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“Não faz sentido olhar para trás e pensar: devia ter feito isso ou aquilo, 

devia ter estado lá. Isso não importa. Vamos inventar o amanhã, e parar de 

nos preocupar com o passado”. 

Steve Jobs 
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FINOS DE AGREGADOS REATIVOS NA MINIMIZAÇÃO DA REAÇÃO 

ÁLCALI-AGREGADO 

Objetivado ao desenvolvimento de um novo produto que minimize a Reação Álcali 

Agregado RRA, avaliou-se a utilização de finos de rochas reativas em substituição ao 

cimento Portland. Para isso foram dosadas argamassas para o ensaio acelerado de 

expansibilidade por RAA com substituição do cimento Portland por finos de rochas reativas 

nos percentuais de 10, 20 e 30%. Como rocha reativa, foi utilizado o basalto usado na 

construção da usina hidrelétrica de Nova Ponte. Os materiais utilizados foram caracterizados 

por microscopia eletrônica de varredura, difração de raios X, granulometria, petrografia. As 

argamassas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, difração de raios 

X, absorção de água, índice de vazios, massa específica, resistência à compressão, módulo 

de elasticidade, flexão e expansibilidade acelerada em prismas de argamassas. Os resultados 

apresentados pelo MEV, revelaram que quanto maior o percentil adicionado de finos, menor 

é a ocorrência patológica nas argamassas. Ademais, o material apresenta um caráter inibidor 

pela difração de raio X, a qual observou-se que, nenhum novo produto foi gerado pelo 

material adicionado e nem pela condição de cura dos CPs. Em relação ao resultado de 

petrografia, confirmou-se a reatividade do material usado, tendo como composição 30% de 

vidro vulcânico.  Sob a determinação da absorção de água por imersão - Índice de vazios e 

massa específica, os resultados avaliados pelo método estatístico Scott_Knott demostram 

que, independente das substituições, os compósitos se apresentam semelhantes. Referente 

aos ensaios mecânicos de compressão, a argamassa contendo 10% m/m são semelhantes ao 

padrão e quanto maior a substituição de cimento CPV menor e a sua resistência. A tração na 

flexão, revela que quanto maior o percentil adicionado melhor é o seu comportamento, o 

mesmo pode-se afirmar para o módulo de elasticidade. Por fim, o ensaio de expansibilidade 

das argamassas contendo substituição de 20 e 30 (% m/m), demostram-se ser 100% 

eficientes, inibindo por completo a RAA. Neste contexto, após avaliação de todos os 

resultados, concluiu-se que os finos adicionados são eficientes como material pozolânico e 

minimizador da expansibilidade, sem alterações significativas das demais propriedades dos 

compósitos. 

PALAVRAS-CHAVE: agregados reativos, álcali-agregado, concretos, sustentabilidade. 
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REINFORCED AGGREGATES IN THE MINIMIZATION OF THE ALKALI-

AGGREGATE REACTION 

Aiming at development of a new product that minimizes the AAR Alkaline Aggregate 

Reaction, the use of reactive rock fines to replace Portland cement was evaluated. For this 

purpose, mortar was used for the accelerated AAR expansion assay with replacement of 

Portland cement by reactive rock fines in the percentages of 10, 20 and 30%. Basalt used in 

the construction of the Nova Ponte hydroelectric power plant was used as reactive rock. The 

materials used were characterized by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, 

granulometry, petrography. The mortars were characterized by scanning electron 

microscopy, X-ray diffraction, water absorption, voids index, specific mass, compressive 

strength, modulus of elasticity, flexure and accelerated expansibility in mortar prisms. The 

results presented by SEM showed that the higher the percentile of fines added, the lower the 

pathological occurrence in mortars. In addition, the material has an inhibitory character by 

the X-ray diffraction, which was observed that, no new product was generated by the added 

material nor by the curing condition of the CPs. In relation to the petrography result, the 

reactivity of the used material was confirmed, having as composition 30% of volcanic glass. 

Under the determination of water absorption by immersion - Index of voids and specific 

mass, the results evaluated by the statistical method Scott_Knott, show that regardless of the 

substitutions, the composites are similar. Regarding the mechanical compression tests, the 

mortar containing 10% m / m is similar to standard and the larger the substitution of smaller 

CPV cement and its strength. The tensile strength in flexion reveals that the higher the 

percentile added, the better its behavior, the same can be said for the modulus of elasticity. 

Finally, the morphability assay of mortar containing 20 and 30% (m / m) substitution, is 

shown to be 100% efficient, completely inhibiting AAR. In this context, after evaluation of 

all the results, it is concluded that the added fines are efficient as pozzolanic material and 

minimizing the expandability, without significant changes of the other properties of the 

composites. 

 

KEY WORDS: reactive aggregates, alkali-aggregate, concrete, sustainability.
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1 INTRODUÇÃO 

A construção de empreendimentos do setor hidrelétrico são obras que exigem grande 

responsabilidade geotécnica. Estas obras demandam atenção em vários aspectos, desde o corte 

de rochas e terraplenos para adequação do terreno à estrutura hidráulica, quanto à solicitação 

geotécnica-estrutural sobre os maciços rochosos até a extração de rochas britadas para a 

produção de concretos (LOPES e QUEIROZ, 1994; CAMPOS e ALVES, 2008). 

Geralmente a construção de grandes Usinas Hidrelétricas (UHE), e em alguns casos até mesmo 

de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), necessitam intervenções na topografia do terreno 

adjacente para a implantação de barramentos, estruturas de tomada de água, escada de peixes e 

outros. Essas intervenções necessitam de cuidados geotécnicos para suas realizações (HELFER, 

2002). 

Comumente, as estruturas de barramento descarregam tensões em maciços rochosos, seja por 

peso próprio ou carga hidráulica, em alguns casos, como em barramento em arco de concreto 

estrutural a carga hidráulica é parcialmente descarregada nas ombreiras dos maciços rochosos 

e essas intervenções também demandam análises geotécnicas de mecânica das rochas 

(SILVEIRA, CARNEIRO, PÍNFARI, 2007). 

Os barramentos hidráulicos são construídos de obras de terra e/ou de concreto compactado a 

rolo, mas em obras de UHE e PCH quando os níveis de exigência estrutural são elevados, 

usualmente são utilizados concretos estruturais. O concreto é material construtivo amplamente 

disseminado. Vale ressaltar que para a construção de usinas hidrelétricas são consumidos 

grandes volumes de materiais, entre eles, aglomerantes, agregados miúdos e agregados graúdos, 

além de adições (PEDROSO, 2009). 

A confecção de concretos nas construções de usinas hidrelétrica faz o uso de material rochoso 

explodido nas obras, pois o transporte destes agregados em longas distâncias torna-se 

dispendioso. Entretanto, nem sempre a material rochoso do local das construções é adequado 
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para a produção de concreto estrutural. O concreto é o material mais consumido no mundo e o 

seu uso em construção de barramento e estruturas hidráulicas é amplo, mas não é raro a 

ocorrência de manifestações patológicas. 

A patologia do concreto mais comum em obras hidráulicas, principalmente ao que diz respeito 

às usinas hidrelétricas, é à Reação Álcali-Agregado (RAA). A RAA é uma reação caracterizada 

como deletéria, na qual os álcalis, presentes no cimento Portland, reagem com os agregados, 

potencialmente reativos, utilizados para a produção do concreto na presença de água, 

produzindo um gel expansivo. Esse gel, por sua vez, ocupa o espaço da porção de agregado 

consumido na reação, os vazios e poros dos concretos, mas devido a sua alta expansibilidade, 

é comum o mesmo gerar expansões no concreto, levando à fissuras internas do material, colapso 

estrutural e sobre tensão nas ombreiras do barramento contra rocha (LOPES, 2004). 

A RAA traz riscos reais à obras hidráulicas de grande relevância geotécnica. Para minimizar ou 

eliminar a ocorrência de reações álcali-agregado algumas medidas podem ser tomadas: uso de 

agregados não potencialmente reativos, bloqueio da entrada de água na estrutura do material e 

a redução ou eliminação dos álcalis disponíveis nos concretos (SILVA, 2007).  

Devido ao alto consumo de agregados na construção de UHE e o custo de transporte desse 

agregado, nem sempre é possível a utilização de agregados, potencialmente inertes, sobretudo 

porque por questões ambientais, é mais correto utilizar o material escavado como agregados do 

que utilizá-lo em bota-fora. Entretanto, é usual realizar ensaios laboratoriais para determinar o 

grau de reatividade das rochas a serem utilizadas como agregados em obras hidráulicas 

(BARBOSA; SOBRINHO, 1997). 

Os cálculos de dosagem de concretos estruturais são desenvolvidos para produzir concretos 

menos porosos e como consequência mais impermeáveis, mas em se tratando de obras 

hidráulicas, mesmo concretos considerados com baixa porosidade permitem a entrada de água, 

devido às altas pressões envolvidas. Uma forma de produzir concretos mais impermeáveis é 

com a substituição parcial de cimento Portland por adições minerais ou o uso de cimentos com 

alto teores de adições minerais. Basicamente, existem dois mecanismos de redução da 

porosidade, o primeiro é que as adições minerais, como escórias granuladas de alto forno e 

pozolanas geralmente, são mais finas que o cimento Portland e por isso leva a uma massa mais 
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compacta; o segundo ponto é que as adições minerais reagem mais lentamente que o cimento 

Portland gerando menos calor de hidratação e consequentemente gera menos fissuras por 

retração hidráulica. 

A redução ou eliminação de álcalis disponíveis nos concretos se dá por duas iniciativas. A 

primeira é a produção de cimentos com álcalis reduzidos, mas a produção de cimento Portland 

sem álcalis ainda não é viável tecnicamente; a segunda alternativa é a produção de concretos 

com substituição parcial do cimento Portland por adições minerais. O uso de adições minerais 

nos cimentos e concretos atua sobre dois aspectos, primeiramente reduz a disponibilidade de 

álcalis no concreto devido à redução de clínquer por metro cúbico, uma vez que será consumido 

menos cimento “puro” (cimento “puro” = cimento Portland sem ou com baixo percentual de 

adições, isto é, com alto teores de clínquer). Outro aspecto é que as adições minerais durante as 

suas reações de hidratação consomem os álcalis do cimento Portland, reduzindo assim os álcalis 

disponíveis para a ocorrência de RAA (SILVA, 2007). 

Devido aos fatores citados acima, é recomendado para a produção de concretos para UHE o 

uso de cimentos compostos, como o cimento Portland de alto forno (CPIII) que pode ser 

fabricado com até 70% de adição de escória granulada de alto forno e cimento Portland 

pozolânico (CPIV) que pode ter até 50% de pozolana na sua constituição. Mais comumente, 

por uma questão de escala, são produzidos concretos para construção de UHE com cimentos 

mais “puros” dos tipos cimento Portland composto (CPII) ou cimento Portland de alta 

resistência inicial (CPV). Quando estes cimentos são utilizados para a produção de concretos 

de UHE, devidos aos imensos volumes e as possibilidades de ocorrências de patologias, 

recomenda-se substituições significativas do cimento por adições minerais, não inferiores a 

15% no momento da produção dos concretos. 

Como já dito anteriormente, os volumes de concretos utilizados nas construções de UHE são 

imensos e patologias nos mesmos podem levar a riscos geotécnicos relevantes, seja por colapso 

estrutural da estrutura propriamente dita ou colapsos dos maciços rochosos nas ombreiras de 

barramentos por descarregamentos indevidos ocorridos por expansão da estrutura de concretos. 

Com isso, o volume de adições minerais para a produção de concretos de UHE também é 

extremamente expressivo. Como adições minerais consolidadas no mercado mundial e 

brasileiro existem a Escória Granulada de Alto Forno (EAF), as cinzas volantes (fly ash), a 
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sílica ativa, as argilas calcinadas e as cinzas de casca de arroz. 

A EAF é extremamente consolidada no mercado nacional. No passado era um resíduo da 

produção de ferro gusa e o mais expressivo volume da siderurgia nacional. Atualmente, é 

subproduto e o processo de fabricação do ferro gusa é dimensionado para gera uma escória 

granulada e básica, ideal para a produção de cimento Portland, sendo toda a escória com essas 

características consumida pela indústria cimenteira. Atualmente, os cimentos Portland 

composto com escória (CPII-E) e o de alto forno (CPIII) possuem ampla aceitação no mercado.  

As cinzas volantes (CV) são a fuligem coletada nos filtros de chaminés de termelétricas a carvão 

mineral e a sua utilização para produção de cimentos e concretos é amplamente reconhecida no 

mundo, mas a sua produção no Brasil é baixa devido à matriz energética priorizar alternativas 

menos poluidoras. A sílica ativa também é uma fuligem coletada em filtro de chaminés da 

fabricação do silício metálico ou ferro silício e seu desempenho como adição mineral na 

utilização em cimentos e concretos é extremamente elevado, mas a sua produção ainda é baixa 

para atendimento do mercado nacional de adição mineral. De forma parecida, a cinza de casca 

de arroz é coletada em termelétrica, também é eficiente, mas seu volume ainda é baixo para 

atendimento do mercado nacional. 

As argilas calcinadas são uma opção para a produção de adições minerais do tipo pozolanas 

(SOUZA; MOLIN, 2002). Grande parte das argilas quando calcinadas apresentam atividade 

pozolânica reagindo com o hidróxido de cálcio liberado na hidratação do cimento formando 

silicatos de cálcio hidratados, o que contribui para resistência mecânica e durabilidade dos 

concretos. O uso de cimentos pozolânicos, especialmente desenvolvidos com argilas calcinadas 

para a produção de concretos para UHE, já foi uma realidade, como foi o caso dos concretos 

aplicados na obra da UHE de Miranda onde foi utilizado o cimento CP IV 32 RS desenvolvido 

pela Cia Matsulfur em conjunto com o Laboratório de Concreto da CEMIG. O CP IV 32 RS – 

Montes Claros foi produzido com aproximadamente 25% de pozolana obtida por moagem da 

argila calcinada. Porém, a utilização de argilas calcinadas leva a extração de jazidas de argila e 

ao gasto de energia para a calcinação das mesmas que podem exigir temperaturas de até 900 

°C. 

Em obras recentes de UHE, como o caso da UHE de Belo Monte, devido ao imenso volume de 
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concreto consumido, o mercado nacional não conseguiu fornecer a demanda de adições 

minerais, sendo importada cinza volante (fly ash). Com isso, iniciativas de desenvolvimento de 

cimentos com novas opções de mitigação de reações deletérias a partir de incorporação de finos 

de rochas reativas levaria a contribuições técnicas e ambientais.  

1.1 JUSTIFICATIVA 

A aplicação consciente dos recursos naturais é um tema abordado pela atual sociedade 

contemporânea, pois, se tem como premissa minimizar o consumo de recursos escassos e o 

aumento da durabilidade dos produtos fabricados. Neste contexto, acredita-se que o uso 

consciente desses recursos, coopere para que as futuras gerações possam existir e se 

desenvolver. Espera-se com adição de finos de rochas reativas em concretos permita a redução 

na deterioração em usinas hidrelétricas pela reação álcali-agregado (RAA) principal patologia 

vivenciada por esse tipo de obra. Essa problemática depende de inúmeros fatores e a velocidade 

de desenvolvimento, magnitude das deformações. Segundo o Comitê Brasileiro de Barragens 

– CBDB aproximadamente 25% das estruturas de barragens são afetadas por essa patologia 

(SILVA, 2007). Sendo assim, a relevância deste trabalho é justifica pela: 

 Escassez de recursos minerais que são entendidos como bens esgotáveis; e não 

renováveis;  

 Responsabilidade social das empresas com aspectos ambientais; 

 Preocupação que as indústrias do segmento mineral apresentam para o descarte de seus 

resíduos; 

 Necessidade de elaborar concretos com menor impacto ambiental e reduzida pegada de 

carbono; 

 Obtenção de novo material para construção civil que visem a minimização da RAA 

propiciando menor potencial reativo no concreto;  



 

6 

 

 Aumento da vida útil de estruturas de concreto em obras hidráulicas;  

 Minimização dos riscos geotécnicos durante a operação de barragens;  

 Obtenção de concretos de baixo consumo de cimento. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Objetivou-se avaliar o potencial inibidor de reação álcali-agregado da adição de finos de rochas 

de basalto reativas em substituição do cimento Portland em concretos por meio da avaliação 

das argamassas do mesmo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

O presente tem como objetivos específicos: 

 Avaliar a influência da substituição parcial do cimento Portland por finos de rochas 

reativas no comportamento mecânico de argamassas de concreto; 

 Avaliar a influência da substituição parcial do cimento Portland por finos de rochas 

reativas na inibição da RAA em concreto por meio do ensaio acelerado de prisma de 

argamassa; 

 Avaliar a influência da utilização de finos de rochas reativas no comportamento geral 

de argamassas de concretos; 

 Correlacionar a microestrutura das argamassas de concretos desenvolvidas com as 

propriedades e durabilidades das mesmas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A mineração está diretamente ligada a projeção e melhoria da qualidade de vida das presentes 

e futuras gerações. É o setor da economia mais relevante sendo essencial para o 

desenvolvimento de uma sociedade, quando procedida com responsabilidade social e de acordo 

com os preceitos da sustentabilidade (FARIAS, 2002). 

Um dos segmentos da mineração contribuinte diretamente com impactos ao ambiente são as 

cimenteiras, que causam sérios passivos ambientais durante a extração de minerais para 

fabricação do cimento e durante o processo produtivo; sendo assim resumidamente, uma 

combinação de exploração e beneficiamento (MAURY e BLUMENSCHEIN, 2012). 

De acordo com John (2001) apud Costa (2007), o setor da construção civil, consome 

demasiadas quantidades de materiais com significativo teor energético, como aço, cimento, 

alumínio, cerâmica e outros. Segundo os mesmos autores, qualquer sociedade preocupada deve 

colocar a sustentabilidade como prioridade no aperfeiçoamento da construção civil. 

Neste contexto, é necessário o desenvolvimento de novos cimentos, que sejam menos 

impactantes ao ambiente (CASTRO, 2011). Portanto, são necessários estudos bem elaborados 

para se identificar as propriedades e classificar as substâncias distintas presentes na natureza, 

como os materiais sintetizados pelo homem, tornando factível a definição, não somente das 

estruturas químicas dos átomos constituintes de cada composto, mas também sendo possível a 

determinação de outras substâncias (GOMES, 2015). Os materiais sólidos são classificados, 

segundo Padilha (1997), em quatro grupos principais distintos, sendo eles: poliméricos ou 

plásticos, cerâmicos, metálicos e a quarta classificação são os materiais compósitos, esses 

incorporado ao grupo a décadas. Essa classificação, ainda para esse autor, se deve por ligações 

químicas e estrutura atômica. 
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2.1 CIMENTO PORTLAND 

O cimento Portland está entre os materiais mais consumidos no mundo, devido principalmente 

a sua versatilidade, propriedades mecânicas, baixo custo, facilidade de execução e adaptação 

aos mais diversos projetos arquitetônicos (METHA e MONTEIRO, 2014). O consumo de 

concreto de cimento Portland todos os outros materiais (ASHBY, 2012). Na Figura 1 é 

apresentado um gráfico com a produção mundial anual dos diversos materiais. 

 
Figura 1 - Produção mundial anual dos diversos tipos de materiais 

 Fonte: Adaptado Ashby, 2012 

De acordo com Petrucci (1997), o concreto é assim caracterizado: “o concreto é um material de 

construção constituído por mistura de um aglomerante com um ou mais materiais inertes e água. 

Quando recém misturado, deve oferecer condições tais de plasticidade que facilitem as 

operações de manuseio indispensáveis ao lançamento nas formas, adquirindo com o tempo, 

pelas reações que então se processarem entre aglomerante e água, coesão e resistência” e ainda, 
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é composto basicamente por aglomerante e agregados. Definindo de forma bastante simples, 

consoante com Adão e Hemerly (2002), concreto é uma mistura de cimento, água areia e pedra, 

onde, interpreta-se que, o cimento é aglomerante, areia é o agregado miúdo e a brita (maiores 

que 4,8 mm) o agregado graúdo. Sendo assim, o Cimento Portland de grande importância para 

a produção de concretos. 

Conforme Tartuce e Giovanetti (1990), o cimento é um dos mais remotos materiais construtivos 

em uso corrente e seus primórdios remontam o ano de 1756, quando um engenheiro civil inglês, 

chamado de John Smeaton utilizou argamassa queimada oriunda da cal para construir o farol 

de Eddystone, a qual perseverou mais de um século. 

No ano de 1824, na Inglaterra, outro britânico, Joseph Aspdin, que era químico, conseguiu criar 

o “cimento Portland”, homenageando a Ilha inglesa de Portland, no condado de Dorset. Aspdin 

calcinou pedras calcárias e argila, até a formação de um fino pó. Após secá-las notou que o 

material obtinha uma dureza superior, tais como as rochas e pedras utilizadas na construção 

civil até então. O composto não se diluía em água e foi patenteado no mesmo ano, pelas 

inúmeras características em muito semelhantes às rochas presentes na ilha de Portland.  

Apesar da descoberta, é interessante ressaltar que o cimento atual não pode mais ser comparado 

ao cimento criado por Aspdin, pois atualmente, o processo de queima é feito em altos fornos, 

com a garantia de obtenção do clínquer puro, ao contrário dos fornos ingleses daquela época 

que não dispunham de grande tecnologia, sendo o cimento “escolhido” e “separado” por 

inspeções visuais e manuais, conforme cita Pedroso (2009). 

Após o surgimento do cimento em questão, e principalmente a contar do século XX, começaram 

a aparecer especificações, normas, estudos a fim de melhor entender, usufruir e regulamentar 

essa nova tecnologia, que seria a melhor solução para toda uma demanda após a revolução 

industrial, como fizeram Emil Morsch, Koenem, Eugene Freyssinet e tantos outros que 

desmistificaram ainda mais a concepção do concreto (ADÃO e HEMERLY, 2002). 

No Brasil, de acordo com estudos, a primeira tentativa de produção de Cimento Portland 

ocorreu em 1888 pelo Comendador Antônio Proost Rodovalho, o qual instalou uma fábrica em 

suas dependências, porém esse não chegou a produzir regularmente. Posteriormente, houve-se 

outras tentativas malsucedidas na Paraíba e Espírito Santo, todavia a primeira produção regular 
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no país teve início no ano de 1926 pela fábrica Cia Brasileira de Cimento Portland Perus 

(REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SERGIPE, 2010). Desde 

então, o Brasil tem apresentado uma produção de cimento de grande projeção, sobretudo entre 

os anos de 2002 a 2014. Vale ressaltar que a dinâmica econômica da indústria de cimento está 

estreitamente vinculada com o aumento da renda e com o crescimento econômico. Segundo 

Santos (2006), somente com a instalação de cimenteiras foi possível a difusão da tecnologia do 

concreto no país. Nos anos 1940 a tecnologia do concreto estava de certa forma estabilizada e 

normatizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A ABNT já fazia parte 

do currículo das escolas de engenharia e arquitetura e já estava sendo empregada nas 

construções brasileiras de forma geral. Atualmente, o Brasil é um dos oito maiores produtores 

de Cimento Portland do mundo (SNIC, 2016). Vale apenas mencionar que, a China se destaca 

sozinha por mais da metade do consumo mundial de cimento (CEMBUREAU, 2010).  

De acordo com esse histórico apresentado, pôde-se afirma a necessidade de fabricar maiores 

volumes de clínquer, principal item na composição do cimento Portland. Esse material causa 

sérios problemas ao ambiente, como o aumento da emissão de CO2, principal gás constituinte 

do efeito estufa. A indústria de cimento é responsável por aproximadamente 3% destes gases. 

Dentre os maiores produtores de gases sobressaem a Ásia, China, Japão e Índia. O Brasil é 

considerado mediano (GALHARDO, 2014). 

Segundo Maury e Blumenschein (2012), duas grandes atividades ocorrem nos sítios de 

produção de cimento: a mineração do calcário e a fabricação do cimento, essas são interligadas 

por teleféricos ou correias transportadoras que conduzem o mineral à área de fabricação. De 

acordo com Galhardo (2014), a mineração é realizada em lavras a céu aberto, o material é 

caracterizado e trabalhado a fim de atingir uma granulometria adequada a alimentar os moinhos 

de matérias-primas para a fabricação do cimento. Grande parte das cimenteiras brasileiras 

operam a produção do cimento com o processo tecnológico conhecido como via seca, a qual é 

constituída basicamente pelas seguintes etapas: moagem e homogeneização das matérias-

primas para obtenção da farinha crua, clinquerização da farinha crua em fornos rotativos para 

obtenção do clínquer e resfriamento do clínquer, moagem do clínquer e adição de gesso, 

ensacamento e expedição do produto final. 

Segundo Mehta e Monteiro (2014), cimento Portland é um material hidráulico produzido pela 
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pulverização do clínquer processados em alta temperatura. Como relatado em diversos estudos 

mundiais, o cimento é considerado um material de origem pulverulenta (partículas minerais 

com dimensão inferiores a 75 µm), sendo constituído de silicatos e aluminatos de grande 

complexidade, que após a adição de água se hidrata e endurece. Ademais, associado a esse 

endurecimento, têm-se a oferecer elevada resistência mecânica (TARTUCE e GIOVANETTI, 

1990; LEA, 1970, apud KIHARA e CENTURIONE, 2005). Devido à diversidade de cimento 

Portland nos distintos tipos de obras civis, o que se justifica pelo seu exuberado consumo pela 

sociedade contemporânea (ISAÍA, 2011). Segundo Isaía (2011) a indústria do segmento 

cimenteiro vem se antecipando às questões ambientais, principalmente na emissão de gases, 

tema esse discutido mundialmente. 

2.1.1 Características e produção do cimento Portland 

Durante o processo de elaboração do cimento é analisado a melhor composição química 

desejada. Consta nos estudos de Kihara e Centrurione (2005) que o cimento depende 

basicamente de constituição físico-química e da evolução do processo de hidratação, 

comportamento reológico e mecânico estando diretamente ligados a finura do material. De 

forma lacônica, o processo fabrico do cimento Portland consiste na mistura em proporções 

adequadas das matérias-primas (GOMES; PINTO e PINTO, 2013). Neste contexto, Christófolli 

(2010) e ABCP (2009) certifica que o processo de elaboração do cimento consiste na divisão 

do clínquer Portland e na produção de pozolana. Em concordância com Mehta e Monteiro 

(2014), as reações químicas provenientes do forno de cimento podem ser expressas (Figura 2): 

 
Figura 2 - reações químicas provenientes do forno de cimento 

Fonte: Mehta e Monteiro (2014) 

No processo final da produção do cimento, o mesmo consiste na pulverização do clínquer em 
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partículas de diâmetro atingindo partículas ente 10 a 15 µm. De acordo com Coutinho (2006) e 

Christófolli (2010) para produção de clínquer extrai calcário no ambiente, onde o mesmo é 

britado e seco até atingir uma umidade máxima de 2%, após são adicionados ao calcário, a areia 

e materiais inertes, por exemplo, carepa de laminação, esses materiais são analisados 

quimicamente, essa mistura é moída e se obtém a "farinha". A farinha homogeneizada é 

colocada em um forno rotativo chegando a temperatura aproximada de 1.450 ºC. 

De acordo com Souza (2003) e Christófolli (2010) a produção da pozolana se divide em colocar 

a argila in natura no forno rotativo a uma temperatura de 750 ºC, obtendo no final a argila 

calcinada (pozolana), transcorrido todo esse processo o clínquer, a pozolana mais gesso são 

moídos em proporções adequadas de dosagem de material, obtendo no final o cimento Portland. 

Vale reforçar que o cimento composto de clínquer e adições, são os dois elementos principais 

responsáveis em definir as diversidades de cimentos existentes, conforme exemplificado na 

(Tabela 1). Segundo Isaía (2011), o Brasil conta com oito tipos de cimentos normatizados, os 

quais seus subtipos são classificados de acordo com a sua resistência mecânica, estimando 

aproximadamente mais de duas dezenas disponíveis para as mais distintas aplicações. 

Tabela 1 - Classificação dos tipos de cimento de acordo com ABNT 

Cimento Portland 

(ABNT) 
Tipo 

Clínquer + 

Gesso 

(%) 

Escória 

siderúrgica 

(%) 

Material 

pozolânico 

(%) 

Material 

carbonático 

(%) 

CP I Comum 100 - - - 

CP I – S Comum 95-99 1-5 1-5 1-5 

CP II – E Composto 56-94 6-34 - 0-10 

CP II – Z Composto 76-94 - 6-14 0-10 

CP II – F Composto 90-94 - - 6-10 

CP III Alto-forno 25-65 35-70 - 0-5 

CP IV Pozolânico 45-85 - 15-50 0-5 

CPV– ARI 

Alta 

resistência 

inicial 

95-100 - - 0-5 

Fonte: BOLETIM TÉCNICO, (2002) e Gomes; Pinto e Pinto, J. B, (2013) 

A Tabela 2 facilita o entendimento dos tipos de cimentos existentes no mercado Brasileiro. 

Avaliando a Tabela 1 e comparando com a Tabela 2 é possível observar que os cimentos 

normatizados no Brasil apresentam distinções de nomenclatura, composição (percentual de 
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adições) e classes de resistência à compressão. 
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Tabela 2 - Nomenclatura dos cimentos Portland normalizados no Brasil 

Fonte: Boletim Técnico (2002) e Gomes; Pinto e Pinto, (2013). 

Nome técnico Sigla Classe 
Identificação do tipo e 

classe 

Cimento Portland 

comum (NBR 5732) 

Cimento Portland 

comum 
CP I 

25                   

32       

40 

CP I-25                                                                 

CP I- 32                                                    

CP I-40 

Cimento Portland 

comum adição 
CP I-S 

25        

32       

40 

CP I-S-25                                              

CPI-S-32                                                 

CP I-S-40 

Cimento Portland 

composto (NBR 11578) 

Cimento Portland 

composto com escória 
CP II-E 

25       

32       

40 

CP II-E-25                                                    

CP II-E-32                                               

CP II-E-40 

Cimento Portland 

composto com pozolana 
CP II-Z 

25       

32       

40 

CP II-Z-25                                                    

CP II-Z-32                                               

CP II-Z-40 

Cimento Portland 

composto com material 

carbonático 

CP II-F 

25       

32       

40 

CP II-F-25                                                    

CP II-F-32                                               

CP II-F-40 

Cimento Portland de alto-forno (NBR. 5735) CP III 

25       

32       

40 

CP III-25                                                        

CP III-32                                                  

CP III-40 

Cimento Portland pozolânico (NBR. 5736) CPVI 
25        

32 

CPVI-25                                                        

CPVI-32 

Cimento Portland de alta resistência inicial (NBR. 

5733) 
CPV-ARI - CPV-ARI 

Cimento Portland resistente aos sulfatos (NBR. 

5737) 
 

25       

32       

40 

Sigla e classe dos 

tipos originais 

acrescidos do sufixo 

RS. Exemplo: CP 

I32RS, CP II-F-32RS, 

CP III-40RS etc. 

Cimento Portland de baixo calor de hidratação 

(NBR. 13116) 
 

25       

32       

40 

Sigla e classe dos 

tipos originais 

acrescidos do sufixo 

BC. Exemplo: CP I-

32BC, CP II-F-32BC, 

CP III-40BC etc. 

Cimento Portland 

branco (NBR. 12989) 

Cimento Portland 

branco estrutural 
CPB 

25       

32       

40 

CPB-25                                                  

CPB-32                                                  

CPB-40 

Cimento Portland 

branco estrutural 
CPB        CPB 

Cimento para poços petrolíferos (NBR. 9831) CPP G CPP - classe G 
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2.1.2 Cimento pozolânicos 

Para a NBR. 12653 (1992), pozolanas são materiais siliciosos/silicoaluminosos que não 

possuem propriedades aglomerantes, mas que em ambiente aquoso reagem com o hidróxido de 

cálcio à temperatura ambiente, originando assim compostos com propriedades aglomerantes 

(NETTO, 2006). De acordo com Santos (2006), a capacidade de reagir e se combinar ao 

hidróxido de cálcio consiste na principal propriedade da pozolana, formando compostos 

estáveis e altamente aglomerantes. 

Como dito por Santos (2006) e Netto (2006), pozolanas podem ser utilizadas basicamente de 

duas maneiras, são estas: como substituição parcial do cimento ou adicionada a teores 

adequados à massa ou volume do cimento, sendo que a primeira, segundo Oliveira e Barbosa 

(2006) apud Netto (2006), resulta na produção excedente de silicatos de cálcio hidratados, os 

quais consistem em produtos mais estáveis do cimento com elevado teor em água. Ambas 

possuem a mesma reação e benefícios associados, mas valores distintos devido à característica 

singular de cada material (MEHTA, 1987).  

Os materiais pozolânicos podem ser divididos conforme a NBR. 12653/1992 em N (naturais e 

artificiais), C (cinzas da queima de carvão) e (qualquer pozolana com característica que a 

distingue das outras duas). Tais classes se referem à origem, e requisitos físicos (Tabela 3) e 

químicos (Tabela 4). 

Tabela 3 - Exigências químicas estabelecidas para material pozolânico  

Propriedades  
Classes de material pozolânico 

N C E 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3, % mín. 70 70 50 

SO3, % máx. 4 5 5 

Teor de umidade, % máx. 3 3 3 

Perda ao fogo, % máx. 10 6 6 

Álcalis disponíveis em Na2O, % máx. 1,5 1,5 1,5 

               Fonte: adaptado de NBR. 12653/1992 - Materiais Pozolânicos 
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Tabela 4 - Exigências físicas estabelecidas para materiais pozolânicos  

Propriedades  

Classes de material 

pozolânico 

N C E 

Material retido na peneira 45 mm, % máx. 34 34 34 

Índice de atividade pozolânica. - - - 

Com cimento aos 28 dias, em relação ao controle, % mín. 75 75 75 

Com a cal aos 7 dias, em MPa. 6 6 6 

Água requerida, % máx. 115 110 110 

Fonte: adaptado de NBR. 12653/1992 - Materiais Pozolânicos 

A classe N engloba os materiais pozolânicos naturais e artificiais (MONTANHEIRO et al., 

2002). O primeiro diz respeito às pozolanas de origem vulcânica, com composição ácida, ou de 

origem sedimentar, que possuam componentes pozolânicos ativos naturais, tais como: opala, 

zeólitas e vidro vulcânico. Já as pozolanas artificiais são resultados de processos industriais 

e/ou tratamento térmico, como no caso das argilas (NBR. 12653/1992). Segundo Isaía (2011), 

quando se adiciona minerais, de acordo com sua ação físico-química, são classificados em três 

grupos que são: 

 Material pozolânico; 

 Material cimentante e; 

 Fíler. 

O cimento pozolânico consiste em um aglomerante hidráulico que advêm da moedura do 

clínquer Portland e pozolana, com pouca ou nenhuma adição de sulfato de cálcio 

(MONTANHEIRO et al., 2002).  A utilização de pozolanas em adição ao cimento, conforme 

Santos (2006), confere benefícios ao concreto como redução do custo de fabricação e do calor 

de hidratação, além da permeabilidade, economia de energia, melhoria na resistência a acidez 

pela diminuição da relação CaO/SiO2 e maior durabilidade do material.  

Entretanto, a substituição parcial de cimento por pozolana faz com que os concretos tenham 

uma resistência inicial reduzida, uma vez que as reações pozolânicas são mais lentas (NETTO, 

2006). Exemplos de materiais pétreos que apresentam atividades pozolânicas são o basalto, 

calcário, dentre outros. Em substituição ao cimento, o basalto obteve um ganho ecológico 

significativo, já que esses são resíduos ou subprodutos industriais (PIOVEZAM, MELEIRO e 
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ISA, 2006). 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO USINAS HIDRELÉTRICAS  

A água vem sendo empregada para a produção de energia elétrica há aproximadamente um 

século. As primeiras hidrelétricas do Brasil sugiram nos estados de Minas Gerais e São Paulo, 

no final do século XIX (MENDES, 2005; GREENPEACE, 2010). A usina hidrelétrica assume 

um relevante papel para o país, pois, é considerada a base do suprimento energético (SOUSA, 

2000). 

A elaboração de uma usina é tratada em um contexto complexo multidisciplinar, sendo 

composta por barragem, casa de força, vertedouro e sistema de captação de água e adução 

adição de água, conforme ilustrado na Figura 3 (PANAZERA, GOMES e MOURA, 2010). 

Para a sua a construção de uma usina hidrelétrica é necessária atuação de diversas áreas da 

engenharia trabalhando simultaneamente. São inúmeras as maneiras de se produzir energia 

elétrica, as três formas mais comuns são por queda d’água (hidrelétrica), queima de carvão 

(termoelétrica) e por reação nuclear. Vale destacar que no Brasil, a energia proveniente de 

usinas hidrelétricas corresponde a 85% do total de energia produzida (GREENPEACE, 2010). 

As hidrelétricas são responsáveis pela geração de mais de 75% da eletricidade do País. Vale 

lembrar que a matriz energética mundial é composta por: 13% de fontes renováveis em países 

industrializados, reduzindo para 6% entre as nações em desenvolvimento (PORTAL BRASIL, 

2014). O processo de geração de energia ocorre por meio da pressão d’água que gira a turbina, 

onde ocorre a transformação de energia potencial em energia cinética. Posteriormente, essa 

energia é transmitida por um sistema elétrico constituído por uma rede interligada por linhas de 

transmissão (transporte) (BORTOLEO, 2001; LAZZARE et al, 2013). 
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Figura 3 - Desenho esquemático do sistema estrutural dos componentes de uma usina 

hidrelétrica 

Fonte: Próprio autor 

Em um contexto geral, obras de usinas hidrelétricas, causam grandes impactos ao ambiente 

onde estão inseridas (LAZZARE et al, 2013). Dentre os agravantes estão o meio físico e 

biológico. No meio físico, pode-se citar a redução da correnteza do rio (alteração do ambiente 

aquático). Tem-se uma modificação do fluxo de sedimentos que é alterado favorecendo a 

deposição desses no ambiente lótico, temperatura mais baixa (fundo do lago) e outro mais 

elevado (superfície do lago), condições anóxicas que favorecem a eutrofização e a ocorrência 

de reações químicas que geram compostos nocivos (SOUSA, 2000; MAGALHÃES, 2014). Os 

impactos biológicos afetam diretamente a biodiversidade do rio, tanto a montante quanto a 

jusante da barragem, entre outros aspectos. Além de tudo, existem outros impactos sociais e 

culturais (LAZZARE et al, 2013).  

Diante desse exposto, são dispostos estudos no que tangem a gestão ambiental. Vale ressaltar 

que, a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) representa um importante instrumento para 

tomada de decisões em distintas obras que afetam diretamente o meio. Embora os locais de 

maior potencial energético estejam adentrados em Áreas de Preservação Ambiental (APA) as 

usinas hidrelétricas influenciam diretamente no desenvolvimento do país sendo responsável por 

50% da evolução prevista conforme ilustra Tabela 6 (ABBUD; TRACREDI, 2010). 
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Tabela 5 - Análise estatística da evolução prevista da matriz de energia elétrica (2008/2017) em mil 

MW 

Origem/Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Hidrelétrica 84,9 86,8 89,9 91,8 92,5 95,4 98,2 103,6 111 117,5 

Termelétrica 14,9 17,3 22,1 24,8 25,6 30,8 30,8 31,7 31,7 31,7 

Eólica/Outras           

FA 0,3 1,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 2,1 2,1 

Nuclear 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,4 3,4 3,4 3,4 

Soma 102,08 107,19 115,48 120,07 121,53 129,62 133,83 140,45 148,11 145,65 

Fonte: ABBUD; TRACREDI, 2010. 

Pode-se afirmar de acordo com estudos estatísticos do Ministério de Minas e Energia que no 

período de 2008-2017 indica aportes públicos e privados da ordem de R$ 352 bilhões para a 

ampliação do parque energético nacional. O Brasil conta com uma matriz de energia com a 

participação de 77,1% da hidroeletricidade, o que corresponde a 140 usinas em operação. 

Estima-se que no ano de 2017 o país tenha 71 usinas, com potencial de geração de 29.000 MW, 

sendo 15 na bacia do Amazonas, 13 na bacia do Tocantins-Aráguaia, 18 no rio Paraná e 8 no 

rio Uruguai (PORTAL BRASIL, 2014). 

Segundo Ferreira (2006), é fato a importância das usinas hidrelétricas para o desenvolvimento 

do país. Neste contexto, deve-se preocupar com a elaboração e manutenção das mesmas. Um 

dos principais problemas enfrentados atualmente está associado à proliferação de patologias, 

por exemplo, a deterioração do concreto apresenta grande dificuldade de recuperação. Estas 

patologias, podem estar associadas à existência de fenômeno conhecido como reação álcalis-

agregado (SABBAG, 2003; NOGUEIRA, 2010).  

2.3 REAÇÕES ÁLCALIS-AGREGADO EM USINAS HIDRELÉTRICAS 

De acordo com estudos a Reação Álcali-Agregado (RAA) foi divulgada na década de 40, 

entretanto já era conhecida desde a década de 30. Vale ressaltar que a primeira suposição para 

explicar a RAA foi construída por Hansen, em 1944 teoria da pressão osmótica (SABBAG, 

2003). 
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Segundo Nogueira (2010), trata-se de uma reação química deletéria entre álcalis presentes no 

comportamento e compostos mineralógicos do agregado como os hidróxidos alcalinos, 

originários do cimento, água de amassamento e agentes externos. Reação Álcali-Agregado 

consiste na manifestação patológica de um gel com alto teor de íons ou potássio (Na+, K+) que 

apresenta como consequência, um elevado grau de deterioração do concreto no estado 

endurecido em idades tardias. É de conhecimento que existem três tipos de reação álcali-

agregado, ambas podem ocorrer no concreto que são a reação álcali-sílica, a reação álcali-

silicato e pôr fim a reação álcali-carbonato (LOPES, 2004). 

Durante o processo de formação do gel, ocorre a absorção de água por osmose, teoria 

desenvolvida por Hansen ou por adsorção teoria de Vivian (NOGUEIRA, 2010). Ocorre a 

proliferação do gel hidrofílico (chamado gel álcali-sílica) que se expande entre os poros do 

concreto. Esse material preenche os espaços vazios existentes em (argamassas e concretos), 

causando distintas patologias, por exemplo, fissuração, perda de resistência, aumento da 

deformação, perda de funcionalidade, redução da durabilidade da estrutura, dentre outros danos, 

o que pode acarretar problemas irreversíveis (FOURNIER e BÉRUBÉ, 2000; LOPES, 2004) 

esse processo pode ser mais bem entendido pela Figura 4. 

 

Figura 4 - Desenho esquemático do corte em concreto das forças expansiva induzida no 

conjunto pasta cimentícias e agregado 

Fonte: Fournier e Bérubé, 2000 
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É importante comentar que, o processo RAA, ocorre principalmente em obras de infraestrutura, 

barragens e pontes (NOGUEIRA, 2010). A Figura 5 ilustra algumas patologias proveniente da 

relação álcali-agregado da usina hidrelétrica Jaguara. Segundo Lemos (2014), a usina está 

localização no Município de Rifânia (MG). A mesma apresenta uma Potência de 424MW e 

reservatório de compensação. Esta encontra-se sobre concessão da CEMIG. Ela se localiza no 

Rio Grande (sub-bacia sessenta e um) a jusante da UHE Luiz Carlos Barreto e a montante da 

UHE Igarapava. Seu início de operação comercial ocorreu em 1971. Conforme Hasparyk 

(2011) indícios e/ou evidências da RAA foram divulgados em 1996 e o tipo de agregado usado 

foi quarzito. 

 
Figura 5 - Exemplos de patologias decorrentes da RAA encontradas na usina hidrelétrica de 

Jaguara 

Fonte: P&D ANEEL CEMIG GT 331, 2016 

 

De inúmeros casos de ocorrência da RAA evidenciados no Brasil, abaixo se têm citados 12 

casos de acordo com estudos de Hasparyk (2011): 

- UHE Jurupará - SP que iniciou a sua operação em 1947 e seu Indício e/ou evidência da RAA 

foi divulgado em 1997, o tipo de agregado usado em sua construção foi o gnaisse; biotita 

granito; 
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- Barragem de Petiem - Mg 194, término da construção/início de operação em 1945 e indícios 

da ocorrência de reação ocorreram em 1964 o agregado usado em sua construção foi granito-

gnaisse; 

- Barragem Guanhães - UHE Salto Grande – MG iniciando sua operação em 1953 e os primeiros 

indícios da RAA foram confirmados no ano de 2001. O tipo de rocha usado como agregado foi 

o gnaisse; 

- UHE Jáguari - SP início da sua construção e operação respectivamente 1963/1977. Os 

primeiros indícios da ocorrência da RAA foram identificados no ano de 1990 e seu diagnóstico 

em 2000, o agregado usado em sua estrutura foi o gnaisse milonitizado; 

- UHE Apolônio Sales (Moxotó) AL início da sua operação em 1977, os primeiros indícios 

foram identificados em 1980 e o seu diagnóstico ocorreu em 1984. O tipo de agregado usado 

nessa obra foi o granito e biotita gnaisse; 

- UHE Paulo Afonso I – BA o término da construção/início de operação 1955/1978 

respectivamente a rochas usadas em sua construção foram granito, biotita gnaisse e biotita 

granito; 

- UHE Paulo Afonso II – BA operando em 1967 seu primeiro Indícios e/ou evidências da RAA 

ocorreram em 1978, os agregados usados na obra foram granito e anfibólio gnaisse; 

- UHE Paulo Afonso III – BA operando em 1973, os primeiros indícios patológicos da RAA 

ocorreram em 1978 e os tipos de agregados usados na elaboração da obra foram o granito e a 

biotita granito; 

- UHE Paulo Afonso IV – BA operando em 1979, os primeiros indícios patológicos da RAA 

ocorreram em 1985 e os tipos de agregado usado na elaboração da obra foram granito, biotita 

gnaisse, biotita granito, anfibolito e anfibólio biotita gnaisse; 

- UHE Pedra – BA término da construção/início de operação da barragem respectivamente em 

1968 (barragem 1968 e da casa de força em 1978). Os indícios e/ou evidências da RAA 

ocorreram em 1980 e o seu tipo de agregado utilizado foi a granada granulito; 
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- UHE Sobradinho – BA operando em 1981, os primeiros indícios patológicos da RAA 

ocorreram em 2000 e o tipo de agregado usado na elaboração da obra foi quartzito; 

- Barragem de Tapacurá –  PE operando em 1975, os primeiros indícios patológicos da RAA 

ocorreram em 1990e os tipos de agregados usados na elaboração da obra foram granito e 

gnaisse.  

A ligeirice do desenvolvimento e magnitude das deformações provenientes da (RAA), estão 

diretamente relacionadas a diversos fatores dentre eles pôde-se citar: a natureza e quantidade 

disponível de agregados, temperatura, teor de álcalis no cimento, disponibilidade de unidade e 

de eventuais restrições; as barragens expõem diversas condições particulares favoráveis 

(temperatura e umidade). Vale ressaltar que, uma vez indicada a ocorrência a exista da RAA, 

ainda não se conhece uma maneira adequada para evitar sua continuidade (VIEIRA e 

FERREIRA, 2000). 

Feições como tamanho das partículas e proporções de sílica estão ligadas à severidade da reação 

em concretos. Das patologias citadas anteriormente, as fissuras ocorridas por RAA, pode 

contribuir na durabilidade das estruturas, por exemplo, a corrosão de armaduras. Ademais, a 

microfissuração juntamente com a superfície dos agregados e a perda de aderência levam a uma 

redução significativa do módulo de elasticidade (KURODA et al., 2004).  De acordo com 

Thomas, Fournier e Folliard (2013), o surgimento de patologias desse segmento, pode ter 

surgido nos anos 1930 nos Estados Unidos Da América, onde foi observado apenas com o uso 

da técnica de microscopia eletrônica de varredura – MEV.  Os principais sintomas em estruturas 

afetadas são aspectos em grande escala (presença de gel exsudado pelas fissuras do concreto, 

movimentação "abertura e/ou deslocamento relativo" de juntas do concreto, travamento e/ou 

deslocamento de peças e equipamentos "turbinas, eixos, pistões, entre outros", fissuração, 

movimentação da superfície livre” alteamento de cristas de barragens, soleiras de vertedouros, 

deflexões para montante nas estruturas de barragens", e diversos outros aspectos). E em 

pequena escala temos (microfissuras, fissuras nas paredes da superfície dos agregados e na 

própria superfície, deslocamento, ocorrência de bordas de reação, ao redor os agregados, 

presença de gel exsudado e/ou preenchimento de vazios). 

De acordo com Thomas, Fournier e Folliard (2013), é necessária a execução de medidas 

preventivas que procurem potencialidade de ocorrência da reação do cimento, pois, inibi a 

http://www.sinonimos.com.br/ligeirice/
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reação álcali-agregado e proporciona melhorias no concreto tais como: (I) minimização de 

álcalis em função da reposição parcial do cimento, (II) confere elevada resistência a trações 

expansivas, (III) inferior permeabilidade como consequência menor mobilidade de íons. O 

fenômeno RAA em particular, tem sido mais examinado; e em dias atuais tem sido mais bem 

compreendido (LOPES, 2004). Vale ressaltar que, uma técnica que vem sendo aplicada para a 

avaliação da potencialidade reativa dos agregados é baseada na norma ASTM C 1260 e que 

entrou em vigor no ano de 2008 a NBR 15.577 (TIECHER e DAL MOLIN, 2006). 

Acredita-se que a adição de finos de rochas seja uma técnica de grande relevância, pois, as 

dimensões das partículas influem na velocidade das reações, com isso, partículas de tamanho 

extremamente reduzido aumentariam a velocidade da reação, entretanto de forma mais 

distribuída na pasta e formando gel em volumes pequenos que podem ocupar parte dos poros. 

Ademais, os finos inibem os agregados maiores de reagir não ocorrendo às reações secundárias, 

que provocam a formação do gel expansivo (NOGUEIRA,2010). Neste contexto, o emprego 

de rocha reativa finamente moído é de grande importância para pesquisas voltadas para obras 

do segmento hidráulico. 

2.4 ESTUDO DE TÉCNICAS PARA MITIGAÇÃO DA REAÇÕES 

ÁLCALIS-AGREGADO  

A degradação do cimento, corrosão de materiais ferrosos e expansões de concreto, são danos 

que contribuem para a aceleração da manutenção e substituição de várias barragens, suas 

investigações envolvem a ciências multidisciplinares (PORTELLA, et al., 2012). Para entender 

melhor as estruturas afetadas pela RAA, as mesmas podem ser estudadas pela simulação 

numérica, recurso importante para a avaliação de danos estruturais devido a RAA e os seus 

possíveis reparos (MADUREIRA e RODRIGUES, 2012).  

Associado à ocorrência de tal patologia que pode vim a causar sérios problemas geotécnicos 

deve-se despertar a atenção aos agregados graníticos, usados comumente para a composição do 

concreto, consideradas rochas de natureza ígnea (ÇOPUROGLU, et al., 2009; NETO, 2014). 

Segundo Couto (2008), foi constatado que as mais impactantes expansões em concreto ocorrem 
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nas rochas vulcânicas, principalmente basálticas. Vale ressaltar que isso deve-se a presença de 

minerais finos e de vidros vulcânicos (mesóstase solicosa). O basalto causa forte formação de 

gel, quando submetido a condições de favoráveis desenvolvimentos. Ressalta-se que a principal 

fonte de expansão é a fase vítrea reativa do matriz basalto com aproximadamente 70% de SiO 

(ÇOPUROGLU, et al., 2009). 

Diversos são os métodos para controlar e mitigar a reação alcalina-agregado, em relação a 

expansibilidade pela ação da RAA. Por exemplo, tem-se a substituição parcial de cimento por 

adições minerais, como pozolanas como cinzas volantes, sílica e escória (THOMAS e INNIS, 

1998 apud TIECHER, 2006; SOUZA, ZOLETT e CARRAZEDO, 2016). Ademais, autores 

como Chen, Soles e Malhotra (1992) realizaram ensaios com diversos tipos de escória e os 

resultados demostram eficiência o que confirma que a escória é inibidores. Outra técnica 

estudada e adição química a base de nitrato de lítio (LiNO3) material muito eficazes na redução 

da expansão (CALDWELL, 2003; SILVA, et al., 2010).   

O uso de casas de arroz amorfa e cristais em concreto e argamassa apresentam uma notória 

redução da expansibilidade quando esses materiais são utilizados em sua elaboração, podem 

atingir uma redução de aproximadamente 71% (HASPARKYK, 1999; SILVA, 2017). 

Ademais, outros materiais com agregados de diversas litologias encontrados no Brasil, 

apresentam grande eficiência inibidora (SANHEZ, 2008; SANCHEZ, KUPERMAN, 

HELENE, 2011). A exemplo, a adição de finos no concreto, segundo Couto (2008), em sua 

dissertação o cimento pozolânico, promover a mitigação das reações expansivas do cimento.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 Rocha reativa 

A rocha reativa utilizada foi o basalto provenientes da construção da usina hidrelétrica de Nova 

Ponte, localizada em Minas Gerais, município de Nova Ponte, sendo essa a primeira usina no 

país construída dentro das regulamentações determinadas pela Resolução nº 001/86 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (BORGES, 2011). A usina localizada no 

Rio Araguari com coordenadas (19° 7′ 59″ S, 47° 41′ 51″ W) apresentada na Figura 6, situada 

na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, conta com uma capacidade de geração 

de 510 MW. O basalto encontra-se com uma granulometria semelhante à da brita 2, 

aproximadamente 32 mm e pode ser ilustrada pela Figura (7). 

 
Figura 6 - Delimitação da área ocupada pela usina hidrelétrica de Nova Ponte – MG 

Fonte: Google Earth, 2017. 

O material foi coletado em estoque remanescente do período de construção do empreendimento 

(Figura 7). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Ponte
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Figura 7 - Estoque de agregado graúdo remanescente da construção da usina hidrelétrica de 

Nova Ponte 

Fonte: Próprio autor 

3.1.2 Aglomerante 

O aglomerante utilizado foi o Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CPV - ARI MAX), 

dado que este material não possui adições significativas. Segundo a NBR 5733 (ABNT, 1991) 

este cimento possui em sua constituição, teores entre 95% e 100% de clínquer e sulfato de 

cálcio, com a adição de até 5% de material carbonático na produção do aglomerante. Na Tabela 

6 são apresentados os resultados da caracterização química do cimento Portland e na Tabela 7 

são apresentados os resultados da caracterização física do cimento Portland. 

Tabela 6 - Caracterização química do Cimento Portland de Alta Resistência Inicial 

Ensaios Metodologia Unidade Resultado Exigências 

Resíduo insolúvel – RI ABNT NM 15/12 % 0,57 ≤ 1,0 

Perda ao fogo – PF ABNT NM 18/12 % 3,75 ≤ 4,5 

Óxido de magnésio – MgO ABNT NM 21/12 % 1,48 ≤ 6,5 

Trióxido de enxofre - SO3 ABNT NM 16/12 % 2,73 ≤ 4,5 

Anidrido Carbônico - CO2 ABNT NM 20/12 % 2,61 ≤ 3,0 
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Fonte: Próprio autor 

Tabela 7 - Caracterização física do Cimento Portland de Alta Resistência Inicial 

Ensaios Metodologia Unidade Resultado Exigências 

Área específica (Blaine) ABNT NM 76/98 cm2/g 4,507 ≥ 3.000 

Resíduo na peneira #200 ABNT NBR 11579/91 % 0,06 ≤ 6,0 

Resíduo na peneira #325 ABNT NBR 9202/85 % 0,87 - 

Água de consistência normal ABNT NM 43/03 % 30,4 - 

Início de pega ABNT NM 65/03 Minutos 142 ≥ 60 

Fim de pega ABNT NM 65/03 Minutos 191 ≤ 600 

Expansibilidade à quente ABNT NBR 11582/91 Mm 0,00 ≤ 5,0 

Fonte: Próprio autor 

3.1.3 Água 

Foi utilizada a água distribuída pela rede pública de abastecimento por meio da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG, para moldagem dos corpos de prova e cura dos 

mesmos. A água foi destilada para o preparo das soluções utilizadas na pesquisa. 

3.1.4 Hidróxido de sódio 

O hidróxido de sódio foi fornecido pela empresa SULFAL Ltda. com 98/99% de pureza em 

forma granular. As propriedades físicas e químicas do ativador alcalino adotado. Cor branco, 

não possui odor, seu pH 14 em 50 g/L 20 °C, ponto de fusão 323 °C, a densidade relativa 2,13 

g/cm³ a 20 °C, com Solubilidade em água 1.090 g/L a 20 °C. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Processamento do basalto 

Para a realização dos ensaios com basalto na forma de finos ou de agregado artificial foi 

necessário realizar a britagem do material coletado no estoque da Usina Hidrelétrica de Nova 

Ponte. Para isso, utilizou-se um britador de Mandíbula, Modelo SL – 800; CV 1 e com 360 
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RPM, apresentado na Figura 8. 

 
Figura 8 - Britador Mandíbula utilizado para o processo de britagem das rochas coletadas em 

campo 

Fonte: Próprio autor 

 

Para obtenção de material em granulometria reduzida na forma de pó, o material brita  é moído 

com o uso de um moinho de bolas Solab SL 34/E, onde o material é moído até atingir uma 

granulometria inferior a 0,159 mm. Na Figura 9 (A) é possível observar o moinho e (B) as 

esferas de aço utilizadas. 
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(A)                                                     (B) 

Figura 9 - Dispositivo utilizado para moagem (A) Moinho de bolas; (B) Esferas de aço 

Fonte: Próprio autor 

 

Posteriormente, o basalto foi novamente moído em um moinho planetário da marca FRITSCH, 

modelo Pulverisette 5, composto por quatro recipientes de moagem com capacidade máxima 

de 2000 ml sendo 500 mL por recipiente, o qual conta com o uso de esferas de moagem 

compostas por óxido de Zircônio, 94,2% ZrO2, com densidade de 5,7 g/cm³, indicada para 

materiais cerâmicos e fibrosos (Figura 10).  
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(A)                                                  (B) 

Figura 10 - Dispositivo utilizado para moagem (A) Moinho planetário (B) Esferas 

Fonte: Próprio autor 

3.2.2 Caracterização do basalto 

A composição química elementar do basalto foi determinada pela técnica de Fluorescência de 

raios X por energia dispersiva (EDX), que se trata de uma técnica semiquantitativa responsável 

em identificar os elementos químicos presentes na amostra ensaiada. Para a execução utilizou-

se o equipamento EDX – 720 SHIMADZU mostrado na Figura 11. O ensaio consiste no 

processamento de BG, captura e identificação automática de pico - Separação de picos (função 

ajuste) - Ajuste de BG múltiplo (máx. 16 pontos) - Funções linear, secundária e terciária, 

Lorentz, Spline e hiperbólica.  
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Figura 11 - Espectrômetro de fluorescência de raio X por energia dispersiva 

Fonte: Próprio autor 

O disposto EDX-720 é composto por cinco unidades:  

- Gerador de raios X: Esta unidade gera os raios-x primários, os quais excitam átomos na 

amostra. Consistem de um tubo de raios X, um controlador e um sistema de filtro.  

- Detector: Tipo Si (Li), com alimentação de alta tensão, pré-amplificador etc.  

- Unidade de controle e contagem: A contagem é realizada com o MCA (analisador de 

multicanais).  O controle é realizado pelo computador interno, o qual gerencia as multitarefas 

de todo o sistema.   

- Unidade de Compartimento de Amostra e de Medição: Grande câmara para amostras, com 

operação automática de abertura e fecha mento. Quando o sistema opcional tipo carrossel está 

acoplado, muitas amostras podem ser analisadas continuamente. 

- Computador: Gerencia todas as principais operações, bem como, as análises qualitativas e 

quantitativas. 



 

33 

 

A análise petrográfica para se averiguar a potencialidade reativa de agregados em presença de 

álcalis do concreto foi realizada de acordo com a ABNT NBR. 15577-3: 2008. Foi utilizado um 

microscópio petrográfico Carl Zeiss, modelo AXIO Imager.A2 m e um sistema de captura e 

tratamento de imagem – AxioVision. 

Para a execução do ensaio de difração de raio X foi utilizado o pó de basalto após a moagem 

no moinho planetário de alto desempenho. Foi utilizado o equipamento da marca SHIMADZU, 

modelo XRD-7000, mostrado na Figura 12. O difratômetro Shimadzu XRD-7000 é um 

difratômetro de raios X compacto, multiuso, equipado com um goniômetro vertical Theta-

Theta. O goniômetro se desloca na direção vertical, com grande precisão em termos de 

deslocamento angular. O software de processamento trabalha sob o Windows XP®, permitindo 

operações multitarefas de medição e processamento de dados, garantindo operações rápidas e 

confiáveis. Além disto, a função DTP permite o manuseio de resultados e a edição de relatórios 

de uma forma livre. 

O ensaio de difração de raio X foi realizado com a finalidade de se identificar as fases do 

basalto. Para o tratamento dos dados provenientes do ensaio, usou-se o do software Match! 

DEMO que possui um banco de dados Crystallography Open Database Inorganic (COD-Inorg 

REV173445 2016.01.04). Vale ressaltar que as cristalinas foram identificas com o uso do banco 

de dados de conferência e comparação com os difratogramas padrões. Foi utilizado um tubo de 

raios X de cobre (Cu) com tensão de 40,0 kV e corrente elétrica de 30,0 mA com varredura por 

passo de 0,02θ variando de 4 a 82° na velocidade de 5 s/passo e o seu eixo de transmissão = 

Theta-2Theta a escala.  
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Figura 12 - Difratômetro de raio X SHIMADZU XRD-7000  

Fonte: Próprio autor 

 

Para a execução do ensaio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizado um 

Microscópio eletrônico de varredura de baixo vácuo da marca Hitashi, modelo TM 3000, 

apresentado na Figura 13. 

Microscópio Eletrônico de Varredura de Bancada, TM-3000 com estagio motorizado HTA, 

apresenta uma magnificação de 15-30.000x (zoom digital de 2 e 4x), com aceleração de 5kV e 

15 kV. Ademais, o dispositivo conta com um modo de observação padrão/redução de carga.  O 

Dispositivo suporta amostra com diâmetro máximo da amostra de 70 mm e altura máxima da 

amostra 50 mm, possui também de filamentos de tungstênio pré-centralizados e detector BSE 

de alta sensitividade.  Para melhorias na qualidade da fotomicrografías o equipamento conta 

com brilho, contraste e foco início automático. Vale comentar que o arquivo de Imagens é de 

640x480 ou 1.280x960 pixels. 
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Figura 13 - Microscópio eletrônico de varredura 

Fonte: Próprio autor 

Para a determinação do tamanho das partículas do basalto foi realizada a determinação da 

granulometria por difração de laser com o uso do equipamento Cilas 1090 Laser Particle Sizer 

Analyzer (Figura 14). Esse equipamento é composto por um sistema de dispersão e um sistema 

focal, cujo raio laser emitido varia sua difração conforme o tamanho das partículas da amostra 

dispersa no líquido. A aplicação dessa técnica também foi aplicada ao cimento Portland. 
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Figura 14 - Equipamento Cilas 1090 Laser dispositivo responsável para análise 

granulométrica 

Fonte: Próprio autor 

O ensaio de análise de área superficial específica por adsorção gasosa foi realizado por meio da 

técnica BET (Brunauer-Emmett-Teller) com cimento Portland e basalto utilizando o aparelho 

NOVA 2200 da marca Quantachrome ilustrado na Figura 15. Para a interpretação dos dados, 

utilizou-se o software Quantachrome NovaWin. As amostras foram tratadas termicamente 

durante 60 minutos a 100 °C e o gás utilizado com adsorbato foi o nitrogênio. Vale ressaltar 

que a temperatura do banho de nitrogênio: 273,0 K. 
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Figura 15 - Analisador de área superficial específica por adsorção gasosa  

Fonte: Próprio autor 

 

Para avaliação da atividade pozolânica dos finos de basalto, foi realizado o método de 

determinação do índice de desempenho com cimento Portland aos 28 dias, de acordo com a 

ABNT NBR. 5752 (2014). A confecção das argamassas utilizou cimento Portland de alta 

resistência inicial, areia normalizada e água potável. Foram preparadas argamassas com duas 

dosagens distintas: 

A. A argamassa A com cimento CPV, areia normal e água; 

B. A argamassa B com 25% em massa de material finos de basalto, em substituição à igual 

porcentagem de cimento, e areia normal e água. 

Na Figura 16 é possível observar os materiais utilizados para a realização do ensaio de 
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determinação do índice de atividade pozolânica com cimento Portland. 

 
(A)                                                           (B) 

 
(C)                                                        (D) 

Figura 16 - Materiais utilizados para elaboração da argamassa (A) Cimento Portland – CPV 

(B) Areias 1,2 mm grossa; 0,6 mm média grossa; 0,3 mm média fina e 0,15 mm fina; (C) 

Água potável; (D) Basalto moído 

Fonte: Próprio autor 

Na Tabela 8 é possível observar as quantidades de materiais utilizados para as argamassas A e 

B. 

Tabela 8 - Quantidades de materiais utilizados para as argamassas A e B 

Material 
Massa (g) 

Argamassa A Argamassa Ba 

Cimento CPV 624 ± 0,4 468 ± 0,4 

Finos de basalto - 156 ± 0,2 

Areia normal b 1872 1872 

Água 300 ± 0,2 300 ± 0,2 

Aditivo superplastificante                        - C 

 

Fonte: Adaptado de ABNT 5754/204 



 

39 

 

Onde: 

 a O material finos de  basalto e o cimento CPV devem ser previamente misturados e 

homogeneizados em recipiente fechado, durante 2 min. 

 b Quatro frações de 468,0 ± 0,3 g. 

 c Quantidade de aditivo superplastificante necessário para manter o índice de 

consistência normal da argamassa B em ± 10 mm do obtido com a argamassa A, determinado 

de acordo com a norma ABNT NBR. 7215:1997, anexo B.O uso de aditivo, torna-se dispensável 

quando o índice de consistência de argamassa B for igual (± 10 mm) ou maior que o da 

argamassa A. 

Para avaliar a trabalhabilidade das duas argamassas foi realizado o ensaio de índice de 

consistência na mesa de espalhamento (flow table). Para determinar o índice de atividade 

pozolânica do basalto os corpos de prova produzidos com as duas argamassas foram realizados 

ensaios de resistência à compressão aos 28 dias da moldagem. 

3.2.3 Avaliação dos finos de basalto como adição em cimento 

Para avaliar os finos de basalto como adição mineral em cimento Portland foram realizados 

diversos ensaios microestruturais, físicos, químicos e mecânicos nas argamassas A e B 

desenvolvidas. Com as pastas das argamassas A e B foram moldadas pastilhas para avaliação 

da microestrutura das pastas por meio de microscopia eletrônica de varredura. Para a execução 

da microscopia eletrônica de varredura foram realizados lixamento e polimento da superfície 

das pastilhas. Na Tabela 9 é possível verificar a proporção de materiais utilizados para 

confecção das pastas. 

Tabela 9 - Quantidades de materiais utilizados para confecção das pastas 

Material  
Massa (g) 

Pasta A Pasta B 

Cimento CPV 162,31 121,73 

Finos de basalto                  - 40,57 

Água  78,03 75,79 

Fonte: Próprio autor 

Com as argamassas A e B foram confeccionados corpos de provas cilíndricos e prismáticos 

para ensaios de resistência à compressão e resistência à flexão. Para tanto foram moldados 30 

corpos de prova, sendo 4 cilíndricos (25x50 mm), 20 cilíndricos (50x100 mm) e 6 prismáticos 

(40x40x160 mm), após a desmoldagem, os corpos de prova esses foram submetidos em cura 
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ambiente. Na Tabela 10 é apresentado o resumo das moldagens realizadas onde é apresentado 

o resumo das moldagens realizadas. 

Tabela 10 - Moldagem dos corpos de prova 

Corpos de prova (mm) Unidade 
Idades 

(dias) 
Número de camadas Número de golpes 

Cilíndricos 20x10a 4 1;3;7;28 4 30 

Cilíndricos 50x100a 40 1;3;7;28 4 30 

Prismáticos 40x40x160b 12 28 2 30 

Fonte: Próprio autor 

 a Para a confecção dos corpos de prova cilíndricos, dispõe-se de um soquete para adensamento 

de corpo de prova de argamassa, onde serão aplicados os respectivos golpes. 

 b Para a confecção dos corpos de prova prismáticos utiliza-se a mesa flow table conforme (Figura 

17), onde serão aplicados os respectivos golpes. 

 

 
Figura 17 - Mesa utilizada para ensaio de consistência – flow table 

Fonte: Próprio autor 

O ensaio de Fluorescência de raio X foi realizado com as argamassas produzidas, para tanto, 

coletou-se amostras aos 28 dias, as mesmas foram secas em estufa a (105 ± 5) °C, por 12 horas 

posteriormente a secagem, quebradas e acondicionadas no vaso de moagem (Figura 18) e então 

são moídas com o uso do dispositivo moinho planetário da marca FRITSCH modelo 

Pulverisette 5, por 30 minutos a uma rotação de 300 rpm. Posteriormente, o material produzido 

foi peneirado e uma amostra representativa para o ensaio foi coletada. 

Para microscopia eletrônica de varredura das argamassas foi utilizado um microscópio 
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eletrônico de varredura de baixo vácuo da marca Hitashi, modelo TM 3000 mesmo 

equipamento ilustrado na Figura 13. Esse equipamento é provido de detectores de elétrons 

retroespalhados e possui aceleração variável (5kV e 15kV). Para a análise microscópica do 

compósito, coletaram-se fragmentos dos corpos de prova rompidos, esses foram lavados e secos 

em estufa por 24 h a 60 °C. 

 
Figura 18 - Fragmentos dos corpos de prova contendo adição de finos de basalto para 

moagem em vaso e esferas compostas por óxido de zircônio, 94,2% ZrO2 

Fonte: Próprio autor. 

A massa específica das argamassas foram determinadas nas condições seca e saturada superfície 

seca. Para a aplicação desse ensaio é necessário o uso da balança hidrostática, onde os corpos 

de prova são colocados a amostra no recipiente e ensaiados na balança (Figura 19) e por fim 

submergi-la em água mantida a (23 ± 2) °C e pesados. 
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Figura 19 - Equipamentos necessários para os ensaios de massa específica e absorção de água. 

Cesto de arame com capacidade para 4 dm3 a 7 dm3 e balança hidrostática 

Fonte: Próprio autor 

Para os cálculos de massa específica seca e saturada superfície seca, adotou-se as seguintes 

(Equações 1 e 2), respectivamente como ilustrado abaixo: 

𝛾𝑠 =  
𝑀𝑠

𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑖
      (1) 

𝛾𝑠𝑠𝑠 =
𝑀𝑠𝑎𝑡

𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑖
     (2) 

Nas quais: 

γs = massa específica seca (g/cm3); 

γsss = massa específica saturada superfície seca (g/cm3); 

Ms =massa na condição seca (g); 

Msat = massa na condição saturada superfície seca (g); 

Mi = massa imersa em água (g). 
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Para se determinação a absorção de água dos corpos de prova, foram utilizados os seguintes 

instrumentos: balança adaptada para a determinação da massa imersa e cesto de tela metálica. 

Para os cálculos de absorção de água, adotou-se a (Equação 3), ilustrada abaixo: 

Ab =
Msat−Ms

Ms
       (3) 

Nas quais: 

Ab= absorção de agregado (%); 

Ms =massa na condição seca (g); 

Msat = massa na condição saturada superfície seca (g); 

Para determinação do índice de vazios das argamassas foi calculada a relação entre os volumes 

de poros permeáveis e o volume total, sendo calculada pela equação 4. 

𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑠

𝑀𝑠𝑎𝑡−𝑀𝑖
x 100      (4) 

Nas quais: 

Mi  = massa do corpo-de-prova saturado, imerso em água 

Ms =massa na condição seca (g); 

3.2.4 Avaliação do potencial inibidor da RAA pelo pó de basalto 

Para avaliar o potencial inibidor do pó de basalto na RAA foram realizadas substituições de 0, 

10, 20 e 30% do cimento Portland pelo pó de basalto em argamassa preconizada pela ABNT 

NBR. 15577-1:2008. A argamassa preconizada utilizou de agregado de basalto na 

granulometria requerida do material para o ensaio. 
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Tabela 11 - Granulometria requerida do material para a produção de argamassa para ensaio acelerado 

Peneiras com abertura de 

malha 
Quantidade de material em massa 

Passante Retido (%) (g) 

4,75 mm 2,36 mm 10 99 

2,36 mm 1,18 mm 25 247,5 

1,18 µm 600 µm 25 247,5 

600 µm 300 µm 25 247,5 

300 µm 150 µm 15 148,5 

       Fonte: Adaptado de ABNT NBR. 15577-1:2008. 

Para avaliar as demais propriedades das argamassas produzidas com agregado de basalto com 

e sem pó de basalto foram moldados 192 corpos de provas, sendo esses 144 cilíndricos 50x100 

mm e 24 prismáticos 40x40x160 mm para cada substituição do cimento Portland de alta 

resistência por basalto finamente moído. Dentre esses, 96 cilíndricos foram destinados para o 

ensaio de compressão, 24 cilíndricos para o ensaio de (Determinação da absorção de água por 

imersão – Índice de vazios e massa específica) 24 prismáticos para resistência à tração na flexão 

e por fim, 24 cilíndricos para o módulo de elasticidade. Obedecendo às permutas citadas acima, 

foram moldados 24 corpos de prova prismáticos 15x15x285 mm destinados ao ensaio acelerado 

de prismas de argamassa para determinação da RAA. 

Para inspeção visual dos CPs submetidos ao ensaio de expansibilidade utilizou-se de uma 

câmera fotográfica tradicional da marca Sony (Cyber-Shot) 16,1 mega pixels. O ensaio consiste 

em examinar a superfície das argamassas, tendo-se como ênfase a busca de possíveis alterações 

visíveis a olho nu. O objetivo foi de registrar os eventuais sintomas típicos da alteração causada 

pela RAA para reação álcali-agregado, entre outras observações. Nessa inspeção, procurara-se 

diagnosticar a presença de algumas das principais manifestações patológicas características de 

degradação química das argamassas decorrentes dessas manifestações patológicas. 

Após a desmoldagem dos CPs, os mesmos são identificados e é feita então os primeiros ensaios 

mecânicos de caracterização. Inicialmente avaliou-se a massas específicas, massas específicas 

superfície seca, absorção de água e índice de vazios. Foram realizados ensaios de resistência à 

compressão, módulo de elasticidade e flexão conforme Figura 20. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 20 - Dispositivos da prensa mecânica para execução dos ensaios (A) Tração na Flexão; 

(B) Módulo de Elasticidade 

Fonte: Próprio autor 

Para a realização das medidas de expansibilidade nos primas de argamassas, os corpos de prova 

foram identificados e imergidos em H2O a 80 °C em um tanque de banho termorregulado 

(Figura 21) onde a temperatura é mantida nessa condição. Os corpos de prova permaneceram 

por 24 h. Terminado o prazo é medido o comprimento dos CPs e logo são mergulhados em um 

tanque contendo solução de hidróxido de sódio a 80 °C. Essa solução foi prepara com água em 

uma temperatura de 23 °C, e a cada a 900 mL de água serão diluídos 40,0 g de NaOH p.a.  
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Figura 21 - Equipamento de ensaio para avaliação da reatividade álcali-agregado (Banho 

térmico controlado) e Equipamento de leitura de expansões) 

Fonte: Próprio autor 

Para manter a concentração de hidróxido de sódio, adotou-se o método de titulação. É 

extremamente necessário esse procedimento, pois, durante o ensaio de reatividade álcali-

agregado é avaliado a expansão dos corpos de prova durante 16 a 30 dias, levando em 

consideração as condições de maior agressividade nas amostras, tornando assim possível 

observar e identificar em um menor espaço de tempo a ocorrência de patologias que ambiente 

natural, usina hidrelétrica demorariam anos e até décadas para surgir. Abaixo, os CPs no banho 

térmico e o instante da leitura dos mesmos (Figura 22). 

Os corpos de provas prismáticos submetidos ao ensaio de expansibilidade foram caracterizados 

por meio da técnica da espectrometria de difração de raio X (DRX). 
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(A)                                                                  (B) 

Figura 22 - Momento da leitura de expansão do Corpos de Prova em (A) Instante de retirada 

da barra do banho térmico;(B) Leituras de expansão 

Fonte: Próprio autor 
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4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO BASALTO 

O resultado da análise química por difração de raio X pode ser interpretado pelo difratrograma 

(Figura 23), o qual refere-se à rocha de basalto. A mineralogia identificada na amostra consta a 

formação de duas fases cristalinas, sendo estas: Augita (Al4Ca44FeKMg2Mn0,04Na0,0024Si6,44) e 

Quartzo (SiO2). Vale ressaltar que a presença mineralógica do elemento SiO2 é comumente 

encontrada em amostra de basalto (VICHAPHUND, 2013). 
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Figura 23 - Análise de fases por DRX dos fragmentos de rocha basalto coletados in-loco e 

Nova Ponte - MG 

Fonte: Próprio autor 

De acordo com o ensaio de petrografia, o fragmento de rocha basalto apresenta coloração cinza 

escura, tipo de amostra em fragmento de rocha basalto e suas propriedades físico-mecânicas 

como coerente a muito coerente, formada por fenocristais prismáticos de plagioclásio e 

piroxênio de granulação média a fina, envolvidos pela matriz afanítica hipo cristalina. Possui 

textura suberifica em matriz afanítica e estrutura maciça com presença de cavidades 
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arredondadas, milimétricas, sem preenchimento (vesículas) e não foi observada alteração 

superficial. A Tabela 12 mostra a composição mineralógica do fragmento analisado.  

Tabela 12 - Composição Mineralógica da rocha basalto  

Composição Mineralógica (total) 

  Mineral % Mineral % 

Principal Labradorita (Plagioclásio) 35 Augita (Piroxênio) 25 

Subordinada Minerais opacos   5 

 Argilomineral - preenchimento de cavidades 5 

Deletérios 30% de vidro vulcânico       

Fonte: Próprio autor 

A rocha é formada por cristais de labradorita (plagioclásio) que ocorrem como 

feno/microfenocristais euédricos a subédricos, ripiformes, de granulação média a fina, 

límpidos, com fraturamento moderado, exibindo zonamento composicional; e na matriz 

hipocristalina como cristais ripiformes, límpidos, de granulação muito fina, envolvidos por 

vidro vulcânico.  A augita (piroxênio) ocorre em agregados de feno/microfenocristais 

subédricos prismáticos a anédricos, fraturados, de granulação média a fina, com alteração 

incipiente para minerais opacos; e na matriz hipocristalina como cristais anédricos, fraturados, 

de granulação muito fina envolvidos por vidro vulcânico. Os minerais opacos estão na forma 

de cristais anédricos, de granulação fina a muito fina, associados aos fenos/microfenocristais 

de augita e disseminados na matriz hipocristalina.  O vidro vulcânico, oxidado e desvitrificado 

com formação de perlitas, predomina na matriz hipocristalina envolvendo os cristais de 

labradorita e augita, caracterizando textura intersertal.  O argilomineral ocorre como mineral 

que preenchimento de pequenas cavidades irregulares na rocha. A apresenta outros parâmetros 

importantes do fragmento. 
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Tabela 13 - Características microscópicas da rocha basalto 

Textura Subafírica em matriz intersertalperlítica 

Granulação Fina (< 1,0 mm) 

Estado de alteração Incipiente 

Ângulo de extinção ondulante em quartzo Não se aplica 

Teor de quartzo microgranular (< 0,15 mm) Não se aplica 

Textura em feldspatos Não se aplica 

Microfissuração Fraca 

Fonte: Próprio autor 

A micrografia do fragmento de basalto com amplitude de aumento 200X/ luz natural e 100X/ 

luz polarizada são apresentadas respectivamente na Figura 24 A e B afim de se obter uma 

melhor intepretação da rocha. Observam-se as cavidades irregulares preenchidas por 

argilomineral (cor castanho claro). Com a respectiva análise pôde-se afirmar que o fragmento 

é uma rocha ígnea classificada como basalto e possui uma reatividade potencial álcali-agregado 

potencialmente reativo. 

 
(A)                                                               (B) 

Figura 24 - Fotomicrografia do fragmento de basalto, (A) aumento 200X/ luz natural; (B) 

aumento 100X/ luz polarizada  

Fonte: Próprio autor 

Os fragmentos de rocha são classificados como potencialmente reativa devido à presença de 

vidro vulcânico.  A norma sugere um limite máximo aceitável de 3% de vidro vulcânico para 

classificação do agregado com o potencialmente inócuo. Vale à pena mencionar, que a 

descrição de petrografia possui certo caráter subjetivo e interpretativo quanto à cor e a 
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quantificação mineralógica. 

Conforme se pôde observar na, o basalto possui uma superficial bem fina e heterogênea, o que 

já era esperado inicialmente, pois, trata-se de uma rocha ígnea extrusiva subvulcânica. Os 

fragmentos analisados apresentam uma região onde é perceptível a presença de alguns 

precipitados de forma irregular (Figura 25 - C e D). Segundo Teixeira et. al (2009), essas 

relações podem ser explicadas pelo comportamento das unidades estruturais [SiO4]
-4 que são 

fundamentais, e foram encontrados alguns precipitados de carbonatos que podem ser 

observados na (Figura 24 - D). De acordo com estudos dos autores Dedavid; Gomes; Machado 

(2007), essas feições foram possíveis de serem observadas pelo uso do equipamento MEV um 

dos dispositivos mais versáteis disponíveis para a observação e análise das características 

microestruturais de materiais sólidos. 

Como elucidado por Schiavon; Redondo e Yoshida (2007), pode-se afirmar que a rocha basalto 

é constituída majoritariamente de silicatos e óxidos de alumínio, além de óxidos de sódio, 

potássio e fósforo. Onde os elementos químicos Fe e Ti são metais de transição presentes em 

maior concentração, seguidos por manganês. Quando analisadas as imagens é possível observar 

um aspecto das mesóstases, é de um material com distribuição homogênea dos elementos 

constituintes da rocha citados anteriormente por toda extensão da amostra. A análise 

micrográfica em rochas ígneas extrusivas vulcânicas é complexa, pois a massa de origem 

orgânica mineral denominada magna se resfria rapidamente, e sua consolidação é acelerada, o 

que está diretamente associado ao não surgimento de germes cristalinos e/ou desenvolvimento 

adequado dos minerais (TEIXEIRA et. al, 2009). 

 
(A)                                                          (B) 
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(C)                                                            (D) 

Figura 25 - Micrografias da rocha basalto obtidas por MEV da rocha basalto em diferentes 

aumentos: (A) x100; (B) x250; (C) x1,5 k e (D) x4,0k 

Fonte: Próprio autor 

Nas figuras A e B, pode-se observar uma textura granular, constituída por grãos de minerais 

com dimensões aproximadas. Quando analisamos as micrografias de C e D, encontramos uma 

textura porfiroide, onde os minerais (cristais), se destacam por apresentarem dimensões maiores 

(fenocristais) à massa fundamental é micrograduada. Ademais, as micrografias apresentadas 

são perceptíveis partículas em escala de tons de cinzas dissemelhante. 

4.2 AVALIAÇÃO DOS FINOS DE BASALTO COMO ADIÇÃO NO 

CIMENTO 

Na Figura 26 são apresentados a distribuição de partículas e o percentual acumulado das 

partículas em função dos tamanhos dos grãos do basalto finamente moído. Percebe-se que as 

partículas apresentam tamanhos de partículas concentradas na faixa entre 1 e 60 µm. Na Tabela 

14 é possível observar que os diâmetros equivalentes dos finos de basalto e percebe-se coerência 

com a granulometria apresentada na Figura 26. 
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Figura 26 - Ensaio granulométrico do basalto finamente moído 

Fonte: Próprio autor 

Tabela 14 - Diâmetros equivalentes do basalto 

Diâmetro (μm) Resultados (μm) 

a 10% d10 1,51 

a 50% d50 7,87 

a 90% d90 33,27 

Médio 12,72 

Fonte: Próprio autor 

Na Figura 27 é apresentado a distribuição de partículas e o percentual acumulado das partículas 

em função dos tamanhos dos grãos do cimento Portland. Percebe-se que as partículas 

apresentam tamanhos de partículas concentradas na faixa entre 1 e 50 µm. Na Tabela 15 é 

possível observar que os diâmetros equivalentes do cimento Portland e percebe-se coerência 

com a granulometria apresentada na Figura 27. Comparando os resultados de granulometria dos 

finos de basalto com cimento Portland percebe-se que o primeiro é ligeiramente mais grosso. 

A redução da granulometria do basalto pode aumentar mais a reatividade do pó. 
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Figura 27 - Ensaio granulométrico do cimento CPV 

Fonte: Próprio autor 

Tabela 15 - Diâmetros equivalentes do cimento CPV 

Diâmetro (μm) Resultados (μm) 

a 10% d10 1,51 

a 50% d50 8,10 

a 90% d90 28,53 

Médio 11,89 

Fonte: Próprio autor 

Observando os valores de diâmetros equivalentes e médios do cimento em relação aos finos de 

basalto produzido, observa-se à similaridade entre ambos isso demostra que o processo de 

moagem foi eficiente. Neste contexto, afirma-se que o basalto beneficiado obedece às 

especificidades da norma 5752 de 2014 item (4.4.2 materiais a ser beneficiado ou prospecção 

de novos materiais), a qual afirma que o material deve ser seco e moído, até que o resíduo na 

peneira com abertura de 45 µm seja inferior a 20%, preferencialmente ente 10 e 15%. 

As amostras de basalto e cimento foram avaliadas por meio do método Brunauer, Emmett e 

Teller (BET) com o propósito de se conhecer a área superficial específica de cada material 

(Figura 28). O resultado de área superficial obtida demonstra que os volumes de poros existes 
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no cimento utilizado, apresentaram-se semelhantes ao do basalto, ou seja, pela figura abaixo, 

entende-se que o basalto usado para produção de cimento pozolânico, apresenta comportamento 

semelhante ao do cimento. 
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Figura 28 - Determinação da área superficial do basalto e do cimento CPV 

Fonte: Próprio autor 

Por meio do ensaio de BET, foi possível calcular (área específica, volume dos poros e tamanho 

dos poros) por diferentes métodos, conforme Tabela 16. Pelos resultados apresentados, 

observa-se uma grande aproximação entre os valores do cimento e basalto em todos os ensaios 

em diferentes métodos. Tais resultados, confirmam a morfologia estrutural aproximada dos 

materiais terminadas pelas técnicas (área superficial, volume do poro e tamanho do poro), 

principalmente pela técnica de tamanho do poro, a qual demostra-se idênticos os seus valores.  
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Tabela 16 - Determinação a área superficial do cimento e da rocha basalto 

Ensaio Método  Cimento Basalto 

Área 

Superficial  

(m²/g) 

SinglePoint BET 22 20  

MultiPoint BET 23 20 

DFT cumulativesurfacearea 16 14 

Volume do 

poro  

(cc/g) 

HK methodmicropore volume 91 82 

SF methodmicropore volume 62 56 

DFT methodcumulativepore volume 47 48 

Tamanho do 

Poro 

(Å) 

HK methodmicropore volume (Mode) 18 18 

SF methodmicropore volume (Mode) 22 22 

DFT methodcumulativepore volume (Mode) 20 20 

Fonte: Próprio autor 

Segundo Isaía (2011), o ensaio de consistência equivale à adequação e comportamento de 

concreto e argamassa em seu estado fluido. A consistência se dá por meio da avaliação da 

abertura da argamassa em tronco de cone após 30 golpes em mesa de espalhamento. Após, 

analisado os diâmetros da base, obteve-se os índices de consistência das argamassas A e B de 

acordo com as médias aritméticas de dois diâmetros ortogonais conforme (Figura 29). 

Analisando a média dos diâmetros das argamassas A e B, nota-se que a argamassa B com finos 

de basalto apresentou a média dos diâmetros acima de 5 milímetros maior que a argamassa A. 

Neste contexto, houve a necessidade de elaborar uma nova argamassa B’ com menor consumo 

de água para atendimento da norma. O consumo de água nas argamassas A, B e B’ foi 348,58, 

348,58 e 338,58mm, respectivamente, o que indica que a substituição do cimento Portland pelos 

finos de basalto contribuiu para a trabalhabilidade. 

 
Figura 29 - Resultados dos ensaios de consistência da argamassa sem adição e com 

substituição de 25% de Cimento Portland CPV por finos de basalto 

Fonte: Próprio autor 

Na Tabela 17 são apresentados os resultados de composição química qualitativa, obtidos por 

meio de espectrometria de florescência de raios X das argamassas de referência e com finos de 

basalto. 
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Tabela 17 - Análise química das argamassas sem e com adição de basalto 

Análise 
Resultados (%) 

Sem Basalto Com Basalto 

CaO 66 72 

K2O 1 7 

Fe2O3 10 5 

MgO - 2 

P2O5 - 2 

Cl - 2 

Al2O3 3 1 

TiO2 1 1 

MnO 0 0 

SiO2 13 0 

SO3 1 0 

SrO 0 0 

Cr2O3 - 0 

ZrO2 - 0 

Rb2O - 0 

ZnO 0 0 

Br - 0 

Tm2O3 0 - 

BaO 0  - 

Fonte: Próprio autor 

A Figura 30 foi obtida por microscópio eletrônico de varredura (MEV) da superfície dos 

fragmentos dos corpos de prova de argamassa A, sem adição de basalto, fraturados no ensaio 

de resistência à compressão. Notou-se a presença em alguns pontos dos fragmentos avaliados 

área porosa e uma região deteriorada da amostra, em que foi possível detectar dois tipos de 

morfologia distintos: grandes cristais prismáticos e cristais em formas de placas. O surgimento 

da forma de prismas pode ser definido com grão de areia e nas formas filamentosas ou de placas 

estão associados à formação de hidróxido de cálcio, que segundo o autor Isaía (2011) e Mehta 

e Monteiro (2014) pode ser chamado de portlandita, material que são constituídos de 20 a 25% 

do volume de cálcio na pasta de cimento, e são encontradas na forma de cristais prismáticos 

hexagonais e alguns de difícil identificação da forma apresentados em pilhas de extensas placas.  

Segundo Junior (2009), os ativadores físicos presentes no cimento (a cal e sulfatos) atuam 
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diretamente formando novos compostos. A disposição de cristais é responsável pela resistência 

à compressão do compósito, apresenta uma área superficial notavelmente baixa (ISAÍA, 2011). 

 
(A)                                                (B) 

 
(C)                                                 (D) 
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(E)                                                 (F) 

Figura 30 - Fotomicrografías obtidas com o microscópio eletrônico de varredura dos 

fragmentos dos corpos de prova A: (A) aumento de 100x; (B) aumento de 500x; (C) aumento 

de 1,000x; (D) aumento de 2000x; (E) e (F) aumento de 500x 

Fonte: Próprio autor 

Na Figura 31 revela a presença de cristais de hidróxido de sódio, entretanto, o crescimento dos 

mesmos é bem inferior quando se compara a anterior (Figura 30). Tal fato pode ser justificado 

pela substituição de 25% de cimento Portland por basalto finamente moído, acredita-se que os 

finos basalto possua propriedades que inibam o desenvolvimento dos cristais na argamassa. 

 
(A)    (B) 
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(C)    (D) 

 
(E)    (F) 

Figura 31 - Fotomicrografías obtidas com o microscópio eletrônico de varredura dos 

fragmentos dos corpos de prova B’: (A) aumento de 1000x; (B) aumento de 180x; (C) 

aumento de 2,000x; (D) aumento de 5000x; (E) aumento de 500x; (F) aumento de 2000x 

Fonte: Próprio autor 

As fotomicrografias apresentadas nas figuras 32 e 33 foram produzidas a partir de pastilhas de 

pastas de cimento com e sem adição de basalto. Neste caso, as amostras foram lixadas e polidas. 

As imagens revelam a superfície das amostras das pastas e nota-se a formação regular dos poros 

no interior das pastas, sendo resultante do processo de moldagens das pastilhas. Observou-se 

que a adição de basalto no traço analisado não alterou a estrutura, pois, as pastilhas 

apresentaram visualmente a mesma quantidade de poros para a pasta sem adição, entretanto, 

observa-se uma estrutura mais densa do que a da pasta de referência devido à substituição. 
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(A)                                                          (B) 

 
(C)                                                       (D) 

Figura 32 - Fotomicrografías obtidas com o microscópio eletrônico de varredura das pastilhas 

sem adição de basalto seção lixada: (A) aumento de 100x; (B) aumento de 500x; (C) aumento 

de 2,000x; (D) aumento de 3000x 

Fonte: Próprio autor. 
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(A)                                                     (B) 

 
(C)                                                       (D) 

Figura 33 - Fotomicrografías obtidas com o microscópio eletrônico de varredura das pastilhas 

sem adição de basalto seção lixadas e polidas: (A) aumento de 100x; (B) aumento de 400x; 

(C) aumento de 3,000x; (D) aumento de 8000x 

Fonte: Próprio autor 

As micrografias da Figura 34 correspondem a amostradas pastilhas com a adição de basalto, 

pôde-se se observar feições de poros com dimensões aproximadas. Ademais, pôde-se observar 

alguns constituintes na argamassa com tons de cinza mais escuro, o que indica uma menor 

massa específica.  Encontrou também, algumas manchas escuras e outras claras, ambas com 

dimensões variadas; além da presença de alguns poros os quais, não podem ser identificados 

devido ao número e ao bom comportamento do material desenvolvido. 
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(A)                                                   (B) 

 
(C)                                                       (D) 

Figura 34 - Fotomicrografías obtidas com o microscópio eletrônico de varredura das pastilhas 

com adição de basalto seção lixadas: (A) aumento de 100x; (B) aumento de 500x; (C) 

aumento de 3000x; (D) aumento de 10000x 

Fonte: Próprio autor 

As respectivas micrografias da Figura 35 representam as pastilhas com a adição de basalto, 

pôde-se se observar as feições de poros com dimensões aproximadas. Outro aspecto relevante 

está na coloração, pois apresenta constituintes em tons de cinza mais escuro, o que indicaria 

uma menor massa específica que o restante da pasta. A pasta estudada apresenta relativamente 

uniforme com algumas manchas escuras e outras claras. 

Quando comparada ambas as micrografias das pastas com e sem adição, pôde-se concluir que 

a morfologia de ambas é muito semelhante, tal revela que a adição de basalto na elaboração do 

material não causou discrepâncias da pasta com adição, sendo assim, têm-se um material de 

bom aspecto.  



 

64 

 

 
(A)                                                                   (B) 

 
(C)                                                                   (D) 

Figura 35 - Fotomicrografías obtidas com o microscópio eletrônico de varredura das pastilhas 

com adição de basalto seção lixadas e polidas: (A) aumento de 100x; (B) aumento de 1500x; 

(C) aumento de 6000x; (D) aumento de 10000x 

Fonte: Próprio autor 

A absorção de água foi estudada e analisada em ambos os corpos de prova, a fim de se definir 

o desempenho da adição. De posse dos resultados individuais apresentados nas Tabelas 18 e 

19), foram realizados os cálculos da massa específica e da absorção de água. A partir dos 

resultados obtidos, verificou-se a capacidade dos corpos de prova e constatou-se uma maior 

absorção de água na argamassa contendo cimento mais basalto. Neste contexto, essa 

característica pode ser justificada por possuir uma maior área específica. 

A discrepância entre as Massas Específicas (γs) é de 0,09 g/cm3que corresponde a 4%, o que 

pode ser deslindado pela adição de 25% de basalto na argamassa. Já para o ensaio de Massas 

Específicas Saturadas Superfície Seca (γsss) 0,05 g/cm3 que corresponde a 2% confirmada pelo 

resultado apresentado por meio do ensaio de absorção de água. Contudo, tais resultados 
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constataram que a maior absorção de água está correlacionada a uma menor massa específica 

em relação à adição. Já para os valores de absorção de água apresentaram um acréscimo de 25% 

e um percentual de 0,06% o que é inexpressível.  

Tabela 18 - Análise da massa específica, absorção de água dos CPs sem adição de basalto  

Massa (g) 1 2 Média 

Seca (γs) 414,41 416,99 415,7 

S.S.S.(γsss) 434,48 448,41 441,44 

Imers. (Mi) 247,37 251,26 249,31 

Massa específica 2,21 2,12 2,16 

Saturada superfície seca 2,32 2,27 2,30 

Absorção (%) 0,05 0,08 0,06 

Fonte: Próprio autor 

Tabela 19 - Análises da massa específica, absorção de água dos CPs com adição de basalto  

Massa (g) 1 2 Médias 

Seca (γs) 418,73 403,99 411,36 

S.S.S. (γsss) 442,21 444,38 443,29 

Imers. (Mi) 251,5 240,61 246,05 

Massa específica 2,19 1,98 2,09 

Saturada superfície seca 2,31 2,18 2,25 

Absorção (%) 0,05 0,09 0,08 

Fonte: Próprio autor 

Analisando as Tabelas 20 e 21, obtiveram-se as seguintes conclusões, a discrepância entre as 

Massas Específicas (γs) é de 0,01 g/cm3 que corresponde a 0,47%, o que mostra que não houve 

influência na adição de basalto mantendo-se com valores aproximados a argamassa normal. Já 

para o ensaio de Massas Específicas Saturadas Superfície Seca (γsss) é de 0,01 g/cm3o que 

corresponde a 0,44% confirmada pelo resultado apresentado por meio do ensaio de absorção de 

água, onde ambos são de 0,08% não havendo diferença. Ao avaliar os índices de vazios (16,1 

e 16,39%) calcularam-se a diferença entre ambas as amostras e obteve-se um aumento de 0,29% 

na argamassa com adição. Contudo, esse demonstra que não houve alteração significativa entre 

as argamassas.  
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Tabela 20 - Análises da massa específica, absorção de água dos CPs sem adição de basalto da 

argamassa em cura saturada em água. 

Massa (g) 1 2 Média 

Seca (γs) 414,63 410,45 412,54 

S.S.S. (γsss) 445,4 442,7 444,95 

Imers. (Mi) 247,3 249,5 248,4 

Massa específica 2,09 2,12 2,11 

Saturada superfície seca 2,25 2,29 2,27 

Absorção (%) 0,07 0,08 0,08 

 Fonte: Próprio autor 

Tabela 21 - Análises da massa específica, absorção de água dos CPs com adição de basalto da 

argamassa em cura  saturada em água. 

Massa (g) 1 2 Média 

Seca (γs) 411,8 409,4 821,2 

S.S.S. (γsss) 443,5 441,8 410,6 

Imers. (Mi) 248,3 249,5 248,9 

Massa específica 2,11 2,09 2,10 

Saturada superfície seca 2,27 2,26 2,26 

Absorção (%) 0,08 0,08 0,08 

Fonte: Próprio autor 

Para a resistência à compressão, todos os corpos de prova ensaiados sem a adição de basalto 

argamassa A elaborados apenas com cimento, obtiveram valores superiores à argamassa B’, 

ensaiada com adição de basalto conforme ilustrado na Figura 36. De acordo com as idades 

propostas para rompimento, notou-se nos primeiros dias um baixo desenvolvimento quanto a 

resistência da argamassa B’, entretanto, ao termino da cura pôde-se observar valores 

aproximados entre as argamassas. 

Salientar-se que, somente a argamassa A atendeu aos requisitos da NBR 5733 para cimento 

CPV- ARI. Contudo, aos 28 dias a argamassa B’ atendeu a norma ABNT NBR. 5736 para 

cimento pozolânico. Neste sentido, confirmou-se que a composição em B’ pode ser usada como 

cimento e com isso os finos de basalto, produto de elevada importância para essa dissertação 

podendo ser aplicado como matéria-prima dando continuidade dos ensaios para avaliação da 

expansibilidade. 
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Figura 36 - Resistência à compressão individual para corpos de provas em diferentes idades 

de cura 

Fonte: Próprio autor 

Segundo estudos de Mehta e Monteiro (2014), nas primeiras idades, volume e tamanho de 

vazios na zona de transição serão menores; consequentemente, menor resistência. Subsequente 

a esse período com o aumento da idade a resitência na zona de transição aos  28º dia de idade, 

houve uma evolução; a argamassa B reagiu obtendo o percetual de 2,7%, sendo aproximado a 

argamassa sem adição. Esse fato de acordo com Mehta e Monteiro (2014), afirma em seus 

estudos o ganho de resistência à compressão tenha ocorrido devido ao resultado da cristalização 

de novos produtos, ocupando os vazios de transição na interface, isso é possível graças às 

reações químicas entre os constituintes. 

O ensaio de tração na flexão foi realizado na idade de 28 dias, e executado com corpos de prova 

prismáticos.  Destaca-se que, para esse ensaio as concentrações de carga se dão nos apoios que 

são instalados nos corpos de prova. 

Para o ensaio de Tração na Flexão, notou-se um ganho de 18,7% na resistência a tração na 

flexão da argamassa B’ em relação a argamassa A (Tabela 22).  Acredita-se que tais valores, 
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estejam associados à forma dos cristais de basalto, pois se trata uma rocha extrusiva vulcânica 

de textura afanerítica, com graduação fina a finíssima. Origem magmática, possuem estruturas 

de fluxo, ou seja, são caracterizadas de acordo com o seu alinhamento subparalelo dos cristais, 

possuindo sempre o mesmo aspecto. Ademais, quanto a argamassa B’, a mesma contém apenas 

cimento CPV, a principal matéria prima constituinte desse produto e o calcário, rocha de origem 

sedimentar. Outro fato importante que justifica o ganho de resistência, está associado, 

principalmente da aderência dos grãos dos agregados com a argamassa (ALMEIDA, 2002), ou 

seja, conforme demostrado nas fotomicrografías o agregado usado junto com os finos 

adicionado, obteve uma boa interação.   

Tabela 22 - Resistência à tração na flexão 

Material Tração na flexão (MPa) 

Argamassa A 8,39 

Argamassa B' 8,65 

Fonte: Próprio autor 

4.3 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL INIBIDOR DA RAA PELO PÓ DE 

BASALTO 

A Figura 37 é referente às micrografias dos CPs contendo areia de basalto e sem adição de finos 

rompidos aos 28 dias em cura saturada em água, é possível observar na fotomicrografia, Figura 

37 – A, a qual possui um aumento de 25000x, a presença de poros de tamanhos variados. Em 

destaque, tem-se um desses poros totalmente preenchido por cristais desordenados, Etringita 

secundária. Na Figura 37 - B nota-se a presença de cristais sulfatados mal formados dispersos 

na pasta, bem como são apresentadas morfologias de Ca (OH)2. Vale ressaltar que, segundo 

Santarelli (2014), a formação de Ca(OH)2 é comum em compostos contendo basalto em sua 

elaboração.  
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(A)                                                                (B) 

Figura 37 - Micrografias da argamassa sem adição de finos de basalto em cura submersa: (A) 

aumento de 2,500x;(B) aumento de 8,000x 

Fonte: Próprio autor 

Nas fotomicrografías avaliadas sem adições de finos, citas anteriormente, são identificadas patologias 

decorrentes na argamassa. Em relação às substituições de basalto nos percentis 10, 20 e 30 (% m/m), 

elas demonstram caráter inibidor, favorecendo assim a minimização patológica nos compostos 

produzidos. Diversos fragmentos dos CPs foram avaliados e em nenhuma das amostras encontrou-se 

tais patologias apresentadas acima. As fotomicrografias apresentadas nas Figura 38 a 40 ilustram as 

superfícies das argamassas em diversas amplitudes de aumento, em destaque, tem-se a formação de 

algumas crateras ocasionadas pela presença de bolas de ar (feição comum encontradas em argamassas 

e concreto) homogêneos com superfície lisa. Em seus estudos, o autor Renggli (2016), afirma que é 

comum a presença/formação de bolhas de ar em argamassas, o que corrobora às informações enunciadas 

anteriormente. 

 
(A)                                                                     (B) 

Hidróxido de 

cálcio Ca(OH)2 Cristais desordenados 

Etringita secundária 
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Figura 38 - Fotomicrografías da argamassa com adição de 10% de basalto em cura submersa: 

(A) e (B) aumento de 300x 

Fonte: Próprio autor 

As fotomicrografías, com as demais adições com percentil de 20 e 30% (Figuras 38 a 40), 

confirmam a inibição da proliferação patológica, e revelam a boa qualidade das argamassas, 

pois, as mesmas apresentam pouca porosidade e elevada homogeneidade entre os materiais 

usados em sua composição, ou seja, o produto elaborado após sua moldagem demonstra 

eficiência e aspecto importantes para o compósito. 

 

                                                                
(A)                                                       (B) 

Figura 39 - Fotomicrografías da argamassa com adição de 20% de basalto em cura submersa: 

(A) aumento de 500x; (B) aumento de 400x 

Fonte: Próprio autor 

 
(A)                                                         (B) 

Figura 40 -  Fotomicrografías da argamassa com adição de 30% de basalto em cura submersa: 

(A) aumento de 120x; (B) aumento de 500 
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Fonte: Próprio autor 

As figuras abaixo foram produzidas com a finalidade de se avaliar por meio da inspeção visual 

os CPs submetidos à expansibilidade; as imagens produzidas se deram por meio de um 

dispositivo fotográfico convencional. Dentre as principais feições observadas, foram 

encontrados indícios da RAA, por exemplo, as deposições externamente de uma camada 

formando uma película áspera e leitosa com aspecto de gel com coloração esbranquiçada, 

também conhecido xerogel (MAROTTA, 1974 e SANDOVAL, PESEK, 1989). Na Figura 41, 

o gel recobre os corpos de prova e poros. Vale ressaltar que alguns CPs são totalmente e/ou 

parcialmente por esse gel, o qual, em alguns pontos da argamassa, encontra-se no estado sólido.  

O xerogel, produto de procedência sílico-alcalina desenvolve-se continuamente, o que permite 

afirmar que o seu desenvolvendo em distintos estágios deixa de apresentar o estado gelatinoso 

e tornando-se sólido. De acordo com estudos de Arenas (2007), a formação de gel torna-se uma 

patologia tradicional em argamassas quando as mesmas são submetidas a condições que 

favorecem o seu desenvolvimento.  

 
(A)                                                                   (B) 

Figura 41 - Inspeções visuais dos corpos de prova de referência: (A) poro coberto por gel; (B) 

presença de poros parcialmente preenchidos na argamassa 

Fonte: Próprio autor 

Pelas definições abordadas anteriormente, o gel na cor branca e a presença de formações de 

trincas agora observadas nos CPs são indícios característicos proveniente da RAA 

(HASPARYK, 2011). Ainda na Figura 41, foi possível perceber a presença de poros cobertos 

por uma camada branca mais densa que varia ao cinza. Pôde-se inferir que essa coloração 

escurecida esteja relacionada à fixação de CO2. Neste contexto, a cor escura está associada à 
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formação de carbonatos, o que favorece a ocorrência da reação álcali-carbonato, pois o CO2 

nessas condições pode converter-se em carbonatos. Ademais, a formação xerogel 

possivelmente esteja associada à relação composição reativa e a forma de obtenção da amostra 

exsudada (externo) ou nos poros do concreto (interno). Vale comentar que tais patologias ainda 

são obscuras para a ciência dos materiais (MIZUMOTO, 2009). Segundo estudos de Hasparyk 

(2005) o gel exsudado trata-se de é um material com carência de cristalinidade, e pode ser 

considerado praticamente amorfo. 

Quando analisados os corpos de prova da Figura 39 a Figura 41 é notório a redução da formação 

de xerogel em relação ao aumento da adição de finos em m/m, desta forma pode-se afirmar que 

a relação existente é inversamente proporcional. 

Além do mais, é possível observar na Figura 42 a formação de trincas sobre a superfície do 

corpo de prova. Vale comentar que as trincas estão presentes apenas nos percentuais de 10 e 20 

de basalto finamente moído em substituição do cimento CPV em relação à adição de 30% não 

ocorre à formação de gel nem ao menos a presença de trincas conforme na Figura 43. 

 
(A)                                                                                (B) 

Figura 42 - Inspeções visuais dos corpos de prova contendo 10% de finos basalto: (A) proliferação de 

xerogel; (B) Identificação de trincas externas 

Fonte: Próprio autor 
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(A)                                                                          (B) 

Figura 43- Inspeções visuais dos corpos de prova contendo 20% de finos basaltos: (A) indícios da  

proliferação de xerogel; (B) vista vertical do CP sem evidências de trincas 

Fonte: Próprio autor 
 

 
(A)                                                                           (B) 

Figura 44 - Inspeções visuais dos corpos de prova contendo 30% de finos basalto: (A) 

pequenos indícios da proliferação de xerogel; (B) vista vertical do CP sem evidências de 

trincas e cobertura de gel em sua superfície 

Fonte: Próprio autor 
 

Os indícios de RAA, tais como a formação de fissuras e presença de xerogel, reduziram-se 

eventualmente em relação à adição de minerais reativos (finos de rocha) presentes na 

elaboração da argamassa, os quais consumiram os álcalis existentes antes dos mesmos reagirem 

isoladamente no agregado (areia). Ademais, nas adições de maior percentual o desempenho foi 

ainda melhor, pois, tais observações notadas nos ensaios acima revelam a minimização 
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patológica confirmando assim a sua eficiência 

Diante dos expostos resultados obtidos, permitiu-se verificar há necessidade de se estudar 

melhor esses corpos de prova por meio da Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV, apesar 

de apresentar diretrizes e requisitos, que segundo a literatura confirmam feições patológicas da 

RAA. Sendo assim, a inspeção visual não esclarece aspectos e microestruturas existentes nos 

CPs. 

Posteriormente, a análise visual dos corpos de prova pode-se afirmar que a adição de basalto, 

apresenta o melhor desempenho em relação às manifestações patológicas dos corpos de prova 

sem adição (argamassa padrão), atuando como inibidor da reação álcali-agregado. Ademais, em 

ambas as adições de basalto quanto maior o volume adicionado de finos menores são os danos 

aos CPs. Segundo estudos de Thomas et al. (2006), não existe uma técnica integralmente 

confiável o suficiente que previna a RAA. Neste contexto, foram ensaiados métodos 

diversificados para a análise das adições propostas, cada ensaio apresenta suas vantagens e 

alguns suas limitações. Sendo assim, são combinados vários métodos com o propósito de obter 

maiores evidências, por exemplo, a microscopia eletrônica de varredura que confirma a 

presença ou da reatividade dos CPs observados pela inspeção visual. 

O ensaio de microscopia eletrônica de varredura revela a presença do gel expansivo de aspecto 

gretado (em destaque) (Figura 45 A). Ademais, na Figura 45 B são encontradas patologias 

comuns evidenciadas em concreto e argamassa quando são atacadas pela reação RAA; são 

possíveis observados também vários poros totalmente preenchidos com material 

esbranquiçado. 
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(A)                                                                             (B) 

Figura 45 – Fotomicrografías da argamassa utilizada no ensaio de expansibilidade sem adição 

de finos de basalto: (A) proliferação de xerogel com aspecto gretado aumento de 300x; (B) 

formação de xerogel no CP em destaque pontualmente aumento de 400x 

Fonte: Próprio autor 
 

As micrografias referentes à Figura 46 correspondem aos corpos de prova com adições de finos 

de basalto (10, 20 e 30%), respectivamente. Vale destacar que com a análise das mesmas, 

confirma-se agora que a adição de finos tenha funcionado como redutora da RAA, pois nas 

fotomicrografias apresentas anteriormente referente 0% de adição de basalto por CPV, são 

encontrados materiais da RAA. 

 
(A)                                                                             (B) 

Figura 46 - Fotomicrografías da argamassa utilizada no ensaio de expansibilidade com adição 

de 10% de basalto: (A) aumento de 150x; (B) aumento de 200x 
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Fonte: Próprio autor 

Na Figura 47 referente a adição de 20% de finos de basalto, houve dificuldade em se encontrar 

produtos da RAA. por meio do ensaio de MEV, nota-se que os fragmentos avaliados, foi 

possível evidenciar algumas formações de aspectos característicos de neoformações, por 

exemplo, a formação de gel gretado no poro da argamassa. Esses produtos encontravam-se 

presentes em alguns pontos das amostras, depositados nos poros, sobre os agregados, na 

interface pasta-agregado, ou mesmo dispersos na pasta. 

 

(A)                                                                             (B) 

Figura 47 - Fotomicrografías da argamassa utilizada no ensaio de expansibilidade com adição 

de 20% de basalto: (A) aumento de 100x; (B) aumento de 50x 

Fonte: Próprio autor 

Nos fragmentos moldados com adição de 30% de finos de basalto em substituição do CPV, não foram 

encontrados produtos da RAA. Quando se observa a Figura 48 evidencia que em um poro da argamassa 

não se encontra indícios da reação. Em outro fragmento contendo uma superfície heterogênia e porosa, 

a qual também não se encontrou nenhum indício de formações patológicas. 
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(A)                                                                             (B) 

Figura 48 - Fotomicrografías da argamassa utilizada no ensaio de expansibilidade com adição 

de 30% de basalto: (A) aumento de 100x; (B) aumento de 300x. 

Fonte: Próprio autor 

4.4 ABSORÇÃO DE ÁGUA POR IMERSÃO, MASSA ESPECÍFICA DAS 

ARGAMASSAS MASSA ESPECÍFICA SUPERFÍCIE SECA E ÍNDICES DE 

VAZIOS 

Na Tabela 23 é possível observar os resultados referentes aos ensaios de massa específica, 

massa específica superfície seca, absorção de água e por fim índices de vazios do basalto aos 

28 dias. Nota-se que ambas as substituições mantiveram as mesmas, propriedades o que permite 

dizer que independente da substituição (% m/m) os compósitos não alteraram quando 

comparados com a argamassa padrão.  
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Tabela 23 - Relação das massas específicas, massa específica superfície seca, absorção de água e 

Índices de vazios 

Material 

Massa Específica 

(g/cm³) 

Massa Específica SS 

(g/cm³) 

Absorção de água 

(%) 

Índices de vazios 

(%) 

Unitária Média Unitária Média Unitária Média Unitária Média 

Basalto 

2,14 

2,26 

2,35 

2,48 

10,06 

10,00 

21,55 

22,61 2,46 2,71 9,94 24,52 

2,17 2,39 10,01 21,77 

Basalto 

2,22 

2,18 

2,42 

2,39 

8,87 

9,54 

19,71 

20,81 2,15 2,36 9,94 21,41 

2,16 2,38 9,83 21,30 

Basalto 

2,15 

2,13 

2,37 

2,35 

10,25 

10,53 

22,08 

22,45 2,125 2,35 10,77 22,89 

2,11 2,34 10,57 22,39 

Basalto 

2,15 

2,15 

2,37 

2,38 

10,28 

10,41 

22,17 

22,46 2,17 2,39 10,22 22,20 

2,14 2,37 10,72 23,02 

Fonte: Próprio autor 

Posteriormente, os dados da tabela acima foram tratados graficamente conforme figuras abaixo, 

as quais demonstram os resultados referentes ao ensaio de Massa Específica nos percentis de 

adição de (0, 10, 20 e 30%). Vale ressaltar que os resultados coletados e apresentados, foram 

tratados estatisticamente. A massa específica encontrada pode ser compreendida pelo método 

estatístico Scott_Knott (Figura 49), o qual revela que os valores obtidos pelas diferentes adições 

(% m/m) são idênticos, mesmo havendo substituição de cimento Portland V por finos (basalto). 

Neste contexto, pode-se afirmar que as referidas adições de finos não modificaram as 

características da argamassa em relação ao compósito referência de 0%, para este ensaio. 
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 Figura 49 - Avaliação das massas específicas dos compósitos dos compósitos contendo 

substituições de cimento Portland CPV por finos de basalto 

Fonte: Próprio autor 

A Figura 50 foi avaliada pelo método estatístico Scott_Knott, pode-se afirmar que ambas 

adições possuem a mesma massa específica superfície seca. Sendo assim, conclui-se que as 

diferentes adições em m/m, para a elaboração das argamassas nos percentis de 0, 10, 20 e 30 

possuem o mesmo comportamento. 

Observando-se os valores referentes às médias dos compósitos entre si, verificou-se que os 

resultados após 72 h em imersão, apresentaram inexpressíveis distinção não modificando os 

resultados γss, sendo assim confirma-se a suas similaridades. 
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Figura 50 - Avaliação das massas específicas da superfície seca dos compósitos contendo 

substituições de cimento Portland CPV por finos de basalto 

Fonte: Próprio autor 

Ao observar a Figura 51, que corrobora com os dados analisados na Tabela 24, conclui-se que 

o basalto apresenta em média de índice vazios 2,5%. Entretanto, pelo método estatístico 

podemos afirmar que em todas as adições de finos de basalto por cimento CPV Portland são 

idênticos o que demonstra eficiência do compósito principalmente quanto observa-se o 

resultado apresentado pela argamassa padrão. 
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Figura 51 - Avaliação dos índices de vazios dos compósitos contendo substituições de 

cimento Portland CPV por finos de basalto  

Fonte: Próprio autor 

A avaliação das propriedades físicas de absorção de água realizados nas argamassas, 

apresentam um desvio padrão médio muito baixo na ordem de zero (nulo) mantendo assim a 

mesma relação, conforme ilustrado na Tabela 24. 

Tabela 24 - Desvio padrão médio da absorção de água referente ao basalto 

Concentração (%) Desv. Médio 

0 0,000 

10 0,005 

20 0,002 

30 0,002 

Fonte: Próprio autor 

Ao tratar os resultados obtidos pelo método Scott_Knott referentes a absorção de água (%) 

conforme Figura 52, foi possível observar o comportamento distinto apenas da argamassa 

contendo substituição de 10% (b), pois nas demais substituições de finos de basalto por cimento 

Portland CPV apresentam o mesmo comportamento (a), ou seja, o produto apresenta um bom 

comportamento em relação as demais adições uma vez que todas mostraram-se semelhantes a 

argamassa padrão. 
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Figura 52 - Avaliação das absorções de água dos compósitos contendo substituições de cimento 

Portland CPV por finos de basalto 
Fonte: Próprio autor 

4.5 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

As figuras abaixo, representam o ensaio de Resistência à Compressão – RC das argamassas 

contendo substituição de finos de basalto em substituição do cimento Portland de alta 

resistência inicial CPV nos percentuais de 0,10, 20 e 30%. As figuras permitem observar a 

coerência em relação à evolução da RC dos diferentes compósitos estudados. As argamassas 

produzidas e rompidas nas idades estabelecidas apresentaram resistência à compressão média 

de 53,75 MPa. Aos 28 dias, sendo este valor superior a 34,00 MPa, limite mínimo exigido para 

o cimento Portland de alta resistência inicial - ARI - Tipo V conforme a ABNT, 1991. Ademais, 

pode-se afirmar que os valores de RC a partir do sétimo dia de cura são superiores a 34,00 MPa, 

pois, apresentam uma média de 44,60 MPa, ou seja, isso nos confirma que as adições realizadas 

não modificaram as propriedades do material de forma a prejudicar o compósito proposto 

mantendo-se superior a propriedade mecânica estabelecida em normal. 

Avaliando a RC aos 3 dias (Figura 53) pelo método estatístico Scott_Knott, pode-se afirmar 

que a argamassa padrão, demonstrou resistência distinta em relação aos demais percentis de 
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substituição de finos de basalto por cimento Portland CPV, entretanto é de extrema importância 

comentar que os demais percentis (% m/m) 10, 20 e 30 são idênticos entre si. 
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Figura 53 - Evolução resistência à compressão aos 3 dias dos compósitos contendo 

substituições de cimento Portland CPV por finos de basalto  

Fonte: Próprio autor 

Ao avaliar a Figura 54, com o uso do método estatístico referente a resistência à compressão 

aos sete dias, observou-se que a argamassa padrão, apresenta a mesma resistência à compressão 

do compósito contendo 10% de substituição de finos de basalto por cimento CPV Portland, em 

relação as demais substituições 20, 30 (% m/m) são idênticas entre si e diferentes nos percentis 

de 0 e 10. 



 

84 

 

0 10 20 30

0

10

20

30

40

50

60

b

b
aa

R
e

s
is

tê
n

c
ia

 à
 c

o
m

p
re

s
s
ã

o
 (

M
P

a
)

Adição (% m/m)

 
Figura 54 - Evolução da resistência à compressão aos 7 dias dos compósitos contendo 

substituições de cimento Portland CPV por finos de basalto e  

Fonte: Próprio autor 

Pelos valores apresentados na Figura 55, percebe-se que as argamassas apresentaram resistência 

média à compressão relativamente alta, na ordem de 50,52 MPa. Observou-se que a argamassa 

padrão, apresenta a mesma resistência à compressão do compósito contendo 10% de 

substituição de finos de basalto por cimento CPV Portland, em relação às demais substituições 

20, 30 (% m/m) são idênticas entre si e diferentes nos percentis de 0 e 10. Ademais, nota-se que 

a resistência decresce em função da substituição, entretanto os valores observados são baixos 

mantendo-se aproximados. 
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Figura 55 - Evolução da resistência à compressão aos 28 dias dos compósitos contendo 

substituições de cimento Portland CPV por finos de basalto 

Fonte: Próprio autor 

A Figura 56 ilustra todos os valores de RC em todas as idades/adições propostas. Em um 

contexto geral, pode-se afirmar que existe uma redução da resistência à medida que se aumenta 

a adição em (% m/m) sendo assim seu decaimento são proporcionais as massas adicionadas de 

finos. Conclui-se que resistência à compressão, está associado ao teor de cimento Portland CPV 

presente nos compósitos, ou seja, menor adição de cimento maior são os valores de resistência.  

É importante enunciar que as substituições de 10, 20 e 30% de cimento Portland CPV por finos 

de basalto, foram inferiores a RC em relação às argamassas referencias de 0%, entretanto os 

valores ainda são superiores aos esperados pela normal ABNT, 1991. O compósito 

desenvolvido demonstra elevada resistência o que confirma a aplicabilidade de finos de rocha 

na elaboração de um novo produto de grande desempenho além de apresentar um importante 

ganho para geotécnica. 

Os resultados referidos à compressão dos CPs apresentam diferenças significativas entre os 

distintos tempos de cura. Os melhores resultados demostrados foram dos CPs aos 28 dias. De 

acordo com a literatura, posterior a esta idade concreto/argamassa ainda continua evoluindo a 



 

86 

 

sua resistência, nesse sentido, acredita-se que para idades posteriores os compósitos produzidos 

apresentariam resultados ainda mais relevantes de acordo com a norma NBR 7215/ 97.  
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Figura 56 - Evolução da resistência à compressão dos compósitos em todos percentis 

contendo substituições de cimento Portland  CPV por finos de basalto  

Fonte: Próprio autor 

Em um contexto geral, acredita-se que, a adição de finos de basaltos bem como as areias tenha 

melhorado a capacidade da pasta. O basalto em suas respectivas adições tenha apresentado 

comportamento aglomerante (cimento) o qual se pode justificar pelas relações apresentadas 

pela evolução à Resistência à Compressão aos 28 dias.  

4.6 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO  

Para realização deste ensaio, os corpos de prova de seção prismática são submetidos à flexão 

com carregamento em duas seções simétricas até sua ruptura. Na Figura 57 são apresentados os 

resultados a Resistência à Tração na Flexão – RTF das argamassas. Os CPs foram moldados 

obedecendo às misturas utilizando areia de basalto e, água unitária constante e finos de rochas 
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contendo faixa granulométrica semelhante ao do cimento com a finalidade de se substituir o 

cimento Portland de alta resistência inicial CPV nos percentuais de 0, 10, 20 e 30%. 

Após avaliar os resultados de RTF por meio de análise estatística, notou-se que mesmo havendo 

distintas adições em (% m/m) nos percentis de finos descritos anteriormente os compósitos 

elaborados, mantiveram o mesmo valor de resistência. 
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Figura 57 - Resistência à tração na flexão dos compósitos contendo substituições de cimento Portland 

CPV por finos de basalto  

Fonte: Próprio autor 

4.7 RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA FLEXÃO APÓS AO ENSAIO ACELERADO DE 

EXPANSIBILIDADE 

Na Figura 58 são apresentados os resultados referentes a Resistência à Tração na Flexão – RTF 

das argamassas submetidas ao ensaio acelerado de expansibilidade em primas (cura submersa 

em água+ NaOH a 80 ºC). Os CPs foram moldados obedecendo às misturas utilizando areia de 

basalto, água unitária constante e finos de rochas, contendo faixa granulométrica semelhante ao 

do cimento com a finalidade de se substituir o cimento Portland de alta resistência inicial CPV 

nos percentuais de 0, 10, 20 e 30%. 
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Após avaliar os resultados de RTF por meio de análise estatística pelo método Scott_Knott, 

observa-se que a resistência a tração por flexão referente a substituição de 30 (% m/m) expressa 

a melhor resistência o que confirma que a adição de finos por cimento CPV Portland tenha trago 

características mecânicas importantes para o compósito. Os percentuais de 20 e 30% 

demonstram a mesma resistência, enquanto a adição de 30 e 0% são diferentes entre si e nos 

percentis de 20 e 30. Em relação aos ensaios de tração apresentados nesta dissertação, ambos 

relevam que quanto maior o percentual adicionado de finos, melhores são os seus resultados, 

ou seja, a aderência dos grãos de agregados com a argamassa confere resultados elevados.   

Para o estudo de barragens, todos os resultados apresentados são muito importantes. Segundo 

NEVILLE (1997) a resistência à tração interessa não apenas a barragens, mas também no caso 

de estruturas de concreto simples sujeitas a abalos sísmicos. Ademais, é importante às outras 

estruturas como pavimentos rodoviários e aeroportuários, as quais são projetadas com base na 

resistência à flexão, que implica em resistência à tração. 
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Figura 58 - Resistência à tração na flexão dos compósitos contendo substituições de cimento 

Portland CPV por finos de basalto submetidos após ao ensaio de expansibilidade  

Fonte: Próprio autor. 



 

89 

 

Por conseguinte, avaliou-se o módulo de elasticidade, aspecto fundamental para caracterização 

dos compósitos, o qual consiste na relação entre as tensões e as deformações, onde é possível 

prever as deformações (LEVY, 2011). Por meio da análise estatística Scott_Knott (Figura 59) 

é possível observar que a argamassa padrão, apresenta o mesmo módulo de elasticidade (GPa) 

da argamassa contendo 10% de substituição de finos de basalto por cimento Portland CPV, 

entretanto quando se observa as demais adições 20 e 30 (% m/m) os resultados são distintos e 

o seu módulo de elasticidade (GPa) aumenta de acordo com o acréscimo de adição de finos. 

Ressalta-se ainda que estes percentis também são diferentes entre eles.  

Em relação a obras geotécnicas todos os percentis propostos, apresentam-se com propriedades 

importantes, uma vez que os resultados demostram-se satisfatórios em relação à argamassa 

padrão. Neste contexto, permite prever deformações em estruturas quando a mesma é submetida 

a esforços de carregamento ao qual está submetida (LEVY, 2011). 
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Figura 59 - Módulo de elasticidade em função do teor de adição de basalto finamente moído. 

Fonte: Próprio autor 
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4.8 ANÁLISE DO POTENCIAL DE EXPANSÃO DAS ARGAMASSAS 

Com o presente trabalho tem-se por finalidade evidenciar o efeito benéfico das adições com 

relação à expansibilidade. Salienta-se que tal manifestação patológica, ocorra quando há 

ocorrências de três fatores primordiais estejam atuantes, que são: teor de álcalis disponíveis na 

argamassa e/ou concreto, minerais reativos presentes nos agregados e a presença de umidade 

(HASPARYK, 1999, MONTEIRO, 2008; BATTAGIN et al., 2010; HASPARYK, 2011). Neste 

contexto, o ambiente criado em laboratório e propício para a sua proliferação permitindo um 

melhor discernimento deste estudo, o qual é de grande valia para usinas hidrelétricas, grandes 

obras geotécnicas.  

As Figuras abaixo mostram os gráficos, que evidenciam o comportamento de cada adição, bem 

como, seu desempenho de acordo com os limites estabelecidos pela NBR.15577-3:2008 - 

Análise Petrográfica para Verificação da Potencialidade Reativa de Agregados em Presença de 

Álcalis do Concreto. A partir dos resultados de reatividade, foi observado o comportamento 

expansivo diferenciado para cada tipo de agregado e suas respectivas substituições de finos de 

rocha nos percentis de (0, 10, 20 e 30%). 

A expansão média dos CPs contendo o percentil de 0%, argamassa referência aos 16 dias atingiu 

uma expansão de 0,072%, inferior ao limite de 0,10% previsto para inibição da reação, o valor 

estipulado em norma foi superado apenas na idade de 20 dias atingindo uma expansibilidade 

média de 0,11%. Avaliando a expansibilidade do agregado em posteriores idades, notou-se que 

o mesmo expandiu 0,292% aos 32 dias, valor para ser considerado "inerte", deveria ser de até 

0,19% aos 30 dias, e o encontrado nesta data apresentou uma expansibilidade média de 0,268%. 

Para a substituição de 10% de cimento Portland CPV por finos de basalto (Figura 60 A), a 

expansão média aos 16 dias alcançou 0,153%, superior a 0,10% previsto para inibição da 

reação. Posteriormente, avaliou-se a expansão aos 30 dias verificando que a reatividade do 

agregado, atingiu uma expansão de 0,296% sendo este valor apresentado superior a 0,19% 

previsto em norma. 

Para a substituição de 20% de cimento Portland CPV (Figura 60 B), a expansão média aos 16 

dias alcançou 0,070%, permanecendo inferior ao limite de 0,10% previsto para inibição da 
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reação. Esse resultado foi menor em relação à análise realizada aos corpos de prova contendo 

(0 e 10%) de adição de finos. Sendo assim, pode-se afirmar que houve inibição da reatividade 

do agregado. Em relação à avaliação da expansibilidade aos 30 dias, nota-se que os CPs 

expandiram em média 0,152% e aos 32dias 0,200% o que atesta apreciável redução de 

expansibilidade em confrontação aos CPs analisados anteriormente. 

Para a substituição de 30% de cimento Portland CPV por finos de basalto (Figura 60 C), a 

expansão média aos 16 dias alcançou 0,047%, permanecendo abaixo do limite de 0,10% 

previsto para inibição da reação. Vale comentar que a porcentagens de adição de finos 

corroboraram significativamente para a inibição da expansão dos CPs. Em seguida, avaliou-se 

a reatividade do agregado, observou que a argamassa expandiu em média 0,080% aos 32dias, 

o que atesta a inibição da RAA, pois, o valor demonstrado representa redução estabelecendo-

se abaixo da margem de 0,19% aos 30 dias, podendo ser conclusa a sua inércia como agregado 

reativo, nas condições verificadas. 

 

 

(A)                                                                           (B) 
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(C)                                                                          (D) 

Figura 60 - Expansibilidade dos corpos de prova moldados com agregado miúdo e finos de 

basalto 

Fonte: Próprio autor 

A Figura 61 representa os resultados de expansibilidade da argamassa contendo basalto 

finamente moído em substituição ao cimento nos percentis de 0, 10, 20 e 30%. O gráfico revela 

que adição de basalto é eficiente para a redução da ocorrência de RAA reduzindo a 

expansibilidade dos CPs. Ademais, é perceptível que em função do aumento da adição menores 

são os valores de expansibilidade das argamassas, por exemplo, a adição de 30% em todas as 

idades os corpos de prova mantiveram abaixo do limite proposto não havendo reatividade da 

argamassa. Vale comentar que apenas em 0 e 10% os valores extrapolaram estipulados pela 

NBR 15577 em alguns pontos. 



 

93 

 

 
Figura 61 -  Expansibilidade média dos de prova moldados com agregado miúdo e finos de 

basalto 

Fonte: Próprio autor 

De forma a melhor elucidar o exposto, pôde-se afirmar que o ensaio de expansibilidade 

apresentado, confirma os resultados evidenciados pela inspeção visual e o MEV os quais, 

apresentaram diversas feições patológicas comumente encontras em obras hidráulicas que são 

entendidas com RAA. A MEV demonstrou que nas amostras avaliadas referentes à expansão, 

que quanto menor é a adição de finos em (% m/m) maior será proliferação patológicas nos 

corpos de prova, consecutivamente quanto maior adição de finos de basalto menor é a formação 

de neoformação da RAA e para a expansibilidade menor é a expansão dos CPs. Esta relação 

adição e a expansibilidade podem ser confirmada pelos estudos de vários autores, como 

(HASPARYK, 1999, p. 152; PREZZI, 1995, p. 101). 

Sendo assim, o ensaio confirmou a eficiência da redução da RAA, existe na literatura estudos 

que revelam o emprego de medidas preventivas sistemáticas para se evitar a proliferação 

patológica e a adição de materiais pozolânicos, tornou-se uma técnica promissora em dias atuais 

para inibir a expansão, com o uso local de agregados reativos (BATISTA, 2013). 
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Exemplificando alguns os empreendimentos de sucesso que se tornaram modelo de sucesso 

Jupiá (concluída em 1963), Água Vermelha (construída entre 1975 e 1979) e Salto Osório 

(construída entre 1971 e 1975) dentre outras (BATTAGIN et al., 2010). 

Com relação às estruturas já construídas, existem técnicas que podem ser promissoras conforme 

relatado pelos pesquisadores Fournier e Bérubé (2000), Folliard et al. (2006), Hasparyk (2011), 

por exemplo, a calafetagem de fissuras pode proteger e restabelecer momentaneamente a 

integridade do concreto, entretanto não impede que a expansão continue; a criação de juntas 

por meio de cortes nas estruturas afetadas, com o objetivo de aliviar tensões sobre equipamentos 

mecânicos, tais como (comportas e/ou turbinas); a aplicação de protensão ou execução de 

estruturas auxiliares de confinamento para evitar distorções na estrutura; a aplicação de 

impermeabilizantes, membranas, reforços estruturais, aplicação de produtos à base de lítio, 

silício, dentre outros. Esses procedimentos são compreendidos como medidas terapêuticas 

paliativas e em sua maioria caras, e o processo químico de expansões não é cessado 

(HASPARYK, 2011).  

Na Figura 62 é possível observar as fases cristalinas dos corpos de prova moldados sem 

substituição de cimento CPV por agregado miúdo de basalto. São constatados a presença de 

picos contendo quartzo, portlandita e agugita 
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Figura 62 - Análise de fases por DRX da substituição de 0% de cimento Portland CPV finos 

de basalto em cura saturada.  

Fonte: Próprio autor 

Na Figura 63 é possível observar as fases cristalinas dos corpos de prova moldados com 

agregado miúdo de basalto contendo 10% de substituição de cimento CPV por finos de rocha. 

A partir do difratograma das amostras, foi possível notar a presença de intensa fases cristalinas 

de Agugita, Portlandita e Quartzo. Esses produtos se repetem no gráfico avaliado anteriormente. 

Neste sendo, pode-se dizer que a adição de finos não alterou a composição do compósito em 

relação a argamassa padrão 0 % m/m. 
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Figura 63 - Análise de fases por DRX da substituição de 10% de cimento Portland CPV finos 

de basalto em cura saturada. 

Fonte: Próprio autor 

Para 20% de substituição de cimento Portland CPV por fino de basalto bem como o agregado 

miúdo da mesma (Figura 64), observou-se a presença de Agugita, Portlandita e Quartzo. Já 

esperado, uma vez que os constituintes presentes nos compósitos são os mesmos, reduzindo 

apenas o cimento e aumentando o percentil de fino adicionado.  
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Figura 64 - Análise de fases por DRX da substituição de 20% de cimento Portland CPV finos 

de basalto em cura saturada. 

Fonte: Próprio autor 

Para 30% de comuta ao cimento Portland CPV por finos e agregado miúdo de basalto, o 

difratrograma (Figura 65) revela a presença das mesmas fases cristalinas abordadas nas demais 

adições. Vale ressaltar que no intervalo de varredura 2θ (°) = 57, a intensidade da Portlandita 

reduziu significativamente de 60 – 560 (Figura 64) para 50 a 170 (Figura 65) (UA) 

aproximadamente, uma redução de 390 UA para o principal pico com intervalo de varredura 2θ 

(°) = 17. Esta abordagem é extremamente importante, pois mostra a eficiência à substituição de 

finos na elaboração dos compósitos permitindo a redução da formação de cristais de Portlandita, 

o que já era esperado devido à crescente substituição de finos de rochas (ROCHA; CORDEIRO; 

TOLEDO FILHO, 2013). Estes resultados, corrobora com as fotomicrografías produzidas pelo 

MEV, as quais, mostram a redução patológica nas adições contendo maiores percentis de 

substituição 20 a 30%. 
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Figura 65 - Análise de fases por DRX da substituição de 30% de cimento Portland CPV finos 

de basalto em cura saturada. 

Fonte: Próprio autor 

A análise difratométrica dos CPs contendo agregado de basalto e finos da rocha nos percentis 

de (0, 10, 20 e 30%) foram analisados conjuntamente (Figura 66).  É possível observar a 

semelhança dos picos produzidos. Entretanto, algumas colocações devem ser mensuradas, por 

exemplo: quanto maior a substituição de cimento CPV por finos de basalto, menor é intensidade 

(UA) para as fases cristalinas de Portlandita, exceto para a varredura 2θ (°) = 37 referente a 

substituição de 20% (m/m). Vale comentar que posteriormente ao avaliar a substituição de 30% 

(m/m) a mesma volta a se estabilizar mantendo-se inferior. Em relação ao quartzo, quanto maior 

a substituição maior é o pico produzido, isso deve-se a retirada de cimento e ao acréscimo de 

finos de basalto, pois o mesmo em sua composição possui quartzo.  
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Figura 66 - Análise de fases dos compósitos de basalto por DRX dos CPs em cura saturada 

contendo substituição cimento CPV por finos e agregado de basalto nos percentis de 0, 10, 20 

e 30%. 

Fonte: Próprio autor 

Abaixo nas Figuras 67 a 70, têm-se a avaliação dos CPs contendo substituição de cimento CPV 

por finos e areia de basalto. Neste ensaio foram avaliados os corpos de prova submetidos ao 

ensaio de expansibilidade, os mesmos mantiveram-se submerso por 32 dias em uma solução de 

NaOH termo regulada. 

A curva da difração de raio X (Figura7) apresenta as fases cristalinas de Agugita 

(Al4C44FeKMg2Mn0,04Na0,2004Si6,44), Portlandita (CaH2O2) e Quartzo (SiO2). Vale ressaltar que 

as mesmas formam encontradas nas amostras avaliadas anteriormente nos CPs em cura 

submersa em água mais a cal. Neste contexto, os compósitos avaliados não modificaram a sua 

estrutura cristalina, pois manteve os mesmos elementos em ambas condições.  
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Figura 67 - Análise de fases por DRX da substituição de 0% de cimento Portland CPV finos 

de basalto dos CPs submetidos ao ensaio de expansibilidade. 

Fonte: Próprio autor 

Avaliando os CPs contendo agregado miúdo de basalto e finos para a substituição de 10% de 

cimento Portland CPV, observou-se a formação da fase cristalina, a qual revela a presença de 

(Agugita, Portlandita, Quartzo) elementos esses encontrados nas demais amostras ensaiadas.  
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Figura 68 - Análise de fases por DRX da substituição de 10% de cimento Portland CPV finos 

de basalto dos CPs submetidos ao ensaio de expansibilidade.  

Fonte: Próprio autor 
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O espectro de difração de raio X (Figura 69) para a substituição de 20% de cimento Portland 

CPV por finos e areia de basalto, observou-se a formação da fase cristalina, as quais revelam a 

presença de (Portlandita, Augita e Quartzo). Sendo a Augita mais presente nesta amostra. 
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Figura 69 - Análise de fases por DRX da substituição de 20% de cimento Portland CPV finos 

de basalto dos CPs submetidos ao ensaio de expansibilidade.  

Fonte: Próprio autor 

Para 30% de substituição de cimento Portland CPV por finos e agregado miúdo de basalto 

(Figura 70), a análise com o Software Match 3!, identificou inicialmente a formação de três 

fases cristalinas ((Portlandita, Augita e Quartzo) as mesmas também foram evidenciadas nas 

demais amostra ensaiadas anteriormente. 
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Figura 70 - Análise de fases por DRX da substituição de 30% de cimento Portland CPV finos 

de basalto dos CPs submetidos ao ensaio de expansibilidade.  

Fonte: Próprio autor 

Para efeitos de comparação, as curvas de DRX em função das diferentes substituições aplicadas 

às amostras de compósitos contendo basalto, podem ser observadas em conjunto (Figura 71) 

nessa figura são identificados os principais picos permitindo uma visualização da mudança na 

sua estrutura cristalina devido a substituição aplicada. O quartzo encontrado (SIO2) na 

varredura 2θ (°) = 27 apresenta-se intenso em todas as substituições e a sua intensidade UA 

varia muito pouco. A Portlandita demostro uma redução em função aos percentis substituídos 

em ordem crescente, destaca-se a substituição de 20% (m/m) a qual, para os CPs em cura 

submersa em água mais a cal, apresentou uma intensidade (UA) superior e agora encontra-se 

reduzido em função do percentil adicionado. Sendo assim, destaca-se a importância da adição 

de finos na produção de compósitos cimentícias, pois os mesmos favorecem a inibição da 

formação de cristais de Portlandita evitando a proliferação patológica no material. 
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Figura 71 - Análise de fases dos compósitos de basalto por DRX dos CPs submetidos ao ensaio 

de expansibilidade contendo substituição cimento CPV por finos e agregado de basalto nos 

percentis de 0, 10, 20 e 30%.  

Fonte: Próprio autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho de avaliação da expansibilidade da argamassa, pode-se concluir que a 

substituição de cimento Portland por finos de basalto apresenta-se tecnicamente viável sob 

o aspecto de comportamento mecânico e porosidade aberta água, uma vez que sua avaliação 

de pozolanicidade com substituição de 25% do cimento teve resultados equivalentes à 

argamassa padrão.  

A partir da avaliação do uso dos finos de basalto em substituição do cimento Portland, notou-

se que esta nova argamassa torna as obras geotécnicas de barramentos em concreto para 

UHE mais seguras, uma vez que foi detectada redução significativas das expansões 

ocasionadas por RAA nas argamassas com as referidas substituições. 

Os resultados mecânicos e químicos obtidos comprovam que a adição de finos de basalto 

por cimento limitou significativamente a expansibilidade da argamassa e essa deve ser 

realizada em grandes percentuais para minimizar o seu efeito deletério. Por exemplo, a 

adição de 20 a 30 (% m/m) no compósito demonstra eficiência de 100%, inibindo por 

completo a ocorrência da RAA. 
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