérica, por exemplo. 

Em pastas de cimento, acredita-se que a nS tratada pode ser mais 

facilmente dispersa, além de poder atuar nos nanoporos da pasta de 

cimento, tanto para fortalecer mecanicamente os hidratos na região 

quanto para levar as propriedades da função química adicionada até 

estes poros, de modo a gerar um hidrato híbrido na região, formado com 

a inclusão da nS tratada em sua estrutura. 

Apesar de o híbrido
6
 nS/siloxano já ser estudado há décadas, 

ainda restam dúvidas a respeito de como controlar a reação de ligação 

                                                        
6
 Entende-se por material híbrido aquele possui propriedades típicas de dois ou 

mais materiais diferentes que o compõe, misturados de tal modo que não é 

possível identificar as partes isoladamente. Trata-se, portanto, de um novo 

material, intermediário aos materiais que o originaram. 
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entre os dois, da influência de cada parâmetro da reação na formação do 

produto final, do modo mais adequado de preparar as amostras, entre 

outros. Também a adequação do material para aplicação em materiais 

cimentícios é proposta neste trabalho, visto que a maior parte dos 

trabalhos publicados a respeito do uso de nS/siloxano é para uso em 

outros tipos de matrizes. 

A principal vantagem do uso dos nanocompósitos está na 

elevadíssima superfície específica dos materiais que, por apresentarem 

tamanhos nanométricos, fazem prevalecer os efeitos de superfície e de 

interfaces sobre os demais, conferindo aos materiais um comportamento 

especial, diferente do observado em escala normal (GLEIZE, 2007). 

Entretanto, por ser uma material novo, ele pode apresentar efeitos 

secundários não desejados, que podem comprometer a atuação do 

material. 

Dadas as peculiaridades dos materiais quando usados em nível 

nanométrico, um material com as atuações de superfície citadas também 

pode formar, após contato com a água, um nanocompósito 

orgânico/inorgânico com propriedades peculiares, que podem ser 

empregados onde estas características sejam mais requisitadas.Tais 

nanocompósitos podem abraçar, por exemplo, a elevada resistência 

mecânica de certos materiais inorgânicos, com a deformação plástica de 

alguns polímeros. Características como hidrofobia e hidrofilia também 

podem ser ponderadas com o objetivo de influenciar a atuação dos 

componentes com o meio em que estão dispersos (BARTHEL, 1995), 

(ESTEVES; BARROS-TIMMONS; TRINDADE, 2004), (CHEN et al., 

2005), (PAQUIEN et al., 2005), (RECULUSA et al., 2005).  

1.2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho foi obter híbridos nano-

estruturados, feitos a partir de nanossílica funcionalizada por siloxanos, 

que possam ser utilizados como aditivo em materiais cimentícios, por 

alterar parte das propriedades no estado fresco ou endurecido da pasta 

de cimento.  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Sintetizar e caracterizar híbridos formados por nanossílica 

funcionalizada com siloxanos diferentes; 

 Otimizar o procedimento de funcionalização para aplicação do 

híbrido em pastas de cimento Portland; 

 Avaliar o efeito dos híbridos nas propriedades no estado fresco e 

endurecido de pastas de cimento; 
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 Propor aplicações convenientes dos híbridos dentro da Construção 

Civil. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. USO DE NANOCOMPÓSITOS 

Materiais heterogêneos podem apresentar-se em forma de macro, 

micro ou nanocompósitos. Concretos, argamassas e certos tipos de 

granito, por exemplo, podem ser considerados materiais homogêneos na 

escala de grandeza do metro, onde apresentam características lineares 

em nível macroscópico, sendo que uma aproximação maior a olho nu já 

delataria a heterogeneidade de sua composição. Trata-se, pois, de 

macro-compósitos, que geralmente apresentam uma zona interfacial 

entre os componentes, além de desempenhos diferentes para cada um 

deles. Essas diferenciações podem chegar à tona quando uma análise 

mais aproximada é feita, ou quando o material é usado em escala menor 

que a usual.  

Já os micro-compósitos apresentam seus componentes mais 

intermisturados e, como ocorre com os macro-compósitos, seu aspecto é 

geralmente homogêneo em escala macroscópica, mas com uma 

observação com auxílio de equipamentos de aproximação é possível 

detectar seus materiais componentes formando diferentes fases. Neste 

caso, as partículas dispersas apresentam ao menos uma de suas 

dimensões na casa dos micrômetros e, em geral, com maior dispersão e 

interação com a matriz que os materiais macrométricos. São exemplos 

de microcompósitos certas ligas metálicas, certos tipos de cerâmicas, 

lentes ópticas, etc. 

Nanocompósitos são uma nova classe de compósitos 

(MOJUMDAR; RAKI, 2005), formada pela mistura de dois ou mais 

componentes, presentes em concentrações maiores que 5% em massa, e 

que contém mais de uma fase sólida, onde a fase dispersa apresenta ao 

menos uma dimensão em escala nanométrica (entre 0,1 e 100nm) 

(JOSÉ; PRADO, 2005). Se um nanocompósito é constituído por 

componentes orgânicos e inorgânicos, ambos nanometricamente 

dispersos, de modo a permitir um sinergismo entre as partes, tem-se 

então um híbrido orgânico-inorgânico, que apresenta propriedades 

complementares e diferenciadas das apresentadas pelos materiais que o 

originaram (JOSÉ; PRADO, 2005). 

Uma das vantagens do uso de nanocompósitos é a possibilidade 

de aumentar a reatividade do material, além de propiciar um 

comportamento especial devido aos efeitos da escala reduzida (GLEIZE, 

2007). Há ainda a possibilidade de combinar de forma mais eficaz 

características desejadas dos componentes usados, de modo a obter um 

material mais eficiente frente às finalidades a que se destina, como por 
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exemplo, aliar a estabilidade térmica e química dos materiais cerâmicos 

com a processabilidade e flexibilidade dos polímeros (JOSÉ; PRADO, 

2005). É uma forma também de potencializar as propriedades físicas que 

dependem da homogeneidade do compósito (ESTEVES; BARROS-

TIMMONS; TRINDADE, 2004). 

Um exemplo de aplicação de nanocompósito é o uso de 

nanossílica funcionalizada como adição inerte de alta resistência 

mecânica em meios poliméricos. Pela natureza hidrofílica de sua 

superfície e pelo seu reduzido tamanho, as partículas de nanossílica 

tendem a se aglomerar, formando pequenos grumos quando adicionadas 

a um meio polimérico sem tratamento prévio. A modificação da 

superfície da sílica permite que ela seja dispersa individualmente entre 

as cadeias de polímeros, provendo maior desempenho mecânico ao 

material, bem como maior estabilidade térmica, e propriedades óticas, 

magnéticas ou elétricas diferenciadas (DEGROOT JR; MACOSKO, 

1999), (CHEN et al., 2005), (RUBIO et al., 2005). 

Na engenharia civil, especialmente no que se trata do cimento 

Portland, as misturas com uso de aditivos para adaptar algumas 

propriedades da pasta podem ser considerados como compósitos, visto 

que os aditivos geralmente são moléculas com dimensões nanométricas. 

Entretanto, ainda é raro o uso de híbridos nesses materiais e certamente 

uma das razões para essa situação é a reduzida quantidade de pesquisas 

publicadas voltadas para este fim. De qualquer forma, o sucesso nos 

últimos anos do uso de híbridos em outras áreas do conhecimento tem 

despertado interesse, ainda que de forma tímida, em se explorar o seu 

uso em pastas de cimento. 

2.2. HIDRATAÇÃO DO CIMENTO PORTLAND 

O cimento Portland é composto principalmente por silicatos tri 

(C3S) e bicálcicos (C2S), aluminatos (C3A), alumino-ferritas (C4AF), 

provenientes do clínquer, e gipsita (sulfato de cálcio), que é um 

regulador de pega. Tais componentes apresentam características físicas e 

morfológicas diversas, e encontram-se misturados de forma íntima e 

aleatória. Se não houver gipsita suficiente para reagir com o C3A e 

formar etringita, as fases aluminatos e alumino-ferríticas vão reagir 

rapidamente, formando placas de aluminatos de cálcio hidratado, com 

espessura variando entre 5 e 10 micrômetros. Este fenômeno é 

conhecido como pega instantânea, já que o endurecimento da pasta de 

cimento ocorre muito antes do previsto (TAYLOR, 1992).  

No Brasil, todos os cimentos Portland disponíveis no mercado 

recebem tem substituição dos clínquer por adições minerais como 
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escórias de alto forno, finos calcários, cinzas volantes, microssílica, etc. 

Dentro do cimento, os silicatos podem ser encontrados em forma de 

partículas isoladas, ou ainda em partículas que contêm vários 

componentes unidos. Já os aluminatos e as alumino-ferritas compõem a 

fase intersticial e encontram-se intimamente ligados (AÏTCIN, 2000). A 

Figura 2.1 ilustra a distribuição dos óxidos nas partículas de cimento 

Portland. 

 
Figura 2.1 – Micrografia de um cimento Portland (ASTM tipo I) por MEV 

modo BSE; imagem tratada (C3S em vermelho; C2S em azul; C3A em verde 

claro; C4AF em laranja; gipsita em verde escuro; cal livre em amarelo; sulfato 

de potássio em branco). A imagem representa 256x200micrometros de 

largura_x_altura 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: BENTZ et al., 1999. 

 

Trata-se então de uma mistura de partículas compostas por 

silicatos, aluminatos e gipsita, principalmente, que reagem com água 

formando hidratos que apresentam características como composição, 

morfologia e cristalinidade diferentes entre si, e que ainda podem variar 
com o tempo. Os principais produtos formados são o silicato de cálcio 

hidratado (C-S-H), o hidróxido de cálcio (CH) e os sulfo-aluminatos, 

como a etringita ou tri-sulfoaluminato de cálcio hidratado (AFt) e os 

mono-sulfoaluminatos de cálcio hidratado (AFm), entre outros menos 

importantes. Durante o processo de hidratação, ocorre liberação de calor 
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e preenchimento dos vazios presentes na mistura, já que o volume 

aparente dos hidratos é maior que o dos elementos anidros (POWERS, 

1958). 

No cimento hidratado, o C-S-H é o principal componente 

responsável pelas características mecânicas do produto final. Também 

contribuem os sulfo-aluminatos, mas em menor escala. A etringita 

ocorre em grande parte apenas nas primeiras idades, quando se cristaliza 

em forma de agulhas, que podem chegar a 250 nm de comprimento. 

Durante o processo de hidratação, elas são transformadas em outros 

tipos de aluminatos, como o AFm que, em condições favoráveis, são 

formados por cristais hexagonais planos, com excelente clivagem, mas 

na maioria dos casos eles são pouco cristalinos e intimamente 

misturados com o C-S-H (TAYLOR, 1992). O CH é um dos hidratos de 

menor resistência mecânica, o que faz a sua presença pouco desejável, 

embora ele permita a manutenção de um pH elevado, o que pode tornar 

o material mais adequado para uso em concreto armado. Ele é 

conhecido por sua cristalinidade hexagonal e aspecto mais denso, 

destacando-se dos outros componentes em imagens feitas por 

microscópio. Estruturas típicas de CH e de C-S-H nas primeiras idades 

estão apresentadas na Figura 2.2. 

Acredita-se que esta crosta é composta principalmente por um 

tipo diferenciado e simplificado de etringita e de C-S-H, certamente 

mais poroso que o C-S-H final. Não se sabe ao certo o que ocorre com 

esse material nas etapas seguintes da hidratação, mas acredita-se que ele 

seja dissolvido antes da formação do novo C-S-H. 

Em um segundo momento, a capa formada ao redor da partícula 

rompe-se, permitindo a penetração da solução para o seu interior, onde 

mais íons são dissolvidos e precipitados na superfície desta, de modo a 

ocupar os vazios existentes entre as partículas de cimento. Desta forma, 

a camada ao redor das partículas torna-se cada vez mais espessa, além 

de haver uma restrição estérica cada vez maior ao crescimento dos 

hidratos, que começam a entrelaçarem-se. É o período de início de pega, 

quando a pasta começa a apresentar rigidez. Os produtos formados neste 

período são geralmente fibrosos, e menos densos, e o C-S-H apresenta-

se em forma de folhas, lâminas, ou colmeias.  
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Figura 2.2 – Imagem de MEV sobre estruturas de C-S-H (agulhas finas) e CH 

(hexágonos), nas primeiras idades de uma mistura de sílica e hidróxido de 

cálcio.  

 
Fonte: autor. 

 

Os fenômenos propostos pela teoria de Michaelis são os mais 

aceitos pela comunidade científica para explicação das reações do 

cimento com água a partir deste momento, que seria desde a pega 

propriamente dita. Segundo esta teoria, a hidratação do cimento a partir 

deste ponto ocorre por hidrólise seguida de reorganização do sólido, 

numa reação por difusão iônica ou topoquímica (do grego, tópos = 

lugar), o que significa que a reação ocorre onde o componente anidro se 

localiza, sem que ele seja dissolvido. Os hidratos aqui formados são 

mais densos que os concebidos anteriormente, e formam uma camada 

que se densifica com o tempo, restringindo cada vez mais a penetração 

da solução para prosseguimento da hidratação no interior da partícula de 

cimento, e as reações ficam mais lentas. Nesse fenômeno, a hidratação 

progride para o interior da partícula, e prossegue paulatinamente, 

podendo levar anos para que ela se hidrate completamente. Ao mesmo 

tempo, ocorre uma densificação dos hidratos estabelecidos nas primeiras 

idades, com evolução da resistência e diminuição da porosidade capilar, 

formando o período de endurecimento (TAYLOR, 1992).  
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Apesar das teorias de Le Chatelier e de Michaelis explicarem 

parte do processo de hidratação do cimento de um modo geral, ainda 

restam pontos a serem esclarecidos. Por isso, esse assunto tem sido foco 

de estudos nos últimos anos, refletido no avanço de teorias e 

detalhamento a respeito do processo. Utilizando-se de princípios de 

termodinâmica, é possível compreender a ordem de formação dos 

hidratos por mecanismos de dissolução-precipitação e de prioridade de 

reação, utilizando-se de dados como a variação das concentrações dos 

íons presentes na pasta. A liberação de calor ao longo do tempo também 

apresenta informações importantes para o entendimento do processo de 

hidratação, já que todas as reações são exotérmicas e ocorrem em 

tempos diferentes. Um gráfico típico da variação do calor liberado por 

um cimento Portland comum durante suas primeiras horas de hidratação 

está ilustrado na Figura 2.3, onde são enumeradas as etapas de 

hidratação de I a IV e os picos de liberação de calor de 1 a 4. A duração 

das etapas I a IV variam de acordo com a pasta estudada, mas de um 

modo geral as três primeiras etapas ocorrem em horas enquanto a 

transformação de etringita em monossulfoaluminato ocorre em dias. Os 

pontos de início e fim de pega estão indicados por intervalo aberto, para 

indicar que não é possível determiná-los com este ensaio. 

 
Figura 2.3 – Curva típica de fluxo de calor na hidratação de cimento Portland. 

 

 
Fonte: QUARCIONI, 2008. 

 

Logo que há contato com a água, o molhamento das partículas e a 

dissolução rápida da parte mais solúvel da amostra liberam elevada 

quantidade de calor para a solução. A dissolução pode ser considerada 

e 

e 
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hidrólise, já que é a água promove a liberação dos íons para a solução 

(CINCOTTO, 2011). Tornam-se presentes principalmente os íons 

provenientes do C3S e C2S (Ca
2+

, OH
-
 e H2SiO4

2-
), C3A e C4AF (Ca

2+
 e 

Al(OH)4
-
) e gipsita (Ca

2+
 e SO4

2-
) e outros sulfatos alcalinos (K

+
, Na

+
, e 

SO4
2-

) (GARTNER et al., 2002). Os aluminatos e a gipsita reagem 

rapidamente com água, sendo que seus produtos estão entre os primeiros 

a se formarem no processo de hidratação do cimento (AÏTCIN, 2000). 

Assim acredita-se que neste período ocorre a precipitação do produto B 

na superfície das partículas do clínquer, composto principalmente por 

etringita e C-S-H, impedindo as partículas de continuar dissolvendo com 

a mesma velocidade. Esse período inicial é representado por um pico 

alto e estreito na curva de liberação de calor da pasta, e está identificado 

como trecho I na Figura 2.3. 

Em menos de 10 minutos (em geral) inicia-se um período de 

dissolução mais lenta dos componentes do cimento, onde a intensidade 

das reações é extremamente reduzida e por isso ocorre baixa liberação 

de calor. Este trecho da curva de calor (trecho II) foi chamado de 

‘período dormente’ até que se observou que na verdade se trata com 

intensidade de reações muito baixa, e por isso a denominação de 

‘período de indução’ se tornou mais adequada. A baixa reatividade das 

partículas permite que a pasta (ou o concreto com ela composto) seja 

trabalhada e aplicada neste período. Por isso a sua duração é 

propriedade fundamental para a determinação da aplicação da pasta de 

cimento. As Normas NBR 11578:1991 e NBR 5732:1991 dizem que 

este tempo deve ser maior que 1 hora e a maioria dos cimentos 

disponíveis no Brasil atendem essa especificação com folga. Entretanto, 

ainda existem aplicações que necessitam usar aditivo retardador de pega 

para que haja tempo hábil para aplicar toda a massa de pasta ou concreto 

produzido.  

Embora no período de indução haja baixa reatividade, a 

concentração dos íons na solução aumenta com o tempo, de modo que 

sejam atingidas as concentrações correspondentes aos produtos de 

solubilidade dos íons cálcio e silicato. Então, eles começam a precipitar 

na forma de C-S-H e CH, o que leva ao início do enrijecimento do 

sistema, que também é chamado de pega. De modo geral, os hidratos 

são menos solúveis que os componentes anidros do cimento 

(CINCOTTO, 2011). A continuação do processo ocorre por mecanismos 

de dissolução-precipitação, provenientes principalmente da dissolução 

do C3S, que é o componente predominante e de elevada solubilidade. 

Durante a pega, outros hidratos como a etringita também são formados, 

que juntos levam ao endurecimento da pasta, pois eles crescem na forma 



42 

 

de estruturas que se entrelaçam, enrijecendo o sistema. Essa etapa da 

hidratação é chamada por Taylor de ‘período de aceleração’ e está 

marcado na Figura 2.3 como (III). É interessante observar que como o 

Ca está presente na maior parte dos componentes do cimento anidro, a 

sua saturação é a primeira a ser atingida, mas a formação dos sólidos só 

ocorre quando há saturação também dos seus outros componentes. 

O final da pega ocorre com o declínio significativo na intensidade 

das reações, que ocorre por redução da concentração de C3S na mistura 

e possível bloqueio dos silicatos anidros remanescentes pelos próprios 

hidratos formados, já que parte dos hidratos tende a nuclear na própria 

partícula anidra, pela nucleação heterogênea. O final de pega pode ser 

associado ao pico na curva  pega da pasta.  

Começa então o ‘período de desaceleração’, com redução 

significativa da intensidade das reações, mas com algumas reações 

específicas ainda identificadas neste período. Neste ponto a pasta está 

endurecida, mas é a continuação das reações que vai fornecer aumento 

da resistência mecânica. Uma reação notada no período de 

desaceleração da curva de liberação de calor corresponde ao ombro 

formado logo após o início do declínio do pico de pega. Alguns autores 

atribuem este ombro à transformação da AFt (etringita) em AFm, mas 

Taylor (1992) afirma que trata-se na verdade de uma nova formação de 

etringita.  

A etringita é o principal hidrato formado pela dissolução dos 

aluminatos e sulfatos nas primeiras horas de hidratação, pois a pasta 

encontra-se com elevada concentração de sulfatos, e ela é a forma mais 

sulfatada dos hidratos de alumina (METHA e MONTEIRO, 2006 

p.160). Após o trecho III da Figura 2.3, a concentração de cálcio e 

sulfatos e na solução da pasta é reduzida, mas ainda há dissolução dos 

aluminatos do cimento, cujos íons reagem com os AFt transformando-os 

em AFm. Acredita-se que este fenômeno ocorra junto com a hidratação 

das fases ferríticas do cimento, que é muito mais exotérmica e por isso 

pode ser identificada na curva de calor liberado pelo segundo ombro 

após o final de pega, marcado como pico 4 (TAYLOR, 1992).  

Inicia-se neste pico o ‘estágio final’ da hidratação do cimento 

(trecho IV), que continua indefinidamente com o tempo, cada vez mais 

lento, onde ocorre formação de hidratos nos vazios da pasta, com 

consumo das soluções dos poros, que se torna mais densa. As partículas 

maiores de cimento permanecem com regiões centrais anidras, mas 

cobertas por hidratos cada vez mais densos. Assim, a continuação da 

hidratação depende também que íons se dissolvam e atravessem a 

camada de hidratos para juntar-se a outro íon e formar novos hidratos. 
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Devido à baixa mobilidade da água dentro dos hidratos, boa parte das 

reações em idades avançadas ocorre por processo topoquímico. Esse 

processo pode levar à alteração, por exemplo, da relação Ca/Si dentro do 

C-S-H, que pode ter diferentes proporções e arranjos dos componentes, 

de acordo com a idade e o ambiente de formação. Nesta etapa, as 

reações são, portanto, controladas pela difusão na pasta (GARTNER et 

al., 2002). 

Então, após as primeiras horas de hidratação do cimento Portland, 

ocorre aumento lento e gradual da resistência da pasta, cujo 

desenvolvimento depende do tipo de cimento usado, da mistura feita e 

das condições do ambiente onde ela se encontra. Entretanto, sabe-se que 

são as condições de hidratação nas primeiras idades as principais 

responsáveis pela qualidade do material no decorrer de sua vida útil 

(AÏTCIN, 2000). Para manter estas condições, pode-se citar como 

principais componentes a cura, desforma, escoramento das peças e 

solicitação mecânica adequadas. 

O uso de cimento mais fino (como o tipo CP-V ARI), com 

poucas adições minerais, e a elevação da temperatura são fatores que 

promovem aceleração da hidratação nas primeiras idades. Assim, 

embora a resistência atribuída comercialmente à pasta seja, em geral, a 

que ela apresenta aos 28 dias de hidratação, nestes casos a resistência 

desejada pode ser antecipada para cerca de 7 dias, pois este tipo de 

cimento apresenta boa parte do seu ganho de resistência nas primeiros 

dias de hidratação. São cimentos interessantes para redução no tempo de 

construção, em casos onde é necessário que a peça feita tenha 

resistência mecânica suficiente para permitir o prosseguimento das 

atividades de construção o mais rápido possível. Entretanto, em idades 

avançadas (acima de 90 dias), as pastas feitas desta maneira geralmente 

tem desempenho mecânico inferior ao apresentado por pastas com 

hidratação mais lenta nas primeiras idades. Além disso, estes cimentos 

geralmente precisam de mais água para ter a mesma trabalhabilidade 

que cimentos com granulometria  maior. 

Observa-se, assim, que o cimento é um material heterogêneo, 

composto principalmente por silicatos, aluminatos e gipsita, cuja 

hidratação abrange fenômenos de dissolução, precipitação, difusão e 

adaptação às condições de reação, num equilíbrio dinâmico das reações. 

Ainda não há esclarecimento completo a respeito da hidratação do 

cimento, mas teorias como as de Michaelis e de Le Chatelier explicam 

parte do processo, que tem sido complementado por estudos recentes. 

Todas as reações presentes são exotérmicas, de modo que é possível 

estudar e caracterizar os principais fenômenos e etapas da reação de 
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hidratação através da curva de liberação de calor da pasta nas primeiras 

idades, desde o início do contato com água. Por isso, estudos de 

calorimetria podem ser usados para análise da influência de adições nas 

reações de hidratação de pastas de cimento nas primeiras idades. 

2.3. NANOESTRUTURA DO C-S-H NA PASTA DE CIMENTO 

O silicato de cálcio hidratado (C-S-H) está entre os principais 

responsáveis pelas propriedades mecânicas da pasta de cimento 

hidratada. Por isso, o conhecimento do seu comportamento, formação e 

estrutura é fundamental para o domínio das propriedades de pastas de 

cimento. 

A nanoestrutura do C-S-H pode ser relacionada à da tobermorita, 

que é uma ocorrência natural do C-S-H, altamente cristalina, com uma 

camada de Ca-O entre duas de silicatos condensados (RICHARDSON, 

2004). Os silicatos são agrupamentos de oxigênio e silício em forma 

tetragonal, que se unem em dímeros que podem ser ligados por uma 

ponte de mais um tetraedro de silicato, formando uma sequência-base de 

três cadeias, conhecida como “dreierketten” (TAYLOR, 1992). O 

número de pontes presentes é variável e dependerá da relação Ca/Si do 

material, sendo que na tobermorita, todos os dímeros são ligados. Os 

dímeros ficam voltados para o grupo Ca-O, que balanceiam a carga 

negativa dos silicatos, e geralmente encontram-se na forma de CaO7, 

arranjados como poliedros dispostos entre moléculas de água (Skinner et 

al., 2010). Nas pontas dos silicatos que não se unem a outros silicatos, e 

nem têm uma camada Ca-O adjacente, geralmente encontra-se uma 

hidroxila, com o hidrogênio fornecendo a ligação faltante ao oxigênio 

do tetraedro (TAYLOR, 1992). A Figura 2.4 apresenta um esquema da 

estrutura da tobermorita. 

Mesmo em pastas de cimento, onde o C-S-H formado é 

geralmente amorfo e contém várias irregularidades estruturais, com o 

passar do tempo, a continuidade da hidratação tende a completar a 

estrutura, preenchendo as lacunas de silicatos ou Ca-O e tornando a 

estrutura pontual cada vez mais parecida com a da tobermorita.  
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Figura 2.4 – Diagrama esquemático da tobermorita de 14 Ǻ, projetada segundo 

o plano [210]. Os dímeros de silicatos são ligados por um terceiro tetraedro 

(Ponte), que formam duas camadas intercaladas por CaO7 regularmente 

distribuídos. Triângulos azul escuro representam os tetraedros de Si (esfera azul 

no centro) com O (esferas vermelhas nos extremos); losangos azul claro são os 

grupos CaO7. 

 
Fonte: adaptado de (Richardson, 2004).  

 
Além disso, a densidade do C-S-H formado pode variar com a disponibilidade 

de espaço para crescer, como mostra a  

Figura 2.5. Acredita-se que o C-S-H desenvolvido na solução 

intersticial da pasta tende a formar fibras de comprimento variável, 

dispostas aleatoriamente. Por outro lado, os hidratos formados para 

dentro da partícula anidra consistem geralmente de pequenas partículas 

globulares, com menor comprimento entre 3-8nm e dispostas num 

arranjo mais compacto. (RICHARDSON, 2004) 

Moléculas de água são ligadas ao C-S-H em diferentes posições: 

 dentro das camadas de silicatos e CaO7, formando a água de 

composição ou água hidroxílica;  

 a água interfolhas ou inter-camadas, presente nos nanoporos do 

gel; e 

 adsorvidas na superfície das folhas, compondo a água 

adsorvida.  

Ambas contribuem para a coesão entre as folhas, formando 

pontes de hidrogênio nos locais onde elas se encontram. A Figura 2.6 

ilustra os principais tipos de água presentes na estrutura do C-S-H. A 

água também é encontrada em outros produtos da pasta de cimento, e 

também se faz presente nos poros, formando a água capilar 

(REGOURD, 1982). 
 

Ponte 
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Figura 2.5 – Imagem de TEM de C-S-H em pasta de C3S com a/c=0,4 hidratada 

a 20°C por 8 anos. As setas indicam a possível interface entre o C-S-H formado 

para dentro (esq.) e para fora (dir.) da partícula anidra. 

 
Fonte: RICHARDSON, 2004. 

 

As folhas de C-S-H podem ainda conformarem-se de várias 

maneiras, formando diferentes morfologias e apresentando estrutura 

amorfa ou cristalina. De um modo geral, o C-S-H apresenta morfologias 

que variam com a idade e as condições de hidratação da pasta. Diamond 

(1986) descreve 4 tipos diferentes, onde o C-S-H do tipo I é formado 

nas primeiras idades, quando ainda há bastante espaço para seu 

crescimento. Então as folhas formadas dobram-se sobre si mesmas, 

formado uma estrutura acicular e fibrosa. No tipo II as agulhas 

encontram-se mais espessas e interligadas, formando uma estrutura em 

colmeia. Com o crescimento continuado do C-S-H nos arredores da 

estrutura assim formada, começam a surgir formas de discos ou esferas, 

que são dos C-S-H do tipo III, predominantes em pastas com idades 

avançadas. Por fim, uma forma compacta e alveolar identifica a 

morfologia do tipo IV, mais encontrado em pastas antigas. 

Há ainda outros tipos de estruturas observadas para o C-S-H, 

como o feixe de trigo, abordado por Williamson (1969) e explicado por 

Gartner (1997), que é composto por fitas (e não folhas) de C-S-H; além 
do chamado grão de Hadley, uma estrutura de hidratos formada ao redor 

de uma partícula de cimento, que foi consumida com o tempo, onde 

ficou um vazio (HADLEY, 1972). 
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Figura 2.6 – Modelo de Feldman e Sereda para a nanoestrutura do C-S-H, em 

folhas num arranjo irregular, com moléculas de água adsorvidas ou interfolhas, 

e ligados de modo a formar espaços intersticiais de forma e tamanho diferentes 

(5 a 25 Å) 

 
Fonte: adaptado de REGOURD, 1982. 

 

Além da contribuição da água, as folhas de C-S-H podem ser 

interligadas através de interações entre seus outros componentes. Podem 

ocorrer ligações químicas entre os tetrágonos de silício, ou destes com 

íon cálcio; também é possível uma interação inter-partículas, como as 

pontes de hidrogênio entre água e CH, ou mesmo entre hidroxilas 

ligadas a íons Ca
2+

. A Figura 2.7 ilustra a ocorrência dessas ligações 

entre folhas do C-S-H. 

Estudos mais recentes mostram que na verdade o C-S-H forma 

nanocristais, dispostos de forma irregular, e por isso ele se mostra 

amorfo em ensaios de cristalinidade (ALLEN et al., 2007), (SKINNER 

et al., 2010). Os nanocristais ocorrem pelo empilhamento regular em 

regiões pontuais de um grupo de folhas de C-S-H. Este padrão de 

crescimento se prolonga por toda a formação, mas sempre por 

comprimentos limitados pelo surgimento de irregularidades no 

empilhamento. Com o passar do tempo, os pontos de falha na estrutura 

são preenchidos e a cristalinidade se torna cada vez mais evidente 

(RICHARDSON, 2004). 
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Figura 2.7 – Esquema representativo da organização atômica das folhas de C-S-

H e das ligações entre elas. Os cinco casos da esquerda ilustram ligações 

possíveis entre camadas, enquanto os dois da direita mostram tipos de ligações 

ao longo da camada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: RAMACHANDRAN et al., 2002. 

 

Assim, o C-S-H formado na hidratação de cimento Portland 

apresenta estrutura complexa e variável com o tempo e condições de 

hidratação. Ele é composto por nanocristais que podem formar 

estruturas como o feixe-de-trigo, colmeia, ou mesmo uma forma 

compacta. Sua nanoestrutura tende a arranjar-se de modo cada vez mais 

regular com o tempo, até obter composição local semelhante à da 

tobermorita. A água se faz presente na estrutura de maneiras diferentes e 

contribui para a resistência do material por promover a ligação entre as 

folhas.  

 

2.4. AS APLICAÇÕES DA PASTA DE CIMENTO E OS ADITIVOS 

O cimento Portland é usado na construção civil na forma de 

pasta, argamassa ou concreto. Cada aplicação exige uma composição 
específica, de modo a se obter as propriedades necessárias ao emprego 

em cada caso. Além das resistências mecânicas, há exigência de 

propriedades reológicas, peso específico, porosidade, tempo de 

aplicação, entre outras propriedades, que nem sempre são possíveis de 
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serem obtidas com ajuste da relação água/cimento em composições 

tradicionais.  

As exigências tecnológicas do concreto levaram ao 

desenvolvimento e uso de aditivos, que são compostos que oferecem 

alteração de características específicas, ou mesmo enfatizam uma já 

existente. Pode-se citar o incorporador de ar para obtenção de concretos 

leves ou para lugares com ocorrência de neve; o retardador e o 

acelerador de pega, que alteram o tempo disponibilizado para aplicação 

do material; os redutores de água ou plastificantes, que permitem reduzir 

a quantidade de água necessária para obter uma determinada fluidez, e 

assim produzir concretos com maior resistência mecânica; e o promotor 

de viscosidade, que auxilia no bombeamento de concretos. 

A maioria dos aditivos poliméricos para misturas com cimento 

Portland foi descoberta na década de 70 (COLLEPARDI, 1996) e exerce 

papel fundamental no desenvolvimento de concretos de alto-

desempenho, por permitir adaptar as principais características do 

material à aplicação destinada. Os redutores de água e retardadores de 

pega estão entre os aditivos mais usados atualmente para produção 

destes concretos e o conhecimento de uso e atuação de cada um em 

pastas de cimento é fundamental para garantir o efeito desejado e 

impedir que atuações incompatíveis se sobressaiam. Os detalhes destes 

aditivos são apresentados a seguir. 

1.1.1. Plastificantes ou redutores de água 

Os plastificantes são moléculas poliméricas adicionadas ao 

cimento no início de sua hidratação, com o objetivo de dar maior fluidez 

ao produto fresco. Como seu uso permite a redução de até 30% da água 

adicionada, com manutenção do valor do abatimento no tronco de cone 

(MEHTA; MONTEIRO, 2006), ele também é chamado de redutor de 

água, admitindo a obtenção de concretos com relação a/c menores que 

as usuais, que por isso apresentem características como resistência 

mecânica elevada e porosidade aberta reduzida, além de permitir obter 

fluidez que possibilite sua aplicação como CAA (AÏTCIN, 2000). 

Ambos fazem parte de um grupo maior de aditivos, os dispersantes, 

responsáveis por aumentar a dispersão de partículas em um sistema. 

A primeira geração de plastificantes para concretos fez uso de 

moléculas de lignosulfonatos, que utilizam-se de dipolos elétricos para 

adsorverem na superfície da partícula de cimento. Este aditivo é obtido 

do resíduo do processamento da celulose e, apesar de fornecer o efeito 

fluidificante, muitas vezes ele continha uma concentração muito alta de 



50 

 

impurezas, o que prejudica a eficiência do seu uso junto ao cimento 

(AÏTCIN, 2000). 

Nos anos 30, Tucker (1938, apud AÏTCIN, 2000) solicitou a 

patente para uma nova família de plastificantes. Eram moléculas de 

policondensado de naftaleno sulfonado (SNF). Mas foi só nos anos 70 

que a molécula foi aprimorada no Japão e lançada com sucesso ao 

mercado (RIXOM; MAILVAGANAM, 1999). Tratava-se da segunda 

geração de plastificantes que, por serem mais eficientes, foram 

chamados de superplastificantes (SP). Eles são formados por polímeros 

carregados negativamente, ao invés de usar dipolos como na geração 

anterior (AÏTCIN, 2000). São os sulfonados de melanina ou de 

naftaleno, SMF e SNF, respectivamente, que ao serem adsorvidos pela 

superfície da partícula de cimento, fazem com que estas superfícies 

fiquem carregadas negativamente, repelindo-se eletricamente por 

possuírem cargas de mesmo sinal. Outra ação deste produto é a redução 

da tensão superficial da água, pela inserção de cargas negativas à 

mistura (MEHTA; MONTEIRO, 2006). Este efeito faz com que as 

partículas sejam mais atraídas pela fase líquida que por outra partícula 

(TAYLOR, 1992). Estes superplastificantes têm eficiência maior que os 

à base de lignosulfonatos, porém também apresentam deficiências 

durante sua ação, como alteração de algumas reações de hidratação do 

cimento e duração limitada do efeito fluidificante (RAMACHANDRAN 

et al., 2002). 

Há ainda uma geração mais recente de SP que também são 

adsorvidos pelas partícuals de cimento, porém apresentam efeito 

estérico para repulsão das partículas, ao invés de cargas elétricas. São 

compostos por moléculas de poliacrilatos e policarboxilatos, altamente 

ramificadas, que ocupam os arredores das partículas de cimento, até 

uma extensão em que as forças de atração elétrica entre as partículas 

estejam minimizadas. Esta geração de SP também atua com mecanismo 

eletrostático, já que os grupos carboxílicos são carregados ionicamente 

(RIXOM; MAILVAGANAM, 1999), e isso ajuda a diminuir a tensão 

superficial da água circundante, contribuindo desta forma para aumentar 

a fluidez do sistema (MEHTA; MONTEIRO, 2006). O efeito 

fluidificante da pasta de cimento é ainda mais forte para o uso destas 

moléculas, porém pouco se sabe sobre todos seus efeitos na hidratação 

de cimento, e ainda não se pode deixar de associar a essas substâncias 

alguns inconvenientes ditados por outras gerações de SP, como a 

possibilidade de haver incompatibilidade com a matriz cimentícia, entre 

outros. 
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A Figura 2.8 representa os mecanismos simplificados de ação dos 

aditivos SP de segunda e de terceira geração.  

O SP de melanina tende a interagir com o C3A nos mesmos 

pontos que a gipsita do cimento (sulfatos) para adsorver na partícula, 

assim eles competem entre si para reagir com os C3A em hidratação. 

Além disso, são os aluminatos do cimento quem adsorvem preferencial 

e fortemente o SP, sendo apenas uma fração de sua massa adsorvida 

pelos silicatos (RAMACHANDRAN et al., 2002). Por este motivo, o 

efeito fluidificante do aditivo pode ser limitado por sua interação como 

os aluminatos, principalmente se ele for adicionado junto com a água de 

amassamento. Por isso, Taylor (1992) sugere que ele seja adicionado no 

início do período de indução
7
, quando os primeiros hidratos já estão 

formados. 

 
Figura 2.8 – Esquemas representativos dos modos de atuação dos aditivos de 

segunda (acima) e de terceira geração (abaixo), atuando com repulsão 

eletrostática e estérica, respectivamente, entre as partículas de cimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte : adaptado de (JOLICOEUR et al., 1994). 

 

                                                        
7
 Na prática de obras comuns ele geralmente é adicionado junto com a água. 

Adsorção superficial Repulsão eletrostática 

Repulsão estérica Inibição de sites reativos 
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Outro inconveniente está na competição do SMF com os sulfatos 

presentes na solução, para adsorverem-se nas partículas do cimento, 

através de certos sítios reativos neles presentes (RAMACHANDRAN et 
al., 2002) (ver ). São locais das partículas de cimento com afinidade 

com íons R-SO4
2-

 e SO4
2-

, que atraem as moléculas de SP para serem 

neutralizados (AÏTCIN, 2000).  

Além disso, os locais onde o SP é adsorvido acabam inibidos para 

a reação de hidratação, o que pode retardar a pega. Sua presença 

modifica os produtos e a velocidade de hidratação do cimento, bem 

como as relações Ca/Si do C-S-H, a concentração e a formação de 

sulfatos e aluminatos no produto (VERNET, 1995), 

(RAMACHANDRAN et al., 2002).  

Para evitar ocorrência de incompatibilidade entre pasta e aditivo, 

um estudo prévio das condições de aplicação, de modo a permitir o uso 

correto dos aditivos, é fundamental para o sucesso da produção do 

concreto, pois o momento da adição, necessidade e momento de re-

dosagem, temperatura ambiente, composição do concreto, entre outros 

aspectos, determinam a forma com que o SP deve ser aplicado. 

Portanto, existem várias composições que oferecem ao cimento 

um efeito plastificante ou redutor de água, e a mais eficiente atualmente 

é a molécula de ácido policarboxílico neutralizado com Na, de última 

geração dos chamados superplastificantes. Cada tipo de SP atua de 

forma própria na prevenção de aglomeração das partículas do cimento, e 

com eficiências diferentes. Entretanto, todos podem apresentar 

inconvenientes para o concreto, em intensidades que variam para cada 

caso, mas principalmente se seu uso não for planejado corretamente. 

1.1.2.  Retardador de pega 

O retardo de pega está associado à diminuição da velocidade de 

hidratação do cimento nas primeiras idades, e consiste tanto em 

prolongar o período de indução, que é o efeito de reduzir 

temporariamente o processo de dissolução das partículas anidras do 

cimento, além de reduzir a velocidade das reações a partir do início de 

pega. Entretanto, alguns aditivos apresentam apenas um ou outro efeito. 

(CHEUNG et al., 2011) 

Como o início da pega indica o momento a partir do qual a pasta 

de cimento não deve mais ser moldada, o uso de retardadores pode 

auxiliar ocasiões onde o tempo de início de pega, geralmente em torno 
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de 2,5 horas
8
, é insuficiente para o transporte e aplicação da pasta. Isso 

ocorre quando a aplicação exige procedimento longo de execução e é 

necessário expandir o tempo para uso de toda massa preparada; para 

casos onde há necessidade de transporte longo da concreteira até o local 

de aplicação; quando acontecem imprevistos na obra que impedem a 

continuidade imediata da concretagem e parte do concreto feito não 

pode ser aplicado imediatamente; ou há necessidade de evitar a junta 

fria de concretagem. A construção de peças com grande volume pode ter 

uso de retardadores para reduzir o calor gerado no interior da peça, e 

com isso evitar patologias referentes à expansão térmica do material nas 

primeiras idades, quando ainda não tem resistência plenamente 

desenvolvida. 

Também há casos em que naturalmente ocorre aceleração da pega 

devido à elevação da temperatura ambiente no local da concretagem. 

Nestes casos, o efeito do aquecimento pode ser compensado com 

emprego de retardadores de pega, ou mesmo uso de gelo como parte da 

água de composição do cimento. Entretanto, esta última opção pode não 

estar disponível nas proximidades da obra, ou com o volume necessário. 

Alguns retardadores de pega tem formulações similares aos 

redutores de água, inclusive, alguns aditivos apresentam os dois efeitos 

em concomitância, como os derivados de ácidos lignosulfônicos e 

ácidos hidrocarboxílicos, e seus respectivos sais (RAMACHANDRAN 

et al., 2002). Por isso, alguns plastificantes podem apresentar efeito de 

retardo de pega, ao passo que alguns retardadores de pega também 

contribuem para fluidificar o sistema. Nestes casos, especialmente, a 

normatização tanto nacional como algumas internacionais determinam 

que o retardo de pega não prejudique a resistência aos 3, 7 e 28 dias, 

para pastas com mesmo abatimento
9
 de uma pasta sem o aditivo, e em 

alguns casos até aumente cerca de 10%, devido à redução de água na 

composição
10

 (HARTMANN et al., 2011).  

                                                        
8
 A NBR 5732:1991 exige apenas que tempo para o início de pega seja maior 

que 1 hora a partir do contato com a água, mas os cimentos Portland 

comerciais apresentam valores superiores. 
9
 O abatimento está relacionado ao ensaio de abatimento no tronco de cone, 

onde é medida a redução da altura do volume de concreto depois de retirado 

de um cone metálico. Este ensaio representa a fluidez do concreto fresco e é 

regido pela ABNT NM 67:1998. 
10

 Para alguns casos, há exigência da redução mínima de água na mistura e 

também que as resistências à compressão sejam superiores a 110% das 

apresentadas por uma pasta referência, sem o aditivo e com o mesmo 
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Outros exemplos de retardadores de pega são sais de fosfatos, 

açúcares, polissacarídeos e alguns materiais poliméricos 

(RAMACHANDRAN et al., 2002).  

Quanto à atuação como retardador de pega, a literatura apresenta 

alguns mecanismos possíveis, geralmente relacionados a composições 

específicas do aditivo. Em geral ocorre a formação de filme ao redor da 

partícula, que pode ocorrer tanto por adsorção do aditivo na superfície 

de hidratação do cimento, quanto pela formação de uma camada de 

produto insolúvel na superfície das partículas anidras (BOUASKER et 

al., 2008), e com isso o intenso bloqueio da dissolução do cimento. A 

extensão do período de indução é geralmente maior para o efeito do 

segundo caso, pois é preciso romper a camada ao redor da partícula. Isso 

ocorre pela pressão osmótica gerada para atrair água da solução para o 

interior do invólucro, e então a hidratação da partícula liberada não é 

mais impedida (WIESLAWA; CZAPIK, 2013). Como os rompimentos 

não ocorrem ao mesmo tempo, mas de forma gradual, a pasta não tem 

geração de calor com a mesma intensidade de outra similar, sem o 

aditivo. Isso pode ser observado pelo período de aceleração nas curvas 

de calorimetria, que fica prolongado, menos intenso e achatado em 

relação à curva de uma pasta sem aditivo, como ilustrado na Figura 2.9 

para aditivos retardadores de pega.  

No caso de aditivos superplastificantes, por exemplo, a adsorção 

tanto nas partículas quanto nos núcleos de crescimento impede não só a 

aglomeração das partículas como a hidratação acentuada do cimento, 

com redução de nucleação e crescimento dos hidratos até que o aditivo 

seja consumido (HOUST et al., 2008). A curva de geração de calor de 

pastas com este comportamento apresenta prolongamento do período de 

indução em menor escala que um aditivo puramente retardador de pega, 

mas a rampa de aceleração se mostra muito similar à da pasta referência 

(sem aditivos).  

A diferença entre as curvas de calorimetria de pastas de cimento 

com SP ou retardador de pega fica evidente no estudo feito em 

Wieslawa e Czapik (2013), que está ilustrado na Figura 2.9, onde os 

aditivos SP1 e SP2 são superplastificantes e R1 e R2 são agentes 

redutores de água de alta eficiência. Um aspecto importante a ser 

considerado sobre a intensidade do efeito retardador é que, em geral, 

não é a concentração do aditivo na pasta que determina a intensidade do 

                                                                                                                     
abatimento. Para outros casos, a resistência mínima exigida é de 90% e até 

80% aos 7 dias (EM 934-2), em relação à pasta referência. 
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efeito, mas a concentração dele na fase aquosa (RAMACHANDRAN et 

al., 2002). 

 
Figura 2.9 – Curvas de liberação de calor para pastas de cimento com dois tipos 

de aditivos superplastificantes (SP1 e SP2) e retardador de pega (R1 e R2) e a 

pasta referência, sem aditivo. 

 
 

Fonte: WIESLAWA e CZAPIK, 2013. 

 

Wieslawa e Czapik (2013) observaram em seus resultados que 

pastas com aditivos superplastificantes e retardadores de pega 

apresentam alterações no mecanismo e cinética de formação dos 

hidratos. Em pastas de cimento Portland, a sacarose pode consumir íons 

cálcio e com isso aumentar a dissolução dos sulfatos e a 

disponibilização deste íon na solução. Então, a formação de 

sulfoaluminato de cálcio hidratado pode ser acelerada, inclusive a 

formação de etringita (CHEUNG et al., 2011). Além disso, Cheung et 

al. (2011) mostram que a mineralogia dos aluminatos podem interferir 

no efeito de retardo da reação, sendo que a forma cúbica favorece o 

efeito retardador mais que a ortorrômbica. 

Cheung et al.  (2011) apresentam questionamentos a respeito das 

teorias de formação de uma camada fina de aditivo ao redor das 
partículas, e afirmam que a natureza exata deste fenômeno ainda não é 

clara. Para a camada impermeável que rompe por osmose, estudos com 

C3S e aditivo retardador de pega, feitos em Juilland et al. (2010), 

mostram que não são observadas nenhuma camada de hidratos na 
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superfície das partículas durante o período de indução. Entretanto, os 

autores não negam a formação de um complexo de citrato de potássio na 

superfície da partícula de cimento em pastas com aditivo retardador 

ácido cítrico. 

Para a sacarose, um dos retardadores mais poderosos para 

cimento, Juenger e Jennings (2002) estudaram o efeito do açúcar na 

hidratação e microestrutura do cimento e acreditam que o aditivo 

adsorve nos núcleos de C-S-H e de CH e atrapalha o crescimento destes 

hidratos. Entretanto, uma vez consumida toda a sacarose, inicia-se o 

período de aceleração com crescimento dos núcleos já formados. Assim, 

o período de pega pode ser ligeiramente acelerado em relação ao da 

pasta sem aditivo.  

Fica claro então que o efeito retardador de pega reflete tanto no 

prolongamento do período de indução quanto na desaceleração das 

reações durante a pega, mas alguns aditivos só apresentam um ou outro 

efeito. O mecanismo de atuação para retardo da pega pode se dar de 

maneiras diferentes, de acordo com a substância usada, e isso pode 

implicar em alterações diferentes tanto do calor gerado pela pasta de 

cimento quando pelos hidratos formados. O retardo de pega pode estar 

associado ao efeito de fluidificar a pasta, já que os mecanismos de 

atuação dos aditivos para os dois casos pode ser muito semelhante. 

2.5. REOLOGIA DE PASTAS DE CIMENTO 

Os materiais cimentícios têm suas aplicações determinadas não 

somente por suas características no estado endurecido, mas por seu 

comportamento enquanto fluido
11

. Ao estudo das propriedades físicas de 

um fluido, como plasticidade, elasticidade, escoabilidade e viscosidade, 

dá-se o nome de reologia, que quer dizer estudo de fluxo e deformação 

de fluidos, e busca também relacionar tais propriedades a fenômenos 

físicos e químicos que ocorrem entre os componentes do fluido. Por 

isso, os aspectos reológicos de uma pasta de cimento são essenciais para 

classificá-la diante das diferentes necessidades de aplicação, que exigem 

diferentes conjuntos de propriedades reológicas, como é o caso do 

concreto bombeado, auto adensável, jateado, ou da argamassa colante, 

para rejunte, para reboco, entre outras aplicações possíveis. 

Vale lembrar que o uso da maioria dos aditivos para materiais 

cimentícios está relacionado à alteração de uma ou mais características 

reológicas, e em muitos casos é justamente este predicado que justifica a 

                                                        
11

 Entende-se como fluido todo material que apresenta deformação permanente 

quando submetido a uma tensão mecânica externa (STEIN, 1986). 



57 

 

maior parte do valor dos aditivos. O estudo reológico abrange leis 

classificatórias genéricas bem definidas, que permitem enquadrar cada 

fluido analisado dentro de um comportamento de fluidez característico, 

a partir da atuação dos principais parâmetros reológicos levantados. É 

evidente que a maioria dos fluidos existentes não se enquadra 

perfeitamente em um único tipo classificatório, ou mesmo que venham a 

apresentar classificações diferentes quando analisado em situações 

diferentes. Por isso cada fluido necessita de uma análise reológica 

particular, empreendido de modo a levantar as propriedades e 

fenômenos físicos e químicos presentes em abordagens micro e 

nanométricas que o governam, a partir das ‘pistas’ fornecidas pela 

classificação genérica. 

Deste modo, primeiramente serão apresentados alguns dos 

conceitos reológicos básicos, para que em seguida seja elaborada uma 

estratégia para levantamento das propriedades reológicas peculiares dos 

materiais cimentícios a serem desenvolvidos neste trabalho. 

1.1.3. Conceitos reológicos básicos 

Para facilitar o estudo reológico, uma classificação dos diferentes 

comportamentos dos fluidos foi feita, tendo por base sua reação frente à 

aplicação de uma tensão de cisalhamento
12

. 

Os principais parâmetros reológicos de um fluido são a tensão de 

escoamento (τ0) e a viscosidade (σ). Pode-se dizer que a tensão de 

escoamento é a tensão mínima necessária para que um fluido inicie uma 

movimentação plástica, ou tensão máxima que ele suporta ainda no 

regime elástico; e que a viscosidade está associada à capacidade do 

fluido em dissipar parte da energia de movimento aplicada, impondo 

assim uma resistência à deformação por cisalhamento.   

Estes dois parâmetros reológicos podem ser obtidos por ensaios 

de laboratório, com equipamentos como o viscosímetro ou reômetro, 

onde uma taxa de cisalhamento é aplicada, e é feita leitura da tensão 

usada, ou vice-versa. Assim, os parâmetros reológicos são, na verdade, 

obtidos indiretamente por tratamento dos dados, com aplicação de 

equações específicas. Existem vários modelos matemáticos que 

relacionam a tensão de cisalhamento aplicada (τ), a viscosidade, a 

tensão de escoamento (τ0) e a taxa de cisalhamento (γ), na tentativa de 

caracterizar o comportamento reológico do material. Entretanto ainda 

não há um modelo definitivo, pois todos representam uma aproximação 

                                                        
12

 Tensão gerada em um corpo pela aplicação de forças de mesma direção e 

sentidos opostos. 
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ao observado na realidade, e cada modelo se apresenta mais adequado 

para cada de perfil reológico. Um dos primeiros modelos foi 

desenvolvido por Bingham em 1916, e pode ser representado na 

Equação 2.1, que é bastante utilizada em estudos reológicos onde a 

relação entre a tensão e a taxa de cisalhamento do fluido pode ser 

representada como linear.  

 

Equação 2.1   τ = τ0 + σ.γ 

 

Onde k é o índice de consistência do fluido. Trata-se de uma 

variação do modelo Newtoniano, que estudou fluidos com tensão de 

escoamento desprezível, considerados fluidos ideais
13

, onde a 

viscosidade aparente é a razão entre a tensão e a taxa de cisalhamento. 

Já Herschel-Burkley sugerem uma equação mais genérica, 

representada na Equação 2.2, de onde se derivou a equação 

binghamiana, onde n é um índice de comportamento do fluido, e n < 1 

para fluidos pseudoplásticos, como pastas de cimento Portland. Assim, 

esta equação se ajusta bem para os casos em que o gráfico da tensão 

pela taxa de cisalhamento não é uma reta, mas uma curva. 

 

Equação 2.2   τ = τ0 + k.γ
n
 

 

A viscosidade pode ser alterada com a variação da taxa de 

cisalhamento, ou mesmo com o tempo de aplicação de uma tensão de 

cisalhamento constante, e o padrão com que isso ocorre determina um 

comportamento reológico diferente. Se com maiores taxas de 

cisalhamento a viscosidade aumentar, então o fluido é pseudoplástico. 

Caso contrário, ele é dilatante. Adicionalmente, os fluidos podem 

apresentar ou não uma tensão de escoamento. O gráfico da Figura 2.10 

apresenta as curvas características de cada comportamento reológico 

classificado, em um gráfico da tensão de cisalhamento pela taxa de 

cisalhamento, e outro da viscosidade pela taxa de cisalhamento. 

 

 

 

 

                                                        
13

 Os outros fluidos apresentam uma parcela de comportamento típico de 

materiais sólidos, que corresponde a uma deformação elástica inicial. 
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Figura 2.10 – Comportamentos reológicos obtidos pelas curvas de (a) tensão por 

taxa de cisalhamento e de (b) viscosidade aparente14 por taxa de cisalhamento: 

(1) Newtoniano; (2) binghamiano; (3) pseudoplástico; (4) pseudoplástico com 

tensão de escoamento; (5) dilatante; (6) dilatante com tensão de escoamento 

 
Fonte: adaptado de WATANABE, ISHIKAWA, WAKAMATSU, 1989. 

 

Se a viscosidade variar com o tempo, para uma mesma tensão de 

cisalhamento, então o fluido é reopéxico se a viscosidade aumentar ou 

tixotrópico se ela diminuir. Essa variação com o tempo da viscosidade é 

refletida como um comportamento de histerese em gráficos de ciclos de 

cisalhamento, onde a taxa de cisalhamento é diminuída até zero, após 

atingir seu valor máximo. Exemplos deste comportamento estão 

apresentados na Figura 2.11. Deste modo, a curva de aumento da taxa de 

cisalhamento é desencontrada da curva de diminuição da taxa, e a área 

entre as duas corresponde à histerese do fluido
15

. É importante observar 

que a viscosidade pode não se alterar para uma tensão de cisalhamento 

constante, em alguns fluidos. Nestes casos, a histerese entre os gráficos 

seria desprezível. 
 

 

                                                        
14

 A viscosidade aparente é a obtida pela razão entre os valores de tensão e taxa 

de cisalhamento. Apenas os fluidos Newtonianos tem o valor de viscosidade 

absoluto, como característica intrínseca. (OLIVEIRA et al., 2000) 
15

 Para a análise das propriedades que não dependem do tempo, apenas a curva 

de aumento da taxa de cisalhamento deve ser considerada. 
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Figura 2.11 – Representação dos comportamentos reológicos na curva de tensão 

(τ) por taxa de cisalhamento (γ), que apresentam área de histerese, e 

representação das correspondentes curvas de variação da viscosidade (σ) com o 

tempo, à direita. 

 

Fonte: autor. 

 

Os principais predicados determinantes dos aspectos reológicos 

de um fluido estão associados à forma e intensidade com que suas 

partículas interagem, e à mobilidade delas. Por exemplo, para uma 

suspensão como uma pasta de cimento, a granulometria e formato das 

partículas, as cargas na superfície, o tipo de solvente, o pH da solução e 

temperatura, entre outros, são propriedades de grande interferência nos 

parâmetros reológicos, e devem ser consideradas em um estudo da 

reologia destas misturas. Segue uma abordagem a respeito dos 

principais aspectos intervenientes nas propriedades reológicas de pastas 

de cimento. 

 Granulometria e formato das partículas 

A granulometria e formato das partículas são qualidades físicas 

responsáveis por parte da sua mobilidade. Sabe-se que quanto maior a 

rugosidade da superfície de uma partícula, maior é seu atrito com as 

outras, e a energia de movimento pode ser assim dissipada. Este atrito 

dificulta o movimento relativo das partículas e pode refletir num 

aumento da tensão de escoamento e da viscosidade do fluido.  

Partículas porosas em geral apresentam superfície rugosa e 

superfície específica majorada, principalmente para tamanhos menores, 

onde há mais absorção da água do sistema. Nestes casos, o 

comportamento dilatante é favorecido, pois as partículas ficam mais 

lubrificadas com baixa taxa de cisalhamento, mas a rugosidade das 

partículas dificulta o movimento relativo delas para altas taxas.  
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O formato arredondado também facilita a movimentação das 

partículas, enquanto a assimetria contribui para o alinhamento delas. 

Para baixas taxas de cisalhamento, as partículas ficam propensas a 

alinharem-se perpendicularmente ao fluxo, o que pode aumentar o valor 

da viscosidade, gerando um comportamento pseudoplástico. Já para 

taxas de cisalhamento maiores, a tendência é de que elas se alinhem na 

mesma direção do fluxo, podendo reduzir a viscosidade do fluido, 

caracterizado por um comportamento dilatante – isso se tal orientação 

não dificultar o movimento das partículas. (BETIOLI, 2007). 

Além disso, a granulometria das partículas aponta o grau de 

empacotamento
16

 existente entre elas. A existência de finos facilita a 

movimentação das partículas maiores, mas pode gerar efeito inverso 

para grandes concentrações, pelo aumento da área específica, que reduz 

a quantidade de água disponível no sistema para separar as partículas. 

Desta forma, as propriedades físicas das partículas podem 

influenciar nos parâmetros reológicos de um fluido pela alteração do 

atrito entre elas, pela possibilidade de alinhamento relativo à direção do 

fluido, pela capacidade de absorver mais ou menos água do sistema, ou 

mesmo pela ‘lubrificação’ do sistema de acordo com o grau de 

empacotamento que apresentam. 

 Distância de separação interparticular – IPS 

Maiores valores de IPS significam menor número de choques 

entre as partículas, o que aproxima o fluido de um comportamento 

Newtoniano. Porém, o aumento da concentração de partículas aproxima-

as cada vez mais, aumentando a probabilidade de choques com 

consequente aumento da viscosidade.  

Em termos gerais, enquanto houver solvente para preencher todos 

os vazios entre as partículas, e ainda garantir um afastamento mútuo 

mínimo para que as partículas se movimentem, o fluido não apresentará 

muita resistência ao escoamento. Para concentrações menores de 

solvente, alguns vazios entre as partículas começam a não ser totalmente 

preenchidos. Desta forma o escoamento torna-se cada vez mais difícil, 

até uma redução da concentração do solvente tal que sejam formados 

meniscos entre as partículas, quando o solvente for a água, por exemplo. 

A formação de meniscos otimiza a atuação da tensão superficial do 

líquido, que passa a atuar também aproximando as partículas. Esta é a 

                                                        
16

 O grau de empacotamento está relacionado ao preenchimento pelas partículas 

menores dos vazios existentes entre as partículas maiores. 
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concentração de solvente que mais dificulta o escoamento do fluido, 

pois neste estado a força de atração entre as partículas é majorada. 

Com o aumento da área específica, o valor de IPS diminui pela 

redução da água disponível para afastamento das partículas, e os 

fenômenos de superfície começam a predominar, podendo gerar 

aglomerações das partículas. Em baixas taxas de cisalhamento, esses 

aglomerados podem ser rompidos, o que se reflete em um 

comportamento pseudoplástico (OLIVEIRA et al., 2000) . 

O valor de IPS reflete então na facilidade de gerar movimento 

relativo entre as partículas de um fluido, sendo que seu escoamento é 

facilitado para maiores valores de IPS e há tendência à aglomeração das 

partículas para valores menores. 

 Interações superficiais  

Vários tipos de interação entre partículas influenciam o 

comportamento do fluido e, quanto menor o seu tamanho, maior será a 

alcance da interação superficial e menos atuante será o efeito 

gravitacional. Por este motivo, a carga superficial é responsável pela 

maior parte da interação entre partículas nanométricas, dada a elevada 

área específica e reduzida massa particular. De modo sumário, cargas de 

sinais opostos se atraem, tendendo a aglomerar ou aglutinar
17

 dentro do 

fluido, cargas de sinal semelhante se repelem, e cargas sem sinal não 

apresentam interação superficial significativa. Isso ocorre devido à 

presença de forças eletrostáticas, originadas por insaturação das ligações 

atômicas superficiais, e as forças de van der Waals, quando há dipolos 

elétricos induzidos no interior das partículas. Também podem haver 

outras forças, como capilaridade, solvatação, adsorção de água, entre 

outras (CYR, 1999 apud BETIOLI, 2007). 

Desta forma, a presença de íons na composição do fluido altera 

seu comportamento reológico por aumentarem a intensidade de carga 

elétrica da solução. Além disso, o pH do material também pode 

influenciar seu comportamento reológico, pois ele está intimamente 

relacionado ao potencial zeta
18

 que este pode apresentar. Em linhas 

gerais, quanto maior o módulo do potencial zeta, maior será a repulsão 

entre as partículas e mais estável será o fluido, ao passo que para 

                                                        
17

 A principal diferença entre os dois conceitos é a reversibilidade: uma vez 

rompido um aglomerado, um outro novo pode formar-se se houver condições 

favoráveis para isso. 
18

 Ver “capítulo” sobre potencial zeta, no apêndice A.  
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potenciais zeta próximos de zero há uma tendência natural à 

aglomeração. 

Quando há interesse em diluir os efeitos das interações 

superficiais entre as partículas de um fluido, alguns artifícios podem ser 

utilizados, como a alteração do pH do material, ou inserção de 

moléculas que anulem ou diminuam a interação entre as superfícies. 

Para o primeiro caso, a adição de um íon adequado pode gerar o efeito 

desejado, enquanto para o segundo caso a atuação dos aditivos 

superplastificantes pode ser eficiente em romper os aglomerados 

formados pela interação de cargas superficiais das partículas.  

Portanto, as interações superficiais são reflexos de cargas 

superficiais presentes nas diferentes partículas constituintes do fluido, e 

influenciam fortemente na sua tendência à aglomeração. Entretanto, a 

adição de substâncias especiais pode ser um artifício para transpor tais 

interações quando elas não forem convenientes. 

Verifica-se então que os diferentes comportamentos reológicos 

observados para os fluidos podem ser explicados por características (ou 

alterações destas) físicas e/ou químicas presentes na micro e 

nanoestrutura do material quando da aplicação de uma tensão de 

cisalhamento. De um modo geral, associa-se ao aumento da viscosidade 

a formação de estruturas como aglomerado de partículas, ao 

enrugamento da superfície das partículas, entre outros; enquanto a 

quebra das estruturas físicas presentes, ou mesmo alinhamento das 

partículas, são conferidos como causas de queda na viscosidade do 

material. 

1.1.4. Reologia aplicada a materiais cimentícios  

Uma peculiaridade no caso do cimento é a evolução das reações 

de hidratação, o que implica em diferentes concentrações de íons 

dissolvidos, rugosidade da superfície das partículas, água disponível no 

sistema e mobilidade das partículas a cada momento, desde a adição da 

água até o final da pega. Desta forma, os parâmetros reológicos de uma 

pasta de cimento fresca variam com parâmetros como a sua composição, 

as condições do ambiente e o tempo decorrido do início da hidratação. 

Embora alguns pesquisadores considerem uma constância dos 

parâmetros reológicos durante o período de indução, já se sabe que tais 

propriedades são alteradas de forma significativa neste período 

(CARDOSO et al. 2009) 

Senff (2009) coloca como razões para o aumento com o tempo 

dos valores dos parâmetros reológicos de pastas de cimento a formação 

de estruturas tridimensionais, a redução dá água livre do sistema e a 
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formação dos produtos hidratados. A floculação das partículas de 

cimento devido à existência de componentes de carga negativa 

(silicatos) e de carga positiva (aluminatos) nas partículas de cimento já 

foi abordada no item 0 e ilustrada na Figura 1.1. Ela ocorre a partir da 

adição da água no cimento, quando forças eletrostáticas geram uma 

estrutura tridimensional na água, responsável pela manifestação da 

tensão de escoamento (YOSHIOKA et al., 2002). Por reduzir a 

quantidade de água disponível no sistema, e por diminuir o nível de 

empacotamento das partículas, a formação de aglomerados reduz o valor 

da distância entre as partículas (IPS). Assim, para um valor baixo de 

taxa de cisalhamento, os aglomerados se desfazem, gerando um 

comportamento pseudoplástico. Porém, para taxas maiores observa-se a 

dilatância, por haver dificuldade de movimentação relativa entre as 

partículas (BETIOLI, 2007). De qualquer forma, a quebra da estrutura 

aglomerada é reversível, ou seja, após interrompida a aplicação da força 

de cisalhamento, as partículas voltam a se aglomerar, a não ser que haja 

a atuação de moléculas responsáveis por impedir sua reaproximação, 

como é o caso dos superplastificantes. 

Durante o período de indução ocorre a dissolução dos íons 

presentes no cimento, bem como se inicia a formação de uma camada de 

hidratos primários, como já foi abordado no item 2.1. 

Com o decorrer das reações de hidratação, a formação de hidratos 

na superfície do cimento aumenta a rugosidade da partícula e reduz o 

IPS, até que elas se encontrem e formem uma nova estrutura 

tridimensional, desta vez irreversível: a mistura fica coagulada por haver 

crescimento de hidratos nas proximidades dos pontos de contato entre as 

partículas. Observa-se então um aumento da consistência da pasta de 

cimento, que corresponde ao início de pega (NONAT, 1995). Antes da 

coagulação, o processo de dissolução do cimento gera um aumento 

considerável da quantidade de íons dissolvidos, entre deles o K
+
, Na

+
, e 

principalmente o íon Ca
2+ 

(NACHBAUR et al., 1998), que é bivalente e 

está presente na forma de óxido nos principais componentes do cimento 

anidro. Gera-se então o que se chama de sopa de íons, que aumenta pH 

da mistura para até 12 (ou mais) e, para o caso de substâncias com carga 

negativa, como o C-S-H e os silicatos, chega a alterar o valor da carga 

na superfície, além de reduzir a espessura da dupla camada iônica 

formada devido à elevada concentração do íon na mistura. (VIALLIS-

TERRISE, NONAT e PETIT, 2001) 

Durante o processo de alteração da carga superficial, decorre uma 

alteração do potencial zeta das partículas da pasta, que passa de um 

valor muito negativo a um muito positivo. Para todos os valores 
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elevados do módulo do potencial zeta, as partículas possuem elevada 

carga superficial e a solução pode encontrar-se bem dispersa por haver 

repulsão entre as partículas o suficiente para que elas não se aglomerem, 

desde que elas ainda tenham mobilidade suficiente para isso. Já para 

valores de potencial zeta próximos de zero (ponto isoelétrico), as 

partículas aglomeram-se espontaneamente por possuírem ligações 

incompletas na superfície, que não tem mais carga elétrica para manter a 

repulsão. O fluido apresenta então propriedades reológicas 

diferenciadas. A concentração de íons Ca
2+

 na solução correspondente a 

este comportamento está entre 1 e 10 mmol.L
-1

, e o ponto isoelétrico 

ocorre quando este valor fica perto de 2 mmol.L
-1

. (VIALLIS-

TERRISSE, NONAT E PETIT, 2001).  

Desta forma, o comportamento reológico de pastas de cimento 

deve ser analisado a partir de resultados de ensaios de laboratório 

específicos, em intersecção com suas características físico-químicas, que 

influenciam fortemente nos parâmetros reológicos. Sabe-se que tais 

características variam com o tempo para materiais cimentícios, o que 

implica associar os dados reológicos levantados à evolução de 

hidratação e interação das partículas da pasta. 

2.6. PROPRIEDADES DA MICRO E DA NANOSSÍLICA 

A sílica é um dióxido de silício (SiO2), que pode ser encontrado 

na forma cristalina ou amorfa, e pode apresentar diferentes tamanhos, 

formas e estágios de cristalinidade. Sua estrutura é composta por 

tetraedros de oxigênios com um Si no seu interior, unidos por ligações 

covalentes. Os tetraedros se ligam pelos oxigênios e se arranjam de 

modo organizado ou irregular, formando estrutura cristalina ou amorfa, 

respectivamente. Como cada Si se liga a quatro oxigênios, mas estes são 

compartilhados por outros Si, considera-se que a fórmula básica da 

sílica é SiO2. 

A sílica cristalina, como ocorre naturalmente no quartzo, é usada 

na Construção Civil como agregado miúdo em concretos e argamassas, 

sem reagir com a pasta, e apresenta resistência mecânica igual ou 

superior à do C-S-H. Ela é conhecida como um mineral abundante na 

crosta terrestre e que apresenta elevada resistência mecânica e ao 

intemperismo (POPP, 1998). Já a sílica amorfa, por ser mais reativa, é a 

mais usada como componente pozolânico em misturas com cimento 

(XU; CHUNG, 1999), mas é também conhecida por incrementar a 

resistência mecânica de matrizes poliméricas quando bem dispersa 

(CHEN et al., 2004). Quanto ao seu tamanho, a sílica amorfa em geral é 

encontrada com granulometria menor que a do cimento, com dimensões 
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variando do micrômetro (microssílica) ao nanômetro (nanossílica). Por 

esta razão, ela também faculta o efeito de empacotamento, caso não 

reaja totalmente com os componentes da pasta, e reduz a exsudação por 

adsorver uma quantidade considerável de água em sua superfície. 

(AÏTCIN, 2000).  

Antes de abordar as propriedades da nanossílica é importante 

levantar as características da atuação da mS na pasta de cimento, para 

em seguida fazer as considerações de tamanhos e pureza diferenciados 

das nano-partículas de sílica amorfa disponíveis no mercado. 

1.1.5. Microssílica (mS) 

Um importante papel da mS
19

 durante a hidratação do cimento é 

o consumo de portlandita (CH), que é um produto da hidratação do 

cimento Portland com resistência mecânica inferior à dos demais 

hidratos. Ao reagir com a portlandita, a sílica forma o C-S-H que, por 

sua vez, aumenta o desempenho mecânico da pasta de cimento 

hidratada. Uma evidência experimental disso é a observação de redução 

da concentração de CH em pastas de cimento com adição de mS, em 

comparação com pastas sem a mS, principalmente se for feito uso de 

superplastificante, que aumenta sua dispersão na mistura. Como 

consequência, a mS deixa o concreto mais denso, com porosidade mais 

fechada e mais resistente à compressão. (GLEIZE, MÜLLER e 

ROMAN, 2003), (SENF, 2009). 

Outra vantagem desta propriedade da mS é consumir o CH muito 

presente na zona de transição, substituindo-o por C-S-H, o que fortalece 

mecanicamente a interface da pasta com agregados, fibras e metais de 

reforço, e diminui a exsudação por preencher poros com C-S-H 

(GLEIZE; MÜLLER; ROMAN, 2003); A mS também pode aumentar a 

fluidez da pasta, acredita-se que pelo seu formato arredondado, onde 

cada partícula funciona como micro-esferas de rolamento, pelo efeito de 

empacotamento e por deslocar parte da água presa entre as partículas de 

cimento floculadas, disponibilizando-a para fluidificar a pasta (AÏTCIN, 

2000). 

A mS é um subproduto de industrial, que é liberado sob forma de 

vapor, oxidado pelo ar e resfriado rapidamente. Assim, ela apresenta 

uma forma altamente vitrificada e esférica, com diâmetro acima de 

100nm (AÏTCIN, 2000). 

                                                        
19

 A sílica ativa é atualmente mais usada que a nanossílica em mistura com 

cimento. 
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A mS é produzida por hidrólise do tetracloreto de silício a alta 

temperatura, em chama de oxigênio-hidrogênio. Durante a queima, 

pequenos fragmentos colidem e coalescem formando partículas 

instáveis, que se fundem parcialmente sob temperaturas menores, 

gerando agregados estáveis. Com o resfriamento, os agregados não se 

fundem mais ao chocarem-se, pois suas superfícies já se solidificaram, 

mas eles aglomeram-se através de interações físico-químicas de 

superfície (PAQUIEN et al., 2005). 

Por ser um subproduto industrial, a mS contém impurezas cujas 

concentrações variam com o processo de fabricação industrial e as 

composições do material feito. Em geral os componentes usados nestes 

processos industriais apresentam elevado teor de pureza, por isso não há 

grandes variações dessas substâncias. A Tabela 2.1 apresenta a 

composição química básica de alguns tipos de mS, mas sempre 

prevalece o óxido de silício. 

 
Tabela 2.1 – Composição química percentual de algumas sílicas ativas. 

Substância Silício cinza Ferro-Silício cinza Ferro-Silício branco 

SiO2 93,7 87,3 90,0 

Al2O3 0,6 1,0 1,0 

CaO 0,2 0,4 0,1 

Fe2O3 0,3 4,4 2,9 

MgO 0,2 0,3 0,2 

Na2O 0,2 0,2 0,9 

K2O 0,5 0,6 1,3 

Perda na queima 2,9 0,6 1,2 

Fonte: (AÏTCIN, 1983). 

Apesar das impurezas na composição, a mS é conhecida por atuar 

na pasta de cimento Portland de modo a contribuir principalmente com 

aumento das resistências mecânicas, desconexão da porosidade e 

consumo da portlandita nas zonas de interface da pasta com agregados, 

barras de aço, fibras, entre outros. 
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1.1.6. Nanossílica (nS) 

Nano-partículas de sílica, ou nanossílica (nS), são fabricadas em 

processos controlados e podem ser encontradas sob forma de pó e de 

suspensões, que podem ser chamadas de sílica gel ou sílica coloidal
20

. 

Um procedimento já disseminado para fabricação de nS é o 

método de Stöber (WESTCOTT et al., 1998), (MARKOWITZ et al., 
1999). Neste processo ocorrem hidrólise e condensação de um alquil 

silicato, que muitas vezes é o TEOS (tetra-etoxi-silano), em solução 

com um álcool (geralmente etanol), na presença de água e amônia 

(FERREIRA, 2004). A mistura é agitada e pode ou não ser aquecida 

durante o processo. Ferreira (2004) afirma que a variação de parâmetros 

da reação determina o tamanho final da partícula, que podem variar de 

20nm a 1µm quando do uso de TEOS como precursor. Esses parâmetros 

podem ser temperatura (RECULUSA et al., 2005), proporção dos 

componentes (RUBIO et al., 2005), entre outros parâmetros 

(ARANGUREN; MORA; MACOSKO, 1997), (NASSAR; 

MESSADDEQ; RIBEIRO, 2002).  

Também existem trabalhos que utilizam variações do método de 

Stöber, chamando de método sol-gel (NASSAR; MESSADDEQ; 

RIBEIRO, 2002), (RECULUSA et al., 2005)  ou método de TEOS 

(CHEN et al., 2005), já que este componente da reação tem se mostrado 

como importante precursor na fabricação da nanossílica. De qualquer 

modo, os métodos são parecidos, variando na proporção usada para as 

substâncias básicas, tempo de agitação, temperatura de reação, entre 

outros. Não é de interesse deste trabalho a fabricação da nS, por isso 

neste trabalho foi usada uma versão comercial dela em pó. 

A nS, assim como a mS, é formada principalmente por grupos 

silicatos (SiO2), organizados de forma aleatória, e em sua superfície 

geralmente lisa vários grupos silanóis (Si-OH) se fazem presente 

(NASSAR; SERRA, 2000), de modo a completar as ligações dos 

oxigênios da superfície com um hidrogênio, formando hidroxilas ligadas 

a silícios. Na superfície de nS também podem ser encontrados alguns 

                                                        
20

 Todo coloide é uma fase altamente dispersa com um tamanho médio de 

partículas entre 1 e 100nm. Um sol é formado quando um coloide é 

estavelmente disperso em um líquido. Já um gel é obtido quando os sólidos 

coloidais, em uma mistura com líquido, interagem formando uma rede 

tridimensional, que pode ser rígida ou elástica, cristalina ou amorfa, com um 

líquido presente em todas as suas cavidades. No caso de géis “fracos”, as 

ligações podem ser quebradas com agitação vigorosa, liquefazendo-se de 

novo, em um processo que pode ser reversível. (RANGEL, 2006). 
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grupos etóxi, para os casos em que elas são fabricadas a partir da 

hidrólise do TEOS (BADLEY; FORD, 1990). A Figura 2.12 mostra um 

esquema simplificado da sílica amorfa, ilustrando a presença de 

hidroxilas na superfície. 

 
Figura 2.12 – Esquema da nS, com hidroxilas (círculos azuis) distribuídas por 

toda a superfície. 

     

Fonte: autor. 

 

O número de hidroxilas na superfície da sílica é influenciado pela 

história térmica, o pH ou força iônica da solução durante a reação de sua 

formação, entre outros fatores (RAJAGOPALAN; HIEMENZ, 1997). 

De um modo geral, a sílica amorfa apresenta uma concentração de 

silanóis em sua superfície variando em torno de 4,9 OH/nm² 

(ZHURAVLEV, 1986), mas a substituição máxima por um siloxano gira 

em torno de 2,45 OH/nm² (ILER, 1955, apud ARANGUREN; MORA; 

MACOSKO, 1997). Para uma nS com área de 100m²/g, esses valores 

indicam a possibilidade de existirem cerca de 4,9.10
20

 hidroxilas em 1g 

de nS, onde cerca de 2,45.10
20

 hidroxilas podem ser substituídas. Para 

uma partícula de 50nm de diâmetro com estas características, existiriam 

então cerca de 19.000 hidroxilas apenas na superfície externa.  

Segundo Zaborski et al. (1989) a maior parte dos silanóis 

encontra-se isolada e regularmente distribuída na superfície, e não está 

interconectada por ligação de hidrogênio. Já El Shafei (2000) afirma que 

a densidade dos silanóis independe da área específica, enquanto a 

distribuição deste grupo varia com ela; Paquien et al. (2005) também 

declaram que grupos silanóis não estão presentes só na superfície, mas 

em toda a estrutura da partícula. Ele ainda apresenta uma divisão dos 
silanóis em três grupos: (1) grupos isolados, onde os silanóis são livres; 

(2) silanóis vicinais, onde duas hidroxilas simples, ligadas a átomos de 

silício diferentes, estão próximos o suficiente para formar uma ligação 

de hidrogênio; e (3) silanóis geminais, onde dois grupos hidroxila estão 

ligados a um único átomo de silício. A Figura 2.13 ilustra a os tipos de 
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silanóis ocorrentes na superfície da nS, bem como a possibilidade de um 

Si da extremidade não formar silanol, mas ligar-se com outro Si. 

 
Figura 2.13 – Diferentes tipos de grupos na superfície da nS.  

 
 

 

 
Fonte: adaptado de Monredon, 2004. 

 

A mS e a nS apresentam elevada superfície específica, o que 

fazem das propriedades relacionadas à superfície bastante estudadas em 

pesquisas com esses materiais, por apresentarem sítios ativos para 

reações de modificação (NASSAR; SERRA, 2000) e pela sua 

capacidade de adsorção de moléculas ou íons (ARMISTEAD et al., 

1969), (ZABORSKI et al., 1989), (NASSAR; SERRA, 2000). Entre tais 

propriedades estão as interações entre partículas, que são ditadas pelos 

grupos silanóis da superfície e pelas ligações siloxano na superfície da 

estrutura óxida (BARTHEL, 1995), que também desempenham grande 

papel no comportamento da sílica (PAQUIEN et al., 2005). 

Além disso, como os efeitos de superfície acabam sendo mais 

fortes que os relacionados à massa das partículas, a interação entre as 

partículas de sílica domina sobre as forças gravimétricas, por exemplo. 

Por esta razão, elas interagem entre si através de atuações físicas e 

ligações de hidrogênio entre os grupos hidroxílicos presentes em sua 

superfície, sendo encontrada em forma de pequenos flocos, com 

densidade muito menor que a do cimento. 

No estudo de Chen et al. (2005), que misturaram uma matriz de 

resina acrílica com nanossílica funcionalizada por silanos, as 

propriedades reológicas foram influenciadas pelo estado de dispersão 

das partículas de sílica e pela interação entre elas e o meio onde estavam 

dispersas. Eles também observaram a influência da presença da sílica no 
aumento da viscosidade final do material, e atribuem tal aumento à 

“proteção” das hidroxilas pelos silanos, que ficam ligados ou adsorvidos 

à superfície da sílica. Desta forma são reduzidas as ligações de 

hidrogênio entre nanossílica e as moléculas poliméricas da matriz. Os 

autores também verificaram que a adsorção das moléculas de acrílico da 

Trecho sem 

silanol 
Silanol 

isolado 
Silanol 

vicinal 
Silanol 

geminal 
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matriz pelas sílicas modificadas contribui para a redução da viscosidade 

do material. 

Reculusa et al. (2005) estudaram a inserção de sílica em 

poliestireno, e afirma que em um estágio inicial podem existir interações 

entre finos, resultado da combinação de forças de van der Walls e de 

interações dipolo, causadas pela ligação de hidrogênio dos silanóis da 

superfície. Dentre elas, o autor acredita que a interação dos silanóis é a 

mais importante, dado que sua obstrução quase não altera o módulo de 

deformação, enquanto sua remoção reduz o módulo em quase 10 vezes. 

A tais interações também foi atribuído o aumento da viscosidade. Chen 

et al. (2005) afirma que o aumento da viscosidade em seus experimentos 

ocorre por haver livres na superfície da sílica, mesmo após a 

funcionalização com um silano. 

De modo geral, a sílica apresenta propriedades interessantes para 

uso em pastas de cimento Portland, tanto em seu estado amorfo como 

cristalino, mas com aplicações diferentes. Enquanto o quartzo (areia) é 

usado como adição inerte para preenchimento, contribuição para 

resistência mecânica e ajuste das propriedades reológicas, a sílica 

amorfa atua desde a alteração de propriedades reológicas a consumo da 

portlandita e formação de C-S-H. A sílica amorfa apresenta hidroxilas 

em sua superfície, morfologia esférica e é encontrada em tamanho micro 

ou nanométricos. O primeiro caso refere-se a um resíduo industrial e o 

último é fabricado em laboratório com elevada pureza e regularidade no 

tamanho. Devido a seu reduzido tamanho, os efeitos de superfície se 

sobressaem e por isso a atuação das hidroxilas tem papel fundamental 

no seu comportamento. Além do uso na construção civil, a nS tem sido 

usada com sucesso em aplicações com outros tipos de materiais, 

inclusive poliméricos.  

2.7. FUNCIONALIZAÇÃO DA SÍLICA 

O fato de a sílica ser um óxido, combinado à presença de grupos 

silanóis na sua superfície, faz com que ela seja hidrofílica, com elevada 

energia de superfície (BARTHEL, 1995), (PAQUIEN et al., 2005). 

Assim ela é efetivamente molhada em meio polar como a água, pois os 

grupos silanóis ficam bloqueados pelas moléculas de água, e as 

partículas de sílica ficam protegidas de co-interações (BARTHEL, 

1995). Diante disso, espera-se que a introdução de mS à pasta de 

cimento fresca contribua para diminuição da água livre para hidratação 

das partículas de cimento e trabalhabilidade da pasta, já que muitas 

moléculas de água podem ser adsorvidas por sua superfície. Este fator é 
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ainda mais forte para o caso da nS, que apresenta área específica ainda 

maior que a mS. 

A nS tem mostrado várias opções de aplicação, e em muitas delas 

é necessário alterar sua superfície, por propósitos diferentes. Um dos 

primeiros objetivos foi buscar a compatibilidade com a matriz 

polimérica; mas logo observou-se que o tratamento poderia prover 

outros efeitos, dada a possibilidade de se ligar na superfície moléculas 

com grupos químicos específicos. Então, o tratamento passou a ser 

usado para alterar propriedades reológicas, condutividade térmica, 

elétrica ou magnética em matrizes diferentes. 

Esse processo de inclusão de novas funções químicas é aqui 

chamado de funcionalização, e consiste de uma reação química que, no 

caso da sílica, substitui os grupos silanóis da sua superfície por outra 

função de interesse maior, através de ligação covalente entre as partes. É 

obtido assim um novo híbrido com interface orgânico/inorgânico, que 

pode apresentar características inusitadas frente às apresentadas pelos 

materiais que o compõe, isoladamente. 

Em um processo de funcionalização, cujo principal propósito é a 

imobilização de grupos organofuncionais na nS, as hidroxilas da 

superfície da sílica atuam como sítios ativos (NASSAR; SERRA, 2000). 

Uma possibilidade de se obter ligação covalente entre componentes 

orgânico/inorgânico, para o caso em que o elemento inorgânico é rico 

em hidroxilas superficiais, é a reação dele com um elemento orgânico 

substituído do tipo RM'X, formando ligações do tipo M-O-M', onde M e 

M' são metais, X é um grupo hidrolisável e R é um grupo orgânico não-

hidrolisável (ESTEVES; BARROS-TIMMONS; TRINDADE, 2004).  

Adaptando essa regra para o caso da sílica tem-se que a molécula 

a ser ligada deve possuir estrutura básica R-Si-X. Os siloxanos têm sido 

os mais empregados como agentes modificadores da superfície da sílica, 

geralmente usados em forma de organoalcoxissilanos ou 

organoclorossilanos, para fazerem ligações covalentes com a sílica 

(ESTEVES; BARROS-TIMMONS; TRINDADE, 2004), (JOSÉ; 

PRADO, 2005), (MANSUR e MANSUR, 2011), (MANSUR, 

NASCIMENTO e MANSUR, 2009). Além da sílica gel, outros tipos de 

sílica também são usados para funcionalização, como sílica coloidal 

(WESTCOTT et al., 1998), (MARKOWITZ et al., 1999), (MANSUR et 

al., 2000), (NASSAR; MESSADDEQ; RIBEIRO, 2002), (CHEN et al., 
2005), (JORDI; SEERY, 2005), (RECULUSA et al., 2005), (RUBIO et 

al., 2005) e microssílica (BARTHEL, 1995), (ARANGUREN; MORA; 

MACOSKO, 1997), (DEGROOT JR; MACOSKO, 1999), (XU; 
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CHUNG, 1999), (BARTHOLOME et al., 2005), (PAQUIEN et al., 

2005).  

É interessante lembrar que o termo siloxano se refere a um 

silicato em que até três dos oxigênios ligados ao silício são substituídos 

por um grupo orgânico (JOSÉ; PRADO, 2005), que também pode ser 

denominado de organo silxanos. A Figura 2.14 ilustra as quatro 

possibilidades de substituição do oxigênio em um silicato, com suas 

respectivas nomenclaturas, também usadas em estudos com NMR Si
29

. 

Neste trabalho são usadas apenas formas trifuncionais, também 

chamadas de tri-oxi-silanos, mas que serão denominadas simplesmente 

de siloxanos. 

 
Figura 2.14 – Fórmulas estruturais de siloxanos, com substituições de oxigênio 

ligado ao silício por grupo orgânico, e suas respectivas nomenclaturas 

tradicionais em estudos de IV.  

 
 Fonte: JOSÉ; PRADO, 2005. 

 

A Figura 2.15 mostra exemplos de alguns siloxanos muito usados 

na funcionalização da superfície da sílica, todos com ligações -Si(OR)3, 

onde R é um grupo metila (CH3) (BOURGEAT-LAMI, 2002), 

(PHILIPSE; VRIJ, 2004). Eles também podem ser usados para 

fabricação de silicatos, através de reações de hidrólise de condensação, 

na presença de catalisadores (JOSÉ; PRADO, 2005). 

Ao entrar em contato com água, o siloxano tem o grupo 

hidrolisável substituído por uma hidroxila, e passa a ter estrutura do tipo 

Rn-Si-OH. Para os siloxanos trifuncionais, até 3 substituições são 

possíveis. O siloxano passa a ter então hidroxilas nas extremidades de 

suas moléculas, que podem se unir à superfície da nS, através de suas 

hidroxilas, por uma reação de condensação, com liberação de uma 

molécula de água. Assim, onde havia um silanol (Si-OH) na estrutura da 

nS passa a existir um grupo híbrido do tipo Si-O-Si-R, formando a sílica 

funcionalizada.  

Tri-oxi-silano 
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Figura 2.15 – Exemplos de moléculas de tri-oxi-silanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ESTEVES; BARROS-TIMMONS; TRINDADE, 2004.  

 

A funcionalização da nS com siloxanos ocorre então em duas fases, a 

hidrólise e posteriormente a condensação. A reação de hidrólise ocorre 

em presença de água ou de um álcool, pois é o grupo –OH que vai 

propiciar a reação. Por isso eles são geralmente escolhidos como 

solvente para o processo.  A Figura 2.16 apresenta um esquema genérico 

e simplificado da reação de hidrólise de um siloxano (1), que ocorre 

apenas nos grupos ligados ao -O-Si, e da reação de condensação (2) que 

ele sofre em seguida, simulada com outro siloxano (mas também pode 

ocorrer com a superfície da nS).  

 
Figura 2.16 – Esquema genérica da reação de(1)  hidrólise de uma oxi-ligação 

de um siloxano, onde R é um grupo de interesse, e R’ é o grupo ligado ao -O-Si, 

retirado na hidrólise; (2) condensação entre dois siloxanos semelhantes.  

 
 Fonte: MONREDON, 2004. 
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A Figura 2.17 ilustra a fase de condensação, onde os siloxanos já 

sofreram hidrólise e a hidroxila da sílica dá lugar à reação covalente 

entre sílica e siloxano. 

 
Figura 2.17 – Esquema de funcionalização da nS com siloxano. (a) uma nS e 

duas moléculas idênticas de siloxanos após contato com água; (b) interação dos 

reagentes através das hidroxilas; (c) ligação dos siloxanos na nS por 

condensação – uma molécula de água é liberada em cada ligação; (d) nS 

funcionalizada.  

  

                 

 

                        

          

 

 

 

 

 

 
 Fonte: adaptado de COLLODETTI et al., *. 

 

A funcionalização da sílica tem sido usada por muitos 

pesquisadores com finalidades diferentes, entre elas: 

1. A ligação de um polímero à superfície funcionalizada da sílica, 

para a imobilização de β-dicetonas, que são usadas para 

determinação de traços de metais em amostras de água 

(SESHADRI; KETTRUP, 1979); para ligação com íons de 

terras raras como Eu³
+
 e Tb³

+
, que compõem novos materiais 

luminescentes (NASSAR; SERRA, 2000); para a formação de 

aglomerados de nanopartículas de ouro na superfície da sílica, 

que pode ser usado em técnicas de caracterização como 

“surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS)” 

(CHUMANOV et al., 1995), (FREEMAN et al., 1995); para a 

construção de superfície eletro-quimicamente ativas (DORON; 

a) 

c) d) 

b) 

(água) 

(Siloxanos) 
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KATZ; WILLNER, 1995); e para ainda permitir a medição de 

“tunneling” ou condução elétrica através de aglomerados de 

nanopartículas (ANDRES et al., 1996), (DEGROOT JR; 

MACOSKO, 1999), (RECULUSA et al., 2005). 

2. Alguns autores fizeram crescer um polímero a partir da 

superfície funcionalizada da sílica, reagindo-a em soluções de 

monômeros, dentro de um procedimento específico com adição 

de outras substâncias. No caso, a função química ligada à 

superfície da nS foi usada como iniciador para a polimerização 

e partícula atuou como reforço da matriz para aumentar sua 

resistência mecânica (BARTHOLOME et al., 2005), (CHEN et 

al., 2005), (JORDI; SEERY, 2005), (RECULUSA et al., 2005). 

3. Outra aplicação encontrada para a sílica, com superfície 

hidrofóbica após a funcionalização, foi dispersá-la diretamente 

em meio polimérico, também feito com polimerização, mas não 

necessariamente ligado à sílica com ligações covalentes. Nestes 

casos, a sílica foi usada como um agregado, servindo de reforço 

para meios poliméricos, como polimetil-metacrilato (RUBIO et 

al., 2005) e poli(dimetilsiloxano) (ARANGUREN; MORA; 

MACOSKO, 1997), (DEGROOT JR; MACOSKO, 1999), 

(OGOSHI et al., 2005), (PAQUIEN et al., 2005). 

4. Já foi testada a adição simples da mS funcionalizada, sem 

inclusão de nenhuma molécula orgânica adicional, em pasta de 

cimento. Neste caso, a necessidade de adição de SP foi 

significativamente reduzida para obtenção de mesma 

plasticidade da mistura, enquanto todos os parâmetros 

mecânicos analisados indicaram maior desempenho para a pasta 

que fez uso de mS funcionalizada com silanos, em comparação 

com a pasta feita com mS sem tratamento e maior concentração 

de SP (XU; CHUNG, 1999). 

O uso da sílica nos casos apresentados nos itens 2 e 3 ocorrem 

principalmente com os objetivos: reforçar o polímero, tornando suas 

características mecânicas e térmicas mais adequadas ao uso aplicado 

(JANA; JAIN, 2001), (PALAU et al., 2001), (LEDER et al., 2002), 

(XAVIER; GUYOT; LAMI, 2002), (JORDI; SEERY, 2005), (OGOSHI 

et al., 2005), (PAQUIEN et al., 2005); aumentar o módulo de 

deformação, a temperatura de transição vítrea – Tg (MANNA; DE; 

TRIPATHY, 2002) – e a resistência à abrasão (RUBIO et al., 2005). 

Ainda permite a obtenção de material com propriedades sintonizáveis 

(RECULUSA et al., 2005), materiais para uso em estabilização de 

fluidos complexos, displays eletrônicos e sistemas biomiméticos 
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(RECULUSA et al., 2004), além de modificador de viscosidade e agente 

de reforço, com grande aumento de algumas propriedades mecânicas da 

mistura de sílica com o meio polimérico trabalhado (DEGROOT JR; 

MACOSKO, 1999). 

Para os casos de funcionalização para inserir a nS em matriz 

polimérica, sabe-se que o grupo funcional inserido na superfície da 

sílica tem correspondência com o polímero a ser usado na matriz 

(WESTCOTT et al., 1998), já que deve haver afinidade entre as 

substâncias para a permitir dispersão da nS. Desta forma, deve-se 

escolher o grupo a ser enxertado pela funcionalização de acordo com a 

aplicação a ser dada à sílica, ou conforme o meio onde ela será imersa. 

A literatura pesquisada sobre funcionalização da sílica apresenta 

procedimentos diversos, com flutuação de vários parâmetros, como 

temperatura, tempo de agitação, substâncias usadas, entre outros. O 

levantamento bibliográfico feito permitiu recolher referências com as 

seguintes informações: 

1. Nassar e Serra (2000) funcionalizaram uma sílica propilsilano 

(SGS) com uma β–dicetona, para em seguida avaliar as 

propriedades luminescentes dos íons Eu
3+

 e Tb
3+

 suportados 

neste sistema. Para isso, primeiro a sílica gel foi ativada a 

150°C sob vácuo. Em seguida adicionou-se 3-cloropropil-

trimetoxisilano (CPTS) diluído em tolueno. Formou-se então a 

sílica propilsilano – sílica com grupos propilsilanos ligados 

covalentemente à sua superfície – que foi denominada sílica gel 

sinalizada (SGS). A mistura foi agitada por 24 horas à 

temperatura de refluxo do tolueno, em atmosfera de argônio. A 

suspensão foi filtrada e lavada com tolueno, etanol e éter etílico, 

e seca a 100°C sob vácuo. As β-dicetonas foram adicionadas 

em forma de sal de sódio, previamente formados, e se ligaram 

covalentemente à SGS, através da reação de uma solução 

metanóica do β-dicetonato de sódio com a SGS por 2 horas. A 

suspensão foi decantada, lavada com metanol e seca a 60°C em 

estufa por 2 horas. 

2. Em Xu e Chung (1999), a mS foi funcionalizada com um silano 

formado a partir da mistura de Z-6020 com Z-6040
21

. Ao serem 

misturados, o grupo amina do Z-6020 ataca o final epóxi do Z-

6040, formando uma única molécula de silano, com grupos 

trimetilsiloxi nas duas pontas. O silano assim formado foi 

dissolvido em etilacetato, a mS foi imersa nesta solução, que foi 

                                                        
21

 Nomes comerciais para o AAS e o GS, respectivamente. 
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aquecida até 75°C enquanto era agitada, e mantida a 75°C por 1 

hora. Neste ponto os grupos trimetilsiloxi do silano se 

conectaram ao grupo funcional -OH
22

 na superfície da mS. O 

material foi então filtrado e seco. Em seguida a mS foi aquecida 

a 110°C por 12 horas.  

Os autores misturaram esta sílica funcionalizada a uma 

argamassa de cimento e areia, e compararam com uma mistura 

semelhante, feita com sílica não-tratada. Em ambas as misturas 

usaram-se relação a/c de 0,35 e um superplastificante de 

segunda geração, sendo 0,2 e 2,0% em peso de SP para a 

mistura com sílica tratada e não-tratada, respectivamente. 

Embora as duas argamassas tenham apresentado valores de 

slump semelhantes, a mistura com sílica funcionalizada teve 

valores de módulo, resistência e ductilidade tanto à tração 

quanto à compressão, bem como densidade, superiores.  

3. Chen et al. (2005) testaram a funcionalização de partículas de 

nanossílica coloidal, fabricadas pelo método de TEOS, com 

quatro tipos diferentes de agentes ligantes de silano (SCA)
23

: 

metiltrietoxisilano (MTES), octiltrietoxisilano (OTES), 

viniltrietoxisilano (VTES) e metacriloxipropil-trimetoxisilano 

(MATMS)
24

. À sílica coloidal foi adicionado um SCA a 35°C 

por 8 horas (os autores não citam uso de agitação durante a 

funcionalização). Os SCA remanescentes foram retirados com 

processos de filtração e redispersão no solvente. A nanossílica 

foi separada por centrifugação do “sol”, e lavada com acetona 

para remover os SCA fisi-adsorvidos. Este processo de 

centrifugação/lavagem foi repetido 5 vezes. As sílicas 

modificadas foram obtidas por secagem dos sólidos separados a 

80°C por 2 horas. Este material foi usado no preparo 

compósitos poliuretano/sílica, que é amplamente usado em 

revestimentos de automóveis, máquinas, mobílias domésticas, 

etc. 

4. No trabalho de Markowitz et al. (1999), partículas de sílica 

foram sintetizadas por co-hidrólise do TEOS com o 

                                                        
22

 Embora os autores assim afirmassem, acredita-se que na verdade os grupos 

trimetilsiloxi substituam o –OH da superfície da sílica, ao passo que perdem 

uma terminação metilsiloxi. 
23

 Foram feitas quatro misturas, cada uma com um SCA diferente. 
24

 O grupo químico deixado por eles na superfície da sílica foi o metil, octil, 

vinil e metacriloxipropil, respectivamente. 
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funcionalizador correspondente, em um método de Stöber 

modificado. O procedimento básico consistiu em agitar amônia 

em solução de etanol com cicloexano, um surfactante e água, 

por 30 minutos, em temperatura ambiente. Em seguida foi 

adicionado TEOS e a agitação continuou por toda a noite. Desta 

forma as partículas de sílica foram fabricadas já com o grupo 

funcional correspondente em sua superfície. 

Os silanos usados para a funcionalização foram carboxi-

etil-silano-triol (CTES); 3-(aminoetil-aminometil)-fenil-

trimetoxisilano (PEDA); N-(3-trietoxisilil-propil)-4,5-di-hidro-

imidazole (IPTS), que as deixaram com grupos carboxilato 

(CTES), amina (PEDA) e imidazole (IPTS) na superfície, 

respectivamente. O CTES foi adicionado junto com o 

surfactante, e os outros junto com o TEOS. O etanol, amônia e 

cicloexano foram evaporados por baixa pressão, e as partículas 

de sílica foram separadas e lavadas três vezes com acetonitrila e 

uma vez com tolueno para remover o surfactante. 

Os autores analisaram mudanças na acidez e basicidade 

da superfície da sílica, causadas pela funcionalização com os 

diferentes grupos. Também foram avaliados os efeitos das 

condições de ensaio no tamanho das partículas. 

5. Em Westcott et al. (1998), a sílica coloidal foi fabricada com 

uso de uma variação do método de Stöber. Os grupos da 

superfície da sílica foram tratados com trialcoxi-organossilanos, 

para modificar a superfície de modo que as terminações fossem 

expostas. O objetivo final foi inserir aglomerados de ouro na 

superfície da sílica. 

Para funcionalização, os autores usaram 3-aminopropil 

trimetoxisilano (APTMS) ou N-(2-aminoetil-3-aminopropil) 

trimetoxisilano (AEAPTMS) para terminações com grupo 

amina; 3-mercaptopropil trimetoxisilano (MPTMS) para 

terminações com tiols; 2-(difenilfosfino) etiltrietoxisilano 

(DPPETES) para grupos difenilfosfina; propil trimetoxisilano 

(PTMS) para terminações com metil; e uma mistura de APTMS 

e PTMS para grupos amina e metil na superfície da sílica. 

A dispersão coloidal das nanopartículas de sílica foi 

misturada com organossilanos e deixada para reagir por toda a 

noite, e depois foi fervida por 1 hora para promover as ligações 

covalentes. Etanol foi adicionado aos poucos, de modo a manter 

o volume total constante. A solução foi então centrifugada e 
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redispersa em etanol ao menos 5 vezes para retirar o excesso de 

reagentes. 

Em seguida procedeu-se a adição de nanopartículas de 

ouro. A solução do ouro foi diluída em várias composições de 

água e etanol, de modo a verificar a influência do solvente no 

produto final. 

6. Bartholome et al. (2005) realizaram a polimerização de estireno 

a partir da superfície da mS. Mas primeiro a sílica foi 

funcionalizada com alcoxiamina, que é um iniciador para a 

polimerização do estireno. Os autores avaliaram e compararam 

duas rotas diferentes para preparação da sílica funcionalizada, 

quanto à eficiência e simplicidade do processo (para ambos os 

casos a mS foi seca por 3 horas a 150°C sob vácuo antes de ser 

usada): 

Rota 1: Primeiro uma alcoxiamina funcionalizada com 

trietoxisilil (estrutura 1) foi sintetizada, para possuir uma 

extremidade com esse grupo, que é reativo com a superfície da 

sílica. À “estrutura 1”, dissolvida em tolueno, foi adicionada a 

uma suspensão de sílica em tolueno. A mistura foi agitada por 

24 horas a 60°C. As partículas de sílica modificadas foram 

separadas por centrifugação, re-suspensas em tolueno e 

centrifugadas de novo. Isso foi feito 5 vezes para garantir a 

remoção completa dos reagentes que não reagiram. O pó de 

sílica resultante foi seco em forno à vácuo a 50°C por 4 horas. 

Rota 2: A alcoxiamina foi produzida já ligada à 

superfície da sílica, pela reação de azobisisobutironitrila 

(AIBN), N-tert-butil-N-(1-dietil-fosfono-2,2-dimetil-propil) 

nitroxido (DEPN) e acriloxi-propil trimetoxisilano (APTMS), 

junto com a mS. Primeiro o APTMS foi adicionado à suspensão 

de sílica em tolueno e agitada por 30 minutos à temperatura 

ambiente. Depois DEPN e AIBN foram introduzidos. A 

suspensão foi degaseificada e a mistura aquecida a 70°C por 26 

horas. A sílica já com a alcoxiamina na superfície foi lavada 

como na Rota 1. 

7. Rubio et al. (2005) dispersaram partículas de sílica coloidal em 

uma matriz de potil(metil metacrilato), e o material apresentou 

propriedades de transparência ótica, dureza, homogeneidade e 

aderência que os autores julgaram satisfatórias. Para isso a 

sílica, preparada pelo método de Stöber, foi funcionalizada com 

3-(trimetoxisilil) propil metacrilato (TMSPM), para 

compatibilizá-la com a matriz orgânica. Após o descanso da 
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mistura que formou as nanossílicas, o TMSPM foi adicionado e 

a agitação continuou por 3 horas. A suspensão foi centrifugada, 

o líquido foi removido e as partículas foram re-dispersas em 

etanol de novo. Procedeu-se então a polimerização do metil 

metacrilato (MMA), que cobriu a superfície da sílica e formou a 

matriz polimérica desejada. 

8. Em Nassar, Messaddeq e Ribeiro (2002), a funcionalização foi 

testada em uma sílica coloidal, com três alcóxidos diferentes: 

metil trimetoxisilano (MTMS), aminopropil trietoxisilano 

(APTS) e cloropropil trimetoxisilano (TMOSCl), que deixaram 

a sílica com terminações metil, amina e cloropropil, 

respectivamente. Também foi testada a influência de dois tipos 

de catálise: ácida, com adição de HCl, e básica, com uso de 

NH4OH. 

Ao TEOS foram adicionados, separadamente, um 

alcóxido (MTMS, APTS ou TMOSCl), um catalisador (HCl ou 

NH4OH) e por fim a água, utilizando etanol absoluto como 

solvente. Isso foi feito sob rigorosa agitação por 30 minutos. Os 

sóis foram deixados em repouso até a formação dos sólidos, que 

foram triturados e secos a 50°C por 48 horas. 

9. Barthel (1995) investigou a aglomeração de mS não-tratada e 

da tratada, em meios de diferentes polaridades. O tratamento foi 

feito com diclorodimetilsilano (M2) e hexametildisilazano 

(HMN), que funcionalizaram a sílica com grupos dimetilsiloxi e 

trimetilsiloxi, respectivamente. O procedimento de 

funcionalização consistiu em adicionar o M2 ou o HMN à mS, 

em presença de água, em forma de spray, sobre a sílica 

cuidadosamente fluidizada e agitada. Em seguida a mistura foi 

seca a 300°C (M2) ou 150°C (HMN) por 1 hora, e as análises 

foram efetuadas. 

10. Reculusa et al. (2005) avaliaram o crescimento de poliestireno a 

partir da sílica coloidal funcionalizada com um trialcoxisilano e 

de uma outra sílica coloidal com um macromonômero de 

oxietileno, apenas adsorvido em sua superfície. A uma 

suspensão de sílica gel, fabricada por um método de Stöber 

modificado, foi adicionado diretamente o (metacriloxi-metil) 

trietoxisilano (MMS), e agitou-se por 10 horas em temperatura 

ambiente. Depois o produto foi aquecido a 80°C por 2 horas 

para promover as ligações covalentes. Em seguida, o etanol e a 

amônia foram evaporados por baixa pressão. Todas as 

suspensões foram então dialisadas contra água até pH neutro, 
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para remover todos os reagentes. Procedimento semelhante foi 

adotado para o (aminopropil) trietoxisilano (APS). Ambas as 

sílicas produzidas permitiram o crescimento do poliestireno em 

sua superfície. 

O Quadro 2-1 apresenta um resumo dos principais parâmetros 

apresentados nos diferentes procedimentos encontrados na bibliografia 

citada. 
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Quadro 2-1 – resumo dos diferentes procedimentos para funcionalização da sílica, encontrados na literatura pesquisada. 

Trabalho Sílica Siloxano 
Grupos  

na Sílica 

Procedimento de 

Mistura 
Solvente Secagem Aplicação25 

(BARTHE

L, 1995) 

Micros-

sílica. 

Diclorodimetilsi

lano (M2) e 

hexametildisilaz

ano (HMN). 

Cloro 

(M2), 

amina e 

metil 

(HMN). 

Os organossilanos 

foram adicionados 

em forma de spray à 

solução da sílica, sob 

agitação. 

Água. 300°C 

(M2) ou 

150°C 

(HMN) 

por 1 

hora. 

Controle de propriedades 

reológicas de sistemas 

líquidos de diferentes 

polaridades. 

(WEST-

COTT et 
al., 1998) 

Sílica 

coloidal

. 

3-aminopropil 

trimetoxi-silano, 

N-(2-aminoetil-

3-aminopropil) 

trimetoxi-silano, 

3-mercapto 

propil trimetoxi-

silano, 2-

(difenilfosfino) 

etiltrietoxi-

silano e propil 

trimetoxi-silano. 

Amina, 

tiol, 

difenil-

fosfina e 

metil, 

respecti-

vamente. 

A mistura da sílica 

com o silano 

descansou por 1 

noite, depois foi 

fervida por 1 hora 

para promover as 

ligações covalentes. 

 

Etanol. Não usa. Formação de 

aglomerados de ouro na 

superfície da nS que pode 

ser usado na construção 

de superfícies eletro-

quimicamente ativas, para 

aglomeração de nano-

partículas (com repulsão 

mútua) entre condutores 

metálicos para medição 

da condução elétrica, para 

melhorar a sensibilidade 

ao sinal ótico da 

espectroscopia Raman, 

etc. 

                                                        
25

 Segundo os respectivos autores. 
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Trabalho Sílica Siloxano 
Grupos  

na Sílica 

Procedimento de 

Mistura 
Solvente Secagem Aplicação25 

(MARKO-

WITZ et 
al., 1999) 

Sílica 

gel. 

carboxi-etil-

silano-triol 

(CTES), 3-

(aminoetil-

aminometil)-

fenil-

trimetoxisilano 

(PEDA) e N-(3-

trietoxisilil-

propil)-4,5-di-

hidro imidazole 

(IPTS). 

Carboxi-

lato 

(CTES), 

amina 

(PEDA) 

e 

imidazol 

(IPTS). 

Co-hidrólise do 

TEOS com o 

funcionalizador. 

Etanol, 

aceto-

nitrila e 

tolueno. 

Não usa. Avaliação da variação da 

acidez/ basicidade dos 

híbridos para diferentes 

concentrações e tipos de 

silanos. 

(XU; 

CHUNG, 

1999) 

Micros-

sílica. 

aminoetil-

aminopropil-

trimetoxi-silano 

e 

glicidóxipropil-

trimetoxi-silano. 

Amina e 

epóxi. 

Agitou a mistura 

enquanto a aqueceu 

até 75°C, e manteve 

por 1 hora, seguida 

de filtração e 

secagem. 

Etil 

acetato. 

110°C 

por 12 

horas. 

Obtenção de argamassa 

com alta trabalhabilidade 

e elevada resistência 

mecânica (substituição do 

plastificante). 

(NASSAR

; SERRA, 

2000) 

Sílica 

gel. 

3-cloropropil-

trimetoxisilano 

(CPTS), diluído 

em tolueno. 

Cloro. Agitou a mistura de 

sílica com o CPTS 

em temperatura de 

refluxo do tolueno, 

em atmosfera de 

argônio, por 24horas. 

Tolueno, 

etanol e 

éter 

etílico. 

100°C 

sob 

vácuo. 

Ligação de uma dicetona 

na superfície para 

imobilizar Eu
3+

 e Tb
3+

, o 

que permite determinar 

traços de metais presentes 

em amostras de água. 
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Trabalho Sílica Siloxano 
Grupos  

na Sílica 

Procedimento de 

Mistura 
Solvente Secagem Aplicação25 

(NASSAR; 

MESSA-

DDEQ; 

RIBEIRO, 

2002) 

Sílica 

coloidal. 
metil 

trimetoxisilano, 

aminopropil 

trietoxisilano e 

cloropropil 

trimetoxisilano. 

Metil, 

amina e 

cloro, 

respecti-

vamente. 

O alcóxido foi 

adicionado ao TEOS 

em solução etanóica, 

agitada por 30 

minutos, seguida de 

repouso até a 

formação dos sólidos. 

Etanol 

absoluto. 

50°C por 

48 horas. 

Catálise, cromatografia e 

preparação de materiais 

luminescentes, onde a 

imobilização de íons no 

híbrido pode permitir usá-

lo como “fósforos”, que 

podem substituir o vapor 

de mercúrio em lâmpadas 

fluorescentes, que é tóxico. 

(BARTHO

-LOME et 

al., 2005)  

 

Micros-

sílica. 

 

Rota 1 : 

Alcoxiamina já 

funcionalizada 

com trietoxisilil 

(estrutura 1). 

Alcoxi-

amina 

A mistura da 

“estrutura 1” com a 

sílica em tolueno foi 

agitada por 24 horas a 

60°C. 

Tolueno. Forno a 

vácuo, 

50°C por 

4h 

Elaboração de copolímeros 

em blocos, a partir da 

superfície das partículas de 

sílica. Os autores 

determinaram a quantidade 

de iniciadores que pode ser 

ligada à superfície da 

sílica, comparando 

estratégias já usadas em 

outros trabalhos (Rota 1) 

com uma nova proposta 

(Rota 2). Também foi 

verificada a eficácia da 

polimerização do 

poliestireno, feita a partir 

da molécula ligada à sílica. 

Rota 2 : Alcoxi-

amina produzida 

com: azobisis-

obutiro-nitrila, 

N-tert-butil-N-

(1-dietil-fosfo-

no-2,2-dimetil-

propil)nitróxido 

e acriloxipropil-

trimetoxisilano. 

Alcoxi-

amina 

O acrilóxi-silano foi 

adicionado à 

suspensão de sílica em 

tolueno e agitada por 

30 minutos à 

temperatura ambiente. 

Depois os outros 

componentes foram 

introduzidos. 

Tolueno. Aquecim

ento a 

70°C por 

26 horas. 
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Trabalho Sílica Siloxano 
Grupos  

na Sílica 

Procedimento de 

Mistura 
Solvente Secagem Aplicação25 

(CHEN et 

al., 2005) 

Sílica 

sol, em 

etanol. 

Testou vários: 

metil-trietoxi-

silano, octil-

trietoxi-silano, 

vinil-trietoxi-

silano e met-

acriloxi-propil-

trimetoxi-silano. 

Metil, 

octil, 

vinil e 

metacrilo

xi-propil, 

respecti-

vamente. 

À sílica coloidal 

adicionou o 

organosilano a 35°C 

por 8 horas (não 

menciona agitação). 

Etanol e 

acetona. 

80°C por 

2 horas. 

Formação de resina híbrida 

por acrílico poliol e nanos-

sílica, para dispersão em 

matriz de poliuretano. 

Houve aumento das 

propriedades mecânicas 

dinâmicas e estáticas, 

viscosidade, transparência 

e resistência à abrasão. 

(RECULU

-SA et al., 

2005) 

Sílica 

gel 

metacriloxi-

metil-trietoxi-

silano, ou o 

aminopropil- 

trietoxi-silano. 

Oxietilen

o e 

trialcoxi-

silano, 

respecti-

vamente. 

A mistura foi agitada 

por 10 horas em 

temperatura 

ambiente. O produto 

foi então aquecido a 

80°C por 2 horas 

para promover as 

ligações covalentes. 

Etanol Não usa. 

A 

solução 

segue 

para a 

polimeri-

zação. 

Estabilização de fluidos 

complexos, displays 

eletrônicos, sistemas 

biomiméticos, e 

construção de blocos para 

conjuntos 

supraparticulados. 

(RUBIO et 
al., 2005) 

Sílica 

coloidal 

3-(trimetoxisilil) 

propil 

metacrilato 

(TMSPM) 

Metacri-

lato 

TMSPM foi adicio-

nado às nanossílicas 

formadas e a agitação 

continuou por 3h. 

Etanol Não usa. Não especifica. 
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De um modo geral, para funcionalização da sílica, primeiro ela é 

misturada com o siloxano na presença de um solvente, ou seja, ao 

menos uma das substâncias encontra-se dissolvida, em forma de gel ou 

coloide. Quanto aos principais parâmetros da reação, tem-se que: 

- Para solução dos reagentes há registros de uso de tolueno 

(NASSAR; SERRA, 2000), (BARTHOLOME et al., 2005), etilacetato 

(XU; CHUNG, 1999), etanol (WESTCOTT et al., 1998), (CHEN et al., 

2005), (RUBIO et al., 2005), metanol, mistura de etanol e água, entre 

outros. 

- Após a mistura dos componentes, alguns autores agitaram 

mecanicamente a amostra (BARTHEL, 1995), (XU; CHUNG, 1999), 

(NASSAR; SERRA, 2000), (BARTHOLOME et al., 2005), 

(RECULUSA et al., 2005), (RUBIO et al., 2005); enquanto outros 

autores não citam uso de procedimentos preliminares de mistura dos 

componentes ou homogeneização da mistura (WESTCOTT et al., 

1998), (BARTHOLOME et al., 2005), (CHEN et al., 2005).  

- Outros fatores que variaram bastante nos estudos analisados 

foram a temperatura e a duração do aquecimento, com ou sem agitação. 

Em geral, as temperaturas usadas na bibliografia analisada variaram da 

temperatura ambiente até 75°C, e a duração da reação variou de 1 hora 

(para 75°C) até 26 horas (também para 75°C), mas não foi encontrada 

nenhuma relação entre o tempo de reação e a temperatura usada nos 

trabalhos avaliados. 

- Após a reação, a mistura é lavada e filtrada (XU; CHUNG, 

1999), e alguns autores centrifugam a mistura, a re-dispersam no 

solvente
26

 e repetem o processo várias vezes para remoção dos reagentes 

que não reagiram (WESTCOTT et al., 1998), (MARKOWITZ et al., 
1999), (NASSAR; SERRA, 2000), (BARTHOLOME et al., 2005), 

(CHEN et al., 2005), (RECULUSA et al., 2005), (RUBIO et al., 2005). 

Também é usado o procedimento de diálise para este fim, nos casos com 

uso de nS. 

- Por último o material é seco em estufa, também por tempos e 

temperaturas diferentes para cada trabalho estudado, variando de 50°C 

por 48 horas com Nassar, Messaddeq e Ribeiro (2002), até 300°C por 1 

hora em Barthel (1995). Mais uma vez não foi encontrada 

                                                        
26

 Alguns autores utilizaram na re-dispersão um solvente diferente do usado na 

reação. Mas de um modo geral, o material mais usado nos registros 

encontrados foram o tolueno e o etanol, sendo o último também usado na 

nanossílicas, fabricadas pelos autores. 
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correspondência entre os valores usados, nem foram apresentadas 

justificativas para os valores adotados. 

- Outro fator importante a ser considerado é a quantidade de 

silanos necessária para funcionalizar certo número de sítios da superfície 

da sílica. Segundo Bartholome et al. (2005), a densidade de enxertos 

orgânicos na superfície da sílica varia também com a concentração 

inicial de silano. Ele obteve um máximo de 1µmol de silano por m² de 

sílica, para uma concentração inicial de silano ao redor de 16µmol.m
-
² e 

um máximo de 2µmol. m
-
² foi obtido para uma concentração de silano 

de 12µmol.m
-
². Ao que parece, existe uma concentração ótima para o 

silano, que oferece o maior número possível de enxertos na superfície da 

sílica. 

Existe, portanto a possibilidade de se obter partículas de nS 

funcionalizadas com grupos específicos, a partir de sua reação com 

siloxanos que contenham um grupo orgânico não hidrolisável com o 

grupo químico desejado. Os parâmetros mais adequados para esta 

reação dependem tanto do siloxano usado quanto da aplicação que se 

deseja para o produto final. Assim, a funcionalização deve ser 

desenvolvida para cada caso específico, com ajustes de concentração 

dos reagentes, temperatura de reação, entre outros citados neste capítulo. 

2.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Aliando os conhecimentos a respeito de funcionalização da 

superfície da nS às necessidades tecnológicas das diversas aplicações de 

pastas de cimento Portland, descortina-se a possibilidade de se obter um 

novo tipo de aditivo para pastas de cimento, composto por um híbrido 

de nS com enxertos orgânicos específicos em sua superfície. Estudos 

preliminares mostram que um efeito deste híbrido pode ser semelhante 

ao do aditivo superplastificante, mas, por semelhança na atuação, o 

efeito de retardo de pega também pode ser identificado. 

A vantagem do uso de nS na composição do aditivo está na 

possibilidade de aliar à atuação dos grupos químicos presentes na nS, as 

propriedades pozolânicas e o reduzido tamanho da partícula, para 

auxiliar tanto no consumo da portlandita quanto no preenchimento de 

folhas de C-S-H em nano-poros da pasta hidratada, onde outras adições 

pozolânicas não poderiam alcançar. Assim, o aditivo pode também 
contribuir para reduzir a relação Ca/Si na região onde a nS estiver, o que 

implica em aumento das propriedades nano-mecânicas do C-S-H 

(PELISSER et al., 2012). 

Os efeitos da interação do aditivo proposto nas primeiras horas de 

hidratação da pasta podem ser identificados por análise de curvas do 
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calor liberado com o tempo, assim como medidas das propriedades 

reológicas, pois são medidas que abrangem uma grande parte das 

propriedades da pasta, tanto em sua composição quanto pela evolução 

física e química das reações. Também são válidas verificações a respeito 

alterações feitas na composição dos hidratos na pasta hidratada, bem 

como na intensidade com que elas acontecem pela presença do aditivo. 

A alternativa explorada neste trabalho abre um vasto campo de 

possibilidade de aplicações para pastas de cimento com o híbrido 

proposto, já que é possível compor a funcionalização com grupos 

químicos variáveis tanto em propriedades químicas quanto em tamanho 

de moléculas, apenas utilizando-se o siloxano mais apropriado.  

Os resultados devem ser comparados com as possibilidades de 

uso de pastas cimento com o aditivo proposto, incluindo aplicações 

específicas. Além disso, pesquisas futuras podem explorar novas 

formulações e aplicações do híbrido estudado neste trabalho para a 

Construção Civil. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A parte experimental deste trabalho consiste em duas etapas 

principais, que correspondem a procedimentos com a nS. Primeiramente 

foram estudados os parâmetros para reação da funcionalização da nS, de 

modo a se determinar o procedimento mais adequado para gerar o 

produto final desejado. Na etapa seguinte, a nS tratada foi adicionada 

em pastas de cimento Portland, e a interação híbrido/pasta foi avaliada 

com ensaios de caracterização da pasta. O Quadro 3-1 ilustra os 

principais pontos das duas etapas da metodologia. 

 
Quadro 3-1 – Esquema da metodologia usada neste trabalho. C = cimento 

Etapa 1: Funcionalização 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 
Determinar o procedimento mais eficiente e que gere um 

produto final adequado para uso em pasta de cimento 

Ensaios 
Análises Térmicas, Análise de Infravermelho, Tamanho de 

partículas, Microscopia com MET 

Etapa 2: Mistura com cimento 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Verificar alterações em propriedades de hidratação da pasta, 

causadas pelo híbrido, de modo a identificar a possibilidade 

de ele ser usado como aditivo em pastas de cimento. 

Ensaios 
Microscopia com XM-1, Calorimetria de condução, 

Reometria, Resistências mecânicas 

Fonte: autor. 

 

C 
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3.1. FUNCIONALIZAÇÃO DA NANOSSÍLICA 

O procedimento de funcionalização da superfície da nS foi 

desenvolvido a partir de informações em bibliografias sobre o assunto, 

pois trata-se de um tema que ainda não tem padrões consolidados, e na 

maioria dos casos um o procedimento é adequado ao tema proposto 

antes do prosseguimento dos estudos. Ensaios de laboratório foram 

feitos para verificar a eficácia da funcionalização, em termos de 

quantidade de siloxano ligado à nS. Estão apresentados a seguir os 

materiais usados nesta etapa; bem como os grupos de procedimentos 

realizados nos testes feitos; e os equipamentos e técnicas usadas para 

avaliar o material final de cada procedimento.  

1.1.7. Materiais e instrumentação 

Para estudo de funcionalização da nS foi usada nS de 15 nm de 

diâmetro, com pureza maior que 99% e área total de 640m²/g, da 

Nanostructured and Amorphous Materials Inc. Como solvente foram 

usados etanol PA e água deionizada. Esta nS tem estrutura vítrea 

confirmada pelo halo amorfo no espectro da difração de raios-X (DR-X) 

apresentado na Figura 3.1.  

 
Figura 3.1 – Espectro de DR-X para a nS usada neste trabalho. 

         
 

 

Os siloxanos usados são o N-(2-aminoetil)-3-aminopropil-

trimetoxisilano (AAS) e o (3-glicidoxipropil)-trimetoxisilano (GS), 

obtidos da Gelest Inc. O GS também é chamado na literatura de epóxi-
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siloxano. As principais características físicas dos siloxanos usados estão 

apresentadas no Quadro 3-2, junto com a estrutura molecular e número 

de identificação (CAS).  

 
Quadro 3-2 – Estrutura molecular e informações de identificação (CAS), massa 

molecular (MM), pureza, ponto de ebulição (PE) e ponto de fulgor (PF) dos 

siloxanos usados neste trabalho, conforme dados do fabricante. 

Nome e estrutura molecular 
CAS, MM 

e Pureza 
PE e PF 

Aminoetil aminopropil trimetoxisilano  

(AAS) 

 

 

 

1760-24-3 

 

226,36 

 

>95% 

140°C 

 

137°C 

Glicidoxipropil trimetoxisilano (GS) 

 

 

2530-83-8 

 

236,34 

 

>97% 

290°C 

 

135°C 

 

A estrutura dos siloxanos usados neste trabalho foi escolhida 

entre um grande número de possibilidades, com base em critérios 

morfológicos e químicos. A primeira característica escolhida foi o grupo 

ligado ao -O-Si. Como estes grupos devem ser removidos durante a 

etapa de hidrólise, escolheu-se siloxanos com oxi-metilas, pois as 

metilas são grupos curtos e por isso precisam de menos energia para 

serem removidas em relação a grupos maiores, como a etila por 

exemplo.  Além disso, os siloxanos podem ter de uma a três terminações 

hidrolisáveis, e o maior número (tri-metóxi) fornece maior 

probabilidade tanto de sofrer hidrólise quanto de se ligar com a nS por 

uma destas terminações. Arkles (2006) afirmam também que os 

metoxissilanos estão entre os poucos que podem sofrer hidrólise em 

meio aquoso sem necessidade de catálise (ácida, básica, por 

temperatura, etc).   

As duas funções escolhidas, a amina e a epóxi, além de estarem 

entre as mais usadas nos trabalhos publicados nos últimos anos sobre 

funcionalização de nS (KHALIL, 2009 p.24) também são grupos que 

tem polaridade que as permite dispersar em meios iônicos (como pastas 
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de cimento Portland) com mais facilidade que outros grupos orgânicos, 

como uma cadeia alifática por exemplo. 

Em alguns procedimentos foi feita filtragem da solução por 

diálise, onde usou-se saco de membrana celulósica produzida pela 

Alamar Tecno Científica LTDA, com porosidade de 25Å, 16mm de 

diâmetro e 30 cm de comprimento, num volume efetivo máximo de 

50ml. A solução saturada para o XM-1 foi feita com Ca(OH)2 PA. 

Para aquecer as soluções foi usada uma manta aquecedora de 

250ml da Licit MA-1, modelo 068-0. Parte dos testes foi feito sobre 

plataforma aquecedora e algumas soluções foram tratadas com 

ultrassom (US) de banheira da Unique, com 55kHz e potência máxima 

de 40VA. 

1.1.8. Procedimentos realizados 

 Testes iniciais 

O primeiro grupo de procedimentos testados representa um 

estudo da importância dos principais parâmetros de ensaio abordados na 

literatura a respeito de funcionalização da nS. 

Um grupo de variantes dos procedimentos de funcionalização foi 

testado, de modo a encontrar um mais favorável ao uso em pastas de 

cimento, com relação à sua aplicabilidade e eficácia.  

Foram considerados sucessos e empecilhos encontrados nesta 

etapa, junto às informações obtidas gradualmente a respeito do processo, 

e alterações foram aplicadas ao procedimento inicial, no intuito de 

torná-lo mais simples e eficaz, além de evitar erros sistemáticos.  

As análises térmicas foram as que apresentaram com mais clareza 

a diferença quantitativa entre as amostras. O procedimento final 

escolhido foi empregado na produção de nS enxertada com dois 

siloxanos diferentes, e o híbrido foi usado para produção de pastas de 

cimento. 

O primeiro procedimento testado corresponde a um agrupamento 

de parâmetros e informações obtidos de trabalhos publicados que 

fizeram funcionalização da nS.   

Inicialmente, foi adicionada 0,20g de nS a 200ml etanol, que foi 

escolhido por ser mais fácil de trabalhar que o metanol e a acetona, além 

de ter afinidade com todos os reagentes, segundo Monredon (2004), e 

ser o mais usado para este fim.  

Em seguida, o correspondente a 0,04g de siloxano AAS foi 

pipetado na mistura, que foi homogeneizada manualmente e inserida em 

balão de fundo redondo. A relação siloxano:nS de 1:5 em massa foi 
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escolhida a partir da quantidade aproximada de hidroxilas na nS passível 

de reagir, mas considerando que o excesso de siloxanos pode induzir à 

polimerização mais rapidamente. 

Foi adicionado etanol até obter 250ml de solução e então iniciou-

se o aquecimento da mistura em manta aquecedora por 24 horas em 

temperatura de refluxo do etanol (78°C). A adoção desta temperatura é 

muito citada na bibliografia, além de ser de fácil controle. Como se trata 

de um material composto, a temperatura chegou a 84°C. A manta 

aquecedora foi utilizada por aquecer a mistura de forma mais 

homogênea. 

Uma serpentina com fluxo de água fria foi colocada no topo do 

balão para não haver necessidade de reposição do solvente. Em seguida, 

o volume da solução foi reduzido a 30ml por evaporação do solvente e, 

quando frio, foi inserido em membrana de diálise para remoção dos 

siloxanos que não reagiram, para permitir calcular o percentual de 

material realmente ligado à nS e evitar que o efeito do siloxano puro se 

misture com o do híbrido, na pasta.  

A membrana, que suporta volume máximo de 50ml, foi imersa 

em 2 litros de água destilada por 3 dias, com troca da água a cada 24 

horas. O pH da solução foi monitorado, mas sempre apresentou valor 

semelhante ao da água pura. A Figura 3.2 mostra o sistema montado 

para este procedimento. A solução foi então evaporada em estufa 

ventilada a 70°C por 12 horas para obtenção do pó, de modo a permitir 

evolução mínima das reações durante o armazenamento. O material foi 

guardado em sílica gel até o momento do ensaio. Como este foi o 

primeiro procedimento testado e feito com o siloxano AAS, ele foi 

chamado de AAS1. 
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Figura 3.2 – Diálise da solução de nS funcionalizada, que está dentro da 

membrana, imersa em 2 litros de água destilada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há consenso na literatura a respeito do procedimento mais 

eficiente para funcionalização da nS, mas sabe-se que os parâmetros 

mais adequados variam com o tipo de siloxano e solvente usado. Por 

isso, outros procedimentos foram testados, de modo a verificar a 

influência da variação dos parâmetros do ensaio na eficiência da 

funcionalização para os materiais usados. Assim, alterações foram 

impostas aos testes gradualmente, para permitir acompanhar as 

relevâncias, mas com o menor número de testes possível. Foram então 

formados os procedimentos AAS2 a AAS8, que tem as seguintes 

alterações: 

- AAS2: como o AAS1, mas com concentração siloxano:nS de 

1:1; 

- AAS3: como o AAS1, com fervura mais intensa (o aquecimento 

usado leva a 100°C, mas a temperatura de refluxo do 

etanol é de cerca de 78°C) e proporção siloxano:nS de 

1:4; 

- AAS4: como o AAS3, mas com 4 horas de duração; 

- AAS5: como o AAS4, mas com pré-tratamento da nS em (US) 

por 30min. 

- AAS6: como o AAS5, mas a 60°C e 72 horas duração; 

- AAS7: como o AAS6, mas a 45°C; 

- AAS8: como o AAS5, mas com proporção siloxano:nS de 1:2,5 

e 5% em massa de substituição do etanol por água. 
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Os parâmetros usados em cada ensaio também estão listados na 

Tabela 3.1. Os valores do pino se referem à posição do pino controlador 

de temperatura da manta aquecedora usada para aquecer as soluções 

durante a reação. As posições 3, 4 e 5 deixam a solução em 60, 80 e 

100°C, mas para o caso do etanol, as posições 4 e 5 superam a 

temperatura de ebulição, que é de 78°C, mas com intensidades 

diferentes de fervura. 

 
Tabela 3.1 – Parâmetros dos procedimentos usados nos testes iniciais de 

funcionalização. As posições 3, 4 e 5 do pino representam 60,80 e 100°C, mas o 

etanol evapora a 78°C. 

Procedimento 
Massa 

[siloxano:nS] 
Pino Duração 

Pré-

tratamento 
Solvente 

AAS 1 1:5 4 24 h Não Etanol 

AAS 2 1:1 4 24 h Não Etanol 

AAS 3 1:4 5 24 h Não Etanol 

AAS 4 1:4 5 4 h Não Etanol 

AAS 5 1:4 5 4 h US 30 Etanol 

AAS 6 1:4 3 72 h US 30 Etanol 

AAS 8 1:2,5 5 4 h US 30 
Etanol + 5% 

água 

 

Apesar dos procedimentos AAS1 a AAS8 apresentarem 

resultados que comprovem a funcionalização da nS, a tendência a 

aglomeração da nS pode levar à formação de estruturas muito maiores 

que a original, mesmo funcionalizada. Além disso, Sun et al. (2005) 

apresentaram um estudo que mostrou que o uso de US na nS antes da 

mistura para funcionalização aumenta a eficiência do processo por 

dispersar as partículas antes da reação. Por isso, os testes de AAS5 a 

AAS8 foram feitos com nS pré-tratada em US por 30 minutos. 

O solvente composto, testado no AAS8, também foi apresentado 

por Sun et al. (2005) como sugestão para acelerar a hidrólise pela 

presença da água. 

As variações de duração e intensidade do aquecimento foram 

feitas para verificar se uma reação mais lenta e demorada seria mais 

eficaz que outra mais intensa e rápida. Pela diferença de duração no 
aquecimento, é possível adiantar que os processos com apenas 4 horas 

de aquecimento são muito mais interessantes para aplicação que os de 

72 horas. 

Procedimentos semelhantes foram feitos com o siloxano GS, e 

nomeados de GS1 a GS8, respectivamente. 
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 Testes adicionais - simplificação 

Para ajudar a validar os testes iniciais descritos anteriormente, foi 

feito um procedimento de referência, composto pela mistura simples dos 

reagentes, de modo que não estivessem ligados entre si. Ele foi feito 

pela mistura 1:1 em massa dos reagentes, que foram macerados juntos e 

logo analisados, para que não haja tempo suficiente para reagirem. Esta 

amostra foi chamada de ‘AAS 2 srg’ (sem reagir). 

Outros procedimentos foram feitos para verificar a possibilidade 

de tornar o processo mais simples, curto e adequado para uso com 

cimento. Entre eles, foi testada a eliminação da etapa de aquecimento 

durante a reação, da secagem do produto final e da diálise após a reação, 

além da alteração do tipo de solvente e de aquecimento. 

A importância de usar aquecimento para acelerar as reações foi 

verificada, já que esta etapa implica em maior gasto na preparação do 

material, que é significativo se ele for feito em grande quantidade. Já a 

secagem do material final foi eliminada pela possibilidade de o processo 

aumentar a aglomeração da nS e ela ficar mais estável em solução, pelo 

menos nos primeiras idades. 

A etapa de filtragem da solução por diálise foi questionada, já 

que, embora o fabricante garanta poros menores que 5nm, foi observada 

perda de parte da nS em algumas amostras, onde a solução da diálise 

apresentava um precipitado branco no momento da troca de água. Um 

fato agravante é que as primeiras nS a serem perdidas são as menos 

aglomeradas. Além disso, esta é a etapa mais longa do processo e o 

tamanho da membrana limita o volume de solução preparada. Outro 

aspecto está no objetivo do uso da diálise, que é eliminar os siloxanos 

não ligados à nS, para evitar que interfiram nos resultados. Entretanto, 

acredita-se que a maior parte dos siloxanos não ligados à nS pode não se 

manter como molécula isolada, mas polimerizar, formando desde 

dímeros até grandes estruturas aglomeradas (MONREDON, 2004). Não 

se descarta também a hipótese de haver siloxanos aglomerados e não 

ligados à nS na solução final dialisada, se estes forem grandes o 

suficiente para não atravessar a membrana de diálise, já que as 

propriedades dos aglomerados nos ensaios utilizados são diferentes das 

do siloxano ‘livre’. 

Dada a possibilidade de manter as partículas em solução, o tipo 

de solvente usado passa a ser importante por participar da composição 

das pastas de cimento a serem produzidas na segunda etapa deste 

trabalho. Por isso, foi verificada a possibilidade de substituir o etanol 

por água, que tem mais afinidade para mistura com cimento, enquanto o 
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uso de solventes orgânicos como o etanol pode prejudicar a formação 

das estruturas do cimento hidratado. 

Observou-se que a solução feita em manta aquecedora apresenta 

precipitado após algumas horas de reação, o que levantou a necessidade 

de usar agitação magnética para homogeneizar a solução durante o 

aquecimento. Por isso esta etapa passou a ser feita em plataforma 

aquecedora que, embora aqueça apenas uma superfície da solução, 

permite usar agitação magnética, o que o balão de fundo redondo não 

permite. As descrições resumidas dos procedimentos usados nos testes 

adicionais e no de referência estão apresentadas na Tabela 3.2, com os 

respectivos nomes das misturas e procedimentos dos quais foram 

originados. 

  
Tabela 3.2 – Procedimentos usados nos testes adicionais. As siglas ‘srg’, ‘saq’, 

‘afr’ e ‘sd’ representam ‘sem reagir’, ‘sem aquecer’, ‘água fria’ e ‘sem diálise’. 

Procedimento Original Descrição 

AAS 2 srg AAS2 Mistura simples dos materiais secos. 

AAS 2 saq AAS2 
Não aqueceu; solvente: etanol; seco por 

agitação. 

AAS 2 afr AAS2 
Não aqueceu; solvente: água; seco em 

estufa a 50°C. 

AAS 2 C AAS2 
Mistura a 100°C; solvente: água; sem 

secagem do produto final. 

GS 1 sd GS 1 Não foi feita diálise da solução final. 

 

1.1.9. Equipamentos e parâmetros de ensaio 

 Análises térmicas (TG, ATD e DSC) 

Estudo do comportamento das amostras com a temperatura foi 

feito em equipamento da TA Instruments, Universal Analysis, no 

laboratório Nanotec da UFSC, onde as medidas de termogravimetria 

(TG), análise térmica diferencial (ATD) e de fluxo de calor (DSC) são 

feitas em uma única corrida de temperatura, o que torna os dados 

perfeitamente conectados. O ensaio foi feito de 50°C até 800°C a 

10°C/min, em cadinhos de platina e atmosfera de Nitrogênio, com fluxo 
de gás a 100ml/min (valores aproximados). A massa usada de siloxano e 

de nS funcionalizada era de aproximadamente 11,0 mg, enquanto a nS 

pura encheu o cadinho com apenas 7,67mg. A Figura 3.3 ilustra os 

cadinhos posicionados na entrada do forno do equipamento. 
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Figura 3.3 – Cadinhos de platina com amostra (esq.) e referência (dir.), usados 

em ensaio de termogravimetria, análise térmica diferencial e DSC. 

 
 

 Análise de Infravermelho (IV)  

Os materiais foram usados na composição de pastilhas de KBr, 

que receberam radiação infravermelho de 4000 a 400 cm
-1

 em 

equipamento da MB Serie, na Central de Análises da UFSC. 

 Tamanho de partícula 

Foi usado equipamento Zetasizer, Nano ZS, da Malvern 

Instruments, no laboratório Labmat da UFSC, que faz medida de 

tamanhos de partículas por espalhamento dinâmico de luz (Dinamic 
Light Scattering – DLS), que é apropriado para medir tamanhos de 

partículas com até poucos micrômetros. A amostra usada foi uma 

dispersão com concentração entre 0,1 e 1% em massa do sólido medido. 

 Imagens de Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET) 

Foi usado microscópio de eletrônico de transmissão JEM-1011 

TEM, de 100kV, do Laboratório Central de Microscopia Eletrônica da 

UFSC. Uma pequena porção de solução diluída de nS pura ou 

funcionalizada foi colocada sobre grade de carbono até secar e então 

inserida no microscópio. 

3.2. PREPARAÇÃO DE PASTAS DE CIMENTO 

Pastas de cimento Portland foram preparadas para avaliar a 

influência da adição das nS funcionalizadas no processo de hidratação 

do cimento. Tais pastas foram avaliadas tanto do estado fresco como no 

endurecido.  
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1.1.10. Materiais e Instrumentação 

Para produção de pastas de cimento foi usado o cimento Portland 

comum tipo CP-II F (NBR 11578), que contém até 10% de finos 

calcários, fabricado pela Itambé, ensacado em 03 de maio de 2011. Ele 

foi escolhido porque sua adição é inerte durante a hidratação. Mesmo 

usando relação água:cimento de 0,3 não foi necessário adicionar 

superplastificante devido ao tamanho das partículas de cimento, que são 

relativamente grandes, e por isso necessitam de menos água para serem 

lubrificadas. Toda a massa de cimento usada no trabalho foi adquirida 

em um único lote, que foi homogeneizado e repartido em pequenos 

sacos com 1kg de cimento, que foram lacrados e guardados em tambor 

fechado com várias porções de sílica gel espalhadas entre o cimento. 

Desta forma, o ar se manteve seco ao redor do cimento, o que contribuiu 

para manter suas propriedades ao longo do tempo.  

As pastas para ensaios mecânicos foram misturadas em 

misturador mecânico especificado para tal uso, fornecido pela Tedemix 

Ind. e Com. LTDA. O motor tem 0,75HP, capacidade de até 2 litros, 

rotação de até 1760rpm, e hélice tipo cawles de fluxo axial e 6cm de 

diâmetro. 

A relação água/cimento usada foi de 0,3 e as nS foram 

adicionadas como substituição ao cimento, em percentuais de 0,1 e 

0,5%. Pastas de referência (sem nS e sem siloxano) e com nS pura (não 

funcionalizada) também foram feitas. Para os ensaios de resistência 

mecânica foram feitas também pastas com 1,0% de nS. 

1.1.11. Estudo em microscópios de raios-X moles (XM-1)  

Para estudo da interferência da nS funcionalizada na hidratação 

do cimento, através de imagens de microscópio de transmissão de raios-

X moles, foram preparadas soluções com baixa concentração de 

partículas de nS pura ou tratada, imersa em solução supersaturada de 

hidróxido de cálcio. Assim, foi produzido um sistema que representa a 

reação da nS com a portlandita do cimento hidratado. A substituição dos 

reagentes e a baixa concentração de partículas significam uma 

simplificação do sistema, já que as imagens são em escala de cinza e em 

2 dimensões apenas, o que torna muito difícil a identificação e distinção 

entre os hidratos formados pelo cimento. Já no sistema usado, a nS é o 

único sólido visível, e tem morfologia particular, de fácil identificação, 

composta por aglomerados de pequenas partículas esféricas, enquanto a 

solução saturada de Ca(OH)2 não é visível na imagem. Além disso, o 
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produto da reação é unicamente o C-S-H, que tem morfologia muito 

diferente da nS, sendo facilmente distinguível na solução.  

A solução com 0,3g de Ca(OH)2 em 100ml de água deionizada 

foi preparada com até 2 dias de antecedência à análise e mantida em 

frasco lacrado, para evitar carbonatação (reação com o CO2 da 

atmosfera). 

Para o preparo da amostra, uma pequena quantidade de nS foi 

colocada com 1,5ml em um eppendorf, que foi agitado manualmente e 

centrifugado antes da retirada da amostra. O tempo de reação foi 

contado a partir da adição da solução de Ca(OH)2 à nS. Não é coerente 

falar neste ponto a respeito da concentração inicial exata dos reagentes, 

pois o processo de centrifugação reduz a intensidade para valores 

desconhecidos, e não é possível determinar a quantidade de sólidos na 

porção usada do líquido. Os parâmetros de tempo e intensidade de 

centrifugação também não foram fixados, pois a concentração mais 

adequada está relacionada à quantidade de partículas na solução, o que 

era determinado pela turbidez aparente da solução. 

Uma pequena porção da solução era então colocada entre duas 

placas com janelas de membranas ultrafinas de Si3N4. Essas placas tem 

5x5mm de área com 200μm de espessura, e janela interna de 1x1mm, 

onde a espessura é de 100nm. É sobre esta membrana interna que a 

amostra é colocada, e pressionada por outra janela, para que também a 

amostra tenha espessura muito pequena, entre 5 e 10μm. Para auxiliar o 

manuseio e posicionamento das janelas no equipamento, estas são 

afixadas sobre um porta-amostra metálico em forma de disco, com um 

furo no centro e sulco apropriado para encaixar a janela. O conjunto de 

janelas encaixadas no porta-amostra, bem como as etapas de preparação 

da amostra está apresentado na Figura 3.4. 
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Figura 3.4 – Aparatos usados na preparação da amostra para análise em 

microscópio XM-1, com janelas de Si3N4 coladas em porta-amostra, uma gota 

da solução é adicionada, depois o porta-amostra é fechado e inserido no 

equipamento. 

  

a) Solução da amostra após 

centrifugação 

b) Janelas de Si3N4 coladas no porta-

amostra 

  

c) Pequena gota de solução sobre é 

colocada sobre uma das janelas 

d) O conjunto é encaixado no 

equipamento 

  

e) Apenas a janela fica exposta f) Outro cone é aproximado 
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Para obter imagens com precisão nanométrica do material 

estudado, foi usado o microscópio de transmissão de raios-X moles XM-

1 localizado no síncrotron do Advanced Light Source (ALS) no 

Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), em Berkeley, 

Califórnia, EUA. O equipamento trabalha com onda de 2,4nm e 

intensidade de 517eV, que permite precisão de até 12,4nm com 1024 

por 1024 pixels, e oferece uma imagem com 10μm de diâmetro. É 

interessante observar que não é possível ajustar a escala neste 

microscópio, pois seu foco está associado à energia usada, que é fixa e 

gera uma única posição de foco pelas zonas de Fresnel. 

1.1.12. Reometria 

As pastas para estudos reológicos foram feitas com o 

procedimento de mistura diferente do usado para os ensaios mecânicos e 

de calorimetria, pois o viscosímetro e o misturador mecânico estavam 

instalados em laboratórios diferentes, e ambos não podiam ser 

removidos. Desta forma, foi feito um procedimento específico para 

mistura das pastas para ensaio com o viscosímetro, no mesmo 

laboratório do equipamento. 

Uma pequena quantidade de pasta era misturada manualmente 

por 3 minutos em sala climatizada, e então a quantidade necessária para 

o perfil era adicionada e em seguida o teste era iniciado. Como a mistura 

manual não é satisfatória para dispersar as partículas, usou-se o próprio 

movimento do equipamento para finalizar a mistura. 

O ensaio consistiu em elevar a rotação até o valor máximo de 

taxa de cisalhamento do ensaio por 30 segundos; depois a velocidade 

máxima era mantida por um tempo determinado, e então reduzida a zero 

em 30 segundos. Esse procedimento foi repetido seguidamente mais 

duas vezes, para verificar a consistência dos valores obtidos, e foram 

usados para homogeneização da mistura e obtenção dos parâmetros 

reológicos. 

As medidas reológicas foram feitas em viscosímetro VT550 da 

Thermo Haake, no laboratório CERMAT da UFSC. Foram usados os 

perfis de cilindros concêntricos NV e SV2, que permitem uso de 

materiais com baixa e alta viscosidade, respectivamente, segundo o 

fabricante. No perfil NV o rotor tem forma de sino, então são duas 

superfícies de cisalhamento com a amostra, com distância entre 

cilindros (gap) de 0,35mm, que trabalha com 9,0ml de amostra. A taxa 

de cisalhamento máxima do ensaio com o perfil NV foi de 500s
-1

 

enquanto para o SV2 foi de 100s
-1

. 
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Os cilindros do perfil SV2 tem paredes ranhuradas, com gap de 

1,45mm, volume de amostra de 6,0ml. A Figura 3.5 ilustra o perfil SV2 

após ensaio com pasta de cimento Portland. 

 
Figura 3.5 – Perfil de cilindros concêntricos SV2 do viscosímetro usado em 

ensaio reológico. 

 
 

A Tabela 3.3 e a Tabela 3.4 resumem os parâmetros de ensaio 

usados nos procedimentos com os perfis NV e SV2, respectivamente. 

 
Tabela 3.3 – Parâmetros do procedimento usado no viscosímetro com o perfil 

cilíndrico NV. 

        Etapa Velocidade Duração 

01 rampa subida de 0 até 500 30s 

02 patamar 500 10 min 

03 rampa descida de 500 a 0 30s 

04 rampa subida de 0 até 500 30s 

05 patamar 500 10 min 

06 rampa descida de 500 a 0 30s 

07 rampa subida de 0 até 500 30s 

08 patamar 500 10 min 

09 rampa descida de 500 a 0 30s 
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Tabela 3.4 – Parâmetros do procedimento usado no viscosímetro com o perfil 

cilíndrico SV. 

        Etapa Velocidade Duração 

01 rampa subida de 0 até 150 30s 

02 rampa descida de 150 a 0 30s 

03 patamar 0 120s 

04 rampa subida de 0 até 150 30s 

05 rampa descida de 150 a 0 30s 

 

1.1.13. Calorimetria e resistências mecânicas 

Para produção das pastas para medidas de calorimetria e ensaios 

mecânicos (compressão e tração por compressão diametral), primeiro foi 

acrescentada água e a solução de nS funcionalizada já dentro do frasco 

do misturador, até atingir a massa necessária para fazer a mistura. 

O cimento foi adicionado à solução por 30 segundos, e então foi 

feita mistura manual com haste metálica por mais 60 segundos. Esta 

homogeneização inicial é fundamental para permitir a correta mistura 

pelo misturador mecânico, pois sem ela há problemas para assegurar que 

todo sólido vai se envolver com a solução, sem ficar preso no fundo do 

frasco. Com toda a mistura homogeneizada, o perfil do misturador gera 

um vórtice em todo o volume da pasta feita, garantindo homogeneidade 

na mistura. Por isso, a quantidade de pasta feita por vez era sempre a 

que usa entre 300 e 500g de cimento e misturada em bécker plástico de 

500ml, que tem largura pouco maior que o perfil do misturador, para 

garantir a eficiência da mistura.  

O bécker foi posicionado no misturador e a rotação então levada 

a 850rpm, num processo que durava 30 segundos. Então a pasta era 

submetida de 2 a 4 minutos de agitação, dependendo a viscosidade da 

pasta, que variavam com a concentração de nS. Acredita-se que é 

necessário aplicar maior tempo de mistura em pastas mais viscosas para 

obter homogeneidade mais similar entre as pastas produzidas.  

Uma pequena porção da pasta era então retirada para ensaio de 

calorimetria e todo o restante usado em seguida na confecção dos 

moldes para ensaios mecânicos. A moldagem foi feita por injeção, 

devido ao formato e dimensões do molde. Para tal, usou-se um tubo 

cilíndrico com diâmetro um pouco menor que o molde, ligado a um 

reservatório maleável, de onde da pasta era empurrada manualmente 

para dentro do molde, preenchendo-o.  
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Os moldes preenchidos eram apoiados em mesa vibratória por 10 

a 30 segundos para retirar as maiores bolhas de ar, conforme a 

viscosidade da pasta. Não foi usado adensamento parcial para evitar a 

descontinuidade da pasta na zona de interface entre as camadas, pois a 

vibração promove a exsudação da pasta.  

Os corpos-de-prova (cps) moldados são cilíndricos com 2cm de 

diâmetro e 5cm de altura, para permitir até 1cm de retirada na fresa.  

Os cps foram retirados do molde com 1 dia e mantidos em 

câmara úmida, sem imersão, até o dia do rompimento, quando eram 

também fresados. Eles foram usados para os ensaios de compressão e de 

tração por compressão diametral. Para este último, os cps foram 

cortados com altura de 2cm, em atendimento à NBR 7222:2011, que diz 

que a relação comprimento/diâmetro deve estar entre 1 e 2. 

A resistência à tração das pastas foi medida por compressão 

diametral por ser um procedimento mais simples e confiável. 

Primeiramente tentou-se moldar cps prismáticos para fazer ensaio de 

tração na flexão, mas o aprisionamento de bolhas de ar, que gera 

variabilidade nos resultados acima do admitido, e foi um obstáculo 

difícil de ser transposto. Além disso, para a compressão diametral podia 

ser usada a mesma forma e o mesmo conjunto de acessórios na prensa 

que para o ensaio de compressão, com exceção da célula de carga, o que 

simplifica o processo. Foram feitos 8 cps para o ensaio de tração de cada 

mistura, em cada idade estudada. 

As pastas foram rompidas nas idades de 1, 3 e 7 dias, para 

acompanhar as interferências nas primeiras idades, quando as reações de 

hidratação são mais intensas. Para compressão foram rompidos 5 cps e 8 

para tração em cada idade de cada pasta. No total, foram moldados 32 

cps 2x5cm para cada pasta, sendo que 9 eram usados para cada idade 

(cada cp rende 1 para compressão ou 2 para tração) e havia 5 de reserva. 

Os procedimentos de funcionalização usados nestes ensaios são 

diferentes dos usados no preparo das amostras de calorimetria e XM-1. 

Foi usada menor concentração de siloxano, água como solvente, mas foi 

feito aquecimento. Com estas amostras, todos os cps tinham 

consistência suficiente para serem desmoldados e fresados com 1 dia de 

idade, diferente do que aconteceria se fossem usados os outros 

procedimentos, que prolongam o período de indução em até 30 horas. 

Para fins de comparação, foi feito um grupo de pastas de cimento 

com adição apenas dos siloxanos puros, nas concentrações de 0,1 e 

0,5% da massa de cimento, que foram avaliadas quanto ao 

desenvolvimento de calor e resistência à compressão aos 3 e 7 dias. Não 

foi possível verificar a resistência a 1 dia, pois as pastas demoraram 
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mais de um dia para adquirir resistência para serem desmoldadas o que 

só foi feito com 3 dias de idade. Assim, é possível verificar o efeito do 

siloxano livre na pasta de cimento, bem como a necessidade do uso do 

siloxano como enxerto na nS para aplicações com pasta de cimento. 

Ensaios mecânicos na pasta de cimento foram feitos em prensa 

Instron 5569, ilustrada na Figura 3.6. A velocidade de carga de 

2,5MPa/s para o ensaio de compressão, onde também foi usada rótula de 

3cm de diâmetro, colocada sob o cp para evitar problemas de 

paralelismo entre suas superfícies. Para a tração por compressão 

diametral, a velocidade foi de 0,05MPa/s, conforme pede a NBR 

7222:2011.  

 
Figura 3.6 – Prensa Instron usada nos ensaios mecânicos das pastas de cimento. 

 
 

Medidas de calor liberado foram feitas em calorímetro de 

condução isotérmico Thermometric AB da TAM Air (TA Instruments), 

localizado no laboratório Nanotec, na UFSC. A temperatura dos ensaios 

foi ajustada a 21°C. Cerca de 4g de amostra foi usada e os dados de 

calor foram normalizados pela massa de cimento usada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. FUNCIONALIZAÇÃO 

Para avaliar os produtos das funcionalizações feitas, bem como 

comparar os procedimentos realizados, foram feitas medidas em 

diferentes ensaios e seus resultados são apresentados a seguir.  

1.1.14. Análises Térmicas 

O estudo do comportamento térmico de amostras de nS 

funcionalizadas permite avaliar a eficiência da funcionalização, bem 

como estimar a massa de siloxano ligada à nS. Foram medidas ao longo 

do ensaio a massa percentual da amostra, o fluxo de calor e a diferença 

de temperatura entre ela e o cadinho vazio. Os gráficos de fluxo de calor 

indicam se houve comportamento exotérmico ou endotérmico da 

amostra em cada temperatura do ensaio, ou mesmo se ela se mostrou 

inerte. De um modo geral, uma perda de massa associada a um pico 

endotérmico indica evaporação dos componentes, ao passo que um 

trecho exotérmico pode indicar que ligações químicas nas moléculas da 

amostra estão sendo desfeitas. 

As análises foram feitas primeiro nos materiais puros, que foram 

referência para estudo das nS tratadas. Estas foram divididas entre os 

testes iniciais, derivados de informações presentes na literatura, e os 

testes adicionais, que representam avaliação de alterações impostas ao 

procedimento para torná-lo mais adequado para uso em pastas de 

cimento.   

 Materiais puros 

Como referência, procedeu-se a análise térmica dos materiais 

puros, quais sejam a nS e os siloxanos, separadamente. A Figura 4.1 

apresenta os resultados das análises térmicas (fluxo de calor e diferença 

de temperatura em relação ao cadinho vazio) para a nS pura, junto com 

a derivada da perda de massa pela temperatura, para auxiliar a 

identificação dos principais trechos de salto da massa da amostra. 

A curva de perda de massa apresenta um salto em torno de 100°C 

que representa a água adsorvida no material. Em seguida, a partir de 

250°C a curva apresenta uma inclinação maior, que representa perda de 

pouco mais de 4% da massa inicial da amostra. Trata-se da perda 

gradual das hidroxilas presentes na superfície com níveis crescentes de 

ligação com as partículas. 

A suave ascensão dos valores de fluxo de calor pode ser 

associada tanto ao rompimento das ligações mais fortes pelas hidroxilas 
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perdidas em temperaturas mais altas, quanto à acomodação da estrutura 

da nS para posições com estado de energia menor. 

 
Figura 4.1 - Curvas térmicas da nS pura. DSC (verde), ATD (marrom), TG 

(preta) e dTG (azul). 

 
 

A Figura 4.2 apresenta os resultados das análises térmicas para o 

siloxano AAS até a temperatura de 600°C. Em observação ao conjunto 

de gráficos com eixo à esquerda, referente à variação da massa com a 

temperatura, identifica-se uma perda de massa em torno de 130°C, 

correspondente a 4,5% da amostra. A provável composição do material 

desprendido neste trecho será discutida mais adiante, quando estas 

curvas serão comparadas com as de outras amostras.  

Um detalhe curioso é que o ponto de ebulição fornecido pelo 

fabricante é de 140°C, e por isso a temperatura máxima do ensaio foi 

reduzida, pois esperava-se que toda a massa evaporaria nesta 

temperatura. Mas, por se tratar de molécula composta tanto por 

elementos orgânicos como por inorgânicos, é coerente que o material 

sofra uma degradação térmica contínua durante o ensaio, ao invés de 

simplesmente evaporar. Assim, embora possa haver perda do material 

na temperatura de ebulição, antes que ele evapore ocorrem reações entre 

os elementos da molécula de modo a alterar a composição da amostra e 

com isso seu comportamento térmico.  

Uma grande queda de massa é observada a partir de 300°C até o 

final do ensaio. A massa desprendida neste trecho corresponde a 40% do 

material restante após a primeira queda até 200°C. Este comportamento 

é coerente, visto que a molécula é composta de Si e O, e estes 

provavelmente formaram um composto inorgânico durante o ensaio, que 
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não evapora nas temperaturas avaliadas. Entretanto, a determinação do 

processo de decomposição dos siloxanos não é elementar, visto que 

pode haver interação entre os elementos e formação de outros 

compostos. Por isso não é possível identificar todos os grupos formados 

durante a degradação do AAS, mas é coerente afirmar que parte do 

resíduo no final do ensaio é composto por sílica. 

 
Figura 4.2 – Curvas térmicas do AAS puro. DSC (verde), ATD (marrom), TG 

(preta) e dTG (azul).  

 
 

Considerando que a partir de 200°C havia apenas moléculas de 

AAS, que não houve reação entre as moléculas e que foram perdidos 

40% da massa até 600°C, pode-se propor que a maior parte do trecho 

orgânico da molécula se desprendeu até 500°C e então restou um 

composto de característica inorgânica, composta provavelmente por 

SiOx (34% da massa da molécula) e o resíduo dos compostos formados 

pelos outros elementos. 

Os gráficos de fluxo de calor mostram comportamento 

endotérmico da amostra em todo o primeiro trecho de perda de massa, 

evidenciando apenas evaporação, sem significativo rompimento de 

ligações. Já no segundo salto de massa, a amostra se apresenta 

endotérmica apenas até cerca de 500°C, quando se inicia um pico 

exotérmico acentuado. Assim, pode-se propor que ou as ligações 

químicas referentes aos grupos evaporados entre 300°C e 500°C se 

desfizeram aos poucos em temperaturas menores; ou os grupos 

desprendidos usaram muito mais energia para evaporar do que liberaram 

quando as ligações foram rompidas. Já no trecho após 500°C, as 
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ligações desfeitas tinham energia maior e superaram então a energia de 

evaporação dos respectivos trechos. 

Embora não ofereçam exatidão a respeito da decomposição 

térmica do AAS, as informações já apanhadas são fundamentais para a 

interpretação dos dados das nS funcionalizadas, o que será discutido 

mais adiante. 

As curvas térmicas para o GS estão apresentadas na Figura 4.3. 

Elas apresentam um ponto bem determinado de evaporação de toda a 

massa da amostra, com pico da derivada em 185°C, acompanhado de 

trechos endotérmicos nas curvas de diferenças de temperatura e de fluxo 

de calor. Trata-se da curva típica de materiais puros e simples, não 

esperada para este material, além do fato de o ponto de ebulição 

fornecido pelo fabricante ser de 240°C. Uma causa para esta alteração 

pode ser um transbordo do material com o aquecimento, originado por 

geração de gás altamente volátil. O ensaio foi repetido para confirmar os 

dados obtidos, mas o mesmo comportamento foi observado. O fluxo de 

calor apresentado não foi normalizado pela massa da amostra porque 

esta ficou reduzida a zero durante a maior parte do ensaio. 

 
Figura 4.3 - Curvas térmicas do GS puro. DSC (verde), ATD (marrom), TG 

(preta) e dTG (azul). 

 
 

As análises térmicas dos materiais puros mostram que a nS perde 

apenas água e parte de suas hidroxilas, enquanto o AAS apresenta 

decomposição térmica complexa e deixa resíduo de 60% de sua massa 

inicial no final do ensaio. Já o GS teve evaporação de toda a sua massa a 

185°C. Esses dados são fundamentais para a análise dos resultados das 

funcionalizações, apresentados nos itens a seguir. 
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 Nanossílica funcionalizada 

O estudo da constituição da nS funcionalizada por análise térmica 

foi feita a partir da comparação entre seus gráficos e o dos materiais 

puros. Para simplificar a análise, cada tipo de gráfico foi analisado 

separadamente. Foram avaliadas amostras das nS funcionalizadas mais 

representativas, junto com a nS e o respectivo siloxano puros.  

Para validar a comparação entre as perdas de massa, os 

percentuais foram ajustados de modo que se considerasse 100% da 

massa da amostra numa temperatura onde toda a perda de água já 

ocorreu, mas antes de se detectar decomposição das moléculas 

estudadas. Assim, apenas a massa efetiva da amostra é considerada. Para 

a maioria dos casos, o ponto de perda da água foi determinado pela base 

no final do primeiro pico da derivada da perda de massa. Em casos de 

sobreposição de picos, a curva de fluxo de calor foi usada para auxiliar 

na determinação deste ponto.  

A quantidade de siloxano ligado pode ser estimada a partir da 

diferença entre a curva da nS pura e a nS funcionalizada. Para isso, é 

necessário considerar: 

- a nS funcionalizada ainda contém hidroxilas livres, embora 

menos que a nS pura. Assim, ao invés de considerar a perda de massa 

total da amostra estudada, deve-se usar a diferença entre esta e a massa 

final da nS pura, que também tinha hidroxilas, e estas foram perdidas 

gradualmente ao longo do ensaio; 

- a massa de hidroxilas substituídas pelos siloxanos é desprezível 

em relação à massa total da nS funcionalizada. Esta consideração é 

essencial para validar a anterior, pois a nS pura tem mais hidroxilas que 

a nS funcionalizada e, se a diferença de massa entre as hidroxilas for 

significativa, não é possível usar a massa final da nS pura como 

referência; 

- apenas 40% da massa do AAS (puro ou enxertado na nS) é 

perdida até 800°C, de modo que esta proporção pode ser usada para 

estimar a massa total a partir a massa perdida até o final do ensaio; 

- toda a massa de GS é eliminada antes do final do ensaio, assim 

a pode-se considerar que toda a massa perdida calculada é referente às 

moléculas de GS. 

O cálculo é feito então da seguinte forma: 

- calcula-se a diferença (D) entre o percentual da massa residual 

da nS pura e a nS funcionalizada em estudo, que representa a massa de 

siloxano na amostra; 
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- divide-se pelo percentual da massa residual da nS 

funcionalizada, para se obter a proporção da massa de siloxano 

evaporado na amostra; 

- para o caso das nS com AAS deve-se considerar que o valor 

calculado é apenas 40% do total de siloxano. 

Os valores calculados de percentual em massa de siloxano nas 

amostras estão apresentados em cada grupo analisado, separadamente. 

 nS com AAS – testes iniciais 

Os resultados das análises térmicas mostraram comportamento 

semelhante para todas as funcionalizações feitas nos testes iniciais, tanto 

pela perda de massa (Figura 4.4) quanto pelo fluxo de calor (Figura 4.5) 

durante o ensaio. Como a curva do AAS 2 ficou abaixo de todas as 

outras nS funcionalizadas, fica evidente que ela tem mais massa de 

siloxano ligado que as outras, o que é esperado, já que sua composição 

tem 4 vezes mais massa de siloxano. Entretanto, não é correto afirmar 

que este processo é mais eficaz que os outros, pois a massa ligada não 

aumentou também em 4 vezes. Este resultado também confirma que o 

procedimento de diálise retira ao menos parte do excesso de siloxanos 

não reagidos, já que a amostra não teve 4 vezes mais siloxanos que as 

outras. 

A semelhança entre as amostras também foi observada no 

resultado de fluxo de calor normalizado, onde todas as nS 

funcionalizadas tiveram comportamento nitidamente diferente dos 

materiais puros e, sob este aspecto, semelhantes entre si. 

Os valores calculados das massas de siloxano em cada amostra, 

em relação à massa residual, estão apresentados na  

Tabela 4.1. A massa residual (ou resíduo) da nS pura é de 

94,62%, considerando que a água livre foi toda perdida a 120°C. Como 

a massa calculada de siloxano das amostras foi semelhante à proporção 

dele na mistura, acredita-se que boa parte foi ligada à nS. As exceções 

foram a AAS 2 e a AAS 8, que tiveram parte dos siloxanos retirados na 

funcionalização.  
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Figura 4.4 – Gráficos de perda percentual de massa para as nS funcionalizadas 

com AAS nos testes iniciais, chamados de AAS 1 a AAS 8, e os respectivos 

materiais puros. 

 
 
Figura 4.5 – Gráficos de fluxo de calor para as nS funcionalizadas com AAS 

nos testes iniciais, chamados de AAS 1 a AAS 8, e os respectivos materiais 

puros. 
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Tabela 4.1 – Valores dos percentuais de AAS na amostra (MAAS), calculados em 

relação à massa residual das nS funcionalizadas com AAS. ‘D’ é a diferença 

entre os resíduos da nS pura e a funcionalizada e ‘Mdesprendida‘ corresponde a 

40% da massa total de siloxano na amostra. 

Procedimento Resíduo (%) D (%) Mdesprendida (%) MAAS (%) 

AAS 1 87,27 7,35 8,42 21,06 

AAS 2 85,68 8,94 10,43 26,09 

AAS 3 87,17 7,45 8,55 21,37 

AAS 4 87,50 7,12 8,14 20,34 

AAS 5 86,74 7,88 9,08 22,71 

AAS 6 87,42 7,20 8,24 20,59 

AAS 8 87,97 6,65 7,56 18,90 

 

É importante observar que os resultados apresentados até aqui 

mostram que há siloxano nas amostras, mas não confirmam se ele está 

mesmo ligado ou não na nS. Para auxiliar nestas interpretações, outra 

amostra referência foi feita, preparada com mistura simples e rápida dos 

componentes, sem dissolvê-los, na tentativa de obter um exemplar em 

que os reagentes não reagiram, e comparar com as amostras de nS 

funcionalizada. Esta mistura tem proporção nS/siloxano 1/1, como o 

AAS 2, e foi chamada “AAS srg”. Os gráficos de perda de massa 

percentual com a temperatura para uma das nS funcionalizadas (AAS2) 

e os materiais puros estão apresentados na Figura 4.6, junto com a curva 

da terceira amostra referência, a AAS srg.  

O fato de as nS funcionalizadas não apresentarem salto 

significativo de massa, como ocorre com o siloxano puro a partir de 

350°C, é evidência de que as nS estão realmente funcionalizadas através 

de ligação química entre elas e o AAS, que não está presente de modo 

livre, sem interação com a nS. A estabilidade térmica proporcionada 

pela nS ao siloxano não foi observada na amostra AAS srg, que 

apresentou aproximadamente metade da perda de massa do AAS puro, 

na mesma temperatura. Este resultado é coerente devido ao fato de 

metade desta amostra ser nS, e portanto não ser retirada durante o 

ensaio. 
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Figura 4.6 – Gráficos de perda percentual de massa para a nS funcionalizada 

(AAS2), os materiais puros, e a amostra sem ligação significativa entre os 

reagentes (AAS2srg).  

 
 

Fica evidente na Figura 4.7 a semelhança entre as curvas de AAS 

puro e ‘AAS srg’, e a diferença destas com a AAS 2 que, no trecho entre 

350 e 500°C, apresentou curva de fluxo de calor inversa à apresentada 

pelas outras amostras. Esta pode ser considerada mais uma evidência da 

ligação química entre os reagentes da nS funcionalizada. A mesma 

observação é válida para todas as outras amostras dos testes iniciais, 

apresentadas na Figura 4.5. 

Assim, os 8 testes iniciais feitos tiveram comportamento 

semelhante nos resultados das análises térmicas, todos intermediários 

aos dos materiais puros. O procedimento AAS 2 foi o que apresentou 

maior massa de siloxano. A terceira amostra referência, AAS 2 srg, foi 

importante para confirmar que os siloxanos não estavam livres nas 

amostras analisadas, mas ligados à nS. 
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Figura 4.7 – Gráficos de fluxo de calor para a nS funcionalizada (AAS2), os 

materiais puros, e a amostra sem ligação significativa entre os reagentes 

(AAS2srg). 

 
 

 nS com GS – testes iniciais 

Os resultados das análises térmicas dos testes iniciais feitos com 

GS estão apresentados nas figuras a seguir, junto com as amostras de 

referência. A perda percentual de massa com a temperatura (Figura 4.8) 

mostra um salto de massa entre 400 e 500°C nas curvas das nS 

funcionalizadas, indicando uma perda do siloxano na amostra. Não é 

possível ainda afirmar se esta perda é total ou parcial, já que o GS puro 

tem comportamento térmico totalmente diferente, pois perde toda a sua 

massa antes dos 200°C. De qualquer modo, certamente a massa perdida 

pelas nS funcionalizadas após 200°C é, descontando as hidroxilas da nS, 

devida ao siloxano ligado à sua estrutura.  

É interessante observar que o comportamento esperado para o GS 

puro seria semelhante ao observado para o GS nas nS funcionalizadas, 

ou seja, com degradação térmica gradual, ao invés de evaporar como 

uma molécula simples. Ainda assim, supõe-se que as moléculas livres 
de siloxano nas nS funcionalizadas se comportariam de forma 

semelhante à do GS puro. Como este comportamento não foi observado, 

a efetiva ligação entre os componentes fica evidenciada. 
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Figura 4.8 - Gráficos de perda percentual de massa para as nS funcionalizadas 

com GS nos testes iniciais, chamadas de GS 1 a GS 8, e os respectivos materiais 

puros. 

 
 

O procedimento GS 5 foi o que perdeu mais massa até 800°C, 

mesmo não sendo o de maior proporção de GS na formulação. Mas, de 

um modo geral, todas as nS funcionalizadas com GS apresentaram 

comportamento térmico semelhante, embora com variação de 

intensidade maior que nas amostras com AAS. Por isso, é coerente 

afirmar que todos os procedimentos testados foram satisfatórios para a 

funcionalização da nS com o GS, embora o GS 5 tenha sido o mais 

eficaz. 

Assim, novamente fica possível propor procedimentos mais 

simples, curtos e baratos para preparar a nS funcionalizada com GS, 

desde que a eficácia com relação à ligação entre siloxano e a superfície 

da nS seja atendida e justifique as alterações propostas. 

Outra evidência clara de ligação entre nS e GS são os gráficos da 

Figura 4.9, que mostram o fluxo de calor normalizado para a massa das 

amostras. A curva do GS puro mostra a ocorrência de reações 

endotérmicas até sua completa evaporação, enquanto as curvas de todas 

as nS funcionalizadas mostram que ligações químicas foram rompidas, 

sobretudo entre 300 e 600°C. Essas são referentes à degradação térmica 

parcial dos siloxanos, que necessitam de maior energia para se 
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decompor, por estarem ligados à nS. Não se descarta a hipótese de as 

moléculas de GS reagirem entre si, formando novos compostos. 

 
Figura 4.9 - Gráficos de fluxo de calor para as nS funcionalizadas com GS nos 

testes iniciais, chamadas de GS 1 a GS 8, e os respectivos materiais puros. 

 
 

Os percentuais calculados de GS nas amostras avaliadas estão 

apresentados na Tabela 4.2 e mostram valores menores que os medidos 

para as amostras com AAS. Por outro lado, os dados estão na mesma 

ordem de grandeza dos valores de ‘D’, antes do ajuste da massa do 

AAS, indicando a possibilidade de o GS, quando misturado com nS, ter 

parte de sua massa na amostra até o final do ensaio. 

 
Tabela 4.2 – Valores dos percentuais de GS na amostra (MGS), calculados em 

relação à massa residual das nS funcionalizadas com GS. 

Procedimento Resíduo (%) MGS (%) 

GS 1 87,18 7,44 

GS 2 88,70 5,94 

GS 3 91,16 3,46 

GS 4 91,38 3,24 

GS 5 84,18 10,44 

GS 6 88,22 6,40 

GS 7 87,93 6,69 

GS 8 90,42 4,19 
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Com relação aos 8 testes iniciais feitos par aos siloxanos AAS e 

GS, foi observado comportamento semelhante nos resultados das 

análises térmicas, todos intermediários aos dos materiais puros, o que é 

coerente e prova a presença de siloxano nas amostras. Os procedimentos 

AAS 2 e GS 5 foram os que apresentaram maior massa de siloxano entre 

as amostras dos respectivos grupos. A terceira amostra referência, AAS 

2 srg, foi importante para confirmar que os siloxanos AAS não estavam 

livres nas amostras analisadas, mas ligados à nS. Para o GS esta terceira 

amostra referência não foi necessária, pois a disparidade entre os 

gráficos das nS funcionalizadas e o siloxano puro é suficiente para esta 

constatação. 

 Testes complementares 

Novas alterações foram propostas aos procedimentos de 

funcionalização, na tentativa de torná-lo mais simples, curto e 

econômico, sem prejudicar a eficiência quanto à ligação entre os 

componentes. Os resultados das análises termogravimétricas dos testes 

adicionais feitos com o GS e o AAS foram usados para esta verificação 

e estão apresentados junto com os principais testes iniciais, para 

comparação.  

Em cada procedimento foi feita uma simplificação diferente no 

processo, quais sejam, não aquecer a mistura, não secar o produto final, 

não fazer diálise e usar água ao invés de etanol.  

Para comparação, os resultados de ‘GS1 sd’ são apresentados 

com os procedimentos GS 1, GS 4 e GS 5. O primeiro foi escolhido por 

ser o mesmo procedimento do GS1 sd, mas com diálise, e os outros por 

serem são de menor e maior perda de massa, respectivamente. As curvas 

de perda de massa (Figura 4.10) para os três procedimentos comparados 

foram muito semelhantes, inclusive o ‘GS1 sd’ ocupa uma posição 

intermediária às outras amostras. Em comparação com a GS 1, a GS1 sd 

perdeu mais massa, provavelmente referente ao siloxano que seria 

retirado durante a diálise.  

As curvas de fluxo de calor (Figura 4.11) confirmam que a diálise 

não interfere significativamente nos resultados térmicos, pois também 

mostram comportamento muito semelhante entre a GS1 sd e as outras 
nS funcionalizadas que tiveram diálise, com pico exotérmico largo em 

torno de 500°C.  
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Figura 4.10 - Perda percentual de massa para a amostra feita sem diálise (GS 1 

sd), junto com os materiais puros e os procedimentos GS 1 e GS 5, para 

comparação. 

 
 
Figura 4.11 – Fluxo de calor para as mesmas amostras da Figura 4.10.  

 
 

Assim, a etapa de diálise da solução pronta foi eliminada por ser 
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quantidade de material a ser preparado (pelo volume pequeno da 

membrana de diálise) e não representar alteração significativa das 

amostras. 

A provável alteração na amostra pela retirada da diálise do 

processo é a inclusão de dos aglomerados menores de siloxanos 

reagidos entre si, que passariam pelos poros da membrana. Como estas 

estruturas já estaria presentes mesmo na amostra dialisada, acredita-se 

que a atuação do material na pasta de cimento não será alterada. 

As alterações propostas para as funcionalizações com AAS 

também apresentam resultado interessante, onde todas as alterações 

feitas apresentaram curvas térmicas diferentes das apresentadas pelo 

siloxano puro e pela amostra sem reagir. Para as curvas de perda de 

massa (Figura 4.12), o resultado não fica claro, visto que a perda de 

massa se torna maior para as amostras testadas que a AAS2 que, 

inclusive foi dialisada.  

 
Figura 4.12 - Perda percentual de massa para as amostras extras com AAS, e os 

materiais puros, onde: C = sem secagem; saq = sem aquecer; srg = sem reagir; 

afr = com água e sem aquecer. 

 
 

Já a análise do fluxo de calor com a temperatura (Figura 4.13) 

permite esboçar algumas conclusões interessantes, apresentadas a 

seguir. A amostra ‘saq’ e AAS 2 apresentaram curvas com picos 

inversos aos do AAS e nS puros até 500°C, mostrando que o siloxano 
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presente nessas amostras não está livre, como na amostra ‘srg’. Esta 

verificação permite a retirada do aquecimento como etapa na preparação 

das amostras. Entretanto, não se nega a importância no aquecimento 

para acelerar as reações de funcionalização, que pode ser usado para este 

fim sem prejuízo à amostra. 

 
Figura 4.13 – Fluxo de calor para as amostras extras com AAS, incluindo os 

materiais puros. C = sem secagem; saq = sem aquecer; srg = sem reagir; afr = 

com água e sem aquecer. 

 
 

A amostra ‘afr’ apresenta um pico endotérmico cerca de 100°C 

acima do que apresenta o AAS puro, e entre 450°C e 600°C sua curva é 

oposta à apresentada pela amostra ‘srg’. Assim, os siloxanos presentes 

na amostra certamente não estão no seu estado livre, como nas amostras 

referência. Provavelmente esta amostra não é tão estável termicamente 

quanto a ‘AAS2’ ou ‘AAS2saq’ mas, como esta amostra representa uma 

tentativa de tornar a solução mais adequada para uso com cimento que 

as soluções com etanol, a comprovação de que houve funcionalização é 

interpretada como resultado favorável suficiente para que a água seja 

adotada como solvente nas amostras para uso com cimento. 

De qualquer modo, a pesquisadora Monredon (2004) fez estudo 

aprofundado de procedimentos de funcionalização de nS com siloxano e 

apresenta em sua tese a possibilidade de se usar água como solvente. Ela 

afirma que o etanol deixa a solução mais estável enquanto a água pode 
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levar a maior variabilidade nos resultados, mas a funcionalização pode 

ser acelerada se a água for usada como solvente. 

A amostra AAS2C apresentou curva de fluxo de calor com muito 

ruído, visto que esta amostra não foi seca antes do ensaio e então a 

maior parte do material era a água, restando muito pouco material 

mensurável acima de 150°C.  

Em suma, o procedimento final escolhido foi:  

- mistura a nS na água com agitação magnética por 10 min.  

- adiciona o siloxano aos poucos na solução sob agitação. 

- mantém a agitação com aquecimento até 80°C por 4 horas ou 

em temperatura ambiente por 1 dia. 

 

Pode-se afirmar que as curvas térmicas das amostras de nS 

funcionalizada por diversos procedimentos diferentes, junto com as 

curvas dos materiais puros, foram satisfatórias para determinar se houve 

mesmo ligação entre nS e siloxano. Para isso é necessário a análise 

conjunta das curvas de perda de massa e de fluxo de calor, podendo-se 

obter informações extras com as curvas das derivadas da perda de massa 

com a temperatura. Os resultados mostraram que o procedimento inicial, 

bem como todas as alterações propostas a ele resultaram em amostras de 

nS funcionalizadas com o siloxano usado, com variação na intensidades 

de massa de siloxano ligado.  

A proposição de procedimentos extras permitiu simplificar o 

procedimento, e torná-lo mais curto e semelhante com o meio 

cimentício. Assim, foram eliminadas a diálise, a secagem no final e até o 

aquecimento, quando não havia necessidade de acelerar o processo. O 

uso de água como solvente, em substituição ao etanol permitiu que o 

material não necessitasse ser seco ao final do procedimento, mas 

armazenado como solução aquosa. Desta forma, ele pode se dispersar 

melhor na pasta, além de se manter mais estável até a aplicação. 

1.1.15. Infravermelho (IV) 

A técnica de infravermelho foi aplicada nas amostras puras e de 

nS funcionalizada, para confirmar a presença dos grupos químicos 

característicos da estrutura do siloxano usado. Os espectros referentes 

aos híbridos AAS 1 e AAS 2 estão apresentados na Figura 4.14, junto 

com a nS pura. A maior parte dos picos apresentados pela nS pura estão 

relacionados às –OH presentes e à estrutura inorgânica do corpo.  
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Figura 4.14 – Espectros de transmitância de infravermelho obtidos para as 

amostras de nS pura e funcionalizada com AAS. 

 
 

Para o AAS, a identificação do siloxano é imediata pelo 

surgimento em seu espectro da banda a 1460 cm
-1

, que representa a 

presença de grupos –NH (SUN, ZHANG e WONG, 2005) e –NH2 

(NASSAR et al., 2002). 

Ademais, as bandas em torno de 400cm
-1

, 785cm
-1

 e 940cm
-1

 

estão relacionadas à ligação Si-O-Si provenientes do interior da nS 

(NASSAR et al., 2002); a banda a 1054cm
-1

 representa as ligações Si-O 

(RUBIO et al., 2005), presentes tanto na nS quanto no siloxano; a banda 

a 1635cm
-1

 está relacionada à presença de água na amostra (NASSAR et 

al., 2002); em 2950cm
-1

 ocorre a banda da ligação C-H (RUBIO et al., 

2005); o pico entre 3300 e 3700cm
-1

 representa a presença de hidroxilas, 

que podem ser provenientes da água ou dos silanóis (Si-OH) (SUN, 

ZHANG e WONG, 2005). 

As amostras GS 3 e GS 4 tem os espectros apresentados na 

Figura 4.15 que também mostra o espectro da nS pura. O gráfico do GS 

4 apresenta um pico a 1329cm
-1

 que pode é relacionado à cadeia C-O-C 

(RUBIO ET al., 2005), que deve apresentar-se entre 1100 e 1300cm
-1

. 
Por outro lado, o espectro do GS 3 não apresentou bandas que 

evidenciem a presença do GS na amostra. 
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Figura 4.15 – Espectros de transmitância de infravermelho obtidos para as 

amostras de nS pura e funcionalizada com GS. 

 
 

De um modo geral, os gráficos mostram a presença do siloxano 

nas amostras de nS funcionalizada com AAS, mas para as amostras com 

GS a presença do siloxano não fica evidente. Por outro lado, esta técnica 

não permite identificar se há ligação química entre a nS e o siloxano, 

pois a ligação esperada para este caso seria a Si–C, que existe também 

no siloxano puro. 

1.1.16. Tamanho de partícula 

Os tamanhos das nS funcionalizadas foram mensurados com um 

nanosizer, que mede os tamanhos por espalhamento de luz, através de 

solução aquosa das partículas com concentração entre 0,1 e 1% em 

massa.  

A primeira observação feita foi sobre a variabilidade dos 

tamanhos dentro das amostragens feitas, onde 04 amostras diferentes da 

mesma nS pura apresentaram as distribuições volumétricas de tamanhos 

apresentadas na Figura 4.16. Os gráficos mostram 3 amostras com 

maioria dos tamanhos em torno de 1,5µm e uma pequena parcela entre 5 

e 6µm, mas uma das amostras apresentou distribuição única entre 400 e 

800nm.  

Fica claro então que, mesmo que a nS seja fabricada com 15nm 

de diâmetro, a tendência ao agrupamento das partículas se sobressai e 
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elas formam aglomerados com três grupos distintos de tamanhos em 

torno de 0,6, 1,5 e 5µm, indicados na Figura 4.16 como grupos 1, 2 e 3, 

respectivamente.  

   
Figura 4.16 – Distribuição volumétrica dos diâmetros de partículas em 04 

amostras de nS pura. 

 
 

A graduação observada leva ao questionamento de se o tamanho 

das partículas é micrométrico, ou se realmente o tamanho é de 15nm, 

como afirma o fabricante, mas estão todas aglomeradas. Considerando a 

segunda hipótese, os dados mostram que um aglomerado é 

provavelmente composto pela união dos agrupamentos da graduação 

imediatamente menor. Assim, acredita-se que logo após a fabricação das 

partículas, a atração entre as superfícies é tão intensa que elas se juntam 

de modo que todo o volume passa a ser composto por aglomerados com 

diâmetro formado por 2 ou 3 partículas. Apesar da redução da energia 

do sistema, em um segundo momento, a energia de superfície volta a se 

sobressair e novos aglomerados se formam a partir dos precedentes, 

desta vez com diâmetro cerca de 2 a 3 vezes o aglomerado formado 

anteriormente. Este fenômeno pode continuar indefinidamente, 
motivado pela interação superficial das estruturas presentes, e pode ser 

acentuado pela presença de umidade ou fornecimento de energia ao 

sistema.  
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Dado que os tamanhos das partículas de nS avaliadas se 

mostraram acima do esperado, algumas tentativas para dispersar a nS 

foram feitas, como uso de dispersantes e imersão da solução em 

banheira de ultrassom por 30, 60 e 90 min. Os gráficos das nS pré-

tratadas com tempos diferentes em US estão apresentados na Figura 

4.17.  

 
Figura 4.17 – Distribuição volumétrica dos diâmetros de nS puras tratadas com 

30, 60 e 90 minutos de US. 

 
 

Novamente, as distribuições volumétricas mostram três grupos de 

tamanhos, com proporções e valores de tamanhos médios muito 

similares aos da nS sem pré-tratamento, com predominância do Grupo 

2. Os resultados das nS com dispersantes também tem tamanhos no 

mesmo padrão de distribuição. Assim, apesar de a nS adquirida ter 

15nm de diâmetro, os trabalhos foram realizados com agrupamentos de 

maioria micrométrica, pois os aglomerados formados pelas partículas de 

nS não se desfazem com os pré-tratamentos químicos e físico testados. 

Também não se descarta até aqui a hipótese de a nS fornecida não ser 

nanométrica, como afirma o fabricante. Além disso, o ultrassom usado 
pode não ter energia suficiente para dispersar as partículas. 

Conhecido o comportamento granular da nS pura, foram 

avaliadas em seguida as nS funcionalizadas. Primeiramente, foi avaliado 

um grupo de nS com AAS, proveniente dos testes iniciais feitos, cujos 
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resultados estão apresentados na Figura 4.18. Novamente, há uma 

tendência de distribuição em 03 grupos de tamanhos, com dimensões 

semelhantes às apresentadas pelas nS puras, com uma importante 

disparidade nas proporções. Embora novamente os tamanhos em torno 

de 1,5µm tenha prevalecido, foi observado aumento da proporção do 

Grupo 3, especialmente para a AAS 1 e AAS 5. Este aumento da 

quantidade de aglomerados maiores pode ter ocorrido pelo fato de o 

procedimento de funcionalização propiciar a aceleração do processo de 

aglomeração pelo aquecimento durante a reação e pela secagem do 

produto final. 

 
Figura 4.18 – Distribuição volumétrica dos diâmetros das partículas de nS pura 

e tratada com AAS. 

 
 

Para confirmar as constatações feitas com as amostras de nS com 

AAS, foi avaliada uma amostra é derivada do procedimento GS 2, mas 

sem aquecimento e sem secar a amostra no final, com água como 

solvente, chamado ‘GS 2 sol’. Também foi medida uma amostra ‘GS 

puro sol’, que tem o mesmo procedimento da GS 2 sol, mas sem nS na 

formulação. Os resultados com o siloxano GS estão apresentados na 
Figura 4.19.  
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Figura 4.19 – Distribuição volumétrica dos diâmetros das partículas de nS pura, 

nS funcionalizada com procedimento GS 2, nS+GS sem aquecimento e secagem 

do produto final (GS 2 sol) e GS puro após 24 horas em água (GS puro sol). 

 
 

Na amostra GS 2 o Grupo 3 de tamanhos prevaleceu, como em 

algumas amostras com AAS. Por outro lado, a amostra GS 2 sol 

apresentou distribuição mais contínua que as outras amostras com nS 

avaliadas, abrangendo os tamanhos dos grupos 1 e 2. Estes resultados 

enfatizam as conclusões de que o aquecimento durante a reação e a 

secagem do produto final contribuem para aumentar o tamanho dos 

aglomerados da nS.  

A distribuição dos tamanhos da amostra de GS puro sol 

apresentou um grupo de tamanhos menores que todas as outras 

amostras, entre 100 e 300nm. Este resultado mostra que mesmo o 

siloxano puro forma aglomerados que, após 24 horas, já estão todos 

acima de 100nm. 

Pode-se concluir que a nS adquirida encontra-se aglomerada e 

esta aglomeração não é desfeita com pré-tratamento em ultrassom ou 

uso de dispersantes. Foi observada uma tendência em todas as amostras 

a apresentarem aglomerados em três grupos de tamanhos, com cerca de 

600nm, 1,5µm e 5µm, chamados de grupo 1, 2 e 3. O Grupo 2 foi 

majoritário em todas as amostras enquanto o Grupo 3 foi o menos 

expressivo nas amostras de nS pura. Por outro lado, a funcionalização 

feita conforme os procedimentos iniciais aumentou o número de 
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aglomerados maiores, provavelmente devido ao aquecimento durante a 

reação e à secagem da amostra ao final do procedimento. Também foi 

possível constatar que os siloxanos livres na solução tendem a se 

aglomerar em estruturas com tamanhos acima de 100 nm. 

1.1.17. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

Imagens obtidas por MET para a nS pura e funcionalizada com 

GS e AAS permitem identificar informações a respeito da distribuição 

dos tamanhos e da constituição dos aglomerados.  

A Figura 4.20 apresenta imagens que mostram que todas as 

amostras são compostas por aglomerados cujos tamanhos tem 

distribuição coerente com o apresentado pelas medidas com nanosizer. 

Nas imagens (a) e (b) estão evidentes principalmente os aglomerados 

dos grupos 1 e 2, e dos grupos  2 e 3, respectivamente. Na imagem (c) 

os três grupos são encontrados enquanto na imagem (d), de uma seção 

inteira do grid, também aparece um quarto grupo, com tamanhos 

próximos a 10µm. Provavelmente este grupo não foi levantado 

anteriormente porque seu tamanho encontra-se no limite superior de 

leitura do nanosizer. É interessante observar que a funcionalização não 

alterou a distribuição dos tamanhos dos aglomerados. 

Os aglomerados de nS pura e funcionalizada são observados com 

maior aproximação nas imagens da Figura 4.21, que mostra 

principalmente que os aglomerados são realmente compostos por nano-

partículas esféricas de diâmetro entre 10 e 50nm. Nestes casos, a 

funcionalização também não alterou o aspecto físico das partículas, mas 

levou ao surgimento de novas estruturas, evidentes nas imagens (d) e (e) 

e aproximada na imagem (f). Trata-se de formação de grumos pelo 

excesso de siloxano na amostra. Acredita-se que as bolhas visualizadas 

em (f) tenham ocorrido por aquecimento da amostra pelo feixe de luz do 

microscópio, pois as bolhas aumentavam lentamente com o tempo 

quando eram iluminadas pelo equipamento.  
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Figura 4.20 – Imagens em MET de nS pura e funcionalizada, que mostram a 

tendência de distribuição dos aglomerados. 

  
(a) nS pura (b) nS+GS 

  
(c) nS+AAS (d) nS+AAS 

 

A imagem (f) foi feita com a ampliação máxima do equipamento, 

e por isso apresenta elevado ruído na imagem. Este ruído também é 

observado em outras imagens menos aproximadas, mas de forma 

atenuada. 

As imagens mostram aglomerados nitidamente compostos por 

partículas pequenas e esféricas, que formam aglomerados com tamanhos 

distribuídos conforme apresentado em estudo das medidas com 

nanosizer. Também fica evidente que o procedimento de 

funcionalização também não altera o aspecto físico das partículas, nem a 

distribuição dos tamanhos dos aglomerados. 
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Figura 4.21 – Imagens em MET de nS pura e funcionalizada, que evidenciam a 

composição dos aglomerados.  

  
(a) nS pura (b) nS pura 

  
(c) nS+GS (d) nS+AAS 

  
(e) nS+GS (f) nS+GS 

 

4.2. MISTURA DO HÍBRIDO COM PASTA DE CIMENTO  

A interação do híbrido com a pasta de cimento nas primeiras 

idades foi avaliada por microscopia em XM-1, calorimetria e 

resistências mecânicas das pastas com 1, 3 e 7 dias. A primeira foi feita 

com análise da reação das respectivas nS com solução saturada de 

f) 
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hidróxido de cálcio, para simplificar o sistema, visto que uma solução de 

cimento tem composição complexa. Assim, era possível avaliar que todo 

sólido formado durante a reação seria fruto de interações da nS usada 

com a solução do meio. Já a calorimetria foi feita com imersão da nS 

funcionalizada em pastas de cimento, que apresentou alterações 

importantes no comportamento de hidratação. As resistências à 

compressão e à tração por compressão diametral foram avaliadas em 

pastas semelhantes às avaliadas pela calorimetria. 

1.1.18. Microscopia de Transmissão de Raios-X Moles (XM-1) 

O sucesso da funcionalização (quando ela ocorre de fato), bem 

como as consequências deste tratamento no comportamento da nS com 

cimento, foi verificado através de microscopia de transmissão de raios-

X moles, pela alteração da reação com solução saturada de Ca(OH)2 das 

nS puras e tratadas, para formar C-S-H. Imagens das soluções são 

apresentadas na Figura 4.22.  

A imagem ‘a’ mostra como a nS pura se apresenta antes de 

reagir, dissolvida em água deionizada, enquanto em todas as outras 

imagens ela está dissolvida em solução saturada de Ca(OH)2. É possível 

observar aglomerados com superfície rugosa, evidenciando ser 

composto por inúmeras esferas nanométricas. Não é possível determinar 

com exatidão o tamanho das partículas, mas seus diâmetros são 

claramente menores que 1 micrômetro. Este fato mostra que as 

partículas analisadas com nanosizer poderiam ser realmente pequenas, 

mas estavam sempre aglomeradas. Por outro lado, esta imagem permite 

diferenciar o C-S-H da nS nas outras imagens por suas morfologias, já 

que o C-S-H não se apresenta como esferas aglomeradas, mas 

principalmente agulhas alinhadas ou eu formato de feixe de trigo.  

Na parte ‘b’ são mostradas imagens de nS pura em tempos 

diferentes de reação com a solução de Ca(OH)2. Em menos de meia 

hora, em um aglomerado que inicialmente tinha aspecto semelhante ao 

mostrado na imagem ‘a’, são observadas estruturas tipo fita ou agulha, 

razoavelmente organizadas, típicas do início da formação do C-S-H. 

Com acréscimo de menos de 2 horas, as estruturas de C-S-H iniciadas 

na imagem anterior apresentam crescimento significativo tanto por 

aumento de espessura e comprimento, quanto pelo surgimento de novas 

ramificações. 
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Figura 4.22 – Imagens das nS pura e tratada, com os respectivos tempos de 

reação com Ca(OH)2 em horas:minutos. (a) nS pura em água; (b) nS pura, (c) nS 

com AAS e (d) nS com GS, as três últimas em solução supersaturada de 

hidróxido de cálcio.  

a) 

 
b)   

  
c) 
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d) 

  
 

É importante observar que não é correto associar diretamente os 

tempos de reação apresentados com a duração das reações de hidratação 

do cimento, visto que se trata de sistemas com soluções e concentração 

de íons diferentes das encontradas nas pastas de cimento. De qualquer 

forma, acredita-se ser válida a comparação relativa entre as amostras. 

As linhas ‘c’ e ‘d’ mostram nS tratada com AAS e GS, 

respectivamente. Nestes casos, a formação de hidratos é bastante 

reduzida e retardada, limitando-se a pequenos pontos de formação de 

agulhas e fitas de C-S-H. Acredita-se que tais pontos estão associados a 

regiões na superfície da nS onde não há cobertura pelo siloxano, 

permitindo acesso das hidroxilas da partícula à solução básica do meio. 

Nos outros pontos existe um ‘bloqueio’ das hidroxilas, que pode ser 

tanto por substituição do grupo pela molécula do siloxano quanto por 

sobreposição estérica deste, encobrindo uma hidroxila ainda presente. 

A imagem da nS com AAS em tempo 0:58 mostra em seu canto 

inferior esquerdo uma esfera não muito densa (é possível ver os 

aglomerados de nS através dela), com contornos quase perfeitos. Trata-

se do excesso de siloxano presente na solução, já que o preparo desta nS 

funcionalizada não teve diálise. Então, os AAS ligaram-se pelas 

hidroxilas dos silanóis
27

, formando uma rede provavelmente amorfa, 

que cresce em forma de esfera. Este fenômeno foi observado em outras 

amostras.  

É importante observar que a existência de C-S-H nesta amostra, 

mesmo em menor quantidade, mostra que não foi a presença de siloxano 
‘livre’ na solução que impediu a reação, mas sua cobertura da superfície 

da nS, pois mesmo em ambiente com excesso de AAS na solução, 

                                                        
27

 Quando em meio aquoso, as oxi-metilas dos siloxanos são substituídas por –

OH (ver item 2.7).  

0:23 5:04 

1μm 1μm 
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houve formação do ‘feixe de trigo’ sobre os aglomerados não 

perfeitamente encobertos. 

Assim, as imagens mostram que todas as nS tratadas 

apresentaram retardo significativo de reação com a solução, em 

comparação com a nS pura. Além disso, nas amostras observadas, as 

hidroxilas das nS estavam bloqueadas pelos siloxanos de interagir com a 

solução, e por isso apenas a parte não bloqueada das nS reagiram com a 

solução. De qualquer forma, a presença de indícios de C-S-H representa 

a possibilidade de este vir a se formar mais tarde, mas em quantidade 

muito menor que na nS pura. 

1.1.19. Calorimetria 

Os resultados de calor desenvolvido nas primeiras horas de 

hidratação de pastas de cimento com adição de nS pura e funcionalizada 

encontram-se na Figura 4.23, junto a curva da pasta de referência, sem 

adição de nS. Fica clara a existência de interação entre o híbrido 

adicionado e os componentes da pasta de cimento em processo de 

hidratação. Entretanto é necessária uma análise cautelosa para distinguir 

as interações existentes.  

Outro grupo de pastas, feitas com adição apenas dos siloxanos 

puros, também foram analisadas por calorimetria, para fins de 

comparação. Os resultados de fluxo de calor normalizado em relação à 

massa de cimento estão apresentados na Figura 4.24 para as pastas com 

0,1 e 0,5% de siloxano, e para a pasta referência. 

A maior alteração observada entre as amostras é o prolongamento 

do período de indução em até 30 horas, para a pasta com 0,5% de AAS 

puro ou com nS. Isso quer dizer que a atuação do híbrido se deu em 

dificultar o processo de dissolução dos óxidos do cimento, mas este 

retardo não ocorre por redução da velocidade de todas as reações de 

hidratação, visto que a curva que representa o processo de pega tem a 

mesma largura da apresentada pela pasta sem nenhuma adição, ou seja, 

não há alteração significativa da velocidade das reações de pega. 
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Figura 4.23 – Calor desenvolvido por pastas de cimento com nS pura e 

funcionalizada com GS ou AAS, adicionadas como substituição de 0,1 e 0,5% 

em massa de cimento. A pasta referência não tem adição de nS, nem de 

siloxano. 

 
 

Figura 4.24 – Calor desenvolvido por pastas de cimento com GS ou AAS puros 

(sem nS), adicionados como substituição de 0,1 e 0,5% em massa de cimento. A 

pasta referência não tem adição de nS, nem de siloxano. 
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A atuação do híbrido no período de indução pode ter se dado por 

forte adsorção dele nas partículas de cimento, reduzindo a área de 

contato delas com a água, ou mesmo por densificar o produto que cobre 

as partículas de cimento logo após o primeiro contato com a água, 

dificultando que seja desfeita. Se a simples presença do híbrido alterasse 

as propriedades da solução a ponto de reduzir a capacidade da água em 

dissolver os óxidos, então a lentidão continuaria nas etapas seguintes, 

assim que fossem necessários novos íons para alimentar a continuidade 

das reações de hidratação do cimento. Este alongamento é observado 

quando se desaceleram as reações de hidratação do cimento por redução 

da temperatura, por exemplo. E, como dito anteriormente, este efeito 

não foi observado. 

Outra modificação percebida é a alteração da proporção dos picos 

no topo da rampa de pega do cimento. A presença de 0,1% de nS 

funcionalizada igualou a intensidade dos dois picos, enquanto as 

amostras com 0,5% de híbrido apresentaram os picos invertidos, ou seja 

o que era maior nas pastas com nS pura passou a ser o menor em 

misturas com 0,5% de adição.  

Para especificar a atuação do híbrido neste ponto da reação é 

fundamental distinguir as reações responsáveis pelos dois picos 

referidos. Entretanto, a identificação não é clara na bibliografia, 

havendo informações diferentes. Taylor (1992) atribui o pico 2 à 

formação de C-S-H e CH pelo C3S e o ‘ombro’ em 3 seria uma 

formação renovada da etringita. Já Metha e Monteiro (2006) afirmam 

que o topo do pico de pega representa a formação de etringita, com 

possível contribuição por dissolução do C3S e formação de C-S-H, sem 

mencionar o ‘ombro’ à direita. De qualquer forma, é evidente que os 

compostos provenientes da dissolução do C3S e dos aluminatos, quais 

sejam o C-S-H e a etringita, sejam os primeiros a se formar, dado que 

ambos apresentam reação de hidratação mais rápida que os outros 

componentes do cimento, além de corresponderem às maiores 

concentrações parciais. A identificação sobre qual hidrato é formado 

primeiro pode ser resolvida com o gráfico da evolução da hidratação 

inicial dos componentes do cimento CP-III, feito por Quarcioni (2008), 

que mostra que o C-S-H e o CH se formam primeiro, consumindo boa 

parte dos íons Ca
2+

 da solução que, ao ser reposto, permite a formação 

de etringita. O ombro na curva da pasta referência em torno de 30 horas 

de hidratação seria então pela transformação da etringita em mono-

sulfoaluminato, junto com a dissolução das fases ferríticas. 

Segundo dados de Minard et al. (2007) os aluminatos do cimento, 

nos primeiros minutos de contato com a água, começam a se dissolver e 
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interagir com os íons liberados pela gipsita, mas os sulfatos acabam 

adsorvendo na superfície do C3A, dificultando sua dissolução. E 

somente quando parte dos sulfatos são consumidos, os aluminatos 

voltam a se dissolver e formar hidratos. 

Pode-se afirmar então que a presença do híbrido na solução 

interferiu na formação de etringita, e provavelmente na de C-S-H 

também, aumentando a taxa de hidratação do aluminato após o período 

de indução, além de reduzir a intensidade de hidratação do C3S. 

Com relação aos resultados para as pastas com adição dos 

siloxanos puros (Figura 4.24), houve algumas diferenças em relação ao 

observado para as pastas com nS funcionalizada:  

 - as pastas com 0,1% tiveram cerca de 10 horas de período de 

indução, e não vinte horas, como as pastas com 0,1% de nS 

funcionalizada; 

 - a maioria das pastas com adição de siloxano puro apresentaram 

os picos 2 e 3 (ver Figura 4.23) com a mesma intensidade relativa da 

pasta referência, ou seja, não houve alteração significativa no aspecto 

relativo entre as curvas referentes à formação de C-S-H e de etringita. 

Apenas a pasta com 0,5% de GS teve os picos com intensidades 

relativas semelhantes. 

Este grupo de resultados mostra que não houve alteração 

significativa do efeito do siloxano de retardar a pega pela presença da 

nS, especialmente para as pastas com 0,5% de AAS (puro ou com nS), 

mas as alterações observadas com relação à formação de hidratos não 

pode ser aprofundada por este ensaio, e será abordada nos resultados de 

resistência mecânica. 

 

Novas informações a respeito da interação dos híbridos com o 

cimento podem ser obtidas das curvas de calor acumulado das pastas até 

100 horas de hidratação (Figura 4.25 e Figura 4.26). É curioso observar 

que os valores convergem dentro de grupos, que são o das pastas com 

nS pura e outro grupo de pastas com nS funcionalizada, ou das pastas 

com siloxanos puros. Mesmo com concentrações e siloxanos diferentes, 

e também a duração dos períodos de indução, as pastas com os híbridos 

e com os siloxanos apresentaram calor acumulado semelhantes em 100 

horas, evidenciando que nas pastas com maior atraso no início de pega 

houve aumento das reações de pega de modo a compensar a defasagem 

inicial. 
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Figura 4.25 – Calor acumulado durante 100 primeiras horas de hidratação das 

pastas com nS funcionalizada, e da pasta referencia, sem nS e sem siloxano. 

 
 

Figura 4.26 – Calor acumulado durante 100 primeiras horas de hidratação das 

pastas com siloxano puro, e da pasta referencia, sem nS e sem siloxano, além da 

pasta com nS pura, para facilitar a comparação. 
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Este comportamento evidencia que mesmo as pastas com maior 

concentração de híbrido e, portanto, maior prolongamento do período de 

indução, provavelmente não terão as resistências aos 28 dias 

prejudicadas pelo retardo do início de pega.  

Quanto às concentrações de nS usadas, observa-se que as 

amostras com cinco vezes mais híbrido não tiveram 5 vezes maior 

período de indução, evidenciando que a concentração de 0,5% em 

substituição da massa de cimento está próxima da saturação no cimento 

usado. 

Outra observação importante é que como a nS pura não 

apresentou os efeitos dos híbridos, é possível afirmar que foi o siloxano 

o responsável pelos efeitos observados, sendo a nS apenas o veículo 

dele na pasta de cimento. 

As curvas de calor acumulado para as pastas com adição de 

siloxano puro se aproximam a partir de 100 horas de hidratação, para 

um valor semelhante ao alcançado pelas pastas com nS funcionalizada, 

com exceção da pasta com 0,5% de AAS, que apresentou calor 

acumulado abaixo do apresentado pelo grupo. Assim, para as outras 

pastas, embora haja prorrogação do período dormente, a intensidade das 

reações é recuperada após 4 dias de hidratação. Entretanto, o 

desenvolvimento de propriedades como a resistência mecânica pode ter 

sido afetado durante o processo, ou seja, a recuperação da intensidade 

das reações não implica na recuperação de todas as propriedades da 

pasta, devendo cada uma dela ser analisada separadamente. 

Por estes resultados é possível confirmar que o efeito retardador 

de pega é devido à atuação do siloxano. Entretanto, há diferenças entre 

os efeitos nas pastas com siloxano puro e nas que tem nS 

funcionalizada, nas mesmas concentrações. Assim, fica claro que a ação 

do siloxano na pasta de cimento é alterada quando ele está ligado à nS. 

Pode-se supor que a função química específica do siloxano é a principal 

responsável pelo efeito retardador, enquanto a extremidade (CH3)3Si– 

pode ter inserido efeitos adicionais à hidratação do cimento, sem 

comprometer fortemente o principal efeito, de aumento do período de 

indução.  

Os resultados de calorimetria das pastas com siloxanos 

confirmam a suspeita de que se houver siloxanos livres nas amostras de 

nS funcionalizadas, eles não vão interferir sensivelmente no curso das 

reações, a não ser por algumas pequenas intervenções, como nas 

proporções de C-S-H e etringita formados. 

Assim, as medidas de calorimetria mostram um prolongamento 

de até 30 horas no período de indução das pastas de cimento com nS 
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funcionalizada e com AAS puro, para adições de 0,5% em massa de 

cimento. O híbrido e o siloxano então interferiram na dissolução dos 

óxidos do cimento, mas não desaceleraram as reações de pega. Com o 

híbrido, houve também interferência na formação de etringita e 

provavelmente de C-S-H também. Já nas pastas com siloxano puro, 

estas interferências quase não foram afetadas.  

1.1.20. Reometria 

Os primeiros testes reológicos foram feitos sobre a pasta de 

cimento sem nS, com 4 repetições do mesmo procedimento (R01 a 

R04), para verificar a reprodutibilidade dos resultados. Os gráficos da 

tensão de cisalhamento das amostras em função do tempo estão 

apresentados na Figura 4.27 que, por mostrarem o procedimento 

experimental como um todo, permitem verificar a variação entre os 

resultados mais claramente.  

 
Figura 4.27 – Variação da tensão de cisalhamento com o tempo, para pastas de 

cimento sem nS. As nomenclaturas R01 a R04 representam as repetições. 

 
 

Como as pastas foram misturadas com baixa energia de mistura, 

o valor elevado de tensão de cisalhamento no início do primeiro patamar 

de taxa de cisalhamento é coerente, pois ele representa a presença de 

aglomerados de partículas que não foram desfeitas durante a mistura 

manual.  Entretanto, como os outros patamares foram muito mais 
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lineares que o primeiro, pode-se concluir que o procedimento do ensaio 

foi satisfatório para homogeneizar a pasta inserida. É importante 

lembrar que este recurso só deve ser usado quando não há alternativas, 

visto que a baixa homogeneização da mistura pode interferir na 

representatividade da amostra coletada para ensaio. 

De qualquer forma, desde a metade do primeiro patamar, com 

cerca de 8 minutos de ensaio, as amostras se mostraram menos instáveis. 

Acredita-se então que as leituras devam ser feitas para os dados do 

último grupo de variação na taxa de cisalhamento. Também houve 

aumento gradual da tensão de cisalhamento ao longo do tempo, que 

pode ter ocorrido em parte pela evolução das reações de hidratação, mas 

também por perda de água durante o ensaio, já que os cilindros não 

eram fechados. 

As amostras R01 a R03 apresentaram os gráficos mais 

semelhantes e por isso, acredita-se, mas representativos. Nestes gráficos 

a dispersão nos resultados se reduziu no último patamar, por aumento da 

homogeneidade da pasta com a imposição da taxa de cisalhamento pelo 

ensaio. Entretanto, a disparidade da R04 delata a intensidade de variação 

possível nos resultados para um mesmo procedimento, pois ela esteve 

14 unidades (quase 25%) abaixo da R01, que se manteve acima de 

todas. A amostra ‘sem ns’ também se diferencia das outras em relação à 

estabilidade da medida, pois apresenta maior amplitude de tensão de 

cisalhamento durante os patamares. 

Observa-se então que o procedimento usado no viscosímetro é 

satisfatório quanto à homogeneização da mistura, que ocorre 

principalmente durante os 8 primeiros minutos de ensaio. Assim, 

acredita-se que as medidas reológicas devam ser feitas durante o último 

grupo de variação da taxa de cisalhamento. Entretanto, deve-se atentar 

para a possibilidade de o procedimento de preparo da amostra, bem 

como as condições de ensaio, propiciar variabilidade de até 25% nos 

resultados. 

O procedimento citado foi aplicado às pastas com nS pura e com 

nS funcionalizada com AAS. Como havia a hipótese de a nS estar 

naturalmente aglomerada, foi aplicado ultrassom nas amostras por 20 

minutos, imediatamente antes da mistura com o cimento.  

Os gráficos da terceira subida estão apresentados na Figura 4.28, 

junto com a pasta referência, sem nS, R03. A tensão de escoamento, 

associada à tensão de cisalhamento quando a curva cruza com o eixo das 

ordenadas, enquanto a viscosidade está vinculada à inclinação da curva 

após a superação da tensão de escoamento.  Nos gráficos apresentados, a 

tensão de escoamento ficou mascarada pelo procedimento, pois estas 



146 

 

 

rampas iniciaram-se logo após outra rampa de descida da taxa de 

cisalhamento, o que impediu que as partículas tivessem tempo suficiente 

para se reaglomerarem antes do início desta medida.  

 
Figura 4.28 – Curvas de tensão pela taxa de cisalhamento para pastas de 

cimento sem nS, com nS pura e funcionalizada com AAS, ambas com pré-

tratamento em ultrassom (US) 20 minutos. 

 
 

As curvas apresentam comportamento pseudoplástico e tem 

ajuste com fator de correlação r² > 0,95 para a fórmula teórica de 

Herschel-Burkley. Os parâmetros tensão de escoamento, viscosidade 

aparente e r² estão apresentados na Tabela 4.3. 

 
Tabela 4.3 – Parâmetros reológicos obtidos do ajuste de Herschel-Burkley para 

as curvas das pastas com AAS, nS pura e sem nS. O fator de correlação R² da 

curva ajustada também é apresentado. 

Pasta 
Tensão 

escoamento 

Viscosidade 

aparente 
R² 

Sem nS -1,40 0,18 0,9993 

nS pura 01 -0,98 0,11 0,9985 

nS pura 02 -0,25 0,12 0,9879 

AAS 01 -2,34 0,16 0,9986 

AAS 02 -0,96 0,15 0,9593 
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Os parâmetros reológicos apresentados na Tabela 4.3 mostram 

valores de tensão de escoamento muito próximo de zero, o que é 

coerente visto que todas as curvas passam muito próximas da origem. 

Os dados de viscosidade aparente mostram valores coerentes com o 

observado nos gráficos, onde a pasta referência apresentou o maior valor 

de viscosidade aparente. Este resultado aponta para a possibilidade de a 

nS ter atuado como pequenos rolamentos dentro da pasta, especialmente 

pela sua alta carga superficial em sistemas com pH elevados. 

Por outro lado, os maiores valores de viscosidade aparente 

obtidos para as pastas com nS funcionalizada, em relação às pastas com 

nS pura, ocorreram provavelmente por dois fatores, um físico e outro 

químico, abordados a seguir.  

O fator físico está associado à alteração da superfície da nS, que 

provavelmente tornou-se mais rugosa e menos homogênea com o 

tratamento recebido, por possuir moléculas com trechos orgânicos 

depositadas em alguns pontos de sua estrutura.  

Quimicamente, sabe-se que a funcionalização altera a carga 

superficial da nS, pois as funções inseridas tem menos afinidade com os 

hidratos do cimento que as hidroxilas. Assim, a nS interage de forma 

menos intensa com os íons positivos da solução do cimento, o que reduz 

seu papel de rolamento entre as partículas. 

Os testes de tempo de ultrassom (US) para a nS estão 

apresentados na Figura 4.29, onde as pastas feitas com nS que ficaram 

maior tempo em US (amostras 01 e 02) tiveram menores taxas de 

cisalhamento. Isso implica que o ultrassom contribuiu para a 

desaglomeração das nano-partículas, e que quanto mais dispersas elas 

estiverem, mais elas fluidificam o sistema.  

Em todas as curvas, as ondulações delatam uma reaglomeração 

constante das partículas o que é natural em pastas de cimento, mas não 

foi alterada por nenhuma das adições feitas. Por este aspecto pode-se 

dizer que as nS usadas não interferiram na interação entre as partículas 

de cimento. 

Os testes reológicos em pastas de cimento com nS tratada com 

GS foram feitos de forma diferente da apresentada para o AAS, como 

apresentado no capítulo de metodologia, por isso seus resultados estão 

apresentados com novas pastas com nS pura, na Figura 4.30. Nestes 

ensaios, duas rampas de subida da taxa de cisalhamento foram feitas 

após o repouso da pasta, e com isso a tensão de escoamento ficou 

evidente nos gráficos. Na figura, fica claro que a variabilidade dos 

resultados para o mesmo tipo de mistura é maior que a diferença entre as 

amostras com nS pura e funcionalizada com GS.  
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Figura 4.29 – Curvas de tensão pela taxa de cisalhamento para pastas sem nS, e 

com nS pura submetidas a pré-tratamento em ultrassom (US) por 10minutos 

(03) e 20 minutos (01 e 02). 

 
 

Figura 4.30 – Curvas de tensão pela taxa de cisalhamento para pastas de 

cimento com nS pura e funcionalizada com GS. 
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Ainda, é possível detectar o comportamento pseudoplástico nas 

amostras, característico de pastas de cimento. Novamente, o ajuste 

proposto por Herschel-Burkley foi satisfatório para as pastas analisadas, 

e os principais parâmetros estão apresentados na Tabela 4.4. Assim 

como no gráfico, os valores de viscosidade aparente foram semelhantes 

para todas as amostras estudadas. Por ouro lado, houve aumento da 

tensão de escoamento das pastas. Provavelmente, a interação da ponta 

epóxi do GS com as partículas de cimento é tal que proporciona a 

formação de um gel fraco, que é desfeito com o aumento da taxa de 

cisalhamento.  

 
Tabela 4.4 – Parâmetros do ajuste de Herschel-Burkley para as curvas das 

pastas analisadas com GS. 

Pasta 
Tensão 

escoamento 
Média 

Viscosidade 

aparente 
Média 

nS pura 01 1,63 

2,91 

0,16 

0,17 nS pura 02 4,70 0,17 

nS pura 03 2,41 0,18 

GS 01 4,02 

5,09 

0,18 

0,17 GS 02 4,71 0,15 

GS 03 6,56 0,17 

 

De um modo geral, observa-se que o a inserção de nS pura ou 

funcionalizada com AAS ou GS provoca redução dos valores de 

viscosidade aparente de pastas de cimento, assim como o pré-tratamento 

da partícula com US antes da mistura na pasta. A funcionalização da nS 

com AAS reduziu a capacidade de a partícula fluidificar a pasta de 

cimento, enquanto com o GS não houve alteração significativa dos 

valores de viscosidade aparente, mas foi detectado aumento da tensão de 

escoamento.  

1.1.21. Resistências Mecânicas  

A Quadro 4-1 apresenta os valores de resistência à compressão 

obtidos para as amostras a partir da média de 5 valores, assim como o 

desvio-padrão e o coeficiente de variação, calculados para cada amostra. 

Para facilitar a análise foi feita comparação estatística das médias, cujas 
conclusões para cada idade estão apresentadas na mesma tabela, com 

95% de confiança. Estão marcados em vermelho os valores 

significativamente superiores à pasta referência, e em azul os 

significativamente inferiores.  
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Quadro 4-1– Resistência média à compressão (MPa) e dados estatísticos das 

pastas referência e com nS, analisadas para as idades de 1, 3 e 7 dias. 

Idade  
 

0,10% 0,50% 1,00% 

Dias  Sem nS nS p AAS GS nS p AAS GS nS p AAS GS 

1 

Média 37,9 41,6 28,9 26,5 43,6 40,5 31,7 44,9 37,2 17,0 

D P 1,4 1,0 1,8 0,7 1,8 1,4 0,7 0,9 1,8 0,6 

C V 3,7 2,3 6,3 2,5 4,1 3,5 2,2 2,1 4,8 3,5 

Conclusões estatísticas*: 

 - A pasta referência não difere significativamente da pasta com 1,00% 

AAS. 

 - A pasta referência é significativamente menor que as pastas com nS pura 

e com 0,5% AAS. 

 - A pasta referência é significativamente maior que as pastas restantes. 

3 

Média 59,4 60,8 58,6 58,8 66,3 67,9 63,6 64,0 59,9 60,6 

D P 2,4 4,0 5,2 3,5 5,3 1,3 6,5 2,4 6,5 0,9 

C V 4,0 6,6 8,9 6,0 8,0 1,9 10,2 3,8 10,9 1,5 

Conclusões estatísticas*: 

 - A pasta referência não difere significativamente de nenhuma das outras 

pastas. 

7 

Média 70,7 72,0 65,8 60,5 73,2 76,1 71,2 71,8 70,8 74,1 

D P 3,3 2,9 3,4 6,0 3,4 2,5 5,6 4,6 4,0 5,7 

C V 4,7 4,1 5,1 9,9 4,6 3,3 7,9 6,4 5,6 7,7 

Conclusões estatísticas*: 

 - A pasta referência é significativamente maior que a pasta com 0,10% GS. 

 - A pasta referência não difere significativamente das outras pastas. 

* conclusões estatísticas com 95% de confiança. 

 

A comparação múltipla de médias foi feita também para as pastas 

individualmente, e observou-se que entre todas as amostras há diferença 

significativa entre as médias de idades diferentes (95% de confiança), o 

que é coerente. 

As pastas com nS pura apresentaram entre 10 e 19% de 

resistência a mais que a referência com 1 dia, mas esta diferença caiu 

com a idade. Este resultado evidencia o efeito de nucleação da 

hidratação do cimento, pelas nanopartículas, nas primeiras idades. 

Já as pastas com nS funcionalizada, de um modo geral, 

apresentam resistência a 1 dia inferior à referência, mas nas outras 

idades se mantiveram ligeiramente acima, e estatisticamente iguais à 
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referência. Para amostras com 0,1% do híbrido, todos os valores foram 

inferiores à referência mas, em alguns casos, os valores não diferem 

estatisticamente. De qualquer forma, os ganhos de resistência 

apresentados pelas outras pastas com 7 dias são inferiores a 10%, o que 

representa de 0 até 5MPa de ganho de resistência.  

Assim, é coerente afirmar que de um modo geral a resistência à 

compressão aos 7 dias de pasta com nS funcionalizada não foi 

significativamente alterada em relação à pasta referência. Este resultado 

tem aspecto positivo no uso destes híbridos em pastas de cimento, visto 

que houve alteração nas outras propriedades da pasta, como 

desenvolvimento de calor de propriedades reológicas. 

Os resultados estatísticos para as pastas com siloxano puro estão 

apresentados na Quadro 4-2, apenas para 3 e 7 dias porque nestes 

procedimentos houve retarde de pega de até 30 horas, o que impediu o 

rompimento com 1 dia. 

 Os resultados mostram que as pastas com GS apresentaram perda 

de resistência mecânica para todas as idades e concentrações avaliadas, 

enquanto as pastas com AAS praticamente não diferiram 

significativamente da pasta referência, especialmente aos 7 dias. 

Assim, a inserção do AAS puro teve efeito na resistência à 

compressão das pastas semelhante ao da nS funcionalizada com este 

siloxano. Já o GS atuou de modo a reduzir a resistência à compressão, 

em relação às pastas com nS funcionalizada com ele. 

Em termos práticos, um concreto com AAS puro não terá 

prejuízo na resistência mecânica, mesmo com efeito de retardo da pega 

de até 30 horas. Já o GS deve ser inserido como forma de enxerto na nS 

para que o prejuízo citado não ocorra. 

A análise da resistência à tração por compressão diametral 

apresentou os resultados de média de 8 valores, assim como desvio-

padrão e coeficiente de variação listados na Tabela 4.5 e as diferenças 

percentuais das médias das pastas com nS em relação à pasta referência 

estão apresentados na Tabela 4.6. Novamente, foram marcados em 

vermelho os valores que se mostraram superiores à média. 
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Quadro 4-2 – Resistência média à compressão (MPa) das pastas referência e 

com siloxanos puros, analisadas para as idades de 3 e 7 dias, junto com as 

conclusões das análise estatísticas dos dados. analisadas. 

Idade 
  

0,10% 0,50% 

Dias 
 

Sem nS AASp GSp AASp GSp 

3 

Média 59,4 61,7 49,4 49,3 44,8 

D P 2,4 1,8 5,8 2,3 3,7 

C V 4 2,9 11,8 4,6 8,3 

Conclusões estatísticas*: 

- A resistência da pasta AASp 0,1% não difere significativamente da 

pasta referência . 

- As resistências das outras pastas são significativamente menores que a 

pasta referência. 

7 

Média 70,7 71,0 59,7 69,7 61,2 

D P 3,3 2,7 5,8 4,9 6,7 

C V 4,7 3,8 9,7 7,0 11,0 

Conclusões estatísticas*: 
    

- As resistências das pastas com AASp não diferem significativamente 

da pasta referência . 

- As resistências das pastas com GSp são significativamente menores 

que da pasta referência. 

* conclusões estatísticas com 95% de confiança. 

 

Os resultados mostram que, de um modo geral, as nS puras 

reduziram a resistência à tração na compressão das pastas, mas as nS 

funcionalizadas reduziram ainda mais os valores. Provavelmente isso 

aconteceu porque a nS tende ‘travar’ o sistema de partículas pelo 

empacotamento e pela adsorção de água em sua superfície. Assim, 

provavelmente o processo de retirada das bolhas por vibração foi menos 

eficientes para as pastas com nS, pura ou funcionalizada. Como o ensaio 

de tração é mais sensível à presença de bolhas que o ensaio de 

compressão, é coerente que os valores da Tabela 4.6 sejam negativos 

enquanto os do Quadro 4-2 mostram valores próximos ao da média. 

Outro aspecto interessante é que a confiabilidade dos valores teve que 

ser reduzida para 80%, no processo de retirada de espúrios, para que os 

coeficientes de variação tivessem valores aceitáveis. 
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Tabela 4.5 – Resistência média à tração por compressão diametral (MPa) e 

dados estatísticos das amostras com nS (pura ou funcionalizadas), para 1, 3 e 7 

dias. 

Idade  
 

0,10% 0,50% 1,00% 

(dias)  
Sem 

nS 
nS p AAS GS nS p AAS GS nS p AAS GS 

1 Média 4,7 4,5 3,2 3,0 4,0 4,2 3,8 4,2 4,0 2,1 

 
D P 0,42 0,53 0,26 0,15 0,50 0,04 0,14 0,18 0,17 0,11 

 
C V 9,0 11,7 8,2 4,9 12,5 1,1 3,8 4,2 4,3 5,4 

3 Média 7,0 7,2 7,2 6,1 6,2 5,8 4,3 6,2 5,9 5,5 

 
D P 0,80 0,22 0,49 0,89 0,62 0,31 0,58 0,48 0,46 0,07 

 
C V 11,3 3,1 6,8 14,7 10,0 5,4 13,6 7,7 7,9 1,3 

7 Média 7,7 7,5 6,4 5,2 7,7 6,2 6,3 5,3 4,3 5,8 

 
D P 0,91 0,49 0,21 0,36 0,29 0,90 0,71 0,15 0,35 0,17 

 
C V 11,8 6,6 3,2 7,1 3,8 14,5 11,2 2,9 8,3 2,9 

 

Tabela 4.6 – Diferenças percentuais das resistências à tração por compressão 

diametral das amostras analisadas em relação à pasta referência (sem nS), para 

1, 3 e 7 dias. 

Idade 0,10% 0,50% 1,00% 

Dias nS p AAS GS nS p AAS GS nS p AAS GS 

1 -4 -32 -36 -15 -11 -19 -11 -15 -55 

3 3 3 -13 -11 -17 -39 -11 -16 -21 

7 -3 -17 -32 0 -19 -18 -31 -44 -25 

 

Como o adensamento foi o mesmo para todas as amostras, não se 

descarta a hipótese de os valores de compressão também terem sido 

afetados pela presença de bolhas, em proporção um pouco menor que os 

ensaios de tração. 

Em relação às idades estudadas, de um modo geral, a nS 

apresentou contribuição maior para as menores idades, o que indica que 
apesar do retardo nas reações, a nS contribuiu para acelerar a formação 

do C-S-H, atuando como pontos de nucleação, mesmo funcionalizada. 

Para as pastas com nS funcionalizada, a tendência de retardar a 

pega pode ter afetado ainda mais os resultados. Entretanto, como foi 

discutido a respeito dos resultados de calorimetria, os híbridos 



154 

 

 

aumentam a hidratação dos aluminatos na pasta enquanto reduzem a 

formação de C-S-H, e o calor total liberado nas primeiras horas de 

hidratação. Desta forma, é provável que o grau de hidratação das pastas 

com nS funcionalizada seja inferior ao das outras pastas, e assim é de se 

esperar que não haja significativo acréscimo de resistência para as 

primeiras idades. 

Essas conclusões tornam interessante a análise das resistências 

das pastas em idades avançadas, inclusive do calor acumulado, para 

verificar se o decréscimo da intensidade de reações é compensado 

posteriormente.  

Pastas de cimento com as propriedades adquiridas com o uso do 

híbrido ou do AAS puro podem ser usadas em situações onde se deseja 

prolongamento expressivo do tempo para aplicação do material, sem 

prejuízo ao tempo de ganho de resistência após 4 dias de hidratação.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi produzida sílica funcionalizada por dois 

siloxanos diferentes, e avaliou-se a interação destes híbridos com pasta 

de cimento Portland CP-II-F.  

Análises feitas nos híbridos produzidos permitiram desenvolver 

um procedimento de funcionalização simplificado em relação aos 

encontrados na literatura consultada, e que gere um produto final mais 

adequado ao uso em pastas de cimento. O procedimento usa solução 

aquosa, ao invés de etanoica, sem necessidade de aquecimento da 

mistura, sem uso da longa etapa de diálise e sem secagem do produto 

final, que se mantém em solução.  

Constatou-se que a nS se encontra em aglomerados 

micrométricos, formados por esferas nanométricas, e este estado não é 

alterado com pré-tratamentos testados, como uso de ultrassom e de 

dispersantes químicos, nem com as funcionalizações feitas.  

Em estudo da atuação do híbrido em pastas de cimento, imagens 

de microscopia de transmissão de Raios-X moles (XM-1) mostram que 

as nS funcionalizadas apresentam retardo de reação com hidróxido de 

cálcio. Também, a calorimetria das pastas denunciou aumento em até 30 

horas no período de indução das pastas com 0,5% de nS funcionalizada, 

em relação às pastas com nS pura e sem nS, que ficaram relativamente 

muito próximas. O aumento da concentração do híbrido em 5 vezes 

permitiu aumentar em apenas 2 vezes o período de indução, indicando 

que a concentração de 0,50% em substituição da massa de cimento está 

próxima da saturação do híbrido para este efeito. 

Um aspecto interessante é que as curvas de pega não foram 

alargadas, mostrando que o efeito de retardo ocorre somente para a 

dissolução dos óxidos, sem grandes alterações na velocidade das reações 

de pega, o que permitiu recuperação da quantidade de calor acumulado a 

partir de 100 horas de hidratação. 

Apesar do prolongamento do período de dormência, a resistência 

à compressão aos 7 dias das pastas com nS funcionalizada não diferem 

significativamente da pasta referência (sem nS e sem siloxano). Já a 

resistência à tração foi reduzida com a adição da nS, para todas as 

concentrações, devido à maior retenção de bolhas de ar nessas amostras. 

Em pastas com adição dos siloxanos puros, sem nS, também foi 

observado prolongamento do período de indução em proporções 

semelhantes às das pastas com nS funcionalizada, mas a resistência a 
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compressão foi prejudicada, especialmente nas pastas com adição de GS 

puro. 

Os resultados mostram que os híbridos feitos com nS 

funcionalizada com GS ou AAS atuam como retardadores de pega, sem 

alterar significativamente a resistência à compressão da pasta, a partir 

dos 4 dias de hidratação. O híbrido com AAS provocou aumento da 

viscosidade aparente da pasta, enquanto foi observado aumento da 

tensão de escoamento da pasta com o híbrido com GS, ambos em 

relação à pasta com nS pura. Observou-se que a funções dos siloxanos 

são os principais responsáveis pelas alterações observadas na pasta de 

cimento, e a nS atua apenas como veículo para estas moléculas no meio 

cimentício, além de contribuir para que a resistência à compressão não 

seja prejudicada a partir de 4 dias de hidratação, em relação à pasta 

referência. 

5.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Apesar de este trabalho ter atingido o seu objetivo principal, ele 

apresenta limitações que podem ser trabalhadas em trabalhos futuros, de 

modo a enriquecer o campo de pesquisa abordado. Entre os aspectos que 

podem ser pesquisados como continuidade deste trabalho, pode-se citar: 

- Buscar tentativas de resolver a dispersão das partículas de nS 

antes do processo de funcionalização, com futura análise da interação 

deste híbrido com pasta de cimento. Acredita-se que se as partículas 

estiverem dispersas de modo nanométrico, pode haver uma interação 

sinergética com os componentes da pasta de cimento, de modo a alterar 

o processo de hidratação de forma inédita, por adentrar a nanoestrutura 

do C-S-H e dos outros hidratos. 

- Um estudo mais completo da interferência do híbrido proposto 

nas propriedades reológicas de pastas de cimento pode apontar 

aplicações inéditas para este material, visto que foram observadas 

alterações nestas características durante o preparo das pastas, mas 

limitações na execução das medidas reológicas impediram que boa parte 

das alterações fosse identificada.  
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APÊNDICE A – TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS 

MATERIAIS OBTIDOS 

 
Segue o levantamento e uma breve descrição dos ensaios de 

laboratório sugeridos para verificação de características de interesse para 

atendimento da proposta aqui apresentada. O principal objetivo é 

verificar a eficiência e aplicabilidade dos procedimentos propostos.  

 

CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES MICRO E 

NANOMÉTRICAS 

 

 Termogravimetria (TG) 
Neste ensaio amostras são aquecidas desde a temperatura 

ambiente, até uma temperatura desejada, que para materiais cimentícios 

geralmente fica em torno de 1000°C (NASSAR; SERRA, 2000), 

dependendo da composição do material a ser analisado. A velocidade de 

aquecimento é constante, geralmente 10 ou 20°C/min., podendo variar 

nos arredores deste valor. Esta escolha também deve ser feita em função 

dos materiais presentes na amostra, bem como da forma como são 

apresentados resultados semelhantes na literatura, de modo que se 

possam comparar valores. 

Durante o aquecimento, a massa da amostra é medida, em 

intervalos de tempo regulares, de modo que é possível ao fim do ensaio 

montar um gráfico da perda de massa durante o aquecimento em função 

da temperatura do ensaio do momento da medição. Dada a queima do 

material, o gráfico obtido será uma curva decrescente, muitas vezes 

apresentando uma ou mais quedas bruscas de massa. Conhecendo-se os 

principais componentes do material analisado, bem como suas 

temperaturas de evaporação/decomposição, é possível associar cada 

mudança abrupta no gráfico à presença de certo material. 

 

 Análise térmica diferencial (ATD) 
Trata-se de um ensaio comparativo de temperaturas, entre a 

amostra padrão e uma outra amostra inerte. Ambas são colocadas na 

célula de aquecimento, e têm sua temperatura medida em intervalos de 

tempo regulares, enquanto são aquecidas de modo semelhante ao que 

ocorre no ensaio de TG. A amostra padrão usada é de material puro e, 

portanto, não sofrerá transformações (nem química, nem de fases) 
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durante o aquecimento, enquanto que a amostra testada poderá sofrer 

reações endo e/ou exotérmicas.  

Os resultados deste ensaio são apresentados em um gráfico da 

diferença de temperatura entre as amostras, em função da temperatura 

da célula de aquecimento. Desta forma, ter-se-á picos que apontam para 

cima ou para baixo, indicando transformações endo ou exotérmicas, 

sofridas pela amostra testada. Sendo que cada pico ocorre numa 

temperatura diferente, estes pares de dados podem ser comparados com 

comportamentos-característico de certos componentes e transformações, 

para verificar se estes fazem parte da composição do material estudado. 

Em geral, a intensidade do pico pode dar uma idéia da concentração 

daquela substância na amostra analisada. 

Os resultados obtidos no ATD podem ser cruzados com o TG, de 

modo que um venha a corroborar com o resultado do outro, ou mesmo 

ajudar a interpretá-los. Assim, além de poder serem feitos 

concomitantemente, a obtenção dos dois resultados pode permitir uma 

interpretação mais rica e precisa das substâncias presentes na amostra. 

 

 Microscopia por transmissão de raios-x moles (XM-1) 
O termo raios-X moles se refere à porção de baixa intensidade da 

radiação eletro-magnética chamada raios-X, e se refere a ondas entre 

10nm e 0,1nm, que correspondem às energias de 124eV e 12,4keV, 

respectivamente. No caso do XM-1, a onde tem comprimento de 2,4nm 

e 517eV de energia. Este microscópio é ligado a uma fonte de luz 

síncrotron que, no caso dos trabalhos desenvolvidos, está localizada no 

laboratório do Advanced Light Source (ALS) em Berkeley, na 

Califórnia, EUA. O síncrotron oferece feixe elétrico de elevadíssima 

qualidade, alinhado, puro e estável, o que permite que uma técnica 

analítica que usa o feixe do síncrotron apresente precisão e qualidade de 

sinal superior às obtidas pela mesma técnica alimentada por fonte usual, 

chegando a apresentar características únicas nos resultados encontrados. 

O XM-1 é um microscópio que oferece combinação única de 

transmissão de raios-X com baixa intensidade de luz, que permite 

visualizar estruturas muito pequenas, com precisão menor que 15nm. 

Enquanto as técnicas usuais de raios-X utilizam energias de 1500 keV 

para ossos e 600 keV para dentes, os raios-x considerados ‘moles’ são 

os que aplicam energia de até 12,4keV. Por esta razão, a técnica deve 

ser aplicada em uma camada muito fina do material, para que haja 

radiação transpassante suficiente para permitir a leitura dos dados. O 

princípio de funcionamento do equipamento está ilustrado na Figura 7.1, 

que mostra o feixe formando uma zona de placas ao passar por uma 
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lente condensadora de Fresnel, que deixa os raios vindos do síncrotron 

alinhados e focados numa posição fixa, onde a amostra deve se 

localizar. É interessante notar que é a amostra que tem a posição 

ajustada, inclusive o foco, e não o equipamento.  

 
Figura 7.1 – Esquema do princípio de funcionamento do XM-1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: traduzido, disponível em www.cxro.lbl.gov/xm1. 

 

Antes de atingir a amostra, os raios passam por um pino com 

orifício e deixam uma câmara de equipamento com alto vácuo para 

passar pela amostra, que está sob pressão e temperatura ambientes. Uma 

força magnética aplicada permite que toda a radiação seja direcionada a 

outro orifício do equipamento, que fica de frente para o orifício anterior 

e a poucos micrômetros dele, quando o equipamento está em 

funcionamento. O feixe de luz é então condensada e chega a uma lente 

objetiva e um detector CCD, que processa então os sinais e permite que 

sejam analisados em forma de imagem em um computador conectado ao 

equipamento. 

Embora esta técnica tenha sido desenvolvida para estudo de 

amostras biológicas ou de fenômenos magnéticos, ela tem sido 

explorada nos últimos anos para estudo da hidratação do cimento, por 

apresentar possibilidade única de visualizar os fenômenos e estruturas 

desenvolvidos durante a hidratação com precisão nanométrica. 

O maior desafio encontrado para obtenção de boas imagens é a 

preparação da amostra, que deve ser fina o suficiente para permitir a 

passagem da luz, o que implica em não muito mais que 1µm. Para o 
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caso do cimento, é necessário reduzir o tamanho das partículas e usar 

uma solução com baixa concentração de partículas para permitir 

visualização de estruturas individuais, pois a imagem mostra apenas 

duas dimensões, o que não permite detectar sobreposições. 

 

 Difratometria de raios-X (DRX) 
Este ensaio permite captar famílias de planos cristalográficos 

presentes no material analisado. Para isso raios-x são lançados sobre a 

amostra, e o material vai refratar os raios incididos de acordo com sua 

estrutura cristalina, ou seja, cada família cristalina vai apresentar um 

ângulo (ou um conjunto deles) específico. A intensidade da dos raios 

refratados para um dado ângulo está relacionada à concentração daquele 

plano no material, pois o comportamento é resultado da interferência 

positiva dos raios incidentes em cada plano, de acordo com a Lei de 

Bragg: 

2d.senθ = n.λ 

 

Onde ‘d’ é a distância entre os planos cristalográficos, ‘θ’ é o 

ângulo de incidência dos raios-x, ‘n’ é o número de ordem da reflexão, e 

‘λ’ é o comprimento da onda incidente. 

A DRX permite identificar todas as espécies cristalinas contidas 

numa amostra, geralmente com percentagem em peso não inferior a 1%. 

A DRX tornou-se uma ferramenta valiosa na caracterização dos 

materiais à base de cimento, mas como o principal composto do cimento 

hidratado (C-S-H) é amorfo ou pouco cristalizado, os trabalhos se 

reportam na análise do hidróxido de cálcio cristalizado formado (CH) e 

da alita consumida (C3S). 

Com observações da evolução das intensidades dos picos 

principais do CH (d = 4,90 Å) e da alita (d = 3,03 Å), é possível seguir o 

grau de hidratação e a evolução da microestrutura e, assim, estudar a 

influência de vários parâmetros, como por exemplo, o efeito da adição 

do híbrido desenvolvido no processo de hidratação do cimento, com o 

objetivo de verificar se a sílica funcionalizada continua reativa na pasta 

hidratada, através da observação da intensidade dos picos referentes ao 

CH. Uma diminuição na quantidade de CH na pasta pode ser uma 

indicação da reatividade da sílica, que o seqüestra para formar C-S-H, 
como dito anteriormente, indicando que a capa orgânica não bloqueia 

totalmente os sítios ativos de sua superfície para posterior reação com 

outras substâncias.  
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 Espectrometria no infravermelho com transformada de 

Fourrier  (IV) 
A radiação no infravermelho, quando absorvida por uma 

molécula orgânica, converte-se em energia de rotação molecular. O 

espectro vibracional costuma aparecer como uma série de bandas, 

porque a cada mudança de nível de energia vibracional corresponde uma 

série de mudanças de níveis de energia rotacional. O espectro é 

resultante de vários fenômenos relativos à vibração rítmica molecular, 

que depende de dois tipos de movimento (vibrações) (SILVERSTEIN, 

1994): 

1 - O estiramento, que é um movimento rítmico no plano da 

ligação entre os átomos, causando aumento e redução da distância 

interatômica. Em moléculas triatômicas, as vibrações de estiramento 

podem ser simétricas (as distâncias interatômicas aumentam ou 

diminuem de forma igual e simultânea) ou assimétricas (as distâncias 

interatômicas variam de forma desigual). 

2 - A deformação, que é um movimento com mudança no ângulo 

de ligação com um átomo ou movimento de um grupo de átomos em 

relação ao resto da molécula. Geralmente, a energia associada à vibração 

de deformação é menor que para vibração de estiramento. 

Esta técnica tem se mostrado uma eficiente ferramenta para 

avaliar o efeito de diversos parâmetros na hidratação do cimento, tais 

como a observação direta da combinação com a água, da absorção de 

CO2 e das mudanças estruturais de silicatos e aluminatos. Os efeitos da 

adição de superplastificantes e outros produtos orgânicos também 

podem ser estudados por essa técnica (SILVA, 2001). 

Os espectros do ensaio podem ser apresentados em um gráfico, 

que geralmente apresenta um grande número de picos, com diferentes 

dimensões. Os picos com alcance maior que o ruído dão informação 

sobre a presença de determinadas ligações químicas presentes na 

substância, havendo um pico característico para cada ligação. Por 

exemplo, uma banda de absorção centrada a 3750 cm
-1

 pode ser 

associada à presença de -OH livre na superfície da sílica, e assim por 

diante. 

A intensidade dos picos também oferece uma idéia das 

concentrações relativas das ligações químicas observadas. Seus 

resultados podem ser comparados com outros, TG e AFM, de modo a 

corroborar com a conclusão obtida. 
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 Calorimetria de condução 
Este ensaio é feito na pasta recém misturada, e permite medir a 

quantidade de calor gerada durante a reação. Sabe-se que o processo de 

hidratação do cimento Portland é altamente exotérmico, o que permite 

detectar facilmente a duração dos diferentes períodos de reação 

apresentados pela pasta cimentícia. Além disso, cada trecho pode ser 

associado a um tipo diferente de reação no processo de hidratação do 

cimento. 

O ensaio é feito em equipamento chamado calorímetro, que 

possui células adiabáticas com manutenção de temperatura constante, 

onde a amostra fica imersa durante as pedidas, para evitar interferência 

do ambiente. O calorímetro tem sensores que permitem estimar com 

precisão o fluxo de calor entre a célula da amostra e outra célula com 

um recipiente vazio, igual ao que contém a amostra, de modo a 

desconsiderar a interferência da massa do frasco nas medidas.  

A temperatura deve ser fixada para todas as medidas feitas, de 

modo a validar a comparação entre elas. Geralmente usa-se 23°C como 

temperatura padrão, mas outras temperaturas podem ser de interesse, 

conforme o objetivo da pesquisa. 

Em geral, os resultados avaliados são do fluxo de calor e calor 

liberado acumulado, ambos pelo tempo e por unidade de massa da 

amostra. No caso de pastas de cimento, por exemplo, considera-se 

apenas a massa de reagentes que liberam calor. Este pode ser apenas o 

cimento, além de algumas adições que apresentam reação pozolânica.  

Parâmetros como duração do período de indução e tempo de 

início de pega podem ser estimados com este ensaio e são fundamentais 

para aplicação do material na construção civil, dadas as condições gerais 

de sua aplicação. O primeiro indica o tempo que é oferecido desde a 

mistura até o lançamento final, incluindo todo o manuseio. O segundo 

aponta para o início do endurecimento do material, quando os grãos 

hidratados já começam a unirem-se, prejudicando a trabalhabilidade do 

material, ou seja, a pasta não deve ser assentada a partir desse momento. 

 

CARACTERIZAÇÃO DE PROPRIEDADES MACROSCÓPICAS 

 

 Comportamento reológico 
Os ensaios reológicos fornecem valores de viscosidade e tensão 

de escoamento da pasta fresca, que podem ser associados para 

determinar o comportamento reológico do material, bem como a 
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influência de adições feitas na mistura, nas características da matéria no 

estado fresco. 

Vários procedimentos experimentais já foram desenvolvidos para 

avaliação de comportamentos reológicos. Alguns deles, como Marsh, 

Vane test e mini-slump são de simples execução, porém a exatidão dos 

resultados pode não ser interessante para estudos mais minuciosos, além 

disso eles avaliam a fluidez mediante a aplicação de uma única taxa de 

cisalhamento. Desta forma, quando se pretende analisar a reologia de 

pastas de cimento, torna-se mais interessante lançar mão de testes um 

pouco mais complexos, mas com confiabilidade maior e maior número 

de informações, como é o caso dos ensaios de fluxo, oscilatório e o 

squeeze-flow. Como esta pesquisa trabalha com pequenos volumes, 

onde pequenas variações nos parâmetros reológicos devem ser 

consideradas, os ensaios mais completos são também os mais indicados. 

Os ensaios de fluxo e oscilatório são feitos em reômetro, sendo 

que o último pode ser executado com varredura de deformação e com 

varredura de tempo para deformação constante. Já o squeeze-flow 

oferece a possibilidade de se obter uma estimativa da tensão de 

escoamento e viscosidade plástica de pastas e argamassas sob fluxo 

confinado, de forma rápida e simples, e com repetibilidade (KOLENDA 

et al., 2003). 

No ensaio de fluxo, é imposta uma tensão de cisalhamento 

crescente, até um valor máximo, e depois o valor decresce até zero 

novamente, e são realizadas medidas regulares da deformação aplicada, 

ou é aplicada uma deformação e medida a tensão correspondente. Os 

valores de tensão de escoamento e viscosidade plástica são obtidos 

indiretamente, por meio de relações teóricas, como a equação de 

Herschel-Burkley. 

Desta forma, pode-se obter os gráficos de tensão de 

cisalhamento_x_taxa de cisalhamento ou mesmo viscosidade 

aparente_x_taxa de cisalhamento. A análise dos dados também permite 

classificar o fluido entre os diversos apresentados na figura, além de 

informar qualitativamente a histerese do fluido, que corresponde à área 

entre as curvas de aumento e de diminuição da taxa de cisalhamento, e 

pode informar a respeito da formação de aglomerados e a intensidade 

com que isso ocorre. 

Existem, portanto, ensaios reológicos de análises mais precisas 

que ensaios tradicionais, como o funil de Marsh e mini-slump, que 

fornecem parâmetros de escoamento de pastas de cimento, cada um 

reproduzindo um contexto diferente dentro das solicitações possíveis e 
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necessidades da construção civil. Dentre estes ensaios, pode-se citar o 

squeeze-flow, e ensaios de fluxo e oscilatório, de execução simples e 

confiabilidade que atendem as necessidades das Engenharias Civil e de 

Materiais.   

 

 Desempenho mecânico 
Para verificação do desempenho mecânico das pastas produzidas, 

serão analisadas as resistências à compressão e à tração por compressão 

diametral. Os ensaios serão realizados conforme procedimentos 

prescritos pelas Normas Técnicas Brasileiras, a NBR 13279:2005 e a 

NBR 7222:2011.  
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