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RESUMO 

 
Na construção civil, os nanotubos de carbono (CNT) podem ser utilizados de forma 
positiva melhorando as propriedades mecânicas de materiais cimentícios e evitando 
gastos com reparo de estruturas. Para que isso ocorra, é necessária a boa 
homogeneização do CNT na mistura. Está pesquisa tem como objetivo avaliar os 
parâmetros de dispersão do CNT na pasta de cimento, por duas rotas distintas: via de 
dispersão seca (VDS) e via de dispersão úmida (VDU). Essas misturas foram 
desenvolvidas com diferentes teores de adição: Ref.; 0,1%; 0,25%; e 0,5% de CNT 
em massa de cimento e analisadas suas propriedades mecânicas. Os resultados 
demonstram que a resistência à compressão que obteve o melhor desempenho, foi 
na VDS com um aumento de 21% e 13% com adições de 0,1% e 0,25% de CNT. No 
módulo de elasticidade, todos os teores da VDU de adição de CNT obtiveram valores 
maiores que o de referência, sendo 14%, 19% e 20% de melhora em adições de 0,1%, 
0,25% e 0,5% de CNT. Em relação a VDS houve melhora em 45% na adição de 
0,1%CNT e 13% na adição de 0,5% CNT, mas o traço com 0,25% de CNT, observou-
se uma piora de 14%. Fazendo a análise sobre a resistência a flexão a VDS 
apresentou uma importante melhora de 45% em 0,1% de adição de CNT e 26% em 
0,25% de CNT, mas piorou em 12% com 0,5% de CNT. Por fim, na prática foi possível 
perceber que para se obter uma melhor dispersão dos nanomateriais, ambos os 
métodos necessitam de aperfeiçoamento. Do ponto de vista técnico, a adição de CNT 
é viável, porém há muito a se aprofundar sobre as nanotecnologias e as suas 
diferentes aplicações na construção civil. 

 

Palavras-chave: Nanotubo de carbono; Dispersão; Compressão; Módulo de 

Elasticidade; Flexão. 

 

  



ABSTRACT 

 

In Civil Construction, Carbon Nanotubes (CNT) can be used in positive ways, 
improving the mechanical properties of cement materials and avoiding expenses with 
structural repairs. For that to happen, a good homogenization of the CNT mixture must 
occur. This research objects to evaluate the dispersion parameters of CNT in the 
cement paste in two different forms: dry dispersion (DD) and wet dispersion (WD). 
These mixtures were developed with different addition contents: Ref.; 0.1%; 0.25%; 
and 0.5% of CNT in cement paste and had their mechanical properties analyzed. The 
results showed that the resistance to compression had a better performance when in 
DD with an increase of 21% and 13% with the addition of 0,1% and 0.25% of CNT. In 
terms of the elasticity module, all the values of DD with the addition of CNT had a better 
performance that the reference value, being 14%, 19% and 20% improvement with the 
addition of 0.1%, 0.25% and 0.5% CNT. In DD, there was an improvement of 45% in 
the addition of 0.1% CNT and 13% in the addition of 0.5% CNT, but the one with 0.25% 
CNT had a decrease of 14%. Analyzing resistance and flexion, the DD presented an 
important improve of 45% in 0.1% of CNT addition, and 26% in 0.25%, but a decrease 
of 12% in 0.5%. Finally, in practice, it was notable that to obtain a better dispersion of 
nanomaterials, both methods need an improvement. From a technical point of view, 
the addition of CNT is viable. However, there is a need for improvement in 
nanotechnology and its different applications in Civil Construction. 

Keywords: Carbone Nanotube; Dispersion; Compression; Elasticity Module; Flexion 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conhecida como uma das principais atividades para o desenvolvimento 

econômico e social de um país (STASIAK-BETLEJEWSKA; POTKÁNY, 2015), a 

construção civil tem como um de seus principais materiais o cimento Portland e seus 

compósitos, sendo o concreto o mais comum deles (JUNIOR et al., 2019). O elevado 

consumo deste material, bem como as premissas do Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) número 12 das Nações Unidas (ONU, 2020), tem motivado a 

indústria do concreto a alinhar desenvolvimento tecnológico com preservação do meio 

ambiente, impulsionando pesquisas no âmbito de novos materiais, com o objetivo de 

reduzir o impacto ambiental através de um consumo consciente do cimento e, ao 

mesmo tempo, obter concretos de maior resistência mecânica. 

Embora o concreto seja um material amplamente utilizado na construção civil 

devido às várias vantagens conhecidas, tais como, baixo custo, grande disponibilidade 

e ampla aplicabilidade, o mesmo apresenta um comportamento frágil, e baixa 

resistência à tração. Este comportamento, associado aos vários tipos de tensões que 

uma estrutura é exposta, pode levar à abertura e propagação de fissuras 

(RASHIDDADASH; RAMEZANIANPOUR; MAHDIKHANI, 2014), que com o passar do 

tempo podem agredir as armaduras e levar ao colapso da estrutura. 

O desenvolvimento da indústria da construção civil gerou uma grande procura 

por novos tipos de concreto, com qualidades melhoradas, tais como, alta resistência, 

tenacidade e durabilidade. Surgem assim os chamados concretos de terceira geração 

com adição de nanomateriais (SOBOLEV; GUTIÉRREZ, 2005). 

Além disso, considerado como uma das maiores descobertas da 

nanotecnologia, o nanotubo de carbono (CNT) é visto como o material de maior 

resistência mecânica conhecido, principalmente pela sua resistência à deformação e 

à quebra (PEDDAVARAPU; JAYENDRA BHARATHI, 2018). Na construção civil, 

segundo observado por Li, Wang e Zhao (2005), Rashiddadash et al. (2014) e 

Leonavičius et al. (2020), os CNT podem ser utilizados de forma positiva como adição 

aos materiais cimentícios melhorando suas propriedades mecânicas. O assunto vem 

recebendo maior atenção por parte dos pesquisadores, em vista, por exemplo, dos 

elevados gastos com reparo de estruturas (BORBA; MATSUNAGA; FRANCZAK, 

2013; IBARRA et al., 2006). 



14 
 

 

É necessária a boa homogeneização da mistura, para a obtenção de bons 

resultados na utilização de CNT nos materiais de construção civil (VAISMAN; 

WAGNER; MAROM, 2006). Pensando nisto, pesquisadores relatam utilização de duas 

vias para a dispersão desse material, “via úmida” e “via seca”. A via úmida consiste 

na dispersão do CNT em meio aquoso com a utilização de surfactante e/ou 

defloculantes e o auxílio de homogeizadores ultrassônicos, (KONSTA-GDOUTOS; 

METAXA; SHAH, 2010; LI; WANG; ZHAO, 2007; MENDOZA; SIERRA; TOBÓN, 2014; 

METAXA et al., 2012). Por outro lado, a via seca, consiste na dispersão de CNT em 

meio não aquoso, podendo ser utilizado o clínquer como catalisador durante a 

produção do CNT (LADEIRA et al., 2009; ROCHA; LUDVIG, 2018) ou até mesmo 

realizando a dispersão em materiais cimentícios suplementares (COELHO et al., 

2018; MAKAR; BEAUDOIN, 2004). 

Um fator ambiental que pode ser levando em conta com a incorporação de CNT 

em matrizes cimentícias é a redução do consumo de cimento. Por exemplo, para se 

obter a resistência desejada poderá ser utilizado uma quantidade menor de cimento 

se adicionado pequenas quantidades de CNT. Isso propicia a redução da parcela de 

CO2, pois diminui o consumo de cimento Portland, já que, a relação de CO2/MPa 

diminui com a obtenção de um concreto de maior resistência mecânica, o que 

minimiza os efeitos nocivos decorrentes da liberação deste gás ao meio ambiente. 

Além disso a construção com estruturas mais duráveis implica em menor número de 

reparos e demolições, colaborando também para reduzir o uso de matérias-primas e 

recursos financeiros e energéticos (LAMB,; SILVA, , SANOMIA, ; DI DIO, 2012). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral avaliar os parâmetros de 

dispersão, por duas rotas distintas, via de dispersão seca (VDS) e via de dispersão 

úmida (VDU), do CNT nas propriedades mecânicas de pastas de cimento. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Entender como os CNTs vão interferir no comportamento mecânico da 

matriz; 

b) Analisar se a presença dos CNTs interferem, independente da dispersão, 

nos compósitos cimentícios;   

c) E avaliar a influência do mecanismo de dispersão no efeito de reforço 

proporcionado pelos CNTs na matriz. 

 

1.3 RELEVÂNCIA E IMPACTOS POTENCIAIS ESPERADOS 

 

O uso da nanotecnologia na confecção de materiais cimentícios tem ganhado 

forças nos últimos anos, e com ela, a adição de CNT tem buscado um aumento da 

resistência mecânica destes materiais, tornando-os mais duráveis, e por 

consequência, diminuindo gastos com manutenção e reparos nas estruturas. Além 

das vantagens técnicas, há também um fator ambiental, pois é necessária uma 

quantidade menor de cimento para se obter uma dada resistência mecânica para a 

pasta de cimento. Com uma redução no consumo de cimento, há uma perspectiva 

positiva no horizonte, uma vez que sua produção está fortemente ligada a altas 

emissões de CO2.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo é apresentada uma breve revisão sobre produção, 

características, formas de utilização e de incorporação dos CNT em matrizes 

cimentícias, bem como outras considerações relevantes para o entendimento da 

pesquisa. 

 

2.1 MATERIAIS CIMENTÍCIOS 

 

No decorrer dos anos o concreto tornou-se um material indispensável na 

construção civil, sendo assim o material de construção mais utilizado no mundo. As 

principais razões para o aumento do consumo desse material são o bom desempenho 

em relação à resistência mecânica, a ampla disponibilidade de matéria-prima, 

excelente custo benefício e a facilidade para a obtenção de elementos com diferentes 

formas e tamanhos (MEHTA; MONEIRO, 2014). 

Segundo Mehta e Moneiro (2014), em todo o mundo, a cada ano a indústria da 

construção civil consome, aproximadamente 40% das rochas extraídas, 40% do total 

de energia, 25% da madeira virgem, 17% da produção de plásticos e 16% da água. 

Além disso, emite mais de 18% do total de CO2 lançado no meio ambiente.  

O consumo mundial de concreto está na ordem de 33 bilhões toneladas/ano, 

correspondendo a uma média global de 12 kg/hab/dia (MEHTA; MONEIRO, 2014), 

que demanda uma produção de mais de 4 bilhões de toneladas de cimento (USGS, 

2020), 25 bilhões toneladas de agregados (areia e brita) e 4 bilhões toneladas de água 

potável.  

Para a produção desses 4,1 bilhões de toneladas de cimento anuais, é emitindo 

em média o equivalente a 83% em massa de CO2, o que corresponde entre 5 a 8% 

das emissões totais de CO2 do planeta (JUILLAND et al., 2010).  

A  NBR 12655 (2006) define que concreto é o material formado pela mistura 

homogênea de cimento Portland, agregados miúdo e graúdo e água, com ou sem a 

incorporação de componentes minoritários (aditivos e adições), e desenvolve suas 

propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento (mistura de cimento e água).  

A  NBR 16697 (2018) define cimento como um ligante hidráulico obtido pela 

moagem de clínquer Portland, ao qual se adiciona, durante a fabricação, a quantidade 
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necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio e adições minerais nos teores 

estabelecidos. 

O clínquer, principal constituinte do cimento, é obtido pela mistura e 

processamento do calcário (CaCO3) com argila ou outros componentes com 

reatividade similar (silicatos e aluminatos distribuídos de forma heterogênea) a uma 

temperatura de 1450 °C. Suas principais fases minerais são: silicato tricálcico ou alita 

(Ca3SiO5), silicato dicálcico ou belita (Ca2SiO4), aluminato de cálcio ou celita 

(Ca3Al2O6) e ferroaluminato de cálcio ou felita (Ca4Al2Fe2O10) (TAYLOR, 1997). O 

processo de endurecimento do cimento Portland é o resultado da reação dessas 

quatro fases principais com a água (MEHTA; MONEIRO, 2014; TAYLOR, 1997). Essas 

reações formam produtos hidratados que, com o tempo, resultam em uma massa firme 

e resistente, ou seja, a pasta de cimento hidratada (NEVILLE; BROOKS, 2016), como 

demostra a Figura 1.  

 

Figura 1 – Hidratação do cimento 

  

 
 

Fonte: Thomaz (2010) 
 

Os principais produtos hidratados são, os silicatos de cálcio hidratadas (C-S-H) 

e a portlandita (Ca(OH)2), estas fases correspondem a quase 90% do material, sendo 

o C-S-H o responsável pela resistência mecânica do compósito. Os outros 10% são 

formados basicamente pelos sulfoaluminatos e os monosulfatos (BATISTON, 2012). 
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2.2 SÍLICA ATIVA 

 

A sílica ativa é um subproduto oriundo das indústrias de produção de silício 

metálico ou de ligas de ferro-silício. Pelo aquecimento das matérias-primas utilizadas 

na produção desses materiais, ocorrem reações químicas e se tem como uma das 

consequências a produção de vapor de SiO como uma “fumaça” de sílica. Essa 

“fumaça” oxida e condensa, gerando partículas esféricas extremamente pequenas de 

sílica amorfa. Essas partículas são removidas por filtração dos gases de exaustão, e 

apresentam diâmetro médio da ordem de 0,1 μm e superfície específica da ordem de 

20.000 a 25.000 m²/kg (MALHOTRA; MEHTA, 2008; NEVILLE; BROOKS, 2016).  

Os efeitos da sílica ativa, quando adicionada em materiais cimentícios, são 

observados em função de suas propriedades físico-químicas. O efeito físico é devido 

à forma esférica das partículas e sua extrema finura, com um diâmetro médio 100 

vezes menor que o do cimento, que atua como um microfíler, com preenchimento dos 

espaços vazios deixados durante a hidratação do cimento e diminuição da 

capilaridade, o que proporciona maior densificação da pasta de cimento e, por sua 

vez, do concreto ou argamassa. O efeito químico deve-se ao alto teor de sílica na 

forma amorfa, com um índice de atividade pozolânica com o cimento Portland de cerca 

de 210% (WOLSIEFER, 2020). Mehta (1991), refere-se à sílica ativa como sendo uma 

superpozolana em consequência da sua alta reatividade. Na hidratação do cimento 

Portland são gerados compostos de C-S-H e Ca(OH)2. O Ca(OH)2 em presença da 

sílica ativa reage formando uma estrutura de C-S-H semelhante ao formado na reação 

primária, que é o maior responsável pela resistência mecânica da pasta endurecida. 

A ação conjunta dos efeitos físico e químico resulta em mudanças na microestrutura 

e nas propriedades macroscópicas da pasta, tanto no estado fresco como no estado 

endurecido. 

 

2.3 NANOTUBO DE CARBONO 

 

O termo “nanotecnologia” foi criado e definido em 1974, na Universidade de 

Tóquio, mas foi no ano de 2000 que essa tecnologia começou a ser desenvolvida em 

laboratórios através de pesquisas com a manipulação dos átomos ou moléculas dos 

materiais (LAMB, R. G.11; SILVA, S. A.S. 1, SANOMIA, L. H.1; DI DIO, 2012). Desde 

então, a nanotecnologia tem proporcionado à ciência e à engenharia enormes 



19 
 

 

avanços tecnológicos. Nano (n) é o prefixo que designa um bilionésimo, ou seja, 10-9. 

Sendo assim, um nm equivale a um bilionésimo de metro. Tomando-se como 

referência um fio de cabelo humano, este tem cerca de 30.000 nm.  

O carbono é um dos elementos químicos mais abundantes na natureza e pode 

ser encontrado em diversas formas alotrópicas estáveis, como o diamante, o carbono 

amorfo, a grafite, o nanotubo de carbono (CNT), o fulereno e o grafeno 

(DRESSELHAUS; DRESSELHAUS; JORIO, 2004). Os CNT podem ser sintetizados 

de duas formas: nanotubos de parede simples (Single-wall nanotubes - SWCNT), e 

nanotubos de paredes múltiplas (Multi-wall nanotubes  - MWCNT), que são formados 

pela sobreposição de nanotubos de paredes simples concêntricos (HU et al., 2006), 

conforme mostra a Figura 2. Estes últimos têm síntese mais simples, e possuem um 

valor comercial inferior aos SWCNT, o que os torna atrativos para utilização na 

produção de materiais compósitos (BATISTON, 2012). 

 

Figura 2 - Esquemas de estrutura: (a) grafeno, (b) SWCNTs e (c) MWCNTs 

 
Fonte: Zhao et al. (2019) 
 

2.3.1 Síntese dos CNT 

 

Para a produção de CNT existem diversos métodos entre os quais se destacam 

o ablação por arco elétrico, high pressure conversion (HiPco) e deposição de vapor 

químico (CVD). Cada método é dotado de características distintas e leva à obtenção 

de CNT com diferentes estruturas e graus de pureza (SIDDIQUE; MEHTA, 2014). 

O método de arco elétrico consiste na aplicação de uma corrente elevada em 

eletrodos cilíndricos de grafite, submetidos a uma alta pressão em uma atmosfera de 
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hélio, conforme mostra Figura 3. A formação dos CNT ocorre na superfície do cátodo, 

de forma mais concentrada em sua parte central. O fator preponderante na produção 

de CNT, através deste método, é a pressão aplicada na atmosfera de hélio dentro do 

reator, de forma que, a quantidade de material produzida varia diretamente com a 

pressão aplicada, se a pressão não for adequada não ocorre formação de CNT. Os 

custos associados ao método de arco são elevados devido aos materiais utilizados 

(eletrodos de grafite de alta pureza, pós metálicos, e gases hélio ou argônio de alta 

pureza), e apesar da cristalinidade do material produzido ser alta, não há uma forma 

de controlar as suas dimensões (SCHNITZLER, 2007). Outro inconveniente do 

método é a formação de subprodutos como partículas de grafite poliédrico, partículas 

de metal encapsuladas e carbono amorfo (SCHNITZLER et al., 2003). 

Figura 3 - Processo de produção de CNT pelo método de arco elétrico 

 
 Fonte: Schnitzler (2007) 

 

Com o método HiPco é possível produzir grandes quantidades de CNT de 

parede simples. Utiliza CO como fonte de carbono e consiste na decomposição de 

Fe(CO)5 com temperaturas variando entre 800 e 1200 ºC e pressão superior a 105 

atmosferas (TERRONES et al., 2002). O ferro atua como catalisador à decomposição 

do monóxido de carbono (CHIANG et al., 2001). Esta é uma das técnicas que propicia 

maior controle, pureza e homogeneidade na obtenção de CNT de parede simples, 

porém apresenta riscos devido às altas pressões utilizadas e também apresenta 

custos elevados (SCHNITZLER et al., 2003). 
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 Assim, o que mais que destaca é o método de CVD, que segundo Siddique e 

Mehta (2014) utiliza  um gás rico em carbono para fabricação de CNT, sob 

temperaturas em torno de 500 ºC. Este método permite o crescimento de CNT 

alinhados ao substrato, possibilitando um maior controle sobre os parâmetros de 

fabricação. É uma técnica bastante utilizada devido à alta produção e menor 

necessidade de purificações posteriores. Como ponto negativo, os CNT sintetizados 

por CVD apresentam maior quantidade de defeitos, o que pode restringir algumas 

aplicações. Esse método de produção de CNT envolvem a utilização de catalisadores 

de reação, levando a estruturas de CNT juntamente com algumas impurezas 

derivadas do processo de síntese, como grafite e partículas catalíticas, onde são 

necessárias etapas subsequentes de purificação para separar os tubos de 

subprodutos indesejáveis. Representação esquemática de um reator CVD, é 

demostrado na Figura 4, e teias de nanotubos a recobrir o interior da câmara de 

deposição na Figura 5. 

 
Figura 4 - Esquema do processo de produção de CNT pelo método CVD 

 
Fonte: Ferreira (2003) 
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Figura 5 - Teias de nanotubos a recobrir o interior da câmara de deposição 

 
Fonte: Ladeira et al. (2009) 
 

2.3.2 Tratamento e purificação 

 

Atualmente, todos os métodos de preparação dos CNT geram grandes 

quantidades de impurezas, como partículas metálicas oriundas dos catalisadores e, 

principalmente, carbono amorfo (SUN et al., 2013). Segundo Kongkanand, 

Domínguez e Kamat (2007), a purificação dos CNT normalmente consiste nas 

seguintes etapas: a) eliminação das partículas metálicas onde são utilizados 

procedimentos químicos, como digestão ácida (HNO3, HCl ou misturas) e/ou ataque 

por outros tipos de oxidantes (KMnO4 e H2O2), ou alternativamente, pré-tratamento 

com energia ultrassônica, com o objetivo de dispersar os metais e o carbono amorfo, 

facilitando assim a remoção, e b) eliminação do carbono amorfo que compreende o 

tratamento oxidativo com fluxo de oxigênio e/ou vapor de água em temperaturas 

acima de 300 ºC, aproveitando a maior estabilidade térmica dos CNT quando 

comparados com carbono amorfo. 

Salienta-se que na literatura existem diversos métodos de purificação com 

diferentes resultados relatados. Assim sendo, é necessário otimizar a purificação de 

acordo com as características e aplicações pretendidas para os CNT. 
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2.3.3 Propriedades dos CNT 

 

2.3.3.1 Propriedades mecânicas 

 

De acordo com  Yakobson e Avouris (2001), os CNT são materiais bastante 

flexíveis que não sofrem danos na sua estrutura quando são dobrados ou mesmo 

submetidos a grandes pressões, podendo ainda ser tensionados e torcidos 

repetidamente, apresentando flexões completamente reversíveis até ângulos 

superiores a 110°, conforme mostra Figura 6. Também podem ser estirados (até 10% 

do seu comprimento) sem que danos estruturais significativos sejam causados, 

indicando que sua estrutura é notavelmente flexível e elástica. 

 

Figura 6 - Tipos de ensaios mecânicos que podem ser realizados em CNT (a) tensão axial, (b) 
compressão axial, (c) flexão simétrica, (d) compressão radial, (e) flexão elástica, (f) deformação de 
Euler 

 
Fonte: Yakobson e Avouris (2001) 

 

Os CNT são caracterizados por apresentarem elevada resistência e rigidez na 

direção axial e extraordinária flexibilidade na direção transversal. O módulo de 

elasticidade dos CNT de melhor qualidade atinge valores na ordem de 1 TPa, sendo 

cerca de 5 vezes superior ao do aço (KONSTA-GDOUTOS; METAXA; SHAH, 2010). 
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Resistências à tração de 63 GPa em MWCNT foram observadas por 

Peddavarapu e Jayendra Bharathi (2018), e de cerca de 100 GPa em SWCNT foram 

referidas por Zhu et al. (2003). Simulações da dinâmica molecular sugerem que os 

CNT rompem com extensões de 10 a 15% e para tensões de tração de 65 a 93 GPa 

(MIELKE et al., 2007).  

Além dos CNT terem excelente propriedades mecânicas Li, Wang e Zhao 

(2005) explicam porque eles podem ter influência no aumento da resistência mecânica 

quando incorporados aos compósitos cimentícios. Quando uma pequena quantidade 

de nanopartículas é uniformemente dispersa na pasta de cimento, as nanopartículas 

agem como uma ponte de ligação forte entre os produtos hidratados e, também, 

contribuem para a hidratação do cimento devido a sua alta atividade, o que é favorável 

para a resistência mecânica. Ainda, as nanopartículas presentes entre os produtos 

hidratados irão impedir o crescimento de alguns cristais, como a portlandita (Ca(OH)2), 

o que favorece a resistência mecânica. Por fim, as nanopartículas preenchem os 

poros da pasta de cimento, tornando-a mais densa e aumentando a resistência 

mecânica. 

E para Makar, Margeson e Luh (2005) a principal contribuição dos CNT para o 

aumento da resistência mecânica de compósitos cimentícios é devida a formação de 

pontes de aderência entre os CNT e os produtos hidratados, além de uma menor 

porosidade, e por consequência, maior durabilidade.  

 

2.3.3.2 Propriedades térmicas  

 

As propriedades térmicas dos CNT são bastante importantes na medida em 

que desempenham um papel fundamental no controle da estabilidade e 

comportamento deste. Uma das propriedades mais relevantes nos CNT é a sua 

estabilidade térmica sob situações reacionais. Pesquisas realizadas revelam que os 

CNT possuem uma elevada estabilidade térmica até 2800 ºC no vácuo, e uma alta 

condutividade térmica, alcançando valores de 2800 a 6000 W.K-1.m-1 à temperatura 

ambiente (HAN; FINA, 2011). 
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 2.3.3.3 Propriedades elétricas 

 

As propriedades elétricas dos CNT dependem diretamente do seu diâmetro e 

quiralidade, uma vez que a forma de enrolar uma folha de grafeno tem grande 

influência na posição das bandas de valência e condução elétrica do material 

(DRESSELHAUS et al., 2004). Deste modo, os CNT apresentam um comportamento 

metálico ou semicondutor, o qual depende da sua quiralidade. Os CNT do tipo 

armchair possuem um comportamento metálico e os do tipo zig-zag e quiral são 

semicondutores ou semimetálicos (MALIK et al., 2008), as três geometrias são 

representadas na Figura 7. 

 
Figura 7 - Formas de enrolar folhas de grafeno; a) armchair; b) zig-zag; c) chiral 

 
Fonte: Marcondes (2012) 
 

2.3.4 Dispersão dos CNT 

 

Segundo Sobolev and Gutiérrez (2005), quando se alteram as dimensões de 

um material do tamanho macro para o nano, acontecem alterações consideráveis na 

sua condutividade elétrica, absorção ótica, reatividade química e propriedades 

mecânicas. Com a redução no tamanho, uma maior quantidade de átomos localiza-

se na superfície das partículas, implicando em uma mudança considerável na energia 

e morfologia desta superfície. Como resultado, todos esses fatores alteram as 

propriedades básicas e a reatividade química dos nanomateriais. 

Makar e Beaudoin (2004), observaram que os CNT tendem a se juntar após a 

purificação devido às forças de Van der Waals, ocasionando mudanças na distribuição 
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da matriz. Para a obtenção de bons resultados na utilização de CNT, é necessária a 

boa homogeneização da mistura, a fim de se obter uma correta dispersão desse 

material por toda a massa do produto final. Com o intuito de solucionar o problema de 

dispersão dos CNT, algumas técnicas são realizadas, como por exemplo, tratamentos 

superficiais com ácidos, chamado de funcionalização, e também o uso de tensoativos. 

O objetivo destes tratamentos é melhorar a interação entre a água e os CNT, uma vez 

que estes são hidrofóbicos (VAISMAN; WAGNER; MAROM, 2006). 

Muitas têm sido as linhas de pesquisa relacionadas à dispersão por 

funcionalização em meio ácido, no entanto, para os pesquisadores Koshio et al. 

(2001), a energia ultrassônica também é uma tecnologia eficaz para a dispersão de 

CNT em água, óleo ou polímeros. De acordo com os pesquisadores, as forças de 

cisalhamento geradas pelo ultrassom superam as forças de ligação entre os 

nanotubos, sendo capaz de separá-los. Isto foi comprovado por Konsta-Gdoutos et al. 

(2010), que conseguiram uma dispersão eficiente por meio da aplicação de energia 

ultrassônica e com a utilização de um surfactante. E de acordo com a pesquisa, os 

resultados sugerem fortemente que os CNT de paredes múltiplas podem reforçar 

matrizes de cimento, aumentando a quantidade de C-S-H e diminuindo a porosidade. 

Portanto, é indicado a dispersão dos CNT com o auxílio de homogeneizadores 

ultrassônicos de banho ou agulha e sonda, sendo este último mais potente e, 

consequentemente, mais eficiente para desaglomerar nanomateriais (METAXA et al., 

2012).  

Mendoza, Sierra e Tobón (2014), estudaram a dispersão mecânica dos CNT 

com emprego de aditivos superplastificantes, em sua maioria de base policarboxilatos, 

e uso da agitação ultrassônica. Os resultados obtidos foram positivos com relação à 

dispersão dos CNT em soluções aquosas, avaliadas visualmente, e em matrizes 

cimentícias com ganho de resistência mecânica à compressão e/ou flexão, aumento 

do módulo de Young, redução da absorção de água, redução de retração autógena, 

indicando que esta metodologia é eficiente para a dispersão dos CNT. 

Os nanomateriais de carbono primeiro precisam ser cuidadosamente 

purificados e dispersos em água por funcionalização ou por adição de surfactantes. No 

entanto, a forte ação de ácidos para funcionalização e tratamento de ultra-som 

também podem afetar indesejavelmente as propriedades dos CNT, seja por encurtar 

os tubos e fibras ou introduzir defeitos em sua estrutura (NASIBULIN et al., 2013).  
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Ladeira et al. (2009), propôs o crescimento de nanotubos de carbono 

diretamente sobre o grão de cimento onde destaca o baixo custo como uma das 

principais vantagens sobre os demais métodos de incorporação de nanotubos de 

carbono em matrizes cimentícias. Eles descrevem em sua patente, um processo de 

deposição química da fase vapor para a síntese de CNT, no qual o clínquer de cimento 

é usado como matriz cerâmica catalisadora do processo ou como ancoramento de 

nanopartículas de metais, isso permite que os CNT sejam gerados sobre as partículas 

do clínquer de cimento possibilitando a produção de um tipo de cimento 

nanoestruturado com CNT em que a síntese e integração de CNT ao clínquer são 

feitos em uma única etapa de modo contínuo e em larga escala.  

Makar e Beaudoin (2004), realizaram dois procedimentos para melhorar a 

dispersão dos CNT na matriz cimentícia. Uma via foi a agitação dos CNT em água na 

presença de superplastificante. Porém, não ficou claro se através deste procedimento 

seria possível a dispersão das quantidades necessárias para o bom desempenho do 

compósito, algo entre 2 e 10% em relação à massa de cimento. A segunda via é a 

utilização de uma solução de CNT dispersos em etanol, na qual foi acrescentada certa 

quantidade de cimento seguido por agitação da mistura. O etanol foi evaporado e o 

material restante foi analisado. Esta segunda via obteve melhores resultados e foi 

utilizada também por Makar, Margeson e Luh (2005), para analisar a dureza Vickers 

em pasta de cimento, e Makar e Chan (2009), para confecção dos corpos de prova 

com CNT onde analisam a microestrutura e apontaram evidências de forte ligação 

entre CNTs e a matriz de cimento, capaz de controlar a propagação de trincas. Rocha 

e Ludvig (2018), registraram ganhos de aproximadamente 50% de resistência à 

compressão e à tração em pastas de cimento com 0,05 % de CNTs, também por meio 

dessa metodologia em dispersão em meio não aquoso utilizando isopropanol. 

Coelho et al. (2018) utilizou o isopropanol para a dispersão dos CNT em sílica 

ativa. A suspensão foi agitada mecanicamente e depois do processo de mistura, foi 

colocado em uma estufa.  Após a completa evaporação do isopropanol, a mistura seca 

de sílica ativa e CNTs foi usada para a preparação das pastas de cimento. 

 

 

 

 

 



28 
 

 

2.3.5 Matrizes cimentícias reforçadas por CNT 

 

Realizando as análises dos estudos anteriores é possível ter uma ideia do que 

os pesquisadores buscaram com o uso de CNTs, como desenvolveram suas 

pesquisas e se o resultado foi o esperado. 

Há autores que realizaram uma pré-dispersão dos CNTs antes iniciar as 

misturas, como fizeram Rocha e Ludvig (2018), estudando a adição MWNTs nas 

proporções de 0%, 0,05% e 0,10% de massa em relação ao cimento, sem qualquer 

tratamento de superfície, misturadas em um meio de isopropanol não aquoso e 

cimento Portland anidro. Em seguida, o isopropanol evaporou, e água foi adicionada 

à mistura de cimento e CNT para a preparação de pastas que foram então moldadas. 

Os resultados indicaram melhor desempenho dos nanocompósitos com incorporação 

de 0,05% de CNTs com aproximadamente 50% de melhora em ambas as resistências 

à compressão e à tração. Os resultados sugerem que o reforço devido à presença de 

CNT atuou como pontos de nucleação para a formação de produtos hidratados 

levando a uma densificação da matriz. 

Indo para o mesmo caminho da pré-dispersão, Coelho et al. (2018), dispersou 

os CNTs na sílica ativa e também utilizou suspensão isopropílica para evitar a 

aglomeração e, por consequência, aumentar a resistência mecânica de pastas de 

cimento produzidas com a adição de MWNTs em teores de 0 %, 0,05 % e 0,10 %. Os 

resultados mostraram uma perda na resistência à compressão de até 30%, um ganho 

na resistência à tração por compressão diametral de 115%, a diminuição em 2% nos 

índices de vazios e menor capacidade de absorção de água nos traços com 0,10% de 

CNTs. O processo de dispersão foi conduzido com teores de sílica ativa variados, e 

de modo geral, os melhores resultados foram encontrados nos traços com maior teor 

de sílica ativa utilizada. 

Visando uma boa dispersão dos CNTs na matriz Li, Wang e Zhao (2007) 

comparam argamassas de cimento com CNT tratados com uma solução mista de 

H2SO4 e HNO3, que foram uniformemente dispersos por meios de energia ultra-

sônica, com uma argamassa com CNT não tratados. A adição para ambas as 

amostras foi de 0,5% de CNT em relação à massa de cimento e a relação a/c de 0,4.  

Os autores observaram que, após 28 dias, a resistência à compressão da argamassa 

com CTN tratados foi a que obteve o melhor resultado, com 18,86% maior do que a 

amostra de referência. Além disso, a maior resistência à flexão também foi com CNT 
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tratados, com 25,11% superior às demais amostras. Justificando isso os autores 

apontaram que para compósitos de cimento reforçado com CNT tratado, a superfície 

dos CNT foi coberta por C-S-H, o que leva a uma maior resistência mecânica. Os 

pontos de contato dos CNT tratados foram muito menores do que os dos CNT não 

tratados com matriz de cimento, o que leva a maiores valores de resistência à 

compressão. 

Para Collins, Lambert e Duan (2012) o importante é manter a boa 

trabalhabilidade da mistura com CNT e avaliar a resistência mecânica de pastas de 

cimento, utilizando agentes incorporadores de ar à base de ácido alquilbenzeno 

sulfônico (AEA), látex de copolímero de borracha de estireno butadieno (SBR), 

policarboxilatos, naftaleno sulfonato de cálcio e lignossulfonato. Eles observam que 

após os testes, o que teve melhor desempenho foi o com adição de policarboxilatos, 

tanto para a baixa relação água/cimento quanto para a elevada resistência à 

compressão, sendo 25% superior as outras misturas, indicando melhora na dispersão 

de CNT. A dispersão foi avaliada por técnicas de microscopia eletrônica.  

A importância da trabalhabilidade na mistura fizeram Leonavičius et al. (2020) 

proporem a seleção de um superplastificante (SP) adequado para a dispersão de CNT 

em pastas de cimento, onde foram testados SP de base lignossulfonatos (A), 

poliacrilatos (B) e policarboxilatos (C) sendo avaliado a dosagem ideal com base no 

efeito e no tempo de ajuste para manutenção da taxa de resistência à compressão e 

flexão, bem como a fluidez da pasta. Foi adicionado 0,005% de CNT, e a/c de 0,25. 

Os resultados das análises das amostras provaram que a interação entre as CNTs e 

a mistura de SP correspondem à formação de quantidades maiores de produtos 

hidratados, resultando em ganho de resistência à compressão nas amostras com uma 

mistura de SP B+C de até 20% após 28 dias de cura, em comparação com as 

amostras com SP usados separadamente. Já para a resistência à flexão, as amostras 

que apresentaram melhor interação entre CNTs foi com SP A que teve um aumento 

de 15,6% após 28 dias de cura, enquanto a interação entre CNTs e SP B, B+ C e C 

aumentaram entre 6,1 e 7,2%. Pode-se supor que uma interação entre CNTs e SP A 

nas amostras, produz mais etringita durante a hidratação. 

Já Zhou et al. (2017) investigou em sua pesquisa o uso de óxido de grafeno 

(GO) como um dispersante para CNT. Os resultados encontrados quanto a 

espectroscopia UV-vis e MEV revelaram que os CNT foram altamente dispersos por 

GO o que pode ser utilizado ao em invés de surfactantes. A adição estudada foi de 



30 
 

 

0,02% de GO e 0,04% de CNT em relação à massa de cimento com uma a/c de 0,4. 

Também foi utilizado um superplastificante policarboxilato que teve uma grande 

contribuição para melhorar a resistência à compressão e também à flexão da pasta 

de cimento em 23,9% e 16,7%, respectivamente.  

Pensando ainda em trabalhabilidade, Parveen et al. (2015) testou como um 

agente dispersante o Pluronic F-127. Otimizando a concentração em 3% melhorou 

significativamente a densidade aparente e as propriedades mecânicas da argamassa 

de cimento, pois isso foi atribuído à formação de microestrutura mais densa formada 

na presença de Pluronic. Além disso, utilizou SWCNT e observou que, a adição de 

0,1% melhorou a resistência à flexão em 7% e à compressão em 19%, após 28 dias 

de hidratação. Os autores, realizaram também o ensaio de compressão após 56 dias 

que foi observado um aumento com o período de hidratação de 23%. Todas as 

amostras reforçadas com CNT exibiram rigidez, energia de fratura e ductilidade 

melhorada em comparação com amostras simples de argamassa e compósitos 

preparados usando surfactante comum. 

Metaxa et al. (2012) realizaram a pesquisa com o objetivo de desenvolver um 

método para reduzir a quantidade de água na suspensão MWNT/água/surfactante, 

aumentando assim a concentração de MWNT. As suspensões foram preparadas 

usando MWNT a uma concentração de 0,26% em massa. Para dispersar 

homogeneamente o MWNT na água de mistura, eles foram adicionados em uma 

solução aquosa contendo uma proporção 4,0 em massa de surfactante para MWNT, 

e a/c de 0,3. Como resultado após os testes, encontraram que em todos os casos, os 

nanocompósitos reforçados com MWNT exibiram maior resistência à flexão quando 

comparado às amostras de pasta de cimento simples sendo um aumento de 

aproximadamente 33,33% aos 7 dias e 31,58% aos 28 dias. Com isso, os resultados 

dos testes de propriedades mecânicas indicam que o método preserva com sucesso 

a solubilidade das suspensões concentradas de MWNT, sem afetar as propriedades 

de reforço da mistura.  

Para Musso et al. (2009), a adição de CNT altera as propriedades físico-

químicas dos compostos o que pode afetar o comportamento mecânico. Portanto, no 

estudo compararam a amostra obtida da mesma pasta de cimento com três tipos 

diferentes de CNTs de múltiplas camadas (MWCNTs): usual (p-CNTs), recozido (a-

CNTs) e funcionalizados (f-CNTs) com carboxil. As pastas foram preparadas com 

adição de 0,5% MWCNTs em massa de cimento e relação a/c de 0,4.  Os autores, 
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gostariam de comprovar se de fato, os tratamentos de recozimento a alta temperatura 

removem defeitos das paredes dos CNTs, aumentando a resistência mecânica, e 

também, se tratamentos com a oxidação melhoram a reatividade química do material 

virgem, e consequentemente, as ligações químicas entre o reforço e a matriz de 

cimento devem aumentar a resistência mecânica. Nos testes observaram que em 

relação a resistência à flexão se obteve uma melhora de 34% com p-CNTs, seguido 

por 9% com a-CNTs e uma piora de 2,5% para os f-CNTs. E quanto a resistência à 

compressão também o qual apresentou melhor resultado foi o p-CNTs em 20%, 

seguido por 10% para o a-CNTs e piora de 6% para o f-CNTs. Portanto, os testes de 

flexão e compressão mostraram um agravamento das propriedades mecânicas com 

MWCNTs funcionalizados, enquanto uma melhoria significativa é obtida com MWCNTs 

usuais e recozidos. Os autores justificaram esse comportamento levando em conta 

que os f-CNTs eram tão hidrofílicos que dificultou a hidratação adequada da pasta.  

Buscando avaliar a microestrutura da mistura, Xu et al. (2015) avaliou a 

resistência mecânica de pastas de cimento reforçada com MWCNTs adicionados em 

0,1% e 0,2% em relação à massa de cimento. Como resultados as propriedades 

mecânicas da pasta melhoraram correspondentemente, com a adição de 0,1%, as 

forças compressivas aos 7 dias aumentaram 21,78% e aos 28 dias 14,62%. A 

resistência da pasta à flexão também foi melhorada pela adição de MWCNTs em cerca 

de 40% com adição de 0,2% analisada aos 28 dias. Os autores utilizaram microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) para analisar a microestrutura, o que mostrou que os 

CNT estavam bem dispersos nos produtos hidratados e que influenciam positivamente 

a resistência mecânica. 

Nochaiya e Chaipanich (2011) também estudaram a microestrutura e 

caracterizações da pasta de cimento com CNT utilizados como material aditivo a 0,5% 

e 1% em relação à massa de cimento. Os ensaios de resistência à compressão e 

flexão das misturas foram realizados com a relação a/c de 0,5 e mostram que a 

resistência à compressão e à flexão em todos os tempos de cura foram superiores 

aos da mistura de referência, sendo na resistência à flexão os melhores resultados 

encontrados com adição de 0,5% de CNT e com melhoria de 24,03% aos 7 dias e de 

31% aos 28 dias. Já para a resistência à compressão o que obteve melhor resultado 

foi a adição de 1% com 34,11% aos 7 dias e 16,54% aos 28 dias em relação às 

amostras de controle. 
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Abu Al-Rub et al. (2012) deram enfoque aos efeitos de diferentes comprimentos 

e concentrações de MWCNTs, com fator de forma entre 1250 a 3750, denominado 

longos, e de cerca de 157, denominado curtos. Foram realizados testes de flexão aos 

7, 14 e 28 dias de idade. Aos 7 dias a amostra com 0,2% de adição obteve uma piora 

de 38% em relação à referência. Mas aos 28 dias, os resultados mostram que a 

resistência à flexão de 0,2% e 0,1% de MWCNTs aumentou 269% e 65%, 

respectivamente, comparando à amostra sem adições. Quanto à ductilidade, aos 28 

dias para 0,1% e 0,2% os aumentos foram de 86% e 81%, respectivamente. Os 

autores concluíram que nanocompósitos com baixa concentração de MWCNTs longos 

proporcionam desempenho mecânico comparável ao nanocompósitos com maior 

concentração de MWCNTs curtos. Também observaram, através do MEV, que houve 

formação de pontes de ligação em locais de fissuramento, pois muitos dos MWCNTs 

estavam se estendendo entre as fissuras. 

Investigando a influência dos tipos de cimento com adições de CNT, MacLeod 

et al. (2020) avaliou o uso do cimento de alta resistência inicial (ARI) e cimento 

Portland convencional e os efeitos de uma mistura líquida de CNT pré-dispersos sobre 

o desempenho endurecido do concreto armado com adição de 2,5%, 5,0% e 10%. Os 

autores observaram o efeito do tempo, da dosagem e da relação a/c da mistura na 

reologia e resistência à compressão após 1, 7 e 28 dias de cura avaliando assim a 

trabalhabilidade e desempenho mecânico com a evolução da cura do nanocompósito 

de concreto. A adição que apresentou melhor resultado foi a de 10% de dispersão na 

mistura onde conferiu resistência significativa em apenas 1 dia de 45,8% com o 

cimento ARI, e 39,4% com o convencional. Aos 7 dias, 16% com ARI, e 35,6% com o 

convencional. Já aos 28 dias, mesmo com o cimento ARI apresentando melhora 

superior ao convencional de 36,6% para 21%, na análise final se observou que ambos 

os cimentos apresentaram resistências parecidas em torno de 55,4 MPa e 54,8 MPa, 

respectivamente. Os resultados destacaram os benefícios de um tempo de mistura 

prolongado com a melhoria na homogeneização usando a solução aquosa de CNTs. 

O cimento com cinza volante foi testado por Chaipanich et al. (2010), onde 

analisaram a adição de CNT em argamassas de cimento Portland (0,5 e 1% em massa 

em relação ao cimento) e a/c de 0,5. Os CNTs foram dispersos em água utilizando 

ultrassom e foram misturados com cimento de cinza volante. A pesquisa apontou que 

o uso de CNT também aumento a resistência de materiais cimentícios a base de 

cimento Portland composto com 20% de cinzas volantes, onde a maior resistência foi 



33 
 

 

obtida com a adição de 1% de CNT aos 28 dias, e indicou 51,8 MPa, representando 

um aumento de 10% na resistência à compressão quando em comparação com a 

mistura de referência sem CNT, que evidenciou resistência de 47,2 MPa. Além disso, 

os autores apontaram que, de acordo com a análise de MEV também evidenciou-se 

uma boa interação entre CNT, produtos e hidratados e cinza volante em comparação 

com a mistura sem CNTs. 

A Tabela 1 - Dados da revisão bibliográfica sintetiza os dados apresentados 

nesta revisão bibliográfica sobre matrizes cimentícias reforçadas por CNT. 

Tabela 1 - Dados da revisão bibliográfica 

Autor Tipo CNT 
% 

adição 
w/c Dias Dispersão 

Tração na 
flexão % 

Compressão 
% 

Li, Wang e 
Zhao, 
(2007) 

Argamassa MWCNT 0,5 0,45 28 S A 25,11% 18,86% 

Musso et 
al., (2009) 

Pasta MWCNT 0,5 0,4 28 S A 

p-CNTs: 
34% 

p-CNTs: 20% 

a-CNTs: 
9% 

a-CNTs: 10% 

f-CNTs: 
piorou 
2,5% 

f-CNTs: 
piorou 6% 

Chaipanich 
et al., 
(2010) 

Argamassa MWCNT 1 0,5 28 S A - 10% 

Nochaiya e 
Chaipanich, 

(2011) 
Argamassa MWCNT 0,5 - 1 0,5 28 S A 

(0,5% 
adição)= 

31% 

(1% adição)= 
16,54% 

Collins, 
Lambert e 

Duan, 
(2012) 

Pasta MWCNT 0,5 0,5 28 S A - 200,43% 

Abu Al-Rub 
et al., 
(2012) 

Pasta MWCNT 0,2 0,4 28 S A 269% - 

Metaxa et 
al., (2012) 

Pasta MWCNT 0,26 0,3 28 S A 31,58% - 

Xu et al., 
(2015) 

Pasta MWCNT 
0,1 - 
0,2 

0,33 28 S A 
(0,2% de 
adição)= 

40% 

(0,1% de 
adição)= 
14,62% 

Leonavičius 
et al., 2020) 

Pasta MWCNT 0,005 0,23 28 S A 0,072% 0,2% 

Parveen et 
al., (2015) 

Argamassa SWCNT 0,1 0,5 28 S A 6,7% 19% 

Zhou et al., 
(2017) 

Pasta MWCNT 0,04 0,4 28 S A 16,7% 23,9% 

MacLeod et 
al., (2020) 

Concreto MWCNT - 0,49 28 S A - 36,6% 

Coelho et 
al., (2018) 

Pasta MWCNT 0,1 0,25 28 SNA 115% -30% 



34 
 

 

Rocha e 
Ludvig 
(2018), 

Pasta MWCNT 0,05 0,33 28 SNA 50% 50% 

SA= Solução aquosa   
SNA= Solução não aquosa    

Fonte: Autora (2021) 
 

Com o referencial teórico a cima é possível obter informações importantes para 

o desenvolvimento de novas pesquisas. Como: realizar a pré dispersão com solução 

isopropílica, descrito por Rocha e Ludvig (2018) e Coelho et al. (2018); utilização de 

CNTs funcionalizados (Musso et al. (2009)); observado também o melhor teor de 

adição em torno de 0,1%, constatado pelos autores Xu et al. (2015), Nochaiya e 

Chaipanich (2011) e Coelho et al. (2018);  melhor relação a/c de 0,3 conforme relatado 

por Metaxa et al. (2012); uso do cimento CPV-ARI citado por MacLeod et al. (2020); 

utilização de policarboxilatos, como o superplastificante, por Leonavičius et al. (2020); 

método de dispersão e tamanhos de CNTs, onde Abu Al-Rub et al. (2012) relata que 

a utilização de CNTs curtos necessita maior quantidade do que se adicionado CNTs 

longos. Também foi através desse referencial que se identificou a necessidade de 

realizar um teste e fixar valores para a trabalhabilidade, cito Collins, Lambert e Duan 

(2012). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo é apresentado o programa experimental desenvolvido nesta 

pesquisa. São descritos o processo de caracterização dos materiais utilizados para a 

confecção dos corpos de prova e os procedimentos dos ensaios de resistência à 

compressão uniaxial, módulo de elasticidade, e resistência à tração na flexão.  

 

3.2 MATERIAIS 

 

3.2.1 Água 

 

A água utilizada para confecção das misturas foi obtida no laboratório de 

concreto da Universidade do Contestado – UnC, campus Concórdia. 

 

3.2.2 Cimento 

 

O cimento utilizado na pesquisa foi o CP V-ARI, da marca Itambé. A escolha do 

cimento CP V-ARI. O cimento não possui adições minerais, pode conter um máximo 

de 5% de adição de fíller calcário e contém, basicamente, partículas mais finas que o 

cimento comum, conforme mostra a Tabela 2 e a Tabela 3. O fato de não ser um 

cimento com adições torna-o a melhor escolha dentre os cimentos disponíveis na 

região, visto que o estudo visou avaliar o comportamento de pastas contendo 

diferentes teores de adições. 
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Tabela 2 – Características químicas do lote de cimento 

  
Fonte: Cimentos Itambé (2021) 
 

Tabela 3 – Características físicas do lote de cimento 

  
Fonte: Cimentos Itambé (2021) 
 

3.2.3 CNT 

 

Os nanotubos de carbono de múltiplas camadas foram adquiridos da 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e possuem as características 

mostradas na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Descrição dos CNT utilizadas nos ensaios, fornecidos pelo fabricante 
Propriedades Físico-Químicas - CNT 

Mater

ial 

Distribuição de 

diâmetro 

Diâmetro 

médio 

Distribuição de 

comprimento 

Comprimento 

médio 

Fator de Forma (L/d)  

médio 

Pureza 

(%) 

CNT 8 a 45 nm 20 nm 1 a 30 μm 12 μm 600 >90 

Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG (2020)  

 

Obs: Contaminantes aproximadamente 5% de Pó catalisador (Fe – Co – Al), 

segundo fabricante. 

Mesmo não havendo muita informação sobre os efeitos do contato direto dos 

CNT com a pele e mucosas do corpo, deve-se ter cuidado na manipulação de tais 

materiais. A empresa fornecedora sugere algumas medidas de prevenção na 

manipulação dos nanotubos de carbono tais como: 

 Manter afastados de gêneros alimentícios; 

 Evitar contato com a pele e os olhos; 

 Remover a roupa contaminada imediatamente; 

 Uso de óculos de proteção; 

 Em caso de grande concentração no ar deve ser usado respirador 

adequado. 

 

3.2.4 Sílica ativa 

 

A sílica ativa (SA) utilizada foi a TECNOSIL: SÍLICA ATIVA, produzida pela 

empresa TECNOSIL. O fabricante recomenta a adição de teores entre 5 e 10% em 

relação massa de cimento para obter melhores resultados. Em contato com o 

fabricante ele destacou também a potencial melhora de resultados quando associado 

ao aditivo superplatificantes.  

O fabricante cita que a adição de SA é recomendada para as aplicações em 

grandes estruturas, obras marítimas, pisos industriais, estruturas de edificações e 

concretos especiais (grautes e concretos alto desempenho - CAD). Dentre as 

vantagens de utilização do material o fabricante destaca:  

 Melhoria de desempenho com relação a agressões químicas e ataque 

de cloretos;  

 Diminuição na permeabilidade e porosidade;  
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 Maior resistência mecânica;  

 Diminuição da exsudação;  

 Refinamento da zona de transição entre o agregado e aglomerante.  

 

3.2.5 Aditivo Superplastificante 

 

Para a realização do experimento foi utilizado o aditivo superplastificante MC-

PowerFlow 4001, fabricado pela empresa MC-Bauchemie Brasil, este é um 

superplastificante sintético de alto desempenho composto por Polímeros 

Policarboxilatos (PCE). Segundo fabricante, o material possui específico mecanismo 

de funcionamento que torna possível a produção de concretos com quantidade de 

água extremamente baixas com excelente trabalhabilidade sem alterar as 

características originais de pega do concreto, atendendo aos requisitos das normas  

(ABNT NBR 11768, 1992 (tipo SP-II N). 

Um dos motivos pela escolha deste aditivo foi o fato de que ele é composto por 

policarboxilatos com baixo pH. Como pesquisas anteriores demonstraram a 

funcionalização dos CNT por ácidos, acredita-se que o baixo pH do aditivo seja um 

aliado na dispersão (BATISTON, 2012); (MELO; CALIXTO; LADEIRA; SILVA; 

OLIVEIRA, 2011);  (MARCONDES, 2012); (CAUDURO, 2015).  

 

3.3 DOSAGEM EXPERIMENTAL  

 

Neste trabalho foi utilizado como dosagem experimental a busca por uma 

característica reológica e visual padrão para todas as misturas.  

 

3.4 MOLDAGEM E CURA DOS CORPOS DE PROVA 

 

Para a determinação das propriedades mecânicas foram confeccionados dois 

tipos de corpos de prova, visando a influência dos CNT na pasta de cimento e 

posteriormente na aplicação em concretos estruturais.  Foram utilizados corpos de 

prova confeccionados em formas cilíndricas com dimensão 2 x 4 cm para os ensaios 

de compressão uniaxial e módulo de elasticidade. Já para o ensaio de tração na 

flexão, optou-se por formas prismáticas de dimensões 2 x 6 x 0,5 cm, Figura 8. 
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Figura 8 - Moldes dos CPs 

  
Fonte: Autora (2021) 

 

A Figura 9 mostra o organograma dos ensaios das propriedades que serão 

analisadas. 

 

Figura 9 - Organograma da pesquisa 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

Foram realizadas quatro moldagens diferentes: uma de referência e outras três 

contendo os CNT com adições de 0,1%, 0,25% e 0,5% em massa de cimento. Devido 

ao objetivo do estudo, testar duas rotas distintas de dispersão as moldagens foram 

realizadas em dois dias, um para as quatro moldagens com a dispersão por via úmida 

e em outro as quatro moldagens por via seca, seguindo orientações de estudos 

anteriores como (COELHO et al., 2018) foram realizadas as seguintes etapas: 
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1º a) Para a rota de dispersão por via úmida, em um Becker foram colocados 

os CNTs, água e o aditivo, misturado em agitador ultrassônico por 1,5 min, Figura 10: 

  

Figura 10 - Água, CNT e aditivo em agitação ultrassônica 

  
Fonte: Autora (2021) 

 

1º b) Para a rota de dispersão por via seca, em um Becker foram colocados os 

CNTs, e o álcool isopropílico, deixado em agitação ultrassônica por 1,5 min e após 

colocado as misturas em uma estufa por 24h. Após a mistura estar completamente 

seca, foi adicionado água e o aditivo, misturado novamente em agitador ultrassônico 

por 1,5 min, Figura 11: 

 

Figura 11 - Água, CNT e aditivo na estufa, após utilizado agitação ultrassônica 

   
Fonte: Autora (2021) 
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2º) Realizada a mistura na argamassadeira, seguindo a ordem; cimento, sílica 

ativa, e a mistura preparada anteriormente no agitador ultrassônico. Deixado a mistura 

na argamassadeira em rotação alta por 5min parando em 2,5min para mexer 

manualmente, Figura 12. 

 

Figura 12 - Mistura na argamassadeira 

  
Fonte: Autora (2021) 

 

3º) Após foi realizado o teste de espalhamento para manter um padrão de 

trabalhabilidade da mistura, Figura 13. Observado a necessidade de adição de maior 

quantidade de aditivo, conforme demostra a Tabela 5, a mistura voltou para a 

argamassadeira em rotação alta por 3 min, parando em 1,5min para mexer 

manualmente. 

 
Figura 13 - Teste de espalhamento 

   
Fonte: Autora (2021) 
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Tabela 5 - Quantidade de adtivo 

  Teor  Quant. Aditivo (gr) 

Via de dispersão úmida 

Ref. 2,508 

0,10% 3,113 

0,25% 3,125 

0,50% 4,362 

Via de dispersão seca 

Ref. 2,516 

0,10% 3,137 

0,25% 3,132 

0,50% 4,375 
Fonte: Autora (2021) 

 

4º) Moldagem dos CPs, em placas e cilindros, com adensamento manual de 

leves batidas na bancada, Figura 14; 

 

Figura 14 - Moldagem dos CPs 

   
Fonte: Autora (2021) 

 

5º) Foi desmoldado depois de 24h e colocados os CPs em cura térmica a 65ºC 

por 24h, para acelerar o processo de hidratação do cimento facilitando assim a 

desmoldagem, Figura 15; 

 

Figura 15 - Desmoldagem dos CPs e cura térmica 

  
Fonte: Autora (2021) 
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6º) retirados os CPs da cura térmica e colocados imersos em água saturada 

com cal por 28 dias após a moldagem até a realização dos ensaios, Figura 16. 

 

Figura 16 - CPs imersos em água saturada com cal 

  
Fonte: Autora (2021) 

 

3.5 PROPRIEDADES MECÂNICAS  

 

As propriedades mecânicas são descritas abaixo. 

 

3.5.1 Resistência à compressão uniaxial  

 

Foi realizado o ensaio de resistência à compressão, seguindo as 

determinações da norma brasileira, NBR 7215 (2019). Foram produzidos corpos de 

prova cilíndricos de concreto nas dimensões de 2 x 4 cm, conforme a norma NBR 

5738 (2016). Para tal ensaio, conforme Figura 17, foram elaborados 9 corpos de prova 

para cada teor de adição, totalizando 36 CPs. 
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Figura 17 - Ensaio de resistência à compressão 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

3.5.2 Módulo de elasticidade  

 

Este ensaio foi realizado de acordo com a NBR 8522 (2017), aos 28 dias. Foram 

utilizados os mesmos corpos de prova para o ensaio de compressão uniaxial, Figura 

18, para a obtenção dos resultados. 

 

Figura 18 - Ensaio de Módulo de elasticidade 

 
Fonte: Autora (2021) 
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3.5.3 Resistência à tração por flexão  

 

Este ensaio de resistência à tração por flexão em três pontos, como mostra a 

Figura 19 abaixo, foi realizado de acordo com a (ABNT NBR 13279, 2005), aos 28 

dias. Foram moldados 6 corpos de prova para a referência e 9 corpos de prova para 

cada teor de adição, totalizando 33 CPs, em fôrmas de dimensões de 2 x 6 x 0,5 cm. 

 

Figura 19 - Ensaio de Módulo de elasticidade 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O programa experimental foi elaborado de forma que o mesmo permitisse a 

análise estatística das diversas variáveis de controle e suas interações com a variável 

de resposta, conforme mostra a Figura 20, das propriedades mecânicas. 
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Figura 20 - Variáveis da pesquisa 

 
Fonte: Autora (2021) 
 

A escolha destas variáveis independentes baseou-se no conhecimento 

relacionado à dosagem de concretos, à tecnologia dos materiais cimentícios e a 

parâmetros considerados importantes por diversos autores. 

As variáveis de resposta adotadas para este trabalho foram selecionadas a fim 

de evidenciar algumas das características do concreto; resistência à compressão 

uniaxial, módulo de elasticidade, e resistência e tração na flexão. 

Para maior confiabilidade dos dados, foi realizado um tratamento estatístico 

nos resultados desta pesquisa por meio da aplicação do método não paramétrico de 

Kruskal-Wallis. Esta análise é proposta com significância estatística de 95%, usando 

o software STATISTICA versão 13.0, o qual busca avaliar se os fatores de controle 

causaram efeitos significativos na variável de resposta medida. 
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4 RESLTADOS E DISCUSSÕES 

 
No presente capítulo são apresentados e analisados os resultados dos ensaios 

descritos no capítulo anterior, a fim de verificar a viabilidade da utilização dos CNT em 

pasta de cimento. 

 

4.1 COMPRESSÃO UNIAXIAL 

 

Os resultados obtidos pelo ensaio de resistência à compressão uniaxial foram 

tratados e analisados estatisticamente pelo método de Kruskal-Wallis, onde buscou-

se avaliar se os fatores de controle (teor de CNT e tipo de dispersão) tiveram ou não 

influência significativa na resistência à compressão do concreto. 

 

Figura 21 - Resistência à compressão 

 
 Fonte: Autora (2021) 

 

Realizando a análise através do tipo de dispersão foi possível observar que o 

esforço de compressão por via úmida obteve melhor desempenho em comparação à 

via de dispersão seca, quanto à resistência à compressão em pastas de cimento, 

como mostra a Figura 21. 

Tal fato pode ser resultado de que para a via seca de dispersão foi realizada 

sonicação em duas etapas, o que pode ocasionar a quebra dos CNTs, fazendo com 
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que a sua resistência tenha sido menor em relação à via úmida. Tal constatação foi 

corroborada pelo descrito por Abu Al-Rub et al. (2012), onde cita que o uso do 

misturador ultrassônico com surfactantes em soluções aquosas, com quantidade 

específica de energia e tempo gera uma boa dispersão, no entanto, os CNTs podem 

quebrar em pedaços menores se houver quantidade excessiva de sonificação, ou 

seja, tempo e/ou potência elevados.  

Analisando exclusivamente cada método de dispersão comparando com a 

referência do mesmo, a dispersão por via úmida, embora anteriormente apresentou 

melhor valor referente ao tipo de dispersão, nesta análise os traços com dispersão 

não superaram o traço de referência em relação à resistência à compressão, no 

entanto através do teste de Kruskal-Wallis, o qual faz uma comparação média entre 

os grupos de forma a verificar diferenças estatísticas significativas entre os mesmos, 

observa-se que a diferença entre os valores de resistência à compressão para as 

amostras analisadas foi insignificante, ou seja, as amostras com 0,1%, 0,25% e 0,5% 

de CNT apresentaram uma redução na resistência de 6%, 3% e 12% respectivamente. 

Contudo, após a análise estatística constatou-se que essa diferença não é 

significativa, o que nos força a aceitar que a resistência não foi alterada pela presença 

dos CNTs. 

Segundo Henche (2013), a diminuição da resistência mecânica das amostras 

não deve ser atribuída apenas ao CNT, mas também às dificuldades de moldagem 

das pastas que contem nanotubos. Para o autor, a brusca redução de fluidez quando 

inclusos os CNTs deve ser considerada. Embora nesta pesquisa tenha sido 

encontrada perda na trabalhabilidade, à medida que foi realizada adição de CNT, esta 

foi corrida com porções maiores de aditivo, visto que já havia sido realizado teste de 

espalhamento e fixado um valor para manter a trabalhabilidade da mistura. A correção 

da trabalhabilidade pode ser o fator pelo qual resistência dos compósitos com adições 

de CNTs não apresentaram piora significativa em relação à referência. 

Para a dispersão por via seca, se obteve como resultado, uma melhora 

significativa de 21% e 13% com adições de 0,1% e 0,25% de CNT respectivamente, 

próximo ao relatado por (MUSSO et al., 2009; PARVEEN et al., 2015; ZHOU et al., 

2017). Já a adição de 0,5% CNT, embora tenha tido uma redução na resistência à 

compressão, não chegou a ser estatisticamente significativo. 
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4.2 MÓDULO DE ELASTICIDADE 

 

De forma semelhante ao item anterior, os resultados obtidos para o módulo de 

elasticidade, foram analisados e tratados estatisticamente, onde os mesmos são 

apresentados a seguir, na Figura 22, que mostra a influência da adição dos nanotubos 

de carbono considerando a dispersão por via úmida e seca. 

 

Figura 22 - Módulo de elasticidade – via úmida 

 
Fonte: Autora (2021) 

 

O gráfico mostra que os valores encontrados no módulo de elasticidade na 

dispersão por via úmida são maiores aos por via seca, quando analisados 

estatisticamente pelo teste de Kruskal-Wallis, estes apresentam insignificância em 

relação aos valores obtidos. 

Analisando a via de dispersão úmida, todos os teores de adição de CNT 

obtiveram valores maiores que o de referência, sendo 14%, 19% e 20% de melhora 

em adições de 0,1%, 0,25% e 0,5% de CNT respectivamente. Já e, relação a via de 

dispersão seca houve melhora em 45% na adição de 0,1%CNT e 13% na adição de 

0,5% CNT, mas o traço com 0,25% de CNT, observou-se uma piora de 14%.  
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4.3 RESISTÊNCIA A FLEXÃO 

 

A Figura 23 apresenta o efeito da adição dos nanotubos na resistência à tração 

na flexão. 

 

Figura 23 - Resistência à flexão – via úmida 

 
Fonte: Autora (2021) 
 

Nota-se que o ganho de resistência nesta propriedade mecânica foi maior na 

dispersão por via seca de 16% em relação a via úmida, que analisado pelo teste de 

Kruskal-Wallis apresenta significância. 

A Figura 23 mostra a influência da adição dos nanotubos de carbono no módulo 

de elasticidade, considerando o modo de dispersão, onde com um aumento de 16% 

a via seca sobre a via úmida, isso pode ter ocorrido devido à dispersão dos CNTs na 

mistura, sendo mais uniforme, o que foi citado anteriormente por Coelho et al., (2018), 

que utilizou a pré-dispersão dos CNTs na sílica ativa em suspensão isopropílica para 

evitar a aglomeração e, por consequência, também obteve um aumento na resistência 

flexão.   

Analisando o esforço de tensão na flexão somente na via de dispersão úmida, 

foi possível observar que se obteve piora em todas as adições com CNT, 32% em 

0,1% de CNT; 20% em 0,25% CNT e 33% em 0,5% de CNT. 
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A redução da resistência à tração para a pasta com nanotubos inseridos pela 

dispersão por via úmida pode ter sido causada por diversos fatores intrínsecos a uma 

análise experimental.  Outros autores, tais como, (BORBA; MATSUNAGA; 

FRANCZAK, 2013; CAUDURO, 2015; HENCHE, 2013) não obtiveram ganho nenhum 

nessa propriedade e apontaram problemas no adensamento como principal causa. 

Fazendo a análise sobre a dispersão por via seca, esta apresentou uma 

importante melhora de 45% em 0,1% de adição de CNT e 26% em 0,25% de CNT, 

mas piorou em 12% com 0,5% de CNT. Segundo (MIELKE et al., 2007), o ganho na 

resistência à tração do concreto pode ser explicado pelo fato dos nanotubos serem 

um material com grande resistência à tração, conseguindo formar “pontes” entre os 

grãos, contribuindo para a minimização de fissuras. 

Os pesquisadores (MAKAR; CHAN, 2009) apontaram que o método de 

dispersão influencia na melhora da resistência à tração, onde eles encontraram 

evidências de densificação de C-S-H com incorporação de CNT dispersos em meio 

não aquoso e, por esse mesmo processo de dispersão, (MAKAR; MARGESON; LUH, 

2005) apontaram evidências de forte ligação entre CNTs e a matriz de cimento, capaz 

de controlar a propagação de trincas aumentando assim a resistência à flexão. 

(ROCHA; LUDVIG, 2018) são autores que registraram ganhos próximos aos 

encontrados neste experimento, também por meio dessa metodologia. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Com o objetivo de avaliar as propriedades mecânicas de pastas de cimento 

com adições de CNT dispersos por duas rotas distintas e diferentes concentrações de 

CNT foram realizados ensaios de laboratório.  

Em relação às propriedades mecânicas, a resistência à compressão obteve o 

melhor resultado nas pastas com adição de CNT por via úmida, mas fazendo uma 

análise de cada dispersão com sua referência, a via úmida apresentou piora em todas 

as adições de CNT, já os dispersos por via seca tiveram aumentos significativos em 

0,1% e 0,25% de adição de CNT. 

O módulo de elasticidade, não apresentou diferença significativa em relação às 

rotas de dispersão. Porém analisando cada via distinta com sua referência, a 

dispersão por via seca e adições de 0,1% e 0,5% obtiveram excelentes resultados, 

mas as amostras com 0,25% de CNT e a rota por via úmida apresentaram piora em 

seus valores. 

Os valores referentes à flexão por rota de dispersão não apresentou 

significância estatística. Em relação à via de dispersão e seu referência, as amostras 

com 0,1% e 0,25% de CNT em via seca apresentaram valores de grande relevância 

na pesquisa, porém os demais valores encontrados mostraram perdas acentuadas. 

O ganho na resistência à tração na flexão é um achado de grande relevância 

para o estudo, pois esse aumento pode contribuir significativamente em muitas 

aplicações da construção civil, uma vez que se trata de uma melhoria na característica 

mais fraca do concreto. 

Alguns resultados, embora tenham apresentado valores positivos, não 

atingiram níveis significantes nas análises estatísticas. Isso pode ter ocorrido devido 

a inúmeros fatores, dentre eles: relação água-cimento; procedimento e duração da 

mistura; condições de adensamento e de cura; fatores climáticos (temperatura e 

umidade), tipos de materiais e dispersão dos CNT na mistura.  

Embora a definição dos métodos de dispersão a serem utilizados neste estudo 

(via seca e via úmida) tenha sido realizada com base em diferentes referências 

bibliográficas, na prática foi possível perceber que para se obter uma melhor dispersão 

dos nanomateriais e para que esta se mantenha por um maior período de tempo, 

ambos os métodos necessitam de aperfeiçoamento. Tal conclusão é baseada no fato 

de que nos diferentes testes realizados, alguns resultados foram mais satisfatórios 
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pelo processo da dispersão por via seca, enquanto outros com a dispersão por via 

úmida. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa buscou avaliar a viabilidade do uso de nanotubos de carbono 

como adição a pastas de cimento, visando a obtenção de um produto com maior 

resistência e durabilidade, o que pode levar ao menor consumo de cimento e, 

consequentemente, menor impacto ambiental.  

Os ensaios de caracterização mecânica foram escolhidos por serem os 

parâmetros básicos para o dimensionamento de estruturas de concreto, foi estudado 

ao longo desta pesquisa, o desempenho de pastas de cimento quanto a resistência a 

compressão, módulo de elasticidade e resistência a flexão. 

Através de cada ensaio realizado e com base nas análises dos resultados, 

pôde-se concluir que, do ponto de vista técnico, a adição de CNT é viável, porém ao 

final desta pesquisa foi possível perceber que ainda há muito a se aprofundar sobre 

as nanotecnologias e as suas diferentes aplicações na construção civil. Ainda se 

tratando da utilização de nanotubos de carbono na fabricação de materiais 

cimentícios, tema do presente trabalho, há carência de pesquisas relacionadas à 

prevenção de possíveis comportamentos negativos acerca de sua utilização.   

 



55 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABNT NBR 11768. Aditivos químicos para concreto de cimento Portland Parte 
1: Requisitos, 1992.  

ABNT NBR 12655. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2006.  

ABNT NBR 13279. Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e 
tetos — Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, p. 9, 2005.  

ABNT NBR 5738. Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos de 
prova. Associação Brasileira de Normas Técnicas, p. 9, 2016.  

ABNT NBR 7215. Cimento Portland ― Determinação da resistência à compressão 
de corpos de prova cilíndricos. Associação Brasileira de Normas Técnicas, p. 12, 
2019.  

ABNT NBR 8522. Concreto ― Determinação dos módulos estáticos de elasticidade 
e de deformação à compressão. Associação Brasileira de Normas Técnicas, p. 
20, 2017.  

ABU AL-RUB, R. K.; ASHOUR, A. I.; TYSON, B. M. On the aspect ratio effect of 
multi-walled carbon nanotube reinforcements on the mechanical properties of 
cementitious nanocomposites. Construction and Building Materials, v. 35, p. 647–
655, 2012.  

BATISTON, E. R. Incorporação de nanotubos de carbono em matriz de cimento 
portland. [s.l.] Universidade Federal de Santa Catarina, 2012. 

BORBA, A. P. B. DE; MATSUNAGA, A. S.; FRANCZAK, L. R. Universidade Federal 
Do Paraná 2012 Universidade Federal Do Paraná. [s.l.] Universidade Federal do 
Paraná, 2013. 

BRASILEIRA, N. Abnt Nbr 16697. Cimento Portland – Requisitos. Norma 
Brasileira, 2018.  

CAUDURO. ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO E 
NANOSSÍLICA EM PASTA DE CIMENTO PORTLAND. [s.l: s.n.]. 

CHAIPANICH, A. et al. Compressive strength and microstructure of carbon 
nanotubes-fly ash cement composites. Materials Science and Engineering A, v. 
527, n. 4–5, p. 1063–1067, 2010.  

CHIANG, I. W. et al. Purification and characterization of single-wall carbon nanotubes 
(SWNTs) obtained from the gas-phase decomposition of CO (HiPco process). 
Journal of Physical Chemistry B, v. 105, n. 35, p. 8297–8301, 2001.  

COELHO, A. et al. Dispersão de nanotubos de carbono em sílica ativa em meio não 
aquoso de isopropanol para preparação e caracterização de pasta de cimento. n. 
February 2019, p. 0–10, 2018.  



56 
 

 

COLLINS, F.; LAMBERT, J.; DUAN, W. H. The influences of admixtures on the 
dispersion, workability, and strength of carbon nanotube-OPC paste mixtures. 
Cement and Concrete Composites, v. 34, n. 2, p. 201–207, 2012.  

DRESSELHAUS, M. S.; DRESSELHAUS, G.; JORIO, A. Unusual Properties and 
Structure of Carbon Nanotubes. Annual Review of Materials Research, v. 34, n. 1, 
p. 247–278, 2004.  

FERREIRA, O. P. NANOTUBOS DE CARBONO: PREPARAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO. [s.l: s.n.]. 

HAN, Z.; FINA, A. Progress in Polymer Science Thermal conductivity of carbon 
nanotubes and their polymer nanocomposites : A review. Progress in Polymer 
Science, v. 36, n. 7, p. 914–944, 2011.  

HENCHE. COMPOSTO CIMENTÍCIO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ADIÇÃO DE 
NANOTUBOS DE CARBONO. [s.l: s.n.]. 

HU, Y. et al. Carbon nanostructures for advanced composites. Reports on Progress 
in Physics, v. 69, n. 6, p. 1847–1895, 2006.  

JUILLAND, P. et al. Cement and Concrete Research Dissolution theory applied to the 
induction period in alite hydration. Cement and Concrete Research, v. 40, n. 6, p. 
831–844, 2010.  

JUNIOR, F. K. S. et al. Desempenho De Concretos Com Substituição Parcial Do 
Cimento Por Cinza De Casca De Arroz. Revista De Engenharia E Tecnologia, v. 
11, n. 4, p. 182–191, 2019.  

KONGKANAND, A.; DOMÍNGUEZ, R. M.; KAMAT, P. V. Single wall carbon nanotube 
scaffolds for photoelectrochemical solar cells. Capture and transport of 
photogenerated electrons. Nano Letters, v. 7, n. 3, p. 676–680, 2007.  

KONSTA-GDOUTOS, M. S.; METAXA, Z. S.; SHAH, S. P. Highly dispersed carbon 
nanotube reinforced cement based materials. Cement and Concrete Research, v. 
40, n. 7, p. 1052–1059, 2010.  

KOSHIO, A. et al. A Simple Way to Chemically React Single-Wall Carbon Nanotubes 
with Organic Materials Using Ultrasonication. Nano Letters, v. 1, n. 7, p. 361–363, 
2001.  

LADEIRA, O. L. et al. Processo de síntese contínua e em larga escala de nanotubos 
de carbono sobre o clínquer de cimento e produtos nanoestruturados. Organização 
Mundial de Propriedade Intelectual, 2009.  

LAMB, R. G.11; SILVA, S. A.S. 1, SANOMIA, L. H.1; DI DIO, R. 2. Nanotecnologia 
aplicada ao concreto. Revista de Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v. 1, p. 
62–66, 2012.  

LEONAVIČIUS, D. et al. Selection of superplasticisers for improving the rheological 
and mechanical properties of cement paste with CNTs. Construction and Building 
Materials, v. 253, p. 19–22, 2020.  



57 
 

 

LI, G. Y.; WANG, P. M.; ZHAO, X. Mechanical behavior and microstructure of cement 
composites incorporating surface-treated multi-walled carbon nanotubes. Carbon, v. 
43, n. 6, p. 1239–1245, 2005.  

LI, G. Y.; WANG, P. M.; ZHAO, X. Pressure-sensitive properties and microstructure of 
carbon nanotube reinforced cement composites. Cement and Concrete 
Composites, v. 29, n. 5, p. 377–382, 2007.  

MACLEOD, A. J. N. et al. Enhancing fresh properties and strength of concrete with a 
pre-dispersed carbon nanotube liquid admixture. Construction and Building 
Materials, v. 247, p. 118524, 2020.  

MAKAR, J. M.; BEAUDOIN, J. J. Carbon nanotubes and their application in the 
construction industry. NRC Publications Archive Archives des publications du 
CNRC, 2004.  

MAKAR, J. M.; CHAN, G. W. Growth of Cement Hydration Products on Single-Walled 
Carbon Nanotubes. v. 1310, n. 25244, p. 1303–1310, 2009.  

MAKAR, J. M.; MARGESON, J.; LUH, J. Carbon nanotube/cement composites - 
early results and potential applications. NRC Publication Records, p. 1–10, 2005.  

MALHOTRA, S. K.; MEHTA, V. Role of stressful life events in induction or 
exacerbation of psoriasis and chronic urticaria. n. 6, p. 1–5, 2008.  

MALIK, S. R. et al. APPLICATIONS DESCRIPTION , PROPERTIES AND. J Pak 
Mater Soc, v. 2, n. 1, p. 21–26, 2008.  

MARCONDES, C. G. N. ADIÇÃO DE NANOTUBOS DE CARBONO EM 
CONCRETOS DE CIMENTO PORTLAND – ABSORÇÃO, PERMEABILIDADE, 
PENETRAÇÃO DE CLORETOS E PROPRIEDADES MECÂNICAS. [s.l: s.n.]. 

MEHTA, P. K. International Concrete Abstracts Portal. American Concrete Institute, 
1991.  

MEHTA, P. K.; MONEIRO, P. J. M. Concrete: Microstructure, Properties, and 
Materials. [s.l: s.n.]. v. 3 

MELO, V. S.; CALIXTO, J. M.; LADEIRA, L. O.; SILVA, A. P.; OLIVEIRA, S. 
Argamassas De Cimento Portland Contendo Nanotubos De Carbono E Aditivo De 
Melamina. Construindo, p. 21–26, 2011.  

MENDOZA, O.; SIERRA, G.; TOBÓN, J. I. Effect of the reagglomeration process of 
multi-walled carbon nanotubes dispersions on the early activity of nanosilica in 
cement composites. Construction and Building Materials, v. 54, p. 550–557, 2014.  

METAXA, Z. S. et al. Highly concentrated carbon nanotube admixture for nano-fiber 
reinforced cementitious materials. Cement and Concrete Composites, v. 34, n. 5, 
p. 612–617, 2012.  

MIELKE, S. L. et al. The effects of extensive pitting on the mechanical properties of 
carbon nanotubes. Chemical Physics Letters, v. 446, n. 1–3, p. 128–132, 2007.  



58 
 

 

MUSSO, S. et al. Influence of carbon nanotubes structure on the mechanical 
behavior of cement composites. Composites Science and Technology, v. 69, n. 
11–12, p. 1985–1990, 2009.  

NASIBULIN, A. G. et al. A novel approach to composite preparation by direct 
synthesis of carbon nanomaterial on matrix or filler particles. Acta Materialia, v. 61, 
n. 6, p. 1862–1871, 2013.  

NEVILLE, A. M.; BROOKS, J. J. Concrete Technology. [s.l: s.n.].  

NOCHAIYA, T.; CHAIPANICH, A. Behavior of multi-walled carbon nanotubes on the 
porosity and microstructure of cement-based materials. Applied Surface Science, v. 
257, n. 6, p. 1941–1945, 2011.  

ONU. Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/>. Acesso em: 11 ago. 
2020.  

PARVEEN, S. et al. Microstructure and mechanical properties of carbon nanotube 
reinforced cementitious composites developed using a novel dispersion technique. 
Cement and Concrete Research, v. 73, p. 215–227, 2015.  

PEDDAVARAPU, S.; JAYENDRA BHARATHI, R. Dry Sliding Wear Behaviour of 
AA6082-5%SiC and AA6082-5%TiB2 Metal Matrix Composites. Materials Today: 
Proceedings, v. 5, n. 6, p. 14507–14511, 2018.  

RASHIDDADASH, P.; RAMEZANIANPOUR, A. A.; MAHDIKHANI, M. Experimental 
investigation on flexural toughness of hybrid fiber reinforced concrete (HFRC) 
containing metakaolin and pumice. Construction and Building Materials, v. 51, p. 
313–320, 2014.  

ROCHA, V. V.; LUDVIG, P. Nanocomposites prepared by a dispersion of CNTs on 
cement particles NANOCOMPOSITES PREPARED BY A DISPERSION OF CNTS. n. 
June, 2018.  

SÁEZ DE IBARRA, Y. et al. Atomic force microscopy and nanoindentation of cement 
pastes with nanotube dispersions. Physica Status Solidi (A) Applications and 
Materials Science, v. 203, n. 6, p. 1076–1081, 2006.  

SCHNITZLER, M. C. et al. One-step route to iron oxide-filled carbon nanotubes and 
bucky-onions based on the pyrolysis of organometallic precursors. Chemical 
Physics Letters, v. 381, n. 5–6, p. 541–548, 2003.  

SCHNITZLER, M. C. SíNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOTUBOS DE 
CARBONO UTILIZANDO PRECURSORES ORGANOMET ÁLlCOS. p. 246, 2007.  

SIDDIQUE, R.; MEHTA, A. Effect of carbon nanotubes on properties of cement 
mortars. Construction and Building Materials, v. 50, p. 116–129, 2014.  

SOBOLEV, K.; GUTIÉRREZ, M. F. How nanotechnology can change the concrete 
world. American Ceramic Society Bulletin, v. 84, n. 10, p. 14–18, 2005.  



59 
 

 

STASIAK-BETLEJEWSKA, R.; POTKÁNY, M. Construction Costs Analysis and its 
Importance to the Economy. Procedia Economics and Finance, v. 34, n. 15, p. 35–
42, 2015.  

SUN, J. et al. Controlled growth of Ni nanocrystals on SrTiO3 and their application in 
the catalytic synthesis of carbon nanotubes. Chemical Communications, v. 49, n. 
36, p. 3748–3750, 2013.  

TAYLOR, E. Cement chemistry. [s.l: s.n.].  

TERRONES, M. et al. N-doping and coalescence of carbon nanotubes: Synthesis 
and electronic properties. Applied Physics A: Materials Science and Processing, 
v. 74, n. 3, p. 355–361, 2002.  

THOMAZ, E. C. S. Hidratação do Cimento. p. 1–24, 2010.  

USGS. National Minerals Information Center. USGS SCIENCE FOR A CHANGING 
WORLD, n. 703, p. 2019–2020, 2020.  

VAISMAN, L.; WAGNER, H. D.; MAROM, G. The role of surfactants in dispersion of 
carbon nanotubes. Advances in Colloid and Interface Science, v. 128–130, n. 
2006, p. 37–46, 2006.  

WOLSIEFER, J. T. SILICA FUME CONCRETE : A SOLUTION TO STEEL 
REINFORCEMENT CORROSION IN CONCRETE . IN : DURABILITY OF 
CONCRETE . SECOND INTERNATIONAL. [s.l: s.n.].  

XU, S.; LIU, J.; LI, Q. Mechanical properties and microstructure of multi-walled 
carbon nanotube-reinforced cement paste. Construction and Building Materials, v. 
76, p. 16–23, 2015.  

YAKOBSON, B. I.; AVOURIS, P. Mechanical Properties of Carbon Nanotubes. In: 
DRESSELHAUS, M. S.; DRESSELHAUS, G.; AVOURIS, P. (Eds.). . Carbon 
Nanomaterials: Synthesis, Structure, Properties and Applications. 1. ed. Berlin: 
Springer, 2001. p. 461.  

ZHAO, W. S. et al. Mini-review: Modeling and performance analysis of 
nanocarbon interconnectsApplied Sciences (Switzerland)MDPI AG, , jun. 2019.  

ZHOU, C. et al. Enhanced mechanical properties of cement paste by hybrid 
graphene oxide / carbon nanotubes. Construction and Building Materials, v. 134, 
p. 336–345, 2017.  

ZHU, J. et al. Improving the dispersion and integration of single-walled carbon 
nanotubes in epoxy composites through functionalization. Nano Letters, v. 3, n. 8, p. 
1107–1113, 2003.  

 

 

 


