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tamanho de seu saber.  

(Albert Einstein) 



6 

 

 

RESUMO 

 

Dado o grande potencial suinícola do Brasil, e em posse do conhecimento de que as 
estruturas utilizadas para a produção e manejo dos suínos são predominantemente 
construídas em concreto e sofrem degradação devido a sua exposição a um meio 
agressivo ácido, é que este tema de pesquisa é proposto, visando avaliar a influência 
da substituição do cimento no teor de 10% de Sílica ativa (SF) e de Metacaulim (MK) 
na durabilidade e resistência mecânica do Concreto de Alto Desempenho (CAD), 
quando submetidos ao ataque simulado de ácidos - acético, propiônico e butírico, 
presentes nos dejetos de suínos, com exposição dos CPs a cinco ciclos de duração 
de 7 dias cada. Os resultados demonstram que a simulação de ataque ácido provocou 
fragilidade à matriz cimentícia, apresentando uma absorção por capilaridade maior 
nos corpos de prova que foram expostos a solução, representando um aumento de 
30,43% para SF e 39,13% para o MK quando comparados a um concreto referência. 
Ao que diz respeito à resistência mecânica dos concretos, é possível constatar que a 
SF apresentou melhores resultados quando comparada ao MK, alcançando um 
acréscimo de 15,01% em relação ao seu concreto referência, enquanto a matriz com 
MK teve uma perda de 13,84% de resistência à compressão, significando um 
enfraquecimento de sua matriz. Quanto à tração por compressão a amostra MK teve 
31,30% de acréscimo, enquanto para SF não houve diferença estatística entre os 
concretos tomados como referência. Por fim, a adição de materiais cimentícios 
suplementares provou ser eficiente no teor de 10% de substituição em massa de 
cimento, e o prosseguimento desta pesquisa pode consolidar uma abordagem voltada 
a avaliação de um tempo maior de exposição, que promova melhores amostragens 
de degradação em função do tempo, conduzindo-se assim à descoberta se a longo 
prazo as adições garantem desempenho e prolongam a vida útil dos elementos em 
concreto expostos a dejetos suínos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Estrutura Suinícola; Sílica ativa; Metacaulim; Ataque ácido; 

Dejetos Suínos; 
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ABSTRACT 

 

Given the great swine potential of Brazil, and in possession of the knowledge that the 
structures used for the production and management of pigs are predominantly 
constructed of concrete and suffer degradation due to their exposure to an aggressive 
acid medium, this research theme is proposed, aiming to evaluate the influence of 
cement substitution on the content of 10% of active silica (SF) and metakaolin (MK) on 
the durability and mechanical resistance of the High Performance Concrete (CAD), 
when submitted to the simulated attack of acids - acetic, propionic and butyric, present 
in pig manure, with exposure of The PCs to five cycles of duration of 7 days each. The 
results show that the simulation of acid attack caused fragility to the cement matrix, 
presenting a higher capillarity absorption in the specimens that were exposed to the 
solution, representing an increase of 30.43% for SF and 39.13% for MK when 
compared to a concrete reference. Regarding the mechanical strength of concretes, it 
is possible to observe that THE presented better results when compared to MK, 
reaching an increase of 15.01% in relation to its reference concrete, while the matrix 
with MK had a loss of 13.84% of compressive strength, meaning a weakening of its 
matrix. As for compression traction, the MK sample had a 31.30% increase, while for 
DeS there was no statistical difference between the concretes taken as a reference. 
Finally, the addition of supplementary cementitious materials has proven to be efficient 
in the 10% mass replacement content of cement, and the continuation of this research 
can consolidate an approach aimed at evaluating a longer exposure time, which 
promotes better degradation samples as a function of time, thus leading to the 
discovery if in the long term the additions guarantee performance and extend the useful 
life of the elements in concrete exposed to pig manure. 
 

KEY WORDS: Swine Structure; Active silica; Metakaolin; Acid attack; Swine waste; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne suína, ocupando 

o quarto lugar, ficando atrás somente de países como Estados Unidos, China e União 

Europeia (EMBRAPA, 2021). Dados disponibilizados pela ABPA - Associação 

Brasileira de Proteína Animal (2022) mostram que as exportações brasileiras 

encerraram o ano de 2021 com um total de 1,13 milhões de toneladas, sendo o maior 

resultado já alcançado pelos exportadores brasileiros em um único ano. Além disso, 

neste mesmo ano de 2021, totalizou-se uma produção de 4,436 milhões de toneladas 

de carne suína. 

Tendo em vista o grande potencial da suinocultura no país, é importante que 

estudos sejam voltados para garantir qualidade e durabilidade das estruturas de 

concreto que são utilizadas nas construções agrícolas, uma vez que as tecnologias 

de novos materiais podem proporcionar maior bem-estar animal e, 

consequentemente, maior produtividade ao setor. 

Sabendo que o concreto é o material mais utilizado nestas construções, 

principalmente por sua facilidade de execução e custo, no quesito desempenho, é 

importante que a sua composição e traço sejam bem elaborados, respeitando as 

características do meio em que será inserido para que seja possível garantir 

durabilidade e resistência para as estruturas ao longo da vida útil do projeto (NEVILLE, 

2016). 

Nesse sentido, vários autores afirmam que as estruturas de concreto 

empregadas em construções agrícolas encontram-se em ambientes de alta 

agressividade aos materiais cimentícios (DE BELIE et al., 1997; DE BELIE et al., 2000; 

MASSANA et al., 2013; YE et al., 2007; OLSSON et al., 2016; JACOB et al., 2020 ).  

Vários agentes na suinocultura, sejam eles provenientes da urina, fezes, ração, 

ou até mesmo produtos de limpeza, contém componentes agressivos ao concreto, 

como ácidos orgânicos, cloretos e sulfatos, que solubilizam a pasta de cimento com a 

exposição e o tempo, fazendo com que os agregados sejam expostos o que pode 

favorecer o processo de corrosão das armaduras e degradação das estruturas, além 

de perdas no setor produtivo a longo prazo (JACOB et al., 2018). 

Ainda, que no Brasil não existam normas para recomendação de um tipo 

específico de cimento ou traço a ser utilizado em estruturas agrícolas, a NBR 6118 
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(ABNT, 2014) e NBR 12655 (ABNT, 2015) estabelecem parâmetros mínimos de 

desempenho dependendo da concentração de cloretos e sulfatos no ambiente. Neste 

sentido, estudos devem ser realizados para verificar a possível relação existente entre 

dosagem e a degradação de concretos moldados com diferentes materiais 

suplementares, quando submetidos à ação de alguns agentes agressivos. 

 A utilização de concretos com alta porosidade nesses tipos de ambientes são 

um agravante, visto que tornam-se mais suscetíveis à penetração de agentes 

deletérios e ao surgimento de manifestações patológicas, que podem gerar lesões 

nos cascos dos animais em função de sua deterioração precoce, irregularidade e 

excesso de rugosidade dos pisos de concreto (JACOB et al., 2020).  

Alguns estudos já foram conduzidos acerca da utilização de Concretos de Alto 

Desempenho (CAD) em situações em que as estruturas estão inseridas em ambientes 

agressivos e que necessitam, portanto, de maior durabilidade do que um concreto 

convencional seria capaz de proporcionar (DA SILVA, 2006; REBMANN, 2011; 

JACOB et al., 2020 ) 

Além disso, os estudos também propõem o uso de adições de materiais 

cimentícios suplementares em pastas, argamassas e concretos a fim de melhorar o 

refinamento da microestrutura dos poros da pasta de cimento hidratada. Um exemplo 

é a  utilização de pozolanas como a Sílica ativa (SF) e o Metacaulim (MK), que 

interferem na microestrutura da matriz hidratada, proporcionando maior coesão, 

resistência mecânica, diminuição da permeabilidade e aumento de resistência a 

cloretos e sulfatos, tornando-se uma opção para mitigação das manifestações 

patológicas em situações de ambientes agressivos (HOPPE FILHO et al., 2015; 

JACOB et al., 2018; NADEEM; MEMON; LO, 2013; OUESLATI; DUCHESNE, 2012). 

De forma geral, a busca de materiais que quando adicionados ao concreto 

propiciem melhorias em propriedades específicas vem sendo amplamente 

pesquisada nas últimas décadas e, sob essa perspectiva, espera-se que o uso de 

Concretos de Alto Desempenho (CAD) associados à substituição parcial de cimento 

Portland num teor de 10% de Sílica ativa (SF) e Metacaulim (MK), seja capaz de 

prolongar a vida útil das estruturas agrícolas suinícolas de concreto quando 

submetidas a ambientes agressivos, colaborando não somente para a segurança 

estrutural, como também ao bem-estar dos animais. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar a influência da adição de Sílica ativa 

(SF) e Metacaulim (MK) na durabilidade e resistência mecânica do Concreto de Alto 

Desempenho (CAD), quando submetidos ao ataque simulado de ácidos presentes nos 

dejetos de suínos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Avaliar a influência da adição de Sílica ativa (SF) e Metacaulim (MK) em 

Concretos de Alto Desempenho (CAD) submetidos à exposição de ácidos presentes 

nos dejetos suínos, quanto à resistência mecânica à compressão uniaxial e à tração 

na compressão diametral; 

Analisar a durabilidade dos concretos expostos a ataque ácido a partir da perda 

de massa e absorção por capilaridade dos concretos estudados; 

Estudar o efeito do tempo de exposição no comportamento mecânico dos 

concretos expostos a ataque ácido; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura onde são apresentados 

aspectos relevantes acerca de construções submetidas a agentes agressivos 

provenientes da suinocultura. 

 

2.1 CONSTRUÇÕES SUINÍCOLAS 

 

A relação da suinocultura com o meio ambiente é uma questão delicada, pois 

a atividade é considerada pelos órgãos ambientais tanto como de alto risco, quanto 

de elevado potencial poluidor. Estudos apontam que os dejetos suínos tem uma 

composição muito heterogênea, isso porque é dependente de diferentes fatores como 

a alimentação, a idade e raça dos animais (MASSANA et al., 2013).  

 Para se ter ideia, um suíno produz em média 6,7 kg de dejetos por dia a cada 

100 kg de peso vivo. Pode-se dizer, em termos gerais, que os dejetos de suínos são 

compostos de 90% de água e uma pequena fração de matéria seca, composta por 

partículas em suspensão (grossas e finas), material coloidal, matéria dissolvida (sais 

minerais) e bactérias (OLIVEIRA, 2001). 

Nestes dejetos há a presença de ácidos orgânicos, junto com sais de sulfato, 

que podem ser considerados agressivos aos concretos causando degradação e 

patologia nas estruturas. Grandes quantidades de ácido, bem como a presença de 

íons agressivos nos dejetos influenciam fortemente no início e na velocidade do 

processo corrosivo das armaduras presentes nas estruturas agrícolas suinícolas de 

pisos e base de pilares (ABCS, 2011).  

Nesse sentido, De Belie et al. (1997) constataram a presença de Cl- (cloro), 

SO4
2- (sulfato), Mg2+ (magnésio) e NH4+ (amônio) em pisos de criações suinícolas e, 

além disso, identificaram que as bactérias ali presentes, transformavam por 

acidogênese a matéria orgânica em ácido acético, propiônico e butírico – ambos 

ácidos orgânicos de cadeia curta, assim denominados por possuírem entre um a 

quatro carbonos. O resultado é um composto heterogêneo com pH variando entre 7,2 

e 8,0 (SÁNCHEZ E GONZÁLEZ, 2005). Estes ácidos são considerados agressivos 

dada a capacidade de se combinar com cal (Ca(OH)2) presente nos materiais 

cimentícios e produzirem sais de cálcio muito solúveis.  
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Sabendo que a lixiviação de cálcio promove maior porosidade à matriz, isso 

facilita a entrada de outros agentes danosos existentes nesses tipos de ambientes 

agressivos. Assim sendo, as altas concentrações de CO2 proveniente da criação dos 

animais pode acabar provocando a carbonatação do concreto. Gases como a amônia 

e gás sulfídrico (H2S) do estrume, podem levar inclusive, ao ataque de sulfatos (DE 

BELIE et al., 2000). 

Em suma, pode-se apontar que a principal ação dos ácidos na matriz cimentícia 

se dá pela dissolução de compostos hidratados, principalmente do hidróxido de cálcio 

(Ca(OH)2), lixiviando-o para fora do elemento, resultando em uma camada de alta 

porosidade, suscetibilizando o concreto a vários outros processos de degradação, e, 

em casos mais graves, levar à corrosão das armaduras (DE BELIE et al., 1997).  

Após o início da corrosão das armaduras, tem-se a fissuração do concreto em 

razão da característica de expansão apresentada pelos produtos de corrosão do aço. 

O aumento de volume gera tensões internas no concreto, que tendem a acelerar o 

processo corrosivo. Além das fissuras, outra consequência consiste na redução da 

aderência aço-concreto conforme pode ser observado na Figura 1 (BARRETTO; 

PARENTE, 2018; BAUER, 2019). 

 

Figura 1 – Deterioração progressiva devida à corrosão das armaduras 

 
Fonte: HELENE ET AL (1992) (HELENE, 1992) 
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Nas edificações para a produção de suínos, o concreto é convencionalmente 

usado para confecção dos pilares e pisos, sejam eles compactos ou ripados. Estes 

elementos construtivos são geralmente mal projetados e executados, gerando vários 

problemas quando em utilização, conforme pode ser observado nas Figura 2 e Figura 

3. 

 

Figura 2 – Pisos compactos degradados  
(a) exposição de brita sob comedouro (b) solubilização da pasta de cimento 

 
Fonte: JACOB ET AL. (2020) (JACOB et al., 2020) 

 

Figura 3 – Pisos ripados degradados 
 (a) piso ripado corroído (b) exposição da barra de reforço na grade de concreto 

 
Fonte: JACOB ET AL. (2020)  (JACOB et al., 2020) 

 

Entre os problemas executivos que acontecem nessas estruturas podem ser 

destacados ainda: os caimentos exagerados ou inadequados do piso, frequentes 

rompimentos no ripado e uso de granulometria inadequada da areia na construção 

apresentando um coeficiente de atrito maior que o ideal. Há também degradação da 

estrutura com  o processo de limpeza do ambiente, que geralmente é feito utilizando 
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produtos químicos e água em alta pressão, responsáveis por provocar ainda mais 

danos às estruturas suinícolas (ABCS, 2011). 

Um estudo desenvolvido por De Belie et al. (1997), determinou a vida útil de 

pisos de concreto, apontando a influência de diferentes fatores na deterioração do 

concreto e lesões em animais, além de apresentar as medidas tomadas pelos 

agricultores para proteger ou reparar pisos danificados. Os resultados demonstram 

que para obtenção de um concreto durável de alta qualidade com baixa 

permeabilidade, deve-se prestar atenção especialmente a composição da mistura, 

compactação e a cura do concreto. 

Em outro experimento Beddoe (2016) concluiu que a resistência do concreto 

ao ácido pode ser melhorada através do uso de baixo teor de cimento e menor relação 

água cimento (a/c). Além disso, o acabamento do concreto também é um fator muito 

importantes para o bem-estar dos animais, dado que uma superfície muito áspera 

pode causar desgastes e machucados nos cascos dos animais, bem como, uma 

superfície muito lisa pode provocar escorregamentos e, ainda mais danos (DE BELIE 

et al., 1997). 

 

2.2 AGENTES AGRESSIVOS AO CONCRETO EM CONSTRUÇÕES SUINÍCOLAS 

 

O Brasil, embora seja um país referência na produção de suínos, carece de 

definições padronizadas ou recomendações quanto às construções nestes ambientes 

suinícolas agrícolas, bem como o ataque de ácidos na construção civil é 

extremamente notável, visto que altera sua estrutura e causa efeitos como expansão 

da massa de concreto, lixiviação e se nada for feito, pode levar ao colapso da estrutura 

ou elemento (MEDEIROS, 2020).  

Nesse sentido, em um comunicado técnico publicado pela EMBRAPA nº 574, 

foram apontadas especificações técnicas mínimas recomendadas para a execução 

de concretos para o uso nos projetos de edificações de criação de suínos, de modo 

que as recomendações visavam aumentar sua vida útil, diminuindo a permeabilidade 

e porosidade, além de distanciar as barras de aço dos possíveis agentes agressivos 

através da adoção de um cobrimento nominal mínimo (JACOB et al., 2020). 

Conforme apontado no estudo de Jacob (2020), quanto menor for a relação a/c, 

maior será a resistência a compressão do concreto e, menor a sua permeabilidade – 
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fator importante para dificultar a entrada de agentes agressivos na matriz cimentícia. 

A Figura 4 demonstra os parâmetros mínimos que devem ser adotados na execução 

de pisos para a suinocultura. 

 

Figura 4 – Especificações técnicas para execução de pisos e estruturas de concreto na suinocultura 

 
 Fonte: JACOB et al. (2020)  

 

O estudo baseou-se em normas Brasileiras como a NBR 6118 (ABNT, 2014): 

Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; a NBR 12655 (ABNT, 2015): 

Concreto de cimento Portland: Preparo, controle, recebimento e aceitação – 

Procedimento; e a NBR 14931 (ABNT, 2004) – Execução de estruturas de concreto –

Procedimento, para estabelecer estes requisitos mínimos para fabricação de 

concretos. Além destas, foram citadas também normas ou diretrizes nacionais 

desenvolvidas por outros países que também estabeleceram alguns parâmetros para 

estes tipos de ambientes agressivos, tal como as Normas Europeias de produtos pré-

fabricados de concretos para pisos compactos EN 13747:2005+A2:2010 e EN 

12737:2004+A1:2007.  

Nesse sentido, pode-se apontar que a falta de durabilidade dos concretos em 

pocilgas é ocasionada por agentes externos e internos, além de causas físicas, 

mecânicas e químicas. As causas químicas que podem ocasionar deterioração no 

concreto armado, podem ser provenientes de ataques por sulfatos, reação álcali-

agregado, carbonatação, sais, lixiviação e até mesmo a corrosão de armaduras 

(BALBINOT; JACOB; HENTGES, 2021). 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?Q=U3JENHZueEVFaDd4Q3ByVFBBYWdhT0FyZEY0VFJDUnpIMHlwd1pYQUdtST0=
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?Q=Z1VQTE5SR3I3b3RFcWM5eG9aSHJ4SHFhZGlBRVpUVTVKb1UxVTVxOXRHTT0=
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?Q=Z1VQTE5SR3I3b3RFcWM5eG9aSHJ4SHFhZGlBRVpUVTVKb1UxVTVxOXRHTT0=
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O ataque de ácidos por meio de dejetos suínos é possível através da ação de 

bactérias anaeróbias, as quais transformam os dejetos suínos em várias substâncias 

prejudiciais ao concreto. O grande volume de dejetos gerados pelos suínos é um 

problema também sob o ponto de vista ambiental, pois a geração de grandes volumes 

de efluentes em sua criação é fortemente vinculada com o grande desperdício de água 

nas instalações, bem como problemas relacionados ao seu lançamento sem correto 

tratamento, favorecendo o crescimento de microrganismos, eutrofização dos corpos 

receptores, aparecimentos de vetores como insetos e roedores, dentre outros 

problemas (MEDEIROS, 2020). 

Os elevados níveis de contaminação devem-se também às altas concentrações 

de nutrientes encontrados nos dejetos suínos. Nesse sentido, um estudo desenvolvido 

por Tavares (2012) fez o levantamento da caracterização físico-química dos dejetos 

suínos apresentados em pesquisas ao longo de período de 30 anos e os resultados 

podem ser observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Caracterização físico-química dos dejetos suínos 

Parâmetros 
Concentração 

Mínimo Máximo 

Sólidos totais 12,70 99,80 

Sólidos voláteis 8,43 79,06 

DQO 11,53 115,59 

pH 6,78 7,72 

Ntotal 1,66 8,75 

Ptotal 0,32 2,50 

Ktotal 0,26 1,20 

Fonte: Adaptado de TAVARES (2012) 

 

Outro fator importante mencionado no estudo é que a composição encontrada 

nos dejetos dos animais pode variar, e a explicação para isso deve-se a nutrição dos 

animais, e a outros fatores zootécnicos como sexo, tamanho, raça, sistema de criação 

e, inclusive, características do ambiente como temperatura e umidade ao qual eles 

estão submetidos (TAVARES, 2012). 

 Em geral os dejetos suínos possuem elevada concentração de matéria 

orgânica. Para que seja possível fazer a remoção biológica desse material é 

necessário que ocorram etapas biológicas heterotróficas que envolvem, por exemplo, 

fases de digestão anaeróbia e de acidogênese. A Figura 5 demonstra um diagrama 
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representativo das rotas metabólicas e grupos microbianos envolvidos na digestão 

anaeróbia (TAVARES, 2012; BORTOLI, 2014). 

 
 
Figura 5 – Rotas metabólicas e grupos microbianos envolvidos na digestão anaeróbia 

 

Fonte: CHERNICHARO (2007) 
 
 

Como pode ser observado, é na etapa de acidogênese onde ocorre a formação 

dos ácidos carboxílicos de cadeia curta (ACCC). Os açucares, aminoácidos e ácidos 

orgânicos de cadeia longa e outros compostos de baixo peso molecular são 

metabolizados para ACCC, CO², H², NH³, SO4
-2 e álcoois. Os ACCC formados nessa 

etapa são o ácido fórmico (CH2O2), valérico e iso-valérico (C5H10O2), capróico e isso-

capróico (C6H12O2), heptanóico (C7H14O2), além dos três principais ácidos: ácido 

acético (C2H4O2), ácido propiônico (C3H6O2) e ácido butirico e iso-butirico (C4H8O2), 

assim ditos por representarem aproximadamente 75% dos ACCC presentes em fezes 

de suínos (BORTOLI, 2014). 
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Conforme determinado por BORTOLI (2014), dentre os ácidos encontrados nos 

dejetos suínos, a maior concentração corresponde ao ácido acético (C2H4O2) num teor 

de 70%. Ao expor o concreto ao ataque deste ácido há decomposição de produtos 

hidratados e não hidratados da pasta de cimento. Neste caso o mecanismo de 

degradação envolve a descalcificação do gel C-S-H e a formação de sal solúvel 

acetato de cálcio (PAVLÍK, 1994). 

O grau de agressividade do ataque ácido depende da capacidade que o ácido 

tem em dissociar e solubilizar o cálcio (Ca++) dentro da microestrutura do concreto – 

sendo assim, os ácidos destroem a matriz do concreto, transformando a pasta de 

cimento endurecida por meio da perda de massa e redução da capacidade resistente 

do material. Esse efeito inicia-se a partir da superfície exposta e vai ingressando em 

camadas sucessivas, sendo a velocidade de degradação proporcional à concentração 

dos ácidos em contato com o concreto (ANDRADE et al, 2003) 

A reação que ocorre com as fases hidratadas do cimento pode ser descrita da 

seguinte forma: o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) – que é a fase mais vulnerável ao 

ataque ácido o concreto, reage com o ácido acético e produz sais de cálcio solúveis 

(acetato de cálcio – (C2H3O2)2). Quando esses sais são lixiviados do concreto, a 

porosidade aumenta, o nível de pH nos poros cai e os hidratos do cimento torna-se 

instáveis gradualmente. Como resultado obtém-se a desintegração da matriz 

(BERTRON; DUCHESNE, 2013). 

É devido à presença destes compostos ácidos no ambiente que se caracteriza 

a suinocultura um ambiente agressivo aos concretos, capaz de deteriorar sua matriz 

cimentícia, criando um caminho mais curto para o aprofundamento dos agentes 

agressivos externos. Além disso, há o agravante das forças abrasivas causada pela 

criação e movimentação dos cascos dos suínos na superfície dos criadouros, o que 

geralmente levam a problemas de durabilidade para estas estruturas (JACOB et al., 

2020). 

 

2.3 CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO EM AMBIENTES EXTREMOS 

 

A evolução dos métodos construtivos tem levado a cadeia produtiva de 

materiais a se adaptar e dar uma resposta à demanda por concretos cada vez mais 

tecnológicos. Entre as características importantes encontradas nestas estruturas de 
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concreto estão, a resistência e a durabilidade que, no caso de Concretos de Alto 

Desempenho (CAD), conseguem alcançar por meio da incorporação de aditivos 

químicos e minerais, características tais como: alta resistência à compressão, baixa 

porosidade e permeabilidade, menor consumo de água e de cimento e de agregados 

e boa trabalhabilidade. (BAUER, 2019). 

Os concretos que contêm superplastificantes (SP) e materiais cimentícios 

complementares ainda podem conferir um ganho de resistência extra à 

microestrutura, com maior densidade e com menos porosidade. Essa composição 

micro estrutural também atribui propriedades como baixa permeabilidade, alta 

estabilidade dimensional, resistência à abrasão e maior durabilidade (MEHTA E 

MONTEIRO, 2014). 

O concreto armado convencional, apesar da versatilidade para a execução de 

estruturas, pode apresentar desempenho inadequado diante dos fatores ambientais 

ao qual está exposto. A sua durabilidade depende da dosagem do concreto e, 

sobretudo, das características microestruturais da matriz hidratada. De acordo com 

Bauer (2019), as propriedades da pasta de cimento hidratada, juntamente com o tipo 

de cimento Portland especificado e o uso de adições minerais, interferem diretamente 

na microestrutura da pasta, podendo propiciar a execução de concretos com a mesma 

resistência à compressão, porém com distintas durabilidades frente à ação de 

determinado agente deletério.  

Constata-se que as obras de infraestrutura, em especial àquelas expostas a 

ambientes ácidos altamente agressivos, apresentam degradação precoce, remetendo 

a falhas de especificação prévia. A deterioração do concreto, na prática, ocorre por 

fenômenos físico-químicos que, normalmente, tem origens diversas. Assim sendo, o 

simples incremento na resistência à compressão propicia, de fato, melhorias na 

durabilidade, entretanto, na maioria das vezes, não a otimiza, tornando o concreto 

vulnerável à ação de determinados agentes agressivos e, consequentemente, 

reduzindo a vida útil da estrutura (HOPPE FILHO et al., 2015; RHEINHEIMER et al., 

2014). 

A exemplo disto, um estudo realizado em uma Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE) analisou estruturas de concreto degradadas em função do ataque 

combinado de ácido e sulfato a partir da extração de testemunhos. Os resultados 

apontaram que embora a resistência à compressão estivesse acima dos admitidos em 



28 

 

 

projeto, a microestrutura da matriz hidratada já não garantia uma performance 

adequada diante o meio na qual a estrutura estava submetida. Os autores chegaram 

nessas afirmações após realizarem uma Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

que pode ser observada na Figura 6 (RHEINHEIMER et al., 2014). 

 

Figura 6 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV): (a) de uma parede da ETE (b) do topo do 
testemunho extraído da laje de cobertura (c) da camada interna do testemunho 

 
Fonte: OLIVEIRA, MUÑOZ E MAGALHÃES (2014) 

 

Analisando os resultados o autor apontou que de maneira geral, as superfícies 

degradadas do concreto são constituídas basicamente de gipsita, com indícios da 

presença de gel de sílica. O concreto do interior do testemunho, é constituído de C-S-

H, com resquícios de enxofre, o que pode significar a presença de gipsita.  

O concreto das paredes do reator, imediatamente acima do nível do esgoto 

(Figura 6a), apresenta maior degradação em relação ao concreto da laje de cobertura 

do tanque (Figura 6b). A maior disponibilidade de água e nutrientes, além dos demais 

elementos indispensáveis à proliferação das bactérias oxidantes, na região próxima 

ao nível do efluente, resulta em maior taxa de degradação do concreto. No entanto, 

apesar da elevada agressividade existente em ambientes de ETE já ser conhecida, 

as pesquisas ainda buscam identificar detalhes do processo de degradação e 

identificação dos compostos (RHEINHEIMER et al., 2014). 

Ao mesmo passo de análise de degradação, e dado o baixo tempo de 

exposição explorado em outras pesquisas, Massana et al. (2013) propôs o 

desenvolvimento de um estudo com duração de 5 anos para analisar as alterações 

sofridas em argamassas devido a ação do dejeto suíno e, mensurou o grau de 

corrosividade do composto. Os resultados apontaram que a substituição de 20% de 

cinza volante no cimento melhorou a durabilidade da argamassa e a resistência 
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mecânica em 40%, sendo a substituição de 15% indicada pelo autor como melhor 

custo-benefício.  

No final de 5 anos o estudo também revelou através do Microscópio eletrônico 

de varredura (MEV) que a microestrutura não apresentava sinal de degradação. A 

explicação vem de dois fatores: primeiro porque a camada de proteção de calcita 

formada pela reação de íons de cálcio livres e o CO2 dissolvido no dejeto suíno podem 

ter aumentado a durabilidade da argamassa ao longo do período de imersão, ou, 

devido à baixa corrosividade do dejeto suíno. 

Também nesse sentido, o trabalho desenvolvido por Jacob et al. (2018) 

analisaram três argamassas atacadas por ácido presente em dejetos de suínos. A de 

referência, sem adições, outra com nano-sílica (NS), e a terceira combinando NS com 

SF (Silica Ativa) (NS+NF). Os resultados apontaram uma camada mais fina de 

deterioração nos CPs após imersão nas amostras com adição, indicando resistência 

aos ácidos orgânicos. Além disso, a resistência à compressão também foi aumentada 

em todas as argamassas após exposição, fato explicado em função do 

desenvolvimento continuo da hidratação do cimento e formação do C-S-H. 

Ainda se tratando de resistência à compressão, o estudo demonstrou que as 

amostras com NS atingiram uma resistência superior em 13,21% em comparação com 

a argamassa de controle, enquanto a combinação NS+SF atingiu um valor 29,65% 

maior. Outro apontamento feito pelos autores é que os maiores ganhos de resistência 

se deram nas primeiras semanas, o que pode ser atribuído à velocidade das reações 

de hidratação do cimento e a menor quantidade de Ca(OH)2 disponíveis para a reação 

pozolânica na microestrutura (JACOB et al., 2018).  

 

2.4 MATERIAIS CIMENTÍCIOS SUPLEMENTARES  

 

Com o alto consumo de cimento a discussão acerca do emprego de menores 

teores de clínquer no cimento Portland e o aumento da durabilidade dos produtos 

fabricados no sentido de reduzir o impacto ambiental do concreto, é um tema atual e 

necessário, para que se gerencie de forma responsável os recursos naturais, além de 

colaborar de forma positiva para a sustentabilidade no setor da construção civil. 

Além disso, o uso de concretos com baixo consumo de cimento Portland tem 

por objetivo possibilitar maior longevidade de jazidas, reduções no consumo de 
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energia e menores custos de transporte. Para isso, baseado em conceitos de 

empacotamento e dispersão de partículas, bem como a escolha adequada dos 

materiais como a utilização de adições minerais, podem ser obtidos concretos com 

baixo consumo de cimento (REBMANN, 2011; CÂNDIDO, 2019). 

As adições minerais são materiais insolúveis finamente moídos ou finos de 

origem, resultantes do processo industrial e/ou natural que, quando adicionado a 

mistura do concreto em proporções adequadas, conferem melhorias no estado fresco 

proporcionando maior coesão, e no estado endurecido aumentando a resistência 

mecânica, química e durabilidade a partir da redução da permeabilidade, aumento a 

resistência a cloretos e sulfatos, além de propiciar uma redução no custo final do 

produto, como é o caso da escória de alto forno, sílica ativa e cinza volante (BAUER, 

2019). 

Os benefícios relacionados com a eficiência da adição mineral dependem 

principalmente do processo de obtenção, da composição química, mineralogia, do 

grau de amorficidade, da granulometria, da quantidade utilizada e das condições de 

cura. De forma geral, as adições são classificadas em três grupos: pozolânico, 

material cimentante e fíler (MEHTA E MONTEIRO, 2014). 

A incorporação de adições minerais à composição do cimento propicia 

vantagens econômicas e ambientais, além de interferir na microestrutura da matriz 

hidratada, incrementando, na maioria das vezes, a durabilidade das obras executadas 

com esse material ligante (HOPPE FILHO et al., 2015) 

Estudos indicam a eficácia dessas adições, de modo que o uso de sílica ativa 

e metacaulim demonstram ser adições de elevada reatividade que podem ser usadas 

como substituição parcial do cimento ou como simples adição, aumentando a 

quantidade de aglomerante no compósito (MEDEIROS; RAISDORFER; HOPPE 

FILHO, 2017) 

O estudo de Medeiros, Raisdorfer e Hoppe Filho (2017) concluiu que a sílica 

ativa tem capacidade de reduzir a velocidade de carbonatação quando empregada 

como adição, por outros lado, causa aumento na velocidade de carbonatação quando 

utilizada em substituição parcial ao cimento Portland, considerando-se um teor de 

10%.  

A explicação que Medeiros, Raisdorfer e Hoppe Filho (2017) trazem sobre o 

aumento da velocidade de carbonatação no caso de substituição em relação ao uso 
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da pozolana como adição está fundamentada no fato de que há menor quantidade de 

aglomerante por unidade de volume de concreto. Quanto menor for a reserva alcalina, 

maior será a velocidade de carbonatação. 

Para melhor compreensão do efeito causado pela carbonatação às estruturas 

de concreto, a Figura 7 representa esquematicamente como acontece essa patologia 

que resulta em mudanças na microestrutura e na diminuição do pH do concreto, além 

de ser capaz de reduzir a proteção passiva das armaduras, aumentando a 

vulnerabilidade à corrosão e comprometendo a durabilidade da estrutura (CASCUDO, 

1997). 

 

Figura 7 – Representação esquemática do processo de carbonatação 

Fonte: Cascudo (1997) 
 

Para Mehta e Monteiro (2006) as reações pozolânicas possuem três 

características importantes: a velocidade de reação é pequena, ou seja, a liberação 

de calor é pequena e o ganho de resistência ocorre de maneira lenta; a reação, 

diferentemente da hidratação do cimento, consome o hidróxido de cálcio ao invés de 

formá-lo; os produtos da reação atuam no preenchimento de espaços capilares, 

diminuindo a permeabilidade e aumentando a resistência do sistema. 

Sabe-se que o emprego de misturas com relações a/c baixas resulta em 

maiores quantidade de grãos anidros e maior capacidade de cicatrização, devido a 

disponibilidade deste material ao longo do tempo quando houver penetração de 
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humidade e então, geração de C-S-H. Nesse sentido, um CAD com adições de 

materiais cimentícios suplementares conferem durabilidade e resistência mecânica 

não somente proveniente das reações de hidratação, mas também pelas reações 

pozolânicas e pelo efeito físico de superfície (MEHTA E MONTEIRO, 2006).  

 

2.4.1 Sílica ativa (SF) 

 

A Sílica ativa é um subproduto da produção de ligas de silício e ferrossilício. As 

características deste material, como cor, distribuição granulométrica e composição 

química, dependem do tipo de liga produzida, tipo de forno, composição química e 

dosagem das matérias-primas, cuja cor pode variar de cinza-claro a cinza-escuro 

(TECNOSIL, 2022).  

Do ponto de vista físico, as partículas de sílica ativa são esféricas, 

extremamente pequenas, com diâmetro médio entre 0,1 e 0,2 µm, sendo 50 a 100 

vezes menores que as do cimento (Figura 8). Do ponto de vista químico, a sílica ativa 

é composta principalmente de SiO2 (dióxido de silício), com pequenas quantidades de 

alumina, ferro, cálcio, álcalis, carbono, entre outros (BAUER, 2019). 

Figura 8 – Grãos de Cimento Portland (esquerda) e sílica ativa (direita) em mesma escala 

 
Fonte: Adaptado de SÍLICA FUME USER’S GUIDE (2005) 

 

A normatização do uso da Sílica ativa está na NBR 13956 (ABNT, 2012) e tem 

como objetivo a garantia da qualidade dos produtos uma vez que estabelece os 

requisitos e métodos de ensaios para o recebimento de sílica ativa destinada à 

utilização com cimento Portland em concreto, argamassa e pasta, bem como para 

emprego como adição durante a fabricação do cimento Portland. 

A Sílica ativa é um material capaz de proporcionar resistência mecânica, fluidez e 

durabilidade ao concreto. Neste sentido, Tangri e Rishi (2018) analisaram os teores 



33 

 

 

de 5%, 7,5%, 10%, 15%, 20% e 30% de substituição de cimento por sílica ativa, sendo 

o teor de 10% responsável pelo maior valor de resistência à compressão, atingindo 

30,30 MPa, significando um aumento de 16,90% em relação ao valor de referência 

aos 28 dias. Dentre outras vantagens, o autor destacou o efeito de redução da 

permeabilidade do concreto, seja pela água ou de íons de cloreto e, há um volume 

menos significativo de expansão do concreto devido à reatividade da sílica e do álcali, 

além dos benefícios já mencionados de resistência mecânica. 

Diferentes estudos indicam que o teor de Sílica Ativa recomendado a ser 

adicionado ao concreto em substituição de cimento Portland (CP V – ARI) é de 10%, 

sendo o que apresentou a melhor eficiência em diferentes dosagens estudadas (DA 

SILVA, 2006; HOPPE FILHO et al., 2015; JACOB et al., 2018). 

De acordo com Neville (2016), o material contribui para o aumento da 

resistência em concretos através de dois principais mecanismos: ação física e ação 

química. A primeira explica-se devido ao efeito microfiller causado pela finura do 

material, produzindo um melhor empacotamento dos sólidos e consequentemente 

preenchendo os vazios entre os grãos de cimento. Além disso as suas partículas 

também contribuem para o crescimento dos produtos de hidratação do cimento, pois 

suas partículas atuam como pontos de nucleação. A segunda deve-se à reação da 

sílica ativa com o hidróxido de cálcio, (C-H) produzido pela reação do cimento, que 

gera silicato de cálcio hidratado (C-S-H) adicional, bastante semelhante ao produzido 

pela reação do cimento (NEVILLE, 1997).  

As propriedades e trabalhabilidade dos concretos também são modificadas 

quando se adiciona sílica ativa, aumentando sua coesão e integridade, reduzindo-se 

a porosidade capilar e a permeabilidade. Em um estudo que visava analisar a 

influência do tipo de sílica na hidratação de CAD desempenho, os resultados 

apontaram que a sílica ativa acelerou a hidratação da alita (C3S), aumentando a 

superfície para que ocorresse a nucleação das fases do C-S-H e fazendo com que o 

processo de hidratação do cimento se desenvolvesse de forma mais rápida nas 

primeiras idades. Observaram também que a adição pode ser benéfica aos ataques 

químicos devido a melhor fixação do Hidróxido de Cálcio (Ca(OH)2), produto mais 

vulnerável na pasta de cimento (OERTEL et al., 2014). 
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2.4.2 Metacaulim (MK) 

 

O metacaulim é um aluminossilicato amorfo produzido pela calcinação de 

minerais de argila caulinítica em temperaturas entre 600 °C e 900 °C. A normatização 

do metacaulim pela NBR 15894-1 (ABNT, 2010) tem como finalidade principal 

aumentar a garantia de qualidade do produto, para que o consumidor final obtenha os 

benefícios almejados na obra ou nas diversas aplicações onde se usa concreto, 

argamassa ou pasta de cimento.  

Um estudo avaliou a influência do metacaulim nas propriedades mecânicas, na 

porosidade e, principalmente, na carbonatação do concreto, testando adições de 0%, 

5%, 10% e 15% em relação à massa do cimento. Os resultados obtidos, 

demonstraram não ter influenciado significativamente na porosidade, mas conferiu ao 

concreto uma maior resistência à compressão axial, uma diminuição da absorção 

capilar e retardou o avanço da frente de carbonatação no concreto. Neste estudo os 

autores apontam ainda que é necessário mais pesquisas específicas acerca do 

concreto com adição de metacaulim para avaliar a reação de carbonatação em 

projetos mais específicos, uma vez que seu comportamento é de difícil precisão 

quando há outros fatores envolvidos, como  a reserva alcalina inicial, microestrutura 

formada, reações simultâneas de hidratação e carbonatação, macroestrutura porosa, 

umidade do ambiente, entre outras características particulares (SANTOS; 

ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2020). 

Outro estudo avaliou o desempenho da adição de metacaulim em relação à 

corrosão de vergalhões em uma estrutura sob a influência dos íons cloreto e sulfato 

em várias concentrações. Os resultados do teste de corrosão acelerada indicaram que 

além de 10% de adição, o concreto foi considerado menos resistente à corrosão 

(BABU; RAO; AMARNATH, 2018). 

 

2.5 FATORES QUE INTERFEREM NO PROCESSO DE DETERIORAÇÃO POR 

ÁCIDOS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Em ambientes agressivos como é o caso de estruturas agrícolas suinícolas ou 

ainda em sistemas de saneamento, a corrosão do concreto motivada por ataques 

ácidos é uma causa frequente de deterioração da matriz cimentícia. Há fatores que 
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aceleram e outros capazes de inibir a taxa de ataque – como a escolha de materiais 

corretos e sua dosagem.  

A Figura 9 mostra os fatores que influenciam na estrutura dos poros e como 

esses parâmetros influenciam na durabilidade do concreto frente ao ataque ácido.  

 

Figura 9 – Características que afetam a resistência dos concretos ao ácido 

 

 

 
Fonte: Adaptado de STAATS (2020) 

 

Na literatura a importância de identificar a agressividade do meio em que se 

deseja projetar uma estrutura encontra-se bastante difundida, e pode ser assumida 

como fator primordial para prever a vida útil e desempenho das construções, visto que 

o meio externo, e o uso ao qual cada estrutura será submetida, causa influencia sob 

o concreto (MEHTA, MONTEIRO, 2014; SOUZA, RIPPER, 1998). 

As manifestações patológicas podem ter diversas origens e causam diferentes 

mecanismos de deterioração, conforme elencado na Figura 10. 
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Figura 10 – Deterioração do concreto 

 

 
 
Fonte: Adaptado de MEHTA E MONTEIRO (2014) 

 

Assim como anteriormente mencionado no item 2.1, as manifestações 

patológicas de ambientes suinícolas compreendem desde perda de cobrimento, 

corrosão das armaduras, fissuração em estágio avançado de deterioração, com 

agregados aparentes e até desplacamento de concreto. Nestes casos, há 

componentes orgânicos e inorgânicos que garantem condições adequadas para a 

reprodução e atividade de vários microorganismos, capazes de causar a dissolução 

dos componentes e/ou formação de produtos expansivos (SUN et al., 2015). 

Caso os microorganismos ataquem o concreto de forma indireta, estes irão 

produzir substâncias que reagirão com o material, provocando dissolução dos 

componentes ou formando produtos expansivos, além de provocar a perda de 

propriedades físicas e mecânicas, além de possíveis alterações na composição dos 

materiais (STAATS, 2020).  

De acordo com o tipo de ácido ao qual a estrutura estará exposta é que se 

definira o grau de agressividade, visto que ao ingressar na matriz do concreto, alguns 

ácidos podem formar sais solúveis e expansivos, provocando fissuração e posterior 

deterioração do concreto. Por outro lado, se os produtos resultantes forem solúveis, 
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há incremento da porosidade e se acelera o processo de perda de massa e 

deterioração, conforme Figura 11 (HUSNI, 2003).  

 

Figura 11 – Efeito do ataque ácido no concreto 

 

 
Fonte: Adaptado de HUSNI (2003) 

 

Estudos acerca da deterioração do concreto causado por ataque ácido 

apontam que a porosidade capilar do concreto, a quantidade de material agressivo e 

a solubilidade dos produtos resultantes da reação são os fatores que mais influenciam 

na velocidade de deterioração de uma matriz. Além disso a quantidade de material 

agressivo também está relacionada ao grau de deterioração, devido a concentração 

a que se mantém a matriz exposta (CARPIO, 2009) 

Sendo assim, para que fosse possível avaliar o desempenho destas estruturas, 

ensaios devem ser realizados visando a caracterização das propriedades física e 

mecânica dos concretos. Dentre as formas mais comuns, estão a verificação da perda 

de massa e variação do volume, absorção de água por capilaridade e ainda o ensaio 

de resistência à tração e compressão de corpos de prova. Os resultados buscam 

analisar a eficiência de diferentes traços e adições, a fim de apontar aquele que 

tivesse melhor desempenho sem comprometer a resistência mecânica, garantindo 

sua vida útil (STAATS, 2020). 

A determinação da resistência mecânica nos concretos é fundamental e, 

inclusive, as normas mais difundidas acerca das classes de agressividade para 

concretos fazem algumas exigências quanto a valores mínimos admitidos, conforme 

pode ser observado na Figura 12. 
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Figura 12 – Valores mínimos de resistência à compressão em normas internacionais 

 
Fonte:  STAATS (2020) 
 

 A medida da resistência mecânica através do ensaio de compressão axial atua 

como caracterização dos concretos, uma vez que está diretamente ligada ao controle 

tecnológico, também, pela sua facilidade de obtenção. Mehta e Monteiro (2014) 

apontam que através deste ensaio, podem-se inclusive deduzir outras características 

importantes como módulo de elasticidade e resistência às intempéries. 

Um estudo também visou avaliar o “tempo de fissuração”, caracterizado pela 

resistência ao ataque químico do concreto baseado em ensaios de resistência à 

tração na flexão em corpos de prova. Por fim, os resultados demonstraram que a 

resistência aumenta com o tempo de ataque, até atingir um valor máximo – o 

denominado “tempo de fissuração”, a partir do qual ele passa a decrescer 

representando um comportamento que tende a uma parábola. (IRASSAR, 1990) 

Neste estudo, há um primeiro momento no qual a taxa de expansão é baixa e 

linear, denominada de “período de indução”, onde os produtos expansivos formados 

pelo ataque ácido preenchem os vazios da pasta de cimento hidratada – sem conferir 

tensões internas no material. Com o aumento dessa expansão, passa-se a um 

segundo estágio onde há um aumento de quantidade de gipsita e etringita formados, 
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e, os poros já não suportam mais seus volumes gerando um aumento da força 

expansiva e fissuração (SANTHANAN; COHEN; OLEK, 2003). 

Há autores que apontam a porosidade e a permeabilidade como características 

essenciais de serem avaliadas se tratando de concretos expostos a ambientes 

agressivos, pois é o tempo de permeabilidade que configura a facilidade com que os 

ácidos vão permear através da matriz cimentícia. Nesse quesito, a determinação da 

quantidade de água de amassamento (relação a/c) é fator decisivo na determinação 

do espaço total não preencho depois de toda água ter sido consumida pelas reações 

de hidratação. Em suma, todos os fatores que afetam a porosidade do concreto 

intervêm em sua permeabilidade e capacidade de absorção e, consequentemente na 

sua resistência ao ataque químico (MEHTA E MONTEIRO, 2014).  

Além disso, a interconexão dos poros, distribuição e seu tamanho configuram 

parâmetros microestruturais fundamentais na avaliação do desempenho e 

durabilidade dos concretos, pois é a partir deles que se inicia a lixiviações em soluções 

agressivas. Daí a importância de se conhecer também a capacidade de absorção por 

capilaridade e permeabilidade do material estudado – são as propriedades que 

governam a taxa de fluxo de um fluido através de um sólido poroso, bem como a 

movimentação de íons que ocorre na matriz (MEDEIROS, 2020). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste capítulo é apresentado o programa experimental e descritos todos os 

processos que foram desenvolvidos na pesquisa, envolvendo etapas que vão desde 

a caracterização dos materiais para confecção dos corpos de prova, até a realização 

dos ensaios para avaliação dos parâmetros de resistência do CAD submetidos a 

ataque de ácidos presentes nos dejetos suínos, a fim de verificar sua durabilidade e 

eficiência. 

 

3.1 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O programa experimental foi desenvolvido utilizando recursos da Universidade 

do Contestado – UnC, Campus Concórdia e também da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, Campus Erechim. 

As etapas desenvolvidas para realização da pesquisa foram: 

a) caracterização dos materiais; 

b) dosagem do concreto; 

c) moldagem e cura dos corpos de prova (CPs); 

d) exposição dos CPs em solução agressiva; 

e) realização dos ensaios; 

f) análise e interpretação dos resultados. 

Considerando-se que o trabalho objetiva analisar por meio de ensaios o 

comportamento do CAD exposto a ácidos presentes em esterco de suíno, definiu-se 

os fatores controláveis e variáveis. Os parâmetros escolhidos para serem avaliados 

como fatores controláveis, são: 

a) traço de concreto;  

b) tipo de adição: sílica ativa (SF) e metacaulim (MK); 

c) ciclos de imersão; 

d) ph da solução de imersão; 

Dentro do programa, a matriz será avaliada segundo os seguintes ensaios 

(fatores variáveis): 

a) absorção de água por capilaridade; 

b) perda de massa; 
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c) resistência à compressão uniaxial; 

d) resistência à tração por compressão diametral; 

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

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

resposta.  

Na Figura 13 estão indicadas as combinações possíveis que foram submetidas 

à análise, e a Tabela 2 representa a matriz experimental. 

 

Figura 13 – Programa experimental utilizado no estudo 

 
Fonte: AUTOR (2021) 
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Tabela 2 – Matriz experimental  

FATORES CONTROLÁVEIS FATORES VARIÁVEIS 

Combinação 

Teor de 
10% de 

substituição 
em massa de 

cimento 

Dias 

Resistência à 
tração por 

compressão 
diametral 

(28, 35, 49 e 
63 dias)  

Resistência à 
Compressão 
Uniaxial (28, 
35, 49 e 63 

dias) 

Perda de 
massa (28, 
e 63 dias) 

Absorção por 
capilaridade 

 (28 e 63 dias)  

SF REF 

REF Sílica 

ativa sem 

exposição 

ao acido 

28 3 3 

3a 

35 3 3 
42 - - 
49 3 3 
56 - - 
63 3 3 

SF ÁCIDO 

Sílica ativa 

10% em 

solução 

ácida 

28 3 3 

3a 

35 3 3 
42 - - 
49 3 3 
56 - - 
63 3 3 

MK REF 

REF 

Metacaulim 

sem 

exposição 

ao acido 

28 3 3 

3a 

35 3 3 
42 - - 
49 3 3 
56 - - 
63 3 3 

MK ÁCIDO 

Metacaulim 
10% em 
solução 

ácida 

28 3 3 

3a 

35 3 3 
42 - - 
49 3 3 
56 - - 
63 3 3 

TOTAL: 108b  

a. Deve obrigatoriamente ser produzida ao menos uma triplicata de CPs para fins de ensaio em laboratório; 

b. A produção total indicada na tabela corresponde ao mínimo de CPs necessários para realização do 

experimento.  

Fonte: AUTOR (2021) 

 

Todos os resultados obtidos nos ensaios passaram por análise estatística 

utilizando o método de U de Mann-Whitney, que é um teste não paramétrico aplicado 

para duas amostras independentes, através do Software IBM SPSS. Os 

procedimentos de cálculo e registro das variáveis analisadas encontram-se 

disponíveis nos Apêndices para fins de conferência. A partir de então foi realizada a 

interpretação e discussão dos resultados, apresentados no item 4. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS  

 
A seguir é apresentada a caracterização dos materiais utilizados no estudo. 
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3.2.1 Cimento 

 
O cimento utilizado para fabricação dos corpos de prova de concreto é o 

Portland de Alta Resistência Inicial (CP V-ARI) Itambé. Este tipo de cimento 

caracteriza-se por atingir altas resistências nas primeiras idades, devido a utilização 

de uma dosagem diferente de calcário e argila na produção do clínquer, bem como 

pela moagem mais fina do cimento (ABCP, 2017). 

A Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5 apresentam os resultados da caracterização 

química, física e mecânica do cimento empregado, fornecidos pelo fabricante e 

conferidas no laboratório LAPATEC (Laboratório de Preparo de Amostras e Técnicas 

Construtivas) – URI. 

 

Tabela 3 – Caracterização química do cimento CP V – ARI / ITAMBÉ 

Parâmetros avaliados 
(% da massa) 

CP V – ARI / ITAMBÉ 

Fabricante Exigência da NBR 16697 

Al2O3 4,37 - 

SiO2 18,28 - 

Fe2O3 2,91 - 

CaO 62,99 - 

MgO 3,06 ≤ 6,50 

SO3 2,92 ≤ 4,00 

Perda ao fogo 3,91 ≤ 4,50 

CaO livre 1,96 - 

Resíduo insolúvel 0,52 ≤ 1,00 

Equivalente alcalino (Na2O e K2O) 0,70 - 

Fonte: ITAMBÉ (2021) 
 

Tabela 4 – Caracterização física do cimento CP V – ARI / ITAMBÉ 

Característica Avaliadas Fabricante Laboratório URI 
Exigência da 
NBR 16697 

Massa específica (g/cm³) 3,09 3,01 - 

Expansão a quente (mm) 0,00 - ≤ 5,0 

Tempo de pega 
(h:min.) 

Início 3:00 - ≥ 1:00 

Fim 4:00 - ≤ 10:00 

Consistência normal (%) 29,80 - - 

Finura Blaine (cm²/g) 4,48 - ≥ 3000 

Resíduo peneira #200μm (%) 0,20 0,35 ≤ 6,0 

Resíduo peneira #325μm (%) 2,00 - - 

Fonte: ITAMBÉ (2021)  
 
Tabela 5 – Caracterização mecânica do cimento CP V – ARI / ITAMBÉ 

Resistência à Compressão (MPa) Fabricante Exigência da NBR 16697 

1 dia 24,4 ≥ 14,0 

3 dias 38,0 ≥ 24,0 

7 dias 44,7 ≥ 34,0 

28 dias 52,9 - 

Fonte: ITAMBÉ (2021) 
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Para a caracterização do cimento foram realizados os ensaios do índice de 

finura por meio da peneira 75 μm, segundo a NBR 11579 (2013) e de determinação 

da massa específica, de acordo com a NBR 16605 (2017). 

 

3.2.2 Agregado Graúdo  

 

O agregado graúdo utilizado no trabalho é de origem basáltica, comumente 

conhecido como brita 1. Foi caracterizado quanto às suas propriedades físicas, 

seguindo os ensaios de composição granulométrica, determinação do índice de 

absorção e de massa unitária, conforme as normas NBR NM 248 (ABNT, 2003), NBR 

NM 30 (ABNT, 2001) e NBR 16972 (ABNT, 2021). 

Todas as amostras foram quarteadas segundo a NBR NM 27 (ABNT, 2001) 

para posterior execução dos ensaios de caracterização, e os ensaios foram realizados 

no LAPATEC -URI, tendo seus resultados demonstrados na Tabela 6 e Tabela 7. 

 

Tabela 6 – Caracterização física do agregado graúdo- brita 1 

Abertura das 
Peneiras (mm) 

Média Retida (%) 
Média Retida 

Acumulada (%) 

Limites da NBR 7211/2009 para 
zona d/D - 9,5/25 (% em massa 

retida acumulada) 

25,00* 0,00 0,00 0 - 5 

19,00 10,91 10,91 2 - 15² 

12,50* 61,75 72,66 40² - 65² 

9,50 23,46 96,12 80² - 100 

6,30 3,32 99,44 92 - 100 

4,75 0,21 99,65 95 - 100 

2,36 0,20 99,85 - 

1,18 0,00 99,85 - 

0,60 0,00 99,85 - 

0,30 0,00 99,85 - 

0,15 0,00 99,85 - 

Fundo* 0,15 100,00 - 

Módulo de Finura 3,07 

Dimensão Máxima Característica (mm) 19,00 

Massa Específica (g/cm³) 2,79 

a: Zona granulométrica correspondente à menor (d) e à maior (D) dimensão do agregado graúdo.  
b: Em cada zona granulométrica deve ser aceita uma variação de no máximo cinco unidades 
percentuais em apenas um dos limites marcados com 2. Essa variação pode também estar 
distribuída em vários desses limites. 

 

Fonte: AUTOR (2021) 
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Tabela 7 – Caracterização das amostras do agregado graúdo 

Massa Unitária (g/cm³) 1,58 

Absorção da Água (%) 1,2 

Fonte: AUTOR (2021)  

 

3.2.3 Agregado Miúdo 

 
O agregado miúdo utilizado foi a areia média de origem quartzosa natural, 

caracterizada segundo suas propriedades físicas de acordo com os ensaios de 

determinação de composição granulométrica – NBR NM 248 (ABNT, 2003), 

determinação da massa unitária – NBR 16972 (ABNT, 2021), determinação da massa 

específica – NBR 16916 (ABNT, 2021), e determinação da absorção de água – NBR 

NM 30 (ABNT, 2001).  

Todas amostras passaram pelo processo de quarteamento, conforme NBR NM 

27 (ABNT, 2001), para posterior execução dos ensaios de caracterização. Os 

resultados obtidos na caracterização física do agregado miúdo são demonstrados na 

Tabela 8 e Tabela 9. 

 

Tabela 8 – Caracterização do agregado miúdo – areia média 

Abertura das 
Peneiras (mm) 

Média 
Retida (%) 

Média 
Acumulada 

(%) 

Limites da NBR 7211/2009 (Porcentagem, 
em massa, retida acumulada) 

Limites Inferiores Limites Superiores 

Zona 
ótima 

Zona 
Utilizável 

Zona 
Ótima 

Zona 
Utilizável  

6,3 0 0 0 0 0 7 

4,75 0,72 0,72 0 0 5 10 

2,36 4,25 4,97 0 10 20 25 

1,18 9,6 14,57 5 20 30 50 

0,6 12,19 26,76 15 35 55 70 

0,3 28,26 55,02 50 65 85 95 

0,15 28,97 84 85 90 95 100 

Fundo  16 100 - - - - 

Dimensão Máxima 
Característica (mm) 

2,36 
- - - - 

- - - - 

Módulo de Finura 1,86 - - - - 

Massa Específica (g/cm³) 2,28 - - - - 

Nota 1: O módulo de finura da zona ótima varia de 2,20 a 2,90 

Nota 2: O módulo de finura da zona utilizável inferior varia de 1,55 a 2,20. 

Nota 3: O módulo de finura da zona utilizável superior varia de 2,90 a 3,50. 

Fonte: AUTOR (2021) 
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Tabela 9 – Média das amostras do agregado miúdo – areia média 

Massa Unitária (g/cm³) 1,64  
  Absorção de Água (%) 0,56  

Fonte: AUTOR (2021) 

 

O agregado miúdo utilizado é caracterizado como uma areia média, 

apresentando uma composição granulométrica dentro da zona utilizável que varia de 

1,55 a 2,20, com módulo de finura na ordem de 1,86, conforme pode ser observado 

no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Curva granulométrica do agregado miúdo – areia média 

Fonte: AUTOR (2021) 
 

3.2.4 Aditivo químico super plastificante 

 

Na presente pesquisa foi utilizado o superplastificante (SP) a base de 

policarboxilatos para confecção do CAD. O aditivo escolhido foi o Plastol 6580, da 

marca Viapol, o qual atende os requisitos da NBR 11768-1 (ABNT, 2019). As 

características especificadas pelo fabricante encontram-se na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Caracterização do aditivo químico superplastificante  

Características 
Avaliadas  

Aditivo Superplastificante - Plastol 6580 

Resultados 
(Fabricante) 

Exigências NBR 11768-1/2019 

Massa específica 
(g/cm³) ¹ 

1,08 
Valor declarado pelo fabricante com tolerância de ± 
0,02 g/cm³ 

pH¹ 5,7 Valor declarado pelo fabricante com tolerância de ± 1 

Teor de cloretos¹ 0 Menor ou igual ao valor declarado pelo fabricante 

Fonte: VIAPOL (2021) 

 

No estudo o aditivo superplastificante foi utilizado a fim de se obter 

uniformidade do concreto dosado e melhorar as suas propriedades, de modo que a 

quantidade empregada será determinada em função do ensaio de abatimento de 

tronco de cone NBR 16889 (ABNT, 2020). 

 

3.2.5 Sílica ativa 

 

A sílica ativa utilizada no trabalho foi doação da empresa Tecnosil Brasil, cuja 

massa específica (ρ) é correspondente a 2,22 g/cm³, num teor de 10% da massa de 

cimento. As características especificadas pelo fabricante encontram-se na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Caracterização física e química da Sílica ativa 

Características avaliadas Fabricante 

Massa específica (kg/dm³) 2,22 

Teor de SiO2 >90% 

Área específica (BET, m²/kg) 19.000 

Massa Unitária (kg/m³) 350 

Formato da partícula Esférica 

Diâmetro médio da partícula 0,20 μm 

Fonte: TECNOSIL (2022) 

 

3.2.6 Metacaulim 

 

O metacaulim utilizado para pesquisa foi doação da empresa Metacaulim do 

Brasil, e caracterizado segundo suas propriedades químicas e físicas de acordo com 

a NBR 15.894 (ABNT, 2010), como pode ser observado na Tabela 12 e Tabela 13. 
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Tabela 12 – Caracterização química do metacaulim 

Parâmetros avaliados 
(% da massa) 

METACAULIM 

Fabricante  Exigência da NBR 15.894 

Al2O3 32,7 - 
SiO2 59,1 - 

Fe2O3 1,7 - 
TiO2 1,0  
CaO 0,3 CaO+MgO ≤ 1,5 

MgO 0,1 
K2O 1,9 0,65 K2O +Na2O <1,5 

Na2O 0,1 < 0,5 
SO3 0,2 < 1,00 

Perda ao fogo 3,0 ≤ 4,00 

Fonte: METACAULIM DO BRASIL (2021) 

 

Tabela 13 – Caracterização física do metacaulim 

Características avaliadas Fabricante 
Exigência da NBR 

15.894 

Massa específica (kg/dm³) 2,53 - 

Finura #325μm (%) 8 < 10,0 

Área específica (BET, cm²/g) 174.000 >150.000 

Massa Unitária (kg/dm³) 0,65 - 

Fonte: METACAULIM DO BRASIL (2021) 

 

3.2.7 Água 

 

A água utilizada para produção dos corpos de prova, bem como para a 

dissolução da mistura ácida foi proveniente do abastecimento local do munícipio de 

Erechim/RS.  

É importante destacar que para fins de utilização nos experimentos a água foi 

destilada, possibilitando a retirada dos sais minerais, gases e outros produtos nela 

dissolvidos. 

 

3.2.8 Solução Ácida 

 

Para simular o ataque de ácidos presente em ambientes suinícolas, foi 

realizada uma solução composta pela mistura de três tipos de ácidos cuja presença é 

constatada nos dejetos suínos, sendo eles: ácido acético, propiônico e butírico.  

Os rótulos dos produtos utilizados bem como suas concentrações em g/mol 

estão indicados na Figura 14.  
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Figura 14 – Ácidos utilizados no experimento: acético, propiônico e butírico respectivamente 

         
Fonte: AUTOR (2021) 

 

 A composição da solução ácida foi determinada de acordo com estudo de 

BORTOLI (2014), sendo adotada a concentração de 70% de Ácido acético, 20% de 

Ácido propiônico, e, 10% de Ácido butírico, a uma temperatura de aproximadamente 

25 ºC, além da utilização de uma solução tampão de hidróxido de sódio para elevar o 

pH de 3 para 6,5, preparadas nas seguintes concentrações indicadas na Tabela 14: 

 

Tabela 14 – Concentração da solução dos ácidos estudados nos experimentos 
Temperatura (ºC) Ac. Acético (g L-¹) Ac. Propiônico (g L-¹) Ac. Butírico (g L-¹) NaOH (g L-¹) 

25 1,47 0,42 0,20 50 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

 O pH de 6,5 foi determinado inicialmente como referência pois um estudo 

acerca da caracterização físico-química de dejetos suínos realizado durante um 

período de 30 anos,  apontou que seu valor médio costumava compreender os limites 

de pH 6,78 até pH 7,72, sendo portanto um valor que encontra-se nessa faixa indicada 

(BORTOLI, 2014). 

No estudo a relação solido/líquido adotada foi de 0,024 m³ de concreto para 

0,016 m³ de solução ácida. Cada material foi pesado individualmente em um béquer 

previamente identificado - conforme pode ser observado na Figura 15. 
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Figura 15 – Separação e pesagem dos materiais para preparação da solução ácida 

    
Fonte: AUTOR (2021) 

 

Na sequência, foi feita a mistura dos ácidos em um balão volumétrico de 

capacidade de 2L com a solução tampão com hidróxido de sódio (NaOH) (Figura 16). 

Todas as soluções foram preparadas utilizando água destilada. 

 

Figura 16 – Conferência do pH antes e depois da adição da solução tampão  

    

Fonte: AUTOR (2021) 

 

3.3 PRODUÇÃO DO CONCRETO 

 

O método de dosagem utilizado para esta pesquisa foi a do IPT/EPUSP 

modificado, sendo especificado um abatimento de tronco de cone de 130 ± 20 mm e 
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resistência à compressão aos 28 dias da ordem de 55 MPa. Os resultados obtidos na 

dosagem estão apresentados na Tabela 15 e foram desenvolvidos e apresentados no 

Edital 03/2020 – Relatório dos bolsistas/URI (2021). 

           

Tabela 15 – Dosagem IPT/EPUSP modificado 

Traço α % Traço unitário a/c 
Abatimento 

(mm) 
Aditivo 

(%) 

Consumo 
de 

cimento 
(kg/m³) 

H 
(%) 

Resistênci
a Fcj (MPa) 

1:2 0,5 
c a p sf/mk 

0,20 150 1,39 386,48 0,07 68,70 
0,9 0,50 1,50 0,1 

1:3,5 0,5 
c a p sf/mk 

0,29 130 0,93 386,48 0,07 63,90 
0,9 1,25 2,25 0,1 

1:5 0,5 
c a p sf/mk 

0,39 150 1,09 386,48 0,07 65,56 
0,9 2,00 3,00 0,1 

Fonte: AUTOR (2021) 

O traço adotado foi o 1:5, sendo que para fins de dosagem foram observados 

os parâmetros indicados no item 2.2 cujas especificações técnicas para execução de 

pisos e estruturas de concreto na suinocultura publicado por Jacob et al. (2020), 

indicam a adoção de uma resistência maior que 40 MPa, uma relação a/c menor do 

que 0,45 e, um consumo de cimento maior que 360 kg/m³. Verificado o cumprimento 

de todos os parâmetros, os materiais foram separados e pesados para dar início a 

produção dos CPs.  

A mistura dos materiais foi feita de forma mecânica em betoneira de eixo 

vertical, seguindo a mesma ordem de mistura para todos os traços conforme indicado 

na Figura 17:  

 

Figura 17 – Ordem de mistura dos materiais para produção de CPs 

 

 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

Por fim, foi realizado o ensaio de abatimento de tronco de cone para verificação 

da consistência do concreto fresco e, iniciado o processo de moldagem dos CPs. Todo 

o processo de produção do concreto realizado durante o estudo foi documentado e 

podem ser observados na Figura 18. 
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Figura 18 – a) Pesagem de todos os materiais – aditivo, água, cimento, agregados, SF e MK 

      
 

     
 
b) Mistura em betoneira de eixo vertical e realização do ensaio de Slump Test  

       
Fonte: AUTOR (2021) 
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3.3.1 Moldagem e cura dos corpos de prova 

 
O processo de moldagem e cura dos corpos de prova foi efetuado em 

conformidade com a NBR 5738 (ABNT, 2016) e NBR 16697 (ABNT, 2018). Sendo 

assim, os corpos de prova foram moldados em formas metálicas nas dimensões 

de10x20 cm, e adensados manualmente, para que em seguida fossem identificados 

e deixados por 24 horas em local protegido de intempéries. 

Após este período, os CPs foram desmoldados, devidamente identificados e 

levados à câmara de cura úmida com temperatura controlada de 23±2°C e umidade 

relativa do ar acima de 95 %, onde permaneceram até a idade de 28 dias.  

Na Figura 19 pode ser observado o processo de moldagem realizado nos 

concretos. 

 

Figura 19 – Etapa de adensamento manual, identificação e cura em câmara úmida dos CP 

   
Fonte: AUTOR (2021) 

 

Foram dosadas 6 betonadas com moldagem de 10 CPs cada, sendo 

produzidos um total 60 CPs com adição de sílica e, 60 CPs de metacaulim. 

 No entanto, no dia da desmoldagem foi identificado uma falha no adensamento 

que provocou nichos de concretagem em 5 amostras de metacaulim que foram 

prontamente descartadas e remoldadas.  

Antes de iniciar o processo de exposição aos ácidos, todos os CPs foram 

devidamente retificados para que fosse possível garantir maior confiabilidade aos 

resultados. 
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3.3.2 Ciclos de ataque ácido 

 

Durante o estudo os CPs foram submetidos a ciclos de ataque de ácidos para 

que fosse possível avaliar o comportamento dos diferentes CAD com adição de 

materiais cimentícios suplementares quando expostos a ambientes agressivos. 

A solução era composta pela combinação de ácidos orgânicos que são 

encontrados no esterco líquido, sendo eles o ácido acético, ácido propiônico e ácido 

butírico (Figura 20). A cada início de novo ciclo, a solução era totalmente renovada 

conforme concentração apresentada no item 3.2.8. 

 

Figura 20 – Separação e pesagem dos ácidos para preparação da solução ácida 

    

  
Fonte: AUTOR (2021) 

 

Cada ciclo teve duração de 7 dias, de modo que o primeiro iniciou 

imediatamente após a cura dos concretos. Sendo assim, o primeiro ciclo teve início 

aos 28 dias, o segundo aos 35 dias, o terceiro aos 42 dias, o quarto aos 49 dias, e por 
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fim, o quinto ciclo aos 56 dias, sendo os experimentos finalizados aos 63 dias. A 

duração de exposição ao ácido do experimento foi, portanto, de 5 semanas conforme 

pode ser observado na Tabela 16.  

 

Tabela 16 – Ciclos de exposição a solução ácida 

CICLO Fim do período de cura 
Início de cada ciclo 

1 2 3 4 5 

DIAS CORRIDOS 28 28 35 42 49 56 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

Em todos os ciclos, foi realizada a pesagem dos corpos de prova em estado 

saturado ao final dos 7 dias. Também foram verificados o pH de algumas soluções 

ácidas com o auxílio de uma fita medidora de pH (Figura 21), com o intuito de 

averiguar a acidez consumida, a quantidade de material solubilizado pelos ácidos e o 

aumento de porosidade sofrida pelas amostras. 

 

Figura 21 – a) CPs imersos em solução ácida; b) Conferência de pH com auxílio de fitas medidoras 

 
(a)         (b) 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

A solução ácida era renovada, de modo a manter a constância na agressividade 

do ataque. Durante a primeira e a segunda semana, os CPs permaneceram na 

solução do primeiro ao sétimo dia, sendo monitorado o pH da mistura que, ao fim dos 

ciclos tornava-se básica. 

 No terceiro e no quarto ciclo, a solução também foi renovada na metade do 

período de imersão (4º dia), para que fosse possível manter a solução em um pH ácido 

por um maior período. Ainda assim, com a renovação na metade do ciclo (4º dia), o 

pH atingiu um patamar neutro. 
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 Por fim, na última semana foi utilizada a solução ácida sem acréscimo de 

solução tampão num pH de 3,0 a fim de acelerar o processo de degradação, fazendo 

a substituição da solução ácida a cada 2 dias.  

A Tabela 17 indica os dados obtidos a partir deste monitoramento.  

 

Tabela 17  – Monitoramento e renovação da solução ácida durante o experimento 

Semana 1º 2º 3º 4º 5º 

Renovação 
da solução 

ácida 
Início do ciclo Início do ciclo 

Início do ciclo 
e Metade do 
ciclo (4º dia) 

Início do ciclo 
e Metade do 
ciclo (4º dia) 

Início do ciclo 
e a cada 2 

dias  

pH da 
solução 

ácida 

1 dia: pH 6,5 
2 dias: pH 7 
4 dias: pH 10 
6 dias: pH 12 
7 dias: pH 14 

1 dia: pH 6,5 
2 dias: pH 7 
4 dias: pH 10 
6 dias: pH 12 
7 dias: pH 14 

1 dia: pH 6,5 
3 dias: pH 7 
4 dias: pH 6,5 
7 dias: pH 8  
 

1 dia: pH 6,5 
3 dias: pH 7 
4 dias: pH 6,5 
7 dias: pH 8 
 

1 dia: pH 3 
2 dias: pH 6,5 
3 dias: pH 3 
5 dias: pH 6,5 
6 dias: pH 3 
7 dias: pH 6 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

3.4 DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS 

 

Com os ensaios descritos a seguir, será possível avaliar o comportamento do 

CAD ao ser exposto em solução agressiva comparando o uso da sílica ativa e do 

metacaulim durante os cinco ciclos de imersão. 

 

3.4.1 Absorção por capilaridade 

 

A avaliação da absorção por capilaridade dos corpos de prova, foi realizada de 

acordo com os procedimentos indicados na norma NBR 9779 (ABNT, 2013), após o 

período de 63 dias de estudo, ensaiando uma triplicata para cada amostra: MK REF; 

SF REF, SF ÁCIDO e MK ÁCIDO.  

Após determinadas suas massas, os CPs foram levados para a estufa a uma 

temperatura de 105 ± 5 °C até constância de massa, ou seja, quando a diferença entre 

duas pesagens consecutivas do mesmo corpo de prova, entre períodos de 24h de 

permanência na estufa, não excedesse 0,5% do valor obtido.  

Na sequência, os corpos de prova foram resfriados a uma temperatura ambiente 

de (23 ± 2) °C e determinadas novamente as suas massas. Em seguida, os CPs foram 

imersos parcialmente em água destilada conforme pode ser observado na Figura 22.  
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Figura 22 – Ensaio de absorção por capilaridade 

  
Fonte: AUTOR (2021) 
 

Como pode ser observado, foi utilizado um suporte na base do recipiente de 

modo os corpos de prova ficassem afastados do fundo e o nível de água 

permanecesse constante a 5 ± 1 mm acima de face inferior.  

Os corpos de prova eram previamente enxugados com pano úmido antes da 

pesagem, de modo que durante o ensaio, foram determinadas as massas dos corpos 

de prova nos períodos de 3h, 6h, 24h, 48h e 72h, contadas a partir da colocação 

destes em contato com a água. 

Completada cada etapa, os corpos de prova retornavam imediatamente ao 

recipiente de ensaio. Após a última pesagem, os corpos de prova foram rompidos à 

compressão e também à tração por compressão diametral. 

A absorção de água por capilaridade dos corpos de prova cilíndricos (C) foi 

calculada com a seguinte equação: 

 

𝐶 = (𝑚𝑠𝑎𝑡−𝑚𝑠)/𝑠   (Eq.  01) 

 

Onde S é a área da seção transversal (em cm²), neste caso, 78,54 cm². Todos 

os dados obtidos para este ensaio encontram-se no Apêndice A. 

 

3.4.2 Ensaio de perda de massa 

 

Uma das formas de avaliar a capacidade de proteção de um tipo de concreto 

em relação ao ataque químico é através da perda de massa. 

 Neste estudo a perda de massa foi quantificada através da pesagem dos corpos 

de prova seco aos 28 dias, e após a exposição dos corpos de prova em solução ácida, 
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também em estado seco aos 63 dias, a fim de observar se houve alteração na massa 

dos corpos de prova em função da exposição à solução ácida. 

Todos os resultados obtidos neste ensaio estão apresentados no Apêndice B.  

 

3.4.3 Ensaio de resistência à compressão uniaxial 

 

A avaliação da resistência à compressão dos corpos de prova, após serem 

submetidos a exposição de ácidos será realizada de acordo com as orientações da 

NBR 5739 (ABNT, 2018), de corpos de prova cilíndricos de concreto com 10 cm de 

diâmetro por 20 cm de altura, moldados conforme a NBR 5738 (ABNT, 2016). 

Para a ruptura foi utilizada a prensa disponível no LAPATEC (Figura 23), da 

marca EMIC – modelo PC200CS, com capacidade de 2.000 KN e velocidade de 

carregamento de 0,45 MPa/s. 

 

Figura 23 – Realização do ensaio de resistência à compressão 

   
Fonte: AUTOR (2021) 

 

O primeiro ensaio de resistência à compressão para os corpos de prova SF 

REF e MK REF ocorreu aos 28 dias. Estes traços de referência foram ensaiados 

novamente aos 63 dias, após serem mantidos em câmara úmida em condições 

controladas durante todo o experimento. A idade de 63 dias coincide propositalmente 

com a data de encerramento do último ciclo dos CPs expostos a solução ácida – 



59 

 

 

visando a comparação do comportamento entre as diferentes combinações e o meio 

ao qual elas estão inseridas. 

Ao passo que as combinações de SF ÁCIDO e MK ÁCIDO submetidas aos cinco 

ciclos de exposição foram ensaiadas aos 35, 49 e 63 dias, a fim de determinar suas 

resistências ao fim dos ciclos.  

Todos os resultados obtidos no ensaio foram analisados para que fossem 

eliminados os dados espúrios a fim de garantir uma maior confiabilidade nos 

resultados. No Apêndice C estão apresentados todos os dados registrados de 

resistência à compressão durante o experimento.  

 

3.4.4 Ensaio de resistência à tração por compressão diametral 

 

A avaliação da resistência à tração por compressão diametral dos corpos de 

prova, após serem submetidos a exposição de ácidos foi realizada de acordo com as 

orientações da NBR 7222 (ABNT, 2011). Os corpos de prova adotados eram 

cilíndricos de concreto com 10 cm de diâmetro por 20 cm de altura, moldados 

conforme a NBR 5738 (ABNT, 2016).  

Para a ruptura foi utilizada a prensa disponível no LAPATEC (Figura 24), da 

marca EMIC – modelo PC200CS, com capacidade de 2.000 KN e velocidade de 

carregamento de 0,45 MPa/s. 

 

Figura 24 – Realização do ensaio de resistência à tração por compressão diametral 

   
Fonte: AUTOR (2021) 
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O primeiro ensaio de resistência à tração por compressão diametral ocorreu 

aos 28 dias, sendo que não houve exposição ao ataque de ácidos em nenhuma 

amostra até esta idade, de modo que estes CPs se tornariam referência para os 

demais resultados inferidos na pesquisa.  

Os traços de SF REF e MK REF (sem exposição ao ácido) foram ensaiados 

novamente aos 63 dias, após serem mantidos em câmara úmida sob condições 

controladas. A idade de 63 dias coincide propositalmente com a data de encerramento 

do último ciclo dos CPs expostos a solução ácida – visando a comparação do 

comportamento entre as diferentes combinações e a influência do meio ao qual elas 

estão inseridas na resistência à tração. 

As combinações de SF ÁCIDO e MK ÁCIDO foram ensaiadas também aos 35, 

49 e 63 dias, a fim de determinar suas resistências ao fim destes ciclos. 

Todos os resultados obtidos no ensaio foram analisados para que fossem 

eliminados os dados espúrios a fim de garantir uma maior confiabilidade nos 

resultados. No Apêndice C estão apresentados todos os dados registrados de 

resistência à tração por compressão diametral durante o experimento.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Uma vez concluída a etapa do programa experimental e já com os resultados 

dos ensaios coletados e tabelados (APÊNDICE F), foi possível dar início as 

discussões e conclusões. Nesta etapa, primeiramente foram tratados 

estatisticamente, para que na sequência fosse possível verificar qual é o efeito que a 

exposição à solução ácida tem nas diferentes amostras estudadas de concretos. 

Para analisar estatisticamente se há significância entre as amostras, foi 

aplicado o teste de Mann-Withney, que é um teste não paramétrico aplicado para duas 

amostras independentes, a fim de comparar a mediana entre os grupos, considerando 

um grau de confiança de 95%.  

Para aceitar ou rejeitar a hipótese de pesquisa, analisa-se o P-value que 

determina a probabilidade de os dados apresentados terem um comportamento igual 

à hipótese estatística, de modo que:  

 Se P-value < 0,05: aceita-se o fato de existir pelo menos um par de médias 

populacionais diferentes. 

Se não, sendo P-value > 0,05: aceita-se o fato de as médias populacionais dos grupos 

serem iguais.  

Todos os resultados estatísticos foram obtidos através do Software IBM SPSS 

e suas análises foram apresentados no Apêndice B, Apêndice D e Apêndice E.  

 

4.1 ABSORÇÃO POR CAPILARIDADE 

 

O ensaio de absorção de água por capilaridade foi realizado para os CPs REF 

SF e REF MK, bem como para amostras que passaram por exposição a solução ácida 

na idade de 56 dias (SF ÁCIDO e MK ÁCIDO) para que fosse possível comparar o 

comportamento de suas matrizes e determinar se de fato a exposição a um ambiente 

agressivo influencia na absorção dos concretos.  

A partir dos dados obtidos foi possível identificar o acréscimo de absorção 

ocorrido durante o experimento em função da área da seção transversal do CP, para 

cada um dos tempos medidos em laboratório - 3 horas, 6 horas, 24 horas, 48 horas e 

72 horas. Estas informações foram apresentadas na Tabela 18. 
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Tabela 18 – Valores de absorção por capilaridade registrados durante ensaio  
ABSORÇÃO POR CAPILARIDADE EM (g/cm²) 

 
TEMPO DE ENSAIO 0h 3h 6h 24h 48h 72 

SF ÁCIDO 0,000 0,076 0,093 0,161 0,195 0,195 

SF REF 0,000 0,025 0,034 0,042 0,051 0,059 

MK ÁCIDO 0,000 0,085 0,085 0,161 0,187 0,195 

MK REF 0,000 0,034 0,051 0,068 0,076 0,076 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

Analisando os dados é possível concluir que a absorção total do concreto SF 

REF foi de 0,059 g/cm², enquanto para SF ÁCIDO foi de 0,195 g/cm², o que representa 

um aumento de 30,43%. Para a amostra MK REF a absorção inicial era de 0,076 

g/cm², enquanto o MK ÁCIDO foi de 0,195 g/cm² ao fim do período de ensaio, 

significando um acréscimo de 39,13%.  

Observando o comportamento que o Gráfico 2 é possível identificar o primeiro 

ponto importante com relação a absorção - de fato a exposição a solução ácida tornou 

a matriz mais frágil. Isso fica claro ao perceber que os concretos de referência 

possuem uma absorção por capilaridade menor do que os CPs submetidos a 

submersão em ácido, independentemente do tipo de material cimentício 

complementar adicionado. 

 

Gráfico  2 – Valores de absorção por capilaridade (g/cm²) observados durante o ensaio 

 
Fonte: AUTOR (2021) 
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Para um ambiente não agressivo, a SF REF e o MK REF apresentaram baixos 

teores de absorção com valores de 0,059 g/cm² e 0,076 g/cm² respectivamente. Esse 

efeito acontece devido a suas contribuições frente ao preenchimento dos vazios do 

concreto – efeito microfiller e efeito pozolânico. Consequentemente, há diminuição da 

absorção de água pela matriz e também a redução da probabilidade de ocorrência de 

manifestações patológicas, pois haveria uma menor entrada de água e substâncias 

agressivas em seu interior (DA SILVA, 2006; HOPPE FILHO et al., 2015; JACOB, 

2018; TANGRI; VIPASHA; GAGANDEEP, 2018) 

Por outro lado, quando exposto a ambientes agressivos capazes de provocar 

danos à matriz cimentícia, tanto os CPs com MK ÁCIDO quanto com SF ÁCIDO 

apresentaram um comportamento estatisticamente similar, com uma absorção três 

vezes maior do que comparados com a referência. 

Essa situação justifica-se porque os chamados “vazios capilares” formados 

pela degradação de exposição ao ácido, tornam-se uma rede de caminhos dispostos 

aleatoriamente no material, que permitem que a água penetre pelos vazios e espalhe-

se rapidamente pela rede de capilares formanda.  Os poros neste caso exercem 

atração sobre as moléculas da superfície dos líquidos, fazendo com que os mesmos 

se desloquem verticalmente (METHA; MONTEIRO, 2014) 

Esse comportamento já esperado e indicado por diferentes autores como 

Mehta e Monteiro (2014) e Medeiros (2020), uma vez que a absorção de água tende 

a aumentar em ambientes agressivos ácidos, conforme ocorre a descalcificação da 

pasta e remoção de componentes do interior do corpo de prova, que liberam mais 

espaço para armazenamento de água em seu interior.  

 

4.2 PERDA DE MASSA 

 

 No estudo a perda de massa é quantificada pela relação entre as pesagens dos 

corpos de prova antes e após todos os ciclos de exposição a solução ácida, 

considerando a massa seca do CP (Apêndice G).  

A média dos resultados obtidos em laboratório pode ser observada na Tabela 

19, e os cálculos estatísticos encontram-se no Apêndice B. 
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Tabela 19 – Média da massa dos corpos de prova aos 28 e 56 dias após a exposição de solução ácida 

SÍLICA ATIVA (SF) 

CP MASSA 28 DIAS (Kg) MASSA 56 DIAS (Kg) 

19 3,814 3,822 

20 3,744 3,746 

21 3,702 3,702 

22 3,726 3,754 

23 3,766 3,776 

24 3,77 3,782 

Média 3,753 3,764 

METACAULIM (MK) 

19 3,670 3,754 

20 3,782 3,776 

21 3,746 3,782 

22 3,906 3,906 

23 3,836 3,862 

24 3,854 3,866 

Média 3,799 3,824 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

Analisando os dados da Tabela é possivel constatar que houve um acréscimo 

na massa em ambos os casos para os concretos referência de 28 dias após a 

exposição ao ácido. Essa difereça é pequena e insignificante estatísticamente, 

representando para as amostras de sílica ativa 0,011 gramas e para o metacaulim 

0,025 gramas. 

Muito embora essa evolução na massa tenha um acréscimo muito pequeno, é 

possivel que um dos motivos seja a contínua hidratação do cimento, principalmente 

pelo acrescimo da adição cimentícia suplementar a matriz. Nesse sentido foram 

analisados por meio de inspeção visual algumas amostras para verificar se haveria a 

formação de algum produto de hidratação, e a possível presença de porosidade na 

superfície da matriz.   

A Figura 25 demonstra uma amostra de cada combinação (SF ACIDO E MK 

ACIDO) analisada no microscópio, a partir do qual observou-se que nas amostras de 

SF ocorreu a formação de cristais (Figura 25a), possívelmente formados pela reação 

da sílica com a matriz do concreto, visto que nas amostras com MK (b) não foram 

observados esse tipo de formação. 
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Figura 25 – CPs analisados aos 63 dias após a exposição ao ácido  
a) Com adição de Sílica Ativa 

  

b) Com adição de Metacaulim 

  
Fonte: AUTOR (2022) 

 

Quanto à porosidade dos materiais, pode-se considerar que ainda não há 

degradação considerável na extremidade do CP, uma vez que a superfície dos corpos 

de prova ainda encontravam-se íntegros e sem grandes poros ou perdas de massa. 

Nesse sentido, uma das sugestões que podem ser considerada em trabalhos futuros 

é simular também a abrasão ao qual a superfície de pocilgas é submetida pelo andar 

dos animais, pois a degradação também sofre influência dos meios externos 
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4.3 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UNIAXIAL 

 
A Tabela 20 apresenta a média dos resultados obtidos no rompimento dos 

corpos de prova para cada traço e suas respectivas idades.  

 

Tabela 20 – Valores médios de resistência à compressão uniaxial 

REFERÊNCIA 

DIAS SF REF (MPa) MK REF (MPa) 

28 52,29 54,34 

63 61,31 59,19 

COM EXPOSIÇÃO AO ÁCIDO 

DIAS SF ÁCIDO (MPa) MK ÁCIDO (MPa) 

28 52,29 54,34 

35 59,88 58,57 

49 61,64 50,04 

63 60,14 46,82 

Fonte: AUTOR (2021) 
 

Correlacionando os valores obtidos para resistência à compressão em cada 

combinação e, com auxílio do teste estatístico de Mann-Withney, foi possível 

identificar se a adição de material cimentício suplementar exerce influência nas 

matrizes com e sem exposição a solução ácidas nas condições do estudo. Um resumo 

das análises é demonstrado na Tabela 21 e os ensaios completos podem ser 

verificados no Apêndice C. 

 

Tabela 21 – Teste de Mann-Withney para resistência à compressão 

Interação entre grupos P Significância 

SF REF 28 dias x SF REF 63 dias (U= 11,000; p-value>,05/p-value =0,085) NS 

SF REF 28 dias x SF ÁCIDO 63 dias (U= 11,000; p-value>,05/p-value =0,085) NS 

MK REF 28 dias x MK REF 63 dias (U= 3,0; p-value>0,05/p-value =0,180) NS 

MK REF 28 dias x MK ÁCIDO 63 dias (U= 4,000; p-value<0,05/p-value =0,028) S 

NS: Valor não significativo; S: Valor significativo; P: Nível de significância;  

Se p-value<0,05 valor significativo 

Fonte: AUTOR (2022) 

 

A partir do estabelecido e baseando-se nos dados obtidos, o objetivo deste 

trabalho era verificar se o tipo de material cimentício suplementar utilizado e a 

exposição ao ácido, interfeririam de forma significativa na resistência final do CAD. 

Pode-se observar que os concretos referência que permaneceram na cura 

úmida desde o período da concretagem 28 dias, até completar os 63 dias – idade que 

marcam o fim do experimento - tanto no caso da sílica ativa, quanto no metacaulim 
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obtiveram um incremento em sua resistência à compressão. No entanto, com o auxílio 

do teste estatístico de Mann-Withney, foi possível constatar que este acréscimo no 

valor não é significativo estatisticamente e, portanto, não se pode afirmar que a adição 

de material cimentício complementar tenha tido influência sobe a resistência dos CPs 

mantido em cura úmida. 

 No caso da SF REF o acréscimo de resistência foi de 17,24%, passando de 

52,29 MPa para 61,31 MPa. O aumento embora não tenha sido significativo pode ser 

explicado devido ao desenvolvimento contínuo de hidratação do cimento e formação 

de C-S-H nas condições de cura úmida. Como já visto anteriormente no item 2.4.1 a 

adição de materiais cimentícios provoca um efeito positivo e já esperado ao concreto, 

uma vez que a quantidade de finos presentes em sua matriz colabora para o efeito 

empacotamento, redução de vazios e aumento de massa específica, responsáveis 

pelo acréscimo do valor final de resistência à compressão quando em comparação a 

um concreto sem adições (HOPPE FILHO et al., 2015; MEDEIROS; RAISDORFER; 

HOPPE FILHO, 2017; METHA; MONTEIRO, 2014; JACOB et al., 2018; BAUER, 

2019). 

Uma das explicações para isso pode ser a de que o teor de 10% de substituição 

em massa de cimento possa não ter sido suficiente para proporcionar ganho de 

resistência significativo nesse intervalo de tempo observado. 

Quando se observa os resultados em relação ao efeito do ataque ácido no 

desenvolvimento das resistências dos concretos, é possível constatar que a SF 

ÁCIDO apresentou melhores resultados quando comparada ao MK ÁCIDO, 

alcançando um acréscimo de 15,01% em relação ao seu concreto referência, mesmo 

estando em ambiente agressivo, enquanto a matriz com MK teve uma perda de 

13,84% de resistência à compressão, o que significa um enfraquecimento em sua 

matriz cimentícia.  

Estatisticamente foi verificado também por meio do teste de Mann-Withney que 

não há significância entre os valores de referência das amostras de SF REF aos 28 

dias e, após a exposição a solução ácida aos 63 dias. Nesse sentido é possível afirmar 

que a SF tem um desempenho melhor quando em ambientes agressivos do que o 

MK, e, a justificativa para este comportamento pode estar ligada ao fato de que o 

material reage com o hidróxido de cálcio formando os silicatos de cálcio hidratado, 

iguais aos formados pelo cimento. Portanto, além da SF contribuir para a resistência 
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à compressão, todo esse processo também fecha os poros do concreto, contribuindo 

para o ganho de resistência do material em ambientes agressivos.  

Dentre os resultados significativos está a perda de resistência do concreto 

dosado com metacaulim ao fim dos 63 dias, com uma queda de 13,84%. Para uma 

análise visual mais facilitada o Gráfico 3 apresenta os valores médios de resistência 

à compressão obtidos para cada idade, considerando as amostras submetidas a 

solução ácida: 

 
Gráfico 3 – Resultados do ensaio de resistência à compressão submetidas ao ácido 

 
Fonte: AUTOR (2021) 

 

 Foi possível observar o comportamento apontado por Irassar (1990) nos 

concretos submetidos ao ataque ácido, onde a resistência tende a aumenta com o 

tempo de exposição, até atingir o chamado “tempo de fissuração”. Neste primeiro 

momento é possível indicar que os produtos formados pelo ataque ácido preenchem 

os vazios da pasta de cimento hidratada, até atingir um valor máximo de resistência, 

e, a partir dele a resistência só tende decrescer. 

 Este mesmo padrão de comportamento foi observado no estudo de Massana 

et al. (2013) expondo argamassas em dejetos suínos, de modo que houve um ganho 

de forças durante os 24 primeiros meses de experimento, e em seguida, a resistência 

passou a descer pelos outros 36 meses restantes. Além deste, no experimento de 

Jacob et al. (2018) também foi observado um acréscimo de resistência nos primeiros 
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ciclos utilizando argamassa com adição de NS+SF quando em solução ácida – ambos 

associados ao refinamento dos poros causados pelas adições feitas aos concretos. 

Mesmo o estudo sendo acelerado, é possível avaliar que a adição de SF tem 

resultados melhores em comparação a um traço dosado com MK exposto a ambientes 

ácidos, pois conseguiu manter a resistência inicial até o fim dos experimentos, o que 

não aconteceu com o MK que apresentou perda significativa - isso porque a solução 

agressiva destrói a matriz do concreto, transformando a pasta de cimento endurecida 

por meio da perda de massa e redução da capacidade resistente do material.  

 

4.4 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO NA DIAMETRAL 

 

A Tabela 22 apresenta a média dos resultados obtidos no rompimento dos 

corpos de prova para cada traço e suas respectivas idades. 

 

Tabela 22 – Resistência à tração por compressão diametral 

REFERÊNCIA 

DIAS REF SF (MPa) REF MK (MPa) 

28 7,16 6,74 

63 7,73 7,79 

COM EXPOSIÇÃO AO ÁCIDO 

DIAS SF (MPa) MK (MPa) 

28 7,16 6,74 

35 7,73 7,97 

49 8,52 7,31 

63 6,92 8,85 

Fonte: AUTOR (2021) 

 

Correlacionando os valores obtidos para resistência à tração por compressão 

diametral em cada combinação e, com auxílio do teste estatístico de Mann-Withney, 

foi possível identificar se a adição de material cimentício suplementar exerce influência 

nas matrizes com e sem exposição a solução ácidas nas condições do estudo.  

Um resumo das análises é demonstrado na Tabela 23 e os ensaios completos 

podem ser verificados no Apêndice E. 

 

Tabela 23 – Teste de Mann-Withney para resistência à tração por compressão diametral 

Interação entre grupos P Significância 

SF REF 28 dias x SF REF 63 dias (U= 2,000; p-value>0,05/p-value =0,275) NS 

SF REF 28 dias x SF ÁCIDO 63 dias (U= 4,000; p-value>0,05/p-value =0,827) NS 

MK REF 28 dias x MK REF 63 dias (U= 2,0; p-value>0,05/p-value =0,275) NS 
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MK REF 28 dias x MK ÁCIDO 63 dias (U= 1,000; p-value<0,05/p-value =0,007) S 
NS: Valor não significativo; S: Valor significativo; P: Nível de significância;  

Se p-value<0,05 valor significativo 

Fonte: AUTOR (2022) 

 

Considerando os resultados obtidos na análise estatística e, é possível afirmar 

que não há diferença significativa entre a amostra de SF REF para a amostra SF 

ÁCIDO, o que significa que mesmo quando submetidos em condição agressiva, a 

sílica contribuiu para que não houvesse queda na resistência à tração, sendo 

estatisticamente igual as amostras referências. 

Por outro lado, a exposição em ambiente agressivo provocou no metacaulim 

um aumento significativo em sua resistência à tração da amostra MK REF aos 28 dias 

para uma amostra REF ÁCIDO aos 63 dias, representando 31,30% de acréscimo. Em 

geral, fissuras só podem ocorrer depois que a capacidade de tração do concreto tiver 

sido esgotada, o que faz dessa uma importante propriedade no que diz respeito à 

durabilidade de elementos estruturais (MEHTA E MONTEIRO, 2014). 

O Gráfico 4 representa graficamente os valores obtidos para a resistência nos 

concretos submetidos a exposição de ambiente ácido tiveram ao dos ensaios: 

 

Gráfico 4 – Resultados do ensaio de resistência à tração por compressão diametral em concretos 
submetidas ao ácido 

 
Fonte: AUTOR (2021) 
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De forma geral, observa-se que a resistência à tração aumenta conforme 

aumenta-se a idade do rompimento, até atingir um patamar máximo, a partir do qual 

ele passa a descer. Este mesmo comportamento já foi observado para as amostras 

submetidas a compressão uniaxial, e era esperado conforme indicado no estudo de 

Irassar (1990). 

Acerca do teor de adição de metacaulim em concretos de alto desempenho, 

um estudo também verificou que até a porcentagem de 10% houve um aumento de 

resistência à tração do CAD, explicada pelo mesmo motivo em que há aumento de 

resistência à compressão – o melhor empacotamento das partículas, proporcionado 

pela substituição de parte do cimento pelo metacaulim, além de proporcionar um 

melhor arranjo da mistura e menor capilaridade, diminuindo as regiões de fragilidade 

do concreto (VICENTINI; CAMARA; TASHIMA, 2016) 
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5 CONCLUSÕES 

 

Com o objetivo de analisar o comportamento do Concreto de Alto Desempenho 

(CAD) submetido a condição de uso em pocilgas, onde há exposição da matriz 

cimentícia à um ambiente ácido e agressivo, foi proposto a inserção de dois diferentes 

materiais cimentícios suplementares, a sílica ativa (SF) e metacaulim (MK) em 

substituição de 10% da massa de cimento para analisar se estes apresentariam um 

bom desempenho, de modo a garantir maior durabilidade e vida útil às estruturas 

suinícolas. 

A partir da análise da absorção por capilaridade foi possível constatar que a 

exposição aos ácidos - acético, propiônico e butírico, provocaram de fato fragilidade a 

matriz cimentícia, isso porque os CPs de referência sem exposição apresentaram 

absorção por capilaridades menores do que os em solução ácida, independentemente 

do tipo de material cimentício suplementar adicionado. Comparando um concreto sem 

exposição - SF REF aos 28 dias com SF ÁCIDO ao fim do experimento, constatou-se 

que houve um aumento de 30,43% na absorção da sílica, enquanto para o MK esse 

aumento atingiu um patamar de 39,13%. 

Essa situação já era esperada uma vez que a absorção de água tende a 

aumentar em ambientes agressivos ácidos devido a descalcificação da pasta na 

matriz, fragilizando o material por meio da formação de vazios capilares. No entanto, 

ao analisar a perda de massa dos CPs verificou-se um acréscimo de 0,011 gramas 

para SF e 0,025 gramas para o metacaulim – isto significa que muito possivelmente 

os corpos de prova ainda estivessem em processo de hidratação devido ao acrescimo 

da adição cimentícia suplementar a matriz. 

Quando se observa os resultados em relação ao efeito do ataque ácido no 

desenvolvimento das resistências dos concretos, é possível constatar que a SF 

apresentou melhores resultados quando comparada ao MK, alcançando um 

acréscimo de 15,01% em relação ao seu concreto referência, mesmo estando em 

ambiente agressivo, enquanto a matriz com MK teve uma perda de 13,84% de 

resistência à compressão, o que significou um enfraquecimento em sua matriz 

cimentícia.  
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Por outro lado, a exposição em ambiente agressivo provocou no metacaulim 

um aumento significativo em sua resistência à tração da amostra MK REF aos 28 dias 

para uma amostra REF ÁCIDO aos 63 dias, representando 31,30% de acréscimo, 

enquanto a sílica não apresentou significância estatística o que significa que mesmo 

quando submetidos em condição agressiva, a sílica contribuiu para que não houvesse 

queda na resistência à tração, sendo estatisticamente igual as amostras referências. 

É bem verdade todos os processos e mecanismos que provocam a 

deterioração dos concretos estão conexos com a facilidade que a água, seja ela pura 

ou contaminada, se desloca através da matriz. Daí surge a necessidade de realizar 

pesquisas voltadas ao estudo dos danos causados pela criação de suínos às 

estruturas de pisos e elementos estruturais de concretos, para que seja possível 

encontrar uma dosagem que amenize, adie ou evite o processo de degradação do 

concreto. 

Por fim, a adição de materiais cimentícios suplementares provou ser eficiente 

no teor de 10% de substituição em massa de cimento, e o prosseguimento desta 

pesquisa pode consolidar uma abordagem voltada a avaliação de um tempo maior de 

exposição, que promova melhores amostragens de degradação em função do tempo, 

conduzindo-se assim à descoberta se a longo prazo essas adições garantem 

desempenho e prolongam a vida útil dos elementos em concreto expostos a dejetos 

suínos. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A temática acerca de estruturas submetidas ao ataque de ácidos, sejam elas 

provenientes de construções suinícolas agrícolas ou de outra fonte, possui várias 

frentes de pesquisa e vão desde o desenvolvimento de novos materiais, formulações 

de normas técnicas e aprimoramentos, métodos de execução mais eficientes, 

possibilitando inúmeros que inúmeros trabalhos contribuam grandemente para este 

fim. 

No campo dos materiais, alguns aspectos que não fizeram alvo dessa pesquisa 

e que podem ser propostos como futuros estudos, pode-se citar: 

a) determinar o teor ideal de material cimentício suplementar a ser adicionado 

no concreto, propondo o uso de diferentes adições; 
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b) analisar o CAD durante um período mais prolongado de tempo, sob um pH 

constante e controlado; 

c) comparar os resultados de um concreto exposto à condição de exposição ao 

ácido com e sem abrasão da superfície durante o ensaio, simulando a influência dos 

cascos dos animais na superfície; 

d) analisar a relação de custos x desempenho de um CAD em relação a um 

concreto convencional; 
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APÊNDICE A – Resultados do ensaio de absorção por capilaridade 

SÍLICA ATIVA – REFERÊNCIA (SF REF) 

CP 
0h 3h 6h 24h 48h 72h 

13:30:00 16:30:00 19:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 

22 SF REF 3,754 3,756 3,758 3,758 3,760 3,760 

23 SF REF 3,776 3,778 3,778 3,780 3,780 3,780 

24 SF REF 3,782 3,784 3,784 3,784 3,784 3,786 

METACAULIM – REFERÊNCIA (MK REF) 

CP 
0h 3h 6h 24h 48h 72h 

13:30:00 16:30:00 19:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 

22 MK REF 3,906 3,910 3,912 3,914 3,914 3,914 

23 MK REF 3,862 3,864 3,866 3,866 3,868 3,868 

24 MK REF 3,866 3,868 3,868 3,870 3,870 3,870 

SÍLICA ATIVA – EM EXPOSIÇÃO AO ÁCIDO (SF ÁCIDO) 

CP 
0h 3h 6h 24h 48h 72h 

13:30:00 16:30:00 19:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 

22 SF ÁCIDO 3,822 3,826 3,826 3,830 3,832 3,832 

23 SF ÁCIDO 3,746 3,754 3,756 3,762 3,766 3,766 

24 SF ÁCIDO 3,702 3,708 3,710 3,716 3,718 3,718 

METACAULIM – EM EXPOSIÇÃO AO ÁCIDO (MK ÁCIDO) 

CP 
0h 3h 6h 24h 48h 72h 

13:30:00 16:30:00 19:30:00 13:30:00 13:30:00 13:30:00 

22 MK ÁCIDO 3,720 3,728 3,728 3,734 3,738 3,738 

23 MK ÁCIDO 3,796 3,802 3,802 3,808 3,810 3,810 

24 MK ÁCIDO 3,740 3,746 3,746 3,752 3,752 3,754 

*Todos os valores obtidos no ensaio de absorção por capilaridade estão expressos em kg 
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APÊNDICE B – Resultados obtidos no ensaio de perda de massa para os CPs 

expostos a solução ácida aos 28 e 63 dias 

 

Sílica Estatística Erro Padrão 

Perda de 
massa 

1,0  
28 dias 

Média 3,754 ,015903  
95% Intervalo de 
Confiança para 

Média 

Limite 
inferior 

45,75   

Limite 
superior 

57,31   

5% da média aparada 3,75319   

Mediana 3,75500   

Variância ,002   

Desvio Padrão ,038955   

Mínimo 3,702   

Máximo 3,814   

2,0  
63 dias 

Média 3,764 
 

95% Intervalo de 
Confiança para 
Média  

Limite 
inferior 

51,7488  

Limite 
superior 

68,5312  

5% da média aparada 3,76385  

Mediana 3,76500  

Variância ,002  

Desvio Padrão ,040248  

Mínimo 3,702  

Máximo 3,822  

Metacaulim Estatística Erro Padrão 

Compressão 1,0  
28 dias 

Média 3,799 ,015903  
95% Intervalo de 
Confiança para 

Média 

3,71047 45,75   

3,88753 57,31   

5% da média aparada 3,80022   

Mediana 3,80900   

Variância ,007   

Desvio Padrão ,084359   

Mínimo 3,670   

Máximo 3,906   

2,0  
63 dias 

Média 3,824 
 

95% Intervalo de 
Confiança para 
Média  

3,75981 51,7488  

3,88885 68,5312  

5% da média aparada 3,82370  

Mediana 3,82200  

Variância ,004  

Desvio Padrão ,061481  

Mínimo 3,754  

Máximo 3,906  
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APÊNDICE C – Resultados obtidos pela prensa no ensaio de resistência à 
compressão uniaxial e à tração por compressão na diametral  
 

CP RF 
28 

REFERÊNCIA SILICA  REFERÊNCIA METACAULIM  

COMPRESSÃO (MPa) TRAÇÃO (MPa) COMPRESSÃO (MPa) TRAÇÃO (MPa) 

1 REF 43,99 6,76 62,46 5,05 

2 REF 48,48 8,07 46,72 7,34 

3 REF 56,36 6,65 48,61 7,82 

4 REF 64,42   56,23   

5 REF 45,3   57,70   

6 REF 55,4       

7 REF 52,1       

CP 
63 

REFERÊNCIA SILICA  REFERÊNCIA METACAULIM  

COMPRESSÃO (MPa) TRAÇÃO (MPa) COMPRESSÃO (MPa) TRAÇÃO (MPa) 

8 REF 77,76 6,91 64,58 8,76 

9 REF 67,08 8,77 49,31 8,07 

10 REF 49,13 7,5 63,68 7,07 

11 REF 58,12       

12 REF 65,65       

13 REF 47,88       

14 REF 63,54       

 

CP ACIDO 

35 dias 

SILICA ÁCIDO  METACAULIM ÁCIDO  

COMPRESSÃO (MPa) TRAÇÃO (MPa) MK COMPRESSÃO COMPRESSÃO (MPa) 

1 A  6,91  8,76 

2  8,77  8,07 

3  7,5  7,07 

4 65,69  64,55  

5 63,9  55,78  

6 50,06  55,38   

49 dias   

7 63,13  45,74  

8 69,27  64,63  

9 52,52  39,76  

10  6,87  7,88 

11  9,69  6,67 

12  9  7,37 

63 dias 

13 65,45 6,51 44,76 7,71 

14 64,37 7,28 43,73 8,44 

15 68,47 6,96 43,93 10,38 

16 57,12   53,34 8,85 

17 64,03   45,21   

18 60,22   50,40   

19 41,32   46,40   
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APÊNDICE D – Resultados da análise estatística, Média e Teste de Mann-
Whitney para a resistência à compressão (REFERÊNCIA) 
  

Sílica Estatística Erro Padrão 

Compressão 1,0 SF REF 
28 dias 

Média 52,29 2,08262 

95% Intervalo de 
Confiança para Média 

Limite 
inferior 

45,75   

Limite 
superior 

57,31   

5% da média aparada 52,08   

Mediana 52,10   

Variância 50,95   

Desvio Padrão 7,14   

Mínimo 43,99   

Máximo 64,42   

2,0 SF ÁCIDO 
63 dias 

Média 60,14 1,64017 

95% Intervalo de 
Confiança para Média 

Limite 
inferior 

59,06   

Limite 
superior 

67,49   

5% da média aparada 63,33   

Mediana 64,20   

Variância 16,14   

Desvio Padrão 4,02   

Mínimo 57,12   

Máximo 68,47   

Estatísticas de testea 

U de Mann-Whitney 11,000 
Wilcoxon W 39,000 

Z -1,725 
Significância Sig. (2 extremidades) 0,085 

Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)] 0,097b 

a. Variável de Agrupamento: Sílica 
b. Não corrigido para vínculos. 

 

De acordo com teste de Mann-Withney, foi testada a hipótese de que a resistência média do 

SF REF aos 28 dias e SF ÁCIDO aos 63 dias seriam diferentes devido a exposição prolongada num 

meio ácido. Não possível aceitar esta afirmação, pois os resultados (U= 11,000; p-value>,05/p-value 

=0,085) do teste demonstram que a média das amostras são iguais. 
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Metacaulim Estatística Erro Padrão 

Compressão 1,0 MK REF 
28 dias 

Média 54,34 2,92996 

95% Intervalo de 
Confiança para Média 

Limite 
inferior 46,2091   
Limite 
superior 62,4789   

5% da média aparada 54,3167   

Mediana 56,2300   

Variância 42,923   

Desvio Padrão 6,55159   

Mínimo 46,72   

Máximo 62,46   

2,0 MK REF 
63 dias 

Média 59,19 4,94683 

95% Intervalo de 
Confiança para Média 

37,9055 37,9055   

80,4745 80,4745   

5% da média aparada     

Mediana 63,6800   

Variância 73,413   

Desvio Padrão 8,56816   

Mínimo 49,31   

Máximo 64,58   

Estatísticas de testea 

U de Mann-Whitney 3,000 
Wilcoxon W 18,000 

Z -1,342 
Significância Sig. (2 extremidades) 0,180 

Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)] 0,250b 

a. Variável de Agrupamento: Metacaulim 
b. Não corrigido para vínculos. 

 

De acordo com teste de Mann-Withney, foi testada a hipótese de que a resistência média do 

MK REF aos 28 dias e MK REF aos 63 dias seriam diferentes. Não é possível aceitar esta afirmação, 

pois os resultados (U= 3,0; p-value>0,05/p-value =0,180) do teste demonstram que as diferenças entre 

as medianas das amostras são iguais. 
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Metacaulim Estatística Erro Padrão 

Compressão 1,0 MK REF 
28 dias 

Média 54,34 2,92996 

95% Intervalo de 
Confiança para Média 

Limite inferior 46,2091   

Limite superior 62,4789   

5% da média aparada 54,3167   

Mediana 56,2300   

Variância 42,923   

Desvio Padrão 6,55159   

Mínimo 46,72   

Máximo 62,46   

2,0 MK ÁCIDO 
63 dias 

Média 46,82 1,64017 

95% Intervalo de 
Confiança para Média 

Limite inferior 59,06   

Limite superior 67,49   

5% da média aparada 46,63   

Mediana 45,21   

Variância 13,37   

Desvio Padrão 3,66   

Mínimo 43,73   

Máximo 53,34   

Estatísticas de testea 

U de Mann-Whitney 4,000 
Wilcoxon W 32,000 

Z -2,192 
Significância Sig. (2 extremidades) 0,028 

Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)] 0,030b 

a. Variável de Agrupamento: Metacaulim 
b. Não corrigido para vínculos. 

 

De acordo com teste de Mann-Withney, foi testada a hipótese de que a resistência média do 

MK REF 28 dias e MK ÁCIDO 63 dias seriam diferentes. É possível aceitar esta afirmação, pois os 

resultados (U= 4,000; p-value<0,05/p-value =0,028) do teste demonstram que há diferença na média 

das amostras. 
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Sílica Estatística Erro Padrão 

Compressão 1,0 SF REF 
28 dias 

Média 52,29 2,08262 

95% Intervalo de 
Confiança para 
Média 

Limite inferior 45,75   

Limite superior 57,31   

5% da média aparada 52,08   

Mediana 52,10   

Variância 50,95   

Desvio Padrão 7,14   

Mínimo 43,99   

Máximo 64,42   

2,0 SF ÁCIDO 
63 dias 

Média 60,14  
 

95% Intervalo de 
Confiança para 
Média  

Limite inferior 51,7488  
Limite superior 68,5312  

5% da média aparada 60,7228  

Mediana 64,0300  

Variância 82,322  

Desvio Padrão 9,07312  

Mínimo 41,32  

Máximo 68,47  

 
Compressão 

U de Mann-Whitney 11,000 
Wilcoxon W 39,000 

Z -1,725 
Significância Sig. (2 extremidades) 0,045 

Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)] 0,097b 

a. Variável de Agrupamento: Metacaulim 
b. Não corrigido para vínculos. 

 

De acordo com teste de Mann-Withney, foi testada a hipótese de que a resistência média do 

SF REF 28 dias e SF ÁCIDO aos 63 dias seriam diferentes. É possível aceitar esta afirmação, pois os 

resultados (U= 11,0; p-value<0,05/p-value =0,045) do teste demonstram que há diferença na média 

das amostras. 
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APÊNDICE E – Resultados da análise estatística, Média e Teste de Mann-

Whitney para a resistência à tração por compressão diametral 

 

Sílica Estatística Erro Padrão 

Tração 1,0 SF REF 
28 dias 

Média 7,16  0,45611  
95% Intervalo de 
Confiança para Média  

Limite 
inferior 

5,1975 
 

Limite 
superior 

9,1225 
 

5% da média aparada 
  

Mediana 6,7600 

,624 

,79000 

6,65 

8,07 
 

 

Variância 0,624   

Desvio Padrão ,79000  

Mínimo 6,65  

Máximo 8,07  

2,0 SF ÁCIDO 
63 dias 

Média 6,92 0,22333  
95% Intervalo de 
Confiança para Média  

Limite 
inferior 

5,9557   

Limite 
superior 

7,8776   

5% da média aparada 
  

Mediana 6,9600  

Variância 0,150  

Desvio Padrão 0,38682  

Mínimo 6,51  

Máximo 7,28  

Estatísticas de testea 

U de Mann-Whitney 4,000 
Wilcoxon W 10,000 

Z -,218 
Significância Sig. (2 extremidades) 0,827 

Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)] 1,000b 

a. Variável de Agrupamento: Sílica 
b. Não corrigido para vínculos. 

 

De acordo com teste de Mann-Withney, foi testada a hipótese de que a resistência média do 

SF REF aos 28 dias e SF ÁCIDO aos 63 dias seriam diferentes devido a exposição prolongada num 

meio ácido. Não possível aceitar esta afirmação, pois os resultados (U= 4,000; p-value>0,05/p-value 

=0,827) do teste demonstram que não há diferença na média das amostras. 
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Metacaulim Estatística Erro Padrão 

Tração 1,0 MK REF 
28 dias 

Média 6,74 0,85464 

95% Intervalo de 
Confiança para Média 

Limite 
inferior 

46,2091   

Limite 
superior 

62,4789   

5% da média aparada .   

Mediana 7,34   

Variância 2,191   

Desvio Padrão 1,48028   

Mínimo 5,05   

Máximo 7,82   

2,0 MK REF 
63 dias 

Média 7,97 0,49059 

95% Intervalo de 
Confiança para Média 

Limite 
inferior 

37,9055   

Limite 
superior 

80,4745   

5% da média aparada .   

Mediana 8,07   

Variância 0,722   

Desvio Padrão 0,84973   

Mínimo 7,07   

Máximo 8,76   

Estatísticas de testea 

U de Mann-Whitney 2,000 
Wilcoxon W 8,000 

Z -1,091 
Significância Sig. (2 extremidades) 0,275 

Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)] 0,400b 

a. Variável de Agrupamento: Metacaulim 
b. Não corrigido para vínculos. 

 

De acordo com teste de Mann-Withney, foi testada a hipótese de que a resistência média do 

MK REF aos 28 dias e MK REF aos 63 dias seriam diferentes. Não é possível aceitar esta afirmação, 

pois os resultados (U= 2,0; p-value>0,05/p-value =0,275) do teste demonstram que as medianas das 

amostras são iguais. 
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Metacaulim Estatística Erro Padrão 

Tração 1,0 MK REF 
28 dias 

Média 6,74 ,85464  
95% Intervalo de 
Confiança para Média 

3,0594 46,2091  

10,4139 62,4789   

5% da média aparada 
 

  

Mediana 7,3400   

Variância 2,191   

Desvio Padrão 1,48028   

Mínimo 5,05   

Máximo 7,82   

2,0 MK ÁCIDO 
63 dias 

Média 8,85 ,56336  
95% Intervalo de 
Confiança para Média  

7,0521 5,8558   

10,6379 10,0775   

5% da média aparada 8,8228 
 

Mediana 8,6450  

Variância 1,270  

Desvio Padrão 1,12672  

Mínimo 7,71  

Máximo 10,38  

Estatísticas de testea 

U de Mann-Whitney 1,000 
Wilcoxon W 7,000 

Z -1,768 
Significância Sig. (2 extremidades) ,0077 

Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)] ,114b 

a. Variável de Agrupamento: Metacaulim 
b. Não corrigido para vínculos. 

 

De acordo com teste de Mann-Withney, foi testada a hipótese de que a resistência média do 

MK REF 28 dias e MK ÁCIDO 63 dias seriam diferentes. É possível aceitar esta afirmação, pois os 

resultados (U= 1,000; p-value<0,05/p-value =0,007) do teste demonstram que há diferença na média 

das amostras. 
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Metacaulim Estatística Erro Padrão 

Tração 1,0 SF REF 
28 dias 

Média 7,16  ,45611 
 

,45611 
,45611 
  

95% Intervalo de 
Confiança para Média  

Limite 
inferior 

5,1975 
 

Limite 
superior 

9,1225   

5% da média aparada 
  

Mediana 6,7600 

,624 

,79000 

6,65 

8,07 
 

 

Variância 0,624  
 

Desvio Padrão ,79000 
 

Mínimo 6,65 
 

Máximo 8,07 
 

2,0 MK ÁCIDO 
63 dias 

Média 7,73 ,22333 

95% Intervalo de 
Confiança para Média  

5,3655 5,8558   

10,0878 10,0775   

5% da média aparada 
  

Mediana 7,5000  

Variância ,903  

Desvio Padrão ,95049  

Mínimo 6,91  

Máximo 8,77  

Estatísticas de testea 

U de Mann-Whitney 2,000 
Wilcoxon W 8,000 

Z -1,091 
Significância Sig. (2 extremidades) 0,275 

Sig exata [2*(Sig. de 1 extremidade)] 0,400b 

a. Variável de Agrupamento: Metacaulim 
b. Não corrigido para vínculos. 

 

De acordo com teste de Mann-Withney, foi testada a hipótese de que a resistência média do 

MK REF 28 dias e MK ÁCIDO 63 dias seriam diferentes. Não possível aceitar esta afirmação, pois os 

resultados (U= 2,000; p-value>0,05/p-value =0,275) do teste demonstram que não há diferença na 

média das amostras. 
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APÊNDICE F – Relatórios de Ensaio LAPATEC URI 
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APÊNDICE G – Pesagem dos materiais durante execução dos ensaios 
 

 
09/nov 16/nov 23/nov 30/nov 07/dez 14/dez 

Sf 
seca 

Mk 
seca 

SF MK SF MK SF MK SF MK SF MK 

1 3,744 3,728 3,7846 3,7894                 

2 3,748 3,848 3,7978 3,8847                 

3 3,692 3,856 3,7362 3,9025                 

4 3,652 3,886 3,7021 3,9279                 

5 3,742 3,746 3,7841 3,8022                 

6 3,754 3,794 3,792 3,8515                 

7 3,676 3,822     3,722 3,88 3,720 3,88         

8 3,742 3,784     3,792 3,834 3,792 3,832         

9 3,664 3,8     3,722 3,854 3,720 3,852         

10 3,738 3,886     3,782 3,93 3,782 3,93         

11 3,728 3,89     3,77 3,928 3,786 3,93         

12 3,722 3,78     3,764 3,84 3,762 3,842         

13 3,714 3,802             3,752 3,872     

14 3,724 3,794             3,77 3,896     

15 3,738 3,822             3,79 3,882     

16 3,85 3,808             3,886 3,908     

17 3,764 3,69             3,806 3,792 Massa seca (Kg) 

18 3,796 3,68             3,84 3,796 SF MK 

19 3,814 3,67                 3,862 3,784 

20 3,744 3,782                 3,79 3,862 

21 3,702 3,746                 3,746 3,794 

22 3,726 3,906                 3,778 3,912 

23 3,766 3,836                 3,796  

24 3,77 3,854                 3,8  

25 3,826 3,784                     

26 3,75                       

27 3,798                       

28 3,752                       

29 3,744                       

30 3,716                       

 *Todos os dados estão expressos em Kg  

 


