
 

 
 
 
 
 
 

Durabilidade de betões reforçados com nanotubos de 

carbono de parede múltipla 

 

Ana Chambel da Silva Carriço 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

  

Engenharia Civil 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor José Alexandre de Brito Aleixo Bogas 

Orientadora: Professora Doutora Ana Mafalda Saldanha Guedes 

Júri 

 

Presidente: Professor Doutor Nuno Gonçalo Cordeiro Marques de Almeida 

Orientador: Professor Doutor José Alexandre de Brito Aleixo Bogas 

Vogal: Professora Doutora Rita Maria Vilela Nogueira 

maio de 2017 



ii 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu irmão, 

António Carriço 



iv 

 

  



v 

 

Agradecimentos 

A elaboração desta dissertação constitui o culminar de uma etapa muito importante da minha 

aprendizagem e do meu percurso académico. Seria longa a lista das pessoas a quem deveria neste 

momento dirigir os meus agradecimentos pelo estímulo e apoio que me proporcionaram ao longo deste 

processo. Todavia, e relativamente a esta última fase de preparação e elaboração desta dissertação, 

quero expressar antes de mais ao Professor Doutor José Bogas todo o meu apreço e profunda gratidão 

pelo apoio, permanente disponibilidade e estimulantes incentivos, que muito contribuíram para o que 

esta dissertação possa apresentar de mais positivo. Agradecimentos são igualmente devidos à 

Professora Doutora Ana Guedes por todo o apoio prestado na realização deste trabalho. 

Os meus colegas Hawreen Ahmed e Nuno Pacheco foram inexcedíveis na sua colaboração e espírito 

de entreajuda. A ambos o meu muito obrigada.  

Aos meus colegas de laboratório, Sofia Real, Jorge Pontes e Rawaz Kurad pela ajuda e disponibilidade 

demonstrada ao longo de todos estes meses.  

Aos Sr. Leonel Silva e Pedro Costa, funcionários técnicos do Laboratório de Materiais de Construção 

do IST, pela disponibilidade demonstrada ao longo de toda a campanha laboratorial. 

Aos meus pais, pelo carinho inestimável e por todo o apoio que sempre me deram. Obrigado por nunca 

deixarem de acreditar em mim. São os responsáveis pela minha autonomia e vontade em superar 

qualquer dificuldade pelo seu exemplo de vida. Muito obrigada pelos bons conselhos e o coração 

sempre disponível para me proporcionar o amor que precisei em todos os instantes.  

Ao meu namorado, perto ou longe, mostras-me todos os dias o que é seguir um sonho e torná-lo 

realidade. 

Quero também agradecer à minha fiel companheira no crime Catarina Belo, sem a qual muitas destas 

palavras não teriam ido parar ao papel.   

Seria impossível mencionar todos aqueles que contribuíram para o meu crescimento nestes últimos 

anos, mesmo assim, a eles também o meu sincero obrigado. 

 

 



vi 

 

  



vii 

 

Resumo 

O desempenho a longo prazo do betão encontra-se condicionado pelas suas interações com o 

ambiente, nas quais o ingresso de substâncias agressivas tem um papel preponderante. No betão a 

camada de recobrimento desempenha o papel de barreira física contra o ingresso de fluídos, gases e 

iões que provocam a sua degradação. A formação e propagação de fissuras é um processo que ocorre 

naturalmente em qualquer estrutura de betão. Estas podem dever-se a fenómenos de retração, 

gradientes de temperatura ou a cargas aplicadas. Independentemente da sua origem, a fissuração no 

betão cria caminhos preferenciais para o ingresso de substâncias agressivas para o seu interior.  

Os nanotubos de carbono (CNT) são materiais de nova geração cuja aplicação no reforço de materiais 

compósitos é ainda muito recente e a sua investigação ainda se encontra numa fase embrionária, 

nomeadamente no que se refere ao reforço de matrizes cimentícias. A elevada rigidez e capacidade 

resistente dos CNTs, muito superiores à da generalidade dos materiais atualmente conhecidos, torna-

os especialmente atrativos para o nano-reforço de materiais compósitos. É neste sentido que surge o 

interesse em incorporar CNTs nos materiais cimentícios, visando melhorar os aspetos menos positivos 

destes materiais, tais como a sua baixa ductilidade e capacidade de deformação, reduzida resistência 

à tração e fraca resistência à fendilhação. No entanto, o reforço de materiais de base cimentícia com 

CNTs é ainda recente, especialmente ao nível dos betões, cujos principais trabalhos publicados têm 

menos de 5 anos. 

Assim, enquadrado numa linha de investigação desenvolvida no IST, que visa a caracterização no 

estado fresco e endurecido de betões reforçados com CNTs, foi desenvolvido o presente trabalho de 

investigação, essencialmente focado na influência da incorporação destes nanomateriais na 

durabilidade do betão. Para tal, foi realizada uma campanha experimental em que betões reforçados 

com 0,05% de CNTs por peso de cimento, abrangendo diferentes relações a/c e classes de resistência, 

foram caracterizados em termos do seu comportamento face a alguns dos principais mecanismos de 

transporte (absorção por imersão e absorção capilar) e de deterioração do betão (resistência à 

carbonatação e penetração de cloretos). A análise comparativa entre betões reforçados permitiu uma 

melhor avaliação da eficiência da incorporação de CNTs.  

Da análise dos resultados obtidos nos diferentes ensaios foi possível concluir que a incorporação de 

nanotubos conduziu apenas a modestos incrementos nas propriedades de durabilidade estudadas. Os 

níveis de reforço obtidos não justificam ainda a sua implementação na indústria da construção, 

especialmente considerando as dificuldades acrescidas associadas à produção, colocação e 

compactação do betão. Fica, todavia, demonstrado o potencial dos CNTs no reforço da microestrutura 

de matrizes cimentícias e no incremento da sua durabilidade, justificando-se a investigação na procura 

de soluções que eliminem os obstáculos encontrados, nomeadamente relacionados com a sua fraca 

dispersibilidade. Desse modo, será possível explorar o elevado potencial destes materiais no reforço 

mais eficiente dos materiais cimentícios, justificando a sua futura utilização na indústria da construção.  

Em suma, julga-se que este trabalho contribui para um melhor conhecimento e confiança na utilização 

de CNT em matrizes cimentícias. 
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Abstract 

The long-term service life of concrete is strongly affected by the surrounding environment, and the 

concrete cover plays a major role in stopping harmful substances such as fluids, gases, and ions from 

penetrating and reaching its interior. Crack formation and propagation are naturally occurring 

phenomena in concrete. Whether due to shrinkage, thermal gradients, and mechanical loading, they 

are present in most concrete structures. These cracks often become preferential paths for the ingress 

of harmful substances. 

Carbon nanotubes (CNTs) are new generation materials whose application in composites is now taking 

its first steps. Even more recent is research concerning the reinforcement of cementitious materials with 

CNTS. CNTs are particularly attractive for nanoreinforcement due to their ultra-high strength and 

stiffness that surpass most known materials. Therefore, CNTs are incorporated in cementitious 

materials with the aim to improve the less positive aspects of these materials, such as their low ductility 

and strain capacity, reduced tensile strength and weak crack resistance. However, reinforcement of 

cementitious materials with CNTs is still recent, especially in concrete, whose principal published works 

are less than five years old. 

This work was carried out under a line of research developed at IST, aiming the characterization of 

concrete reinforced with CNTs in the fresh and hardened state. This research was mainly focused on 

the influence of the incorporation of these nanomaterials on the durability of concrete. To this aim, an 

experimental campaign was carried out in which concrete reinforced with 0.05% CNTs by weight of 

cement, covering different w/c ratios and strength classes, were characterized in terms of their behavior 

in relation to some of the main transport mechanisms (capillary absorption and absorption by immersion) 

and concrete deterioration mechanisms (resistance to carbonation and chloride penetration). The 

comparative analysis between reinforced concretes allowed for a better evaluation of the efficiency of 

the incorporation of CNTs. 

From the analysis of the results, it was possible to conclude that the inclusion of nanotubes led only to 

modest improvements in the durability properties studied. The achieved reinforcement levels do not yet 

justify their implementation in the construction industry, especially considering the increased difficulties 

associated with the production, placement, and compaction of concrete. However, the potential of CNTs 

in reinforcing the microstructure of cementitious matrixes, and increasing their durability is 

demonstrated. Research is needed to find solutions that may eliminate the current obstacles, namely 

their poor dispersibility. In this way, it will be possible to fully explore the potential of these materials in 

a more effective reinforcement of cementitious materials, justifying their future use in the construction 

industry. 

Keywords:  

carbon nanotubes; durability; concrete reinforced with carbon nanotubes; absorption; carbonation; 

chloride resistance
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1. Introdução 

1.1. Considerações gerais 

O betão é atualmente o material de construção mais utilizado em todo o mundo, com cerca de 11 biliões 

de toneladas consumidas anualmente. Apesar da sua versatilidade e facilidade de aplicação, existem 

certos aspetos menos positivos do betão que podem comprometer o seu desempenho a longo prazo. 

É um material frágil, associado a fraca capacidade de deformação, baixa resistência à tração, elevada 

deformação diferida e fraca resistência à fendilhação. Estas limitações estão estreitamente associadas 

à sua estrutura porosa, assim como às zonas de interface entre o agregado e a pasta, que constituem 

locais preferenciais de formação de fissuras.  

Nas últimas quatro décadas, vários esforços foram desenvolvidos no sentido de resolver, ou pelo 

menos melhorar o comportamento pouco dúctil do betão. Como resposta à necessidade crescente de 

obter estruturas com elevados padrões de desempenho, a aplicação discreta de fibras tem por objetivo 

absorver e dissipar a energia gerada pelas tensões no betão, aquando da sua fendilhação. Deste modo, 

é possível aumentar a sua ductilidade e controlar a propagação e abertura de microfissuras. No entanto, 

as designadas “fibras tradicionais” não têm capacidade de atuar ao nível das pequenas microfissuras, 

impedindo que estas se propaguem e convirjam em macrofissuras.  

Recentemente, os nanotubos de carbono (CNT) têm atraído a atenção da comunidade científica. Estes 

materiais de elevada rigidez e capacidade resistente, muito superiores à da generalidade dos materiais 

atualmente conhecidos, tornam-se especialmente atrativos para o reforço de materiais compósitos.  

De facto, os CNTs, constituídos por uma estrutura tubular que resulta do enrolamento de uma 

(nanotubos de parede única) ou mais (nanotubos de parede múltipla) folhas de grafeno de forma 

concêntrica, possuem propriedades físicas, mecânicas e elétricas únicas (Geim e Novoselov, 2007, 

Corrias, et al. 2003). Apesar das suas reduzidas dimensões, o módulo de elasticidade dos CNTs pode 

atingir 1 TPa (Salvetat, et al. 1999) e a resistência à tração ser superior a 100 GPa (Yu, et al. 2000). 

Estas propriedades aliadas à elevada esbelteza dos CNT, de até 1:1000, e a sua elevada área 

superficial (de até 1000 m2/g), faz destes materiais ideais candidatos ao reforço de matrizes 

poliméricas, cerâmicas, metálicas e cimentícias. O reforço com sucesso de matrizes cerâmicas tem 

sido demonstrado por vários autores (Gao, et al. 2006, Samal e Bal, 2008). Assim, em face da 

potencialidade evidenciada pelos CNTs no reforço de outros materiais compósitos, justifica-se também 

o interesse em incorporar estes materiais no reforço de matrizes de base cimentícia, visando melhorar 

alguns dos aspetos menos positivos anteriormente referidos. 

A aplicação de CNTs em materiais cimentícios tem vindo a ser estudada para dar resposta às limitações 

referidas, e também no sentido de atuar no betão à mesma escala dos seus constituintes principais, 

nomeadamente os C-S-H. De facto, os CNTs podem atuar nas matrizes cimentícias ao nível da sua 

nanoestrutura, alterando-a e criando ligações com os compostos de cimento hidratado. Ao atuarem a 
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uma escala mais próxima destes compostos, espera-se que as melhorias resultantes se reflitam na 

macroescala do betão, melhorando tanto a sua resistência como a sua durabilidade.  

No entanto, os nanotubos de carbono (CNTs) são materiais de nova geração cuja aplicação no reforço 

de matrizes cimentícias é ainda muito recente e a sua investigação ainda se encontra numa fase 

embrionária, nomeadamente no que se refere ao reforço de betões. De facto, os estudos realizados 

até ao momento nesta área são contraditórios e incidem principalmente no estudo de pastas e 

argamassas reforçadas com CNTs. A grande variabilidade dos resultados está relacionada com a 

utilização de diferentes tipos e teores de CNTs, dispersos através de procedimentos distintos. Contudo, 

existe consenso quanto aos principais obstáculos encontrados, sendo a dispersão homogénea no 

compósito e a interação entre os CNTs e a matriz cimentícia, as principais dificuldades apontadas na 

sua incorporação. 

A influência dos CNTs na durabilidade do betão não tem sido tão estudada como a sua influência nas 

propriedades mecânicas. Os escassos estudos realizados são pouco conclusivos. No entanto, apontam 

para um melhoramento da microestrutura que pode resultar num material mais denso e menos 

suscetível à degradação (Konsta-Gdoutos, et al. 2010b, Hu, et al. 2014). É precisamente na análise de 

durabilidade de betões reforçados com CNT que o presente estudo foi realizado, integrando-se numa 

série de trabalhos de investigação que têm sido desenvolvidos no Departamento de Engenharia Civil 

do IST e que visam a caracterização física, mecânica e de durabilidade de materiais de base cimentícia 

reforçados com CNTs. Assim, este trabalho deverá contribuir para um melhor conhecimento das 

potencialidades dos CNTs no reforço de matrizes cimentícias e, mais especificamente, no reforço de 

betões estruturais. 

1.2. Objetivos 

O objetivo geral do presente estudo consiste na análise da influência da incorporação de CNTs na 

durabilidade do betão. A durabilidade de um betão depende fundamentalmente da facilidade com que 

substâncias agressivas penetram e se difundem através da estrutura porosa. Pretende-se assim avaliar 

como os CNTs podem atuar no betão, alterar a sua microestrutura e melhorar o seu comportamento. 

Para tal, procede-se à análise dos principais mecanismos de transporte e degradação do betão, através 

de ensaios frequentemente realizados em betões convencionais. Com isto pretende-se: 

• Analisar os mecanismos de reforço dos CNTs em betões de diferentes compacidades; 

• Analisar como os mecanismos de reforço dos CNTs podem influenciar as propriedades de 

transporte do betão; 

• Determinar a influência dos CNTs nos principais mecanismos de deterioração do betão. 

Este trabalho encontra-se inserido numa linha de investigação desenvolvida no departamento de 

construção do IST, tendo decorrido em paralelo com dois outros estudos, um de mestrado, que se foca 

na resistência mecânica de betões reforçados com CNTs e outro de doutoramento, em que é feito um 

estudo compreensivo em pastas, argamassas e betões, com diferentes tipos e concentrações de CNTs. 
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1.3. Metodologia e organização do trabalho 

Face aos objetivos definidos, o presente trabalho foi estruturado em quatro etapas, que a seguir se 

descrevem resumidamente. 

Primeira:  Investigação bibliográfica e estudo dos vários recursos identificados, tendo como objetivo 

adquirir um conhecimento integrador do estado da arte no domínio dos objetivos do trabalho. 

Segunda: Planeamento da campanha experimental, incluindo a calendarização das várias atividades e 

seleção dos materiais e equipamentos a utilizar. 

Terceira: Desenvolvimento da campanha experimental, que incluiu, numa primeira fase a otimização 

do processo de mistura e produção de diferentes tipos de betões, com e sem reforço de CNTs e, em 

fases seguintes, a realização de diversos ensaios tendo em vista a caracterização do betão quer no 

estado fresco, quer no estado endurecido.   

Quarta: A fase final consistiu na elaboração deste documento, baseado na exposição, análise e 

interpretação de resultados obtidos nos vários ensaios realizados. 

Tornar acessível a abordagem e a compreensão dos objetivos do trabalho foi o critério que presidiu à 

organização e estrutura da dissertação. Assim, no Capítulo 1 faz-se uma breve introdução e 

apresentam-se os objetivos do trabalho.  

No Capítulo 2 descrevem-se as caraterísticas dos CNTs os seus vários tipos e respetivas propriedades. 

É igualmente apresentada uma revisão bibliográfica relativa ao estado atual de conhecimento no 

reforço de matrizes cimentícias com CNTs, assim como os principais mecanismos de reforço que têm 

sido evidenciados por estes materiais. 

A campanha experimental, contendo a caracterização dos agregados e a formulação, produção e 

caracterização dos betões são descritos no Capítulo 3. Numa primeira fase são apresentados os 

materiais utilizados nas misturas e os ensaios necessários à sua caracterização. Em seguida, 

descreve-se a metodologia que foi usada na definição das composições dos betões produzidos, os 

processos usados na preparação das suspensões aquosas de CNTs bem como a metodologia seguida 

na produção do betão. Por último, descrevem-se os ensaios realizados para a caracterização do betão, 

no estado fresco e no estado endurecido. 

A apresentação e análise dos resultados obtidos nos ensaios de caracterização do betão fresco e 

endurecido é feita no Capítulo 4. Neste capítulo, que contém o núcleo fundamental da presente 

dissertação faz-se uma análise sobre o desempenho dos betões reforçados com CNTs. Avalia-se 

também o potencial de reforço proporcionado pelos CNTs utilizados e se esse reforço é evidenciado 

nos ensaios realizados. Por fim, é feita uma análise compreensiva dos resultados obtidos. 

Finalmente, no Capítulo 5, são apresentadas as principais conclusões deste trabalho, bem como 

algumas sugestões para desenvolvimentos futuros. Em anexo foram colocados os resultados de todos 

os ensaios.   
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2. Estado da Arte 

 

2.1. Nanotecnologia e nanomateriais 

A nanotecnologia permite manipular elementos à escala nanométrica, proporcionando um 

conhecimento mais profundo e alargado de uma grande diversidade de materiais, tendo aberto caminho 

para múltiplas novas soluções no domínio da construção. 

Nomeadamente a nanociência tem vindo a permitir o conhecimento mais aprofundado de muitas 

características do betão, o principal material de construção a nível mundial: (a) estrutura e propriedades 

mecânicas das principais fases de hidratação; (b) zonas de interface; e (c) mecanismos de degradação 

(Sanchez e Sobolev, 2010). Neste domínio, merecem destaque as técnicas de microscopia de força 

atómica (AFM) e de microscopia eletrónica de transmissão (TEM) que possibilitam a visualização de 

nanoestruturas, e as técnicas de nanoindentação, que permitem analisar propriedades mecânicas dos 

materiais à escala nanométrica.  

Por outro lado, a nanoengenharia permite manipular os materiais cimentícios, incorporando 

nanomateriais que podem melhorar a sua resistência e durabilidade. Os materiais incorporados atuam 

no betão à nanoescala, podendo conferir propriedades melhoradas (maior ductilidade, maior resistência 

à flexão e à compressão) além de permitir também eliminar defeitos propagáveis a outras escalas 

incluindo as macro, micro e nanofissuras do betão (Hanus e Harris, 2013). Algumas macrofissuras são 

evidentemente resultantes da aplicação de cargas externas. Outras, todavia, têm a sua origem no 

crescimento e propagação de nanofissuras ao longo do tempo, transformando-se em micro e 

macrofissuras. Assim, a nanoengenharia pode intervir neste domínio ao encontrar novas soluções que, 

ao atuarem numa nova escala, possam tornar o betão um material com características melhoradas 

(Sanchez e Sobolev, 2010).  

 

2.2. Nanotubos de Carbono (CNTs) 

O carbono é conhecido por ser um dos elementos mais versáteis da natureza uma vez que, devido à 

sua valência, pode apresentar-se na forma de vários alótropos (i.e., variações da estrutura cristalina 

presente no estado sólido). Os alótropos de carbono podem ser naturais ou produzidos artificialmente. 

Os alótropos de carbono de origem natural incluem o diamante e a grafite (Figura 2.1a) (Siddique e 

Mehta, 2014). A produção artificial de alótropos de carbono inclui vários tipos de nanomateriais, como 

por exemplo: diversos fulerenos (Figura 2.1b), grafeno (Figura 2.1c) e estruturas mais complexas como 

os nanotubos de carbono (CNTs) (Hirsch, 2010). 

Os nanotubos de carbono (CNTs) são estruturas cilíndricas formadas por uma ou mais folhas enroladas 

de grafeno, compostas por uma estrutura hexagonal de átomos de carbono (Figura 2.1d). O diâmetro 

de um nanotubo pode ser até 50,000 vezes mais fino do que um fio de cabelo e, no entanto, a sua 

resistência por unidade de massa pode ser superior à do aço (Ganesh, 2013). 
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Figura 2.1 – Alótropos de carbono (adaptado de Geim e Novoselov, 2007). 

É controversa a atribuição da “descoberta” dos nanotubos de carbono ao físico japonês Sumio Iijima 

(Monthioux e Kuznetsov, 2006), dado que muito antes outros autores já tinham reportado a sua 

existência. Todavia, foi a partir da divulgação por ele feita em 1991, através da publicação de um artigo 

na revista Nature (Iijima, 1991), que nasceu o interesse por esta área de estudo e se desenvolveram 

as pesquisas para a sua produção em laboratório, assim como os ensaios tendo em vista a sua 

utilização no reforço de materiais compósitos.  

Existem essencialmente dois tipos de nanotubos de carbono, CNTs de parede única e CNTs de parede 

múltipla. Os nanotubos de parede única (SWCNTs) têm tipicamente um diâmetro entre 1-3 nm, e 

comprimento que pode atingir 50 µm, sendo que as suas extremidades podem ser abertas ou fechadas 

por meio de uma esfera de fulereno (Dresselhaus, et al. 2006). A estrutura dos nanotubos é 

determinada pela sua quiralidade, isto é, o modo como os hexágonos de carbono se orientam em 

relação ao eixo do tubo, sendo traduzida de forma vetorial, derivado do valor de um vetor designado 

por vetor de quiralidade. Na literatura podem encontrar-se referências a diferentes tipos básicos, como 

por exemplo a estrutura zig-zag (Figura 2.2a), a estrutura chiral  (Figura 2.2b) e a estrutura armchair 

(Figura 2.2c) (Dresselhaus, et al. 1995).  

 

Figura 2.2 – Tipos de nanotubos: zigzag, quiral e armchair (adaptado de Galano, 2010) 

Os nanotubos de carbono de parede múltipla são constituídos por várias folhas concêntricas de 

grafeno, apresentando diâmetros que podem variar entre 2 e 100 nm, dependendo do número de 

paredes que apresentam. A elevada variedade de SWCNTs, quando combinada com as múltiplas 

b) fulerenos d) nanotubos a) grafite 

c) grafeno 

θ=0 
a) zigzag 

0<θ<30 
b) chiral 

θ=30 
c) armchair 
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combinações de SWCNTs que podem ser usados na formação de MWCNTs, demonstra a diversidade 

que as estruturas dos CNTs podem apresentar (Ganesh, 2013).  

A espectroscopia de Raman (Figura 2.3) é utilizada para obter informação sobre a estrutura atómica 

dos nanotubos (Dresselhaus, et al. 2005). As frequências vibracionais das ligações entre os átomos de 

carbono correspondem a um conjunto de bandas, sendo de destacar, para os objetivos deste estudo, 

as seguintes: a banda G, que surge a números de onda entre 1500-1600 cm-1 a banda D (~1350 cm-1) 

e o RBM - Radial Breathing Mode (100-400cm-1). A banda G corresponde a vibrações tangenciais das 

ligações sp2 dos átomos de carbono. A uniformidade das ligações presentes nos nanotubos é tanto 

maior quanto mais estreita for esta banda. A intensidade da banda D reflete a desordem estrutural da 

superfície devido à presença de carbono amorfo e eventuais defeitos. A razão entre a intensidade da 

banda D com a banda G (ID/IG) varia na razão direta da densidade de defeitos na estrutura. A RBM, 

exclusiva dos SWNTs, corresponde à contração e expansão dos tubos, permitindo estabelecer 

correlações com o diâmetro e estado de agregação dos nanotubos. Nos MWCNTs esta banda é 

demasiado fraca para ser observada devido à dimensão do seu diâmetro, que restringe as contrações 

associadas (Hodkiewicz & Scientific, 2005). 

 

Figura 2.3 – Espectro de Raman de SWCNT e MWCNT (Hodkiewicz & Scientific, 2005). 

Devido à forte ligação estrutural entre átomos de carbono vizinhos, os CNTs possuem elevada 

resistência mecânica e rigidez, sendo considerados uns dos materiais com maior resistência à tração 

e módulo de elasticidade. De acordo com Salvetat et al. (1999) o módulo de elasticidade dos CNTs 

pode atingir facilmente valores superiores a 1 TPa, cerca de 5 a 8 vezes superior ao do aço. Por sua 

vez a resistência à tração de MWCNTs, apresenta valores entre 20–100 GPa (Yu, et al. 2000). 

A esbelteza dos CNTs, traduzida pela relação entre o seu comprimento e o seu diâmetro afeta as suas 

propriedades mecânicas. Dado que o diâmetro dos CNTs é da ordem dos nanometros e o comprimento 

pode atingir vários microns, conclui-se que essa relação é bastante elevada, tipicamente superior a 

1000, podendo atingir valores até 2500 000, o que os torna uma estrutura essencialmente 

unidimensional (Fraga, et al. 2014). A elevada flexibilidade dos CNTs aliada à sua reduzida massa 

volúmica (1500 kg/m3) e elevada resistência, torna-os materiais de elevada eficiência estrutural (Mildred 

S. Dresselhaus, et al. 2006). 
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No que diz respeito às caraterísticas elétricas, os CNTs possuem uma extremamente baixa resistência 

elétrica, em larga medida derivada da estrutura eletrónica da grafite e da sua natureza praticamente 

unidimensional (Siddique e Mehta, 2014).  

2.3. Incorporação de CNTs na matriz cimentícia 

Os materiais cimentícios apresentam comportamento típico dos cerâmicos e como tal são 

caracterizados por apresentarem reduzida resistência à tração, rotura frágil, fraca ductilidade e baixa 

capacidade de deformação (Mehta e Monteiro, 2006). Apresentam ainda elevada retração, fraca 

resistência à fendilhação e baixa resistência química. Como tal, em face das excelentes características 

evidenciadas pelos CNTs, justifica-se considerar estes materiais no reforço das matrizes cimentícias 

afim de resolver alguns dos problemas referenciados. 

A incorporação de nanofibras parece contribuir para a redução de retração e aumento da tenacidade e 

resistência à tração dos materiais cimentícios (Konsta-Gdoutos, et al. 2010b, Hu, et al. 2014, Abu Al-

Rub, et al. 2012, Kumar, et al. 2012). Porém, o reforço de materiais cimentícios com CNTs é bastante 

recente, exibindo incertezas relativamente às limitações do seu funcionamento como reforço de 

materiais compósitos de matriz cerâmica. Alguns aspetos como a dispersão e interação dos CNTs com 

a matriz cimentícia são ainda motivo de preocupação e investigação adicional. 

2.3.1. Dispersão de CNTs  

A dispersão dos nanotubos é um dos fatores críticos para a sua utilização em materiais cimentícios. As 

suas dimensões à escala nanométrica tornam a dispersão um desafio tecnológico considerável 

(Grasley, et al. 2009). Uma boa dispersão implica a separação dos nanotubos, o que é contrariado 

pelas forças de atração de Van de Walls, fazendo com que os CNTs se aglomerem para formar feixes 

fortemente interligados (Hilding, et al. 2003).  

A qualidade da dispersão de CNTs na matriz cimentícia influencia fortemente o desempenho do 

nanocompósito produzido. Se os nanotubos não forem desaglomerados e homogeneamente 

distribuídos pela matriz, constituem defeitos localizados, que limitam as propriedades mecânicas do 

compósito (Sobolkina, et al. 2012). Por outro lado, uma dispersão homogénea (ou, pelo menos, 

satisfatória) traduz-se numa maior área de contacto entre os nanotubos e a matriz, proporcionando um 

funcionamento mais efetivo do sistema. 

Devido às suas características fortemente apolares, os CNTs resistem à dispersão em meios polares 

sem auxílio (Guedes, et al. 2016). Basicamente, existem dois tipos de métodos frequentemente 

utilizados para a dispersão dos CNTs: físicos e químicos. Os métodos físicos envolvem essencialmente 

a sonicação ou agitação mecânica dos CNTs em suspensão aquosa numa fase prévia à mistura na 

matriz cimentícia. Os métodos químicos envolvem funcionalização covalente ou não covalente dos 

CNTs. Em geral recorre-se em simultâneo às técnicas físicas e químicas (Parveen, et al. 2013). 

Existem ainda outros métodos que parecem permitir uma dispersão mais efetiva dos CNTs. Um método 

descoberto recentemente envolve o crescimento dos CNTs diretamente nas partículas anidras de 
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cimento (Nasibulin, et al. 2009). Este método é eficiente, mas apenas faz sentido numa escala 

industrial. 

2.3.1.1. Métodos físicos 

A sonicação tem sido o método mecânico mais utilizado na dispersão aquosa de CNTs para aplicação 

em matrizes cimentícias (Shu Jian Chen, et al. 2014). Durante este processo, a energia elétrica é 

convertida em vibrações mecânicas que geram um campo acústico, formando bolhas de ar 

microscópicas quando a onda ultrassónica é transmitida através do liquido. O choque e colapso das 

bolhas induz um elevado nível de energia no sistema, levando à agitação e gradual divisão e separação 

do nanomaterial no meio liquido (Huang e Terentjev, 2012). 

O objetivo da sonicação é dispersar os CNTs no meio aquoso. No entanto, devido à agressividade do 

processo, este método pode provocar a fragmentação dos nanotubos com redução da sua esbelteza, 

uma característica importante para a sua utilização em materiais compósitos (Abu Al-Rub, et al. 2012). 

Assim, para não danificar os nanotubos, a duração e intensidade de sonicação devem ser controladas. 

Na Figura 2.4 representa-se o espectro de Raman de CNTs em dispersão aquosa sujeita a diferentes 

energias de sonicação. A intensidade da banda G evidencia um decréscimo com o aumento da energia 

de sonicação aplicada (Figura 2.4a). Como referido anteriormente, a relação ID/IG é indicadora da 

densidade de defeitos na estrutura atómica dos nanotubos. Esta análise permite concluir que, se por 

um lado, baixa energia de sonicação não consegue proporcionar uma separação eficiente dos CNTs, 

por outro lado, energias muito elevadas levam à degradação das suas propriedades, por aumento da 

concentração de defeitos e redução da sua esbelteza (Figura 2.4b), reduzindo a sua eficácia no material 

compósito (Mendoza, et al. 2013). O mesmo se aplica à duração da sonicação (Sobolkina, et al. 2012).  

 

Figura 2.4 – Efeito da energia de sonicação nas propriedades dos nanotubos: a) espectro de Raman dos 
nanotubos; b) imagem TEM: a) 0J b)115 000J e c) 170 000J (adaptado de Mendoza, et al. 2013). 

A sonicação é capaz de assegurar uma dispersão uniforme em meio aquoso, todavia, o mesmo não se 

pode concluir quanto à manutenção dessa dispersão, após incorporação na matriz cimentícia. Apesar 

de este processo assegurar a separação dos nanotubos, a estabilidade coloidal dessa dispersão dura 

apenas algumas horas, após as quais os nanotubos têm tendência a aglomerar-se novamente 

(Mendoza, et al. 2013). É por esta razão que a sonicação é frequentemente combinada com vários 

a) b) 
a) b) c) 
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procedimentos químicos, de modo a estabilizar a dispersão, preservando-a até à introdução na fase 

compósita (Parveen, et al. 2013). 

 

2.3.1.2. Métodos químicos 

 

A modificação química da superfície dos nanotubos torna-se necessária para assegurar a estabilidade 

da dispersão e facilitar a adesão dos nanotubos à matriz cimentícia (Vaisman, et al. 2007). O tratamento 

da superfície pode ser através de (1) funcionalização covalente, (2) funcionalização não-covalente ou 

pela (3) conjugação de ambas. 

A funcionalização covalente, corresponde à ligação de grupos funcionais (-COOH, -COO ou -OH) às 

paredes ou extremidades dos nanotubos através de ligações covalentes. É aplicada com dois objetivos: 

(1) aumentar a afinidade dos nanotubos com o meio dispersante ou (2) estabelecer ligação com a 

matriz. Basicamente, estes grupos funcionais ajudam a manter os nanotubos dispersos ao diminuírem 

a tensão superficial na interface com a água e constituem locais de maior reatividade química para 

posterior interação com a matriz (Kim, et al. 2011). 

A existência de grupos funcionais oxigenados (-COOH, -CO, -OH) nas paredes e extremidades dos 

nanotubos melhora a solubilidade do material em solventes polares como a água, reduzindo, 

simultaneamente, as forças de Van Der Walls entre tubos vizinhos, o que facilita igualmente a 

dispersão. A criação destes grupos funcionais pode constituir uma primeira fase de um processo mais 

complexo envolvendo outras reações químicas com o objetivo de reforçar a adesão dos nanotubos à 

matriz de destino (Ma, et al. 2010). 

A técnica utilizada depende do produto final que se deseja obter (Kim, et al. 2011). No fabrico de 

nanocompósitos cimentícios é frequente a oxidação dos nanotubos com ácidos fortes (Li, et al. 2005, 

Nasibulina, et al. 2012). Este tipo de tratamento oxidativo para ligar grupos funcionais usa, não apenas 

as extremidades, mas também as irregularidades ou defeitos existentes na parede dos nanotubos (por 

exemplo lacunas ou disposição em pentágonos ou hexágonos). Novas irregularidades serão 

provocadas pelo próprio tratamento de funcionalização ácida, criando pontos adicionais de ligação aos 

grupos funcionais (Datsyuk, et al. 2008). 

Li et al. (2005) utilizaram CNTs tratados com uma solução de ácido sulfúrico (H2SO4) e ácido nítrico 

(HNO3) na proporção de 3:1, respetivamente, seguida de sonicação durante três horas. Este processo, 

permitiu a formação de grupos funcionais do tipo carboxilo (-COOH) e do tipo hidroxilo (-OH) na 

superfície dos CNTs. A dispersão foi confirmada por microscopia eletrónica de varrimento (SEM). 

Através de espectroscopia de infravermelhos com transformada de Fourier (FTIR) foi sugerida a 

presença de ligações covalentes entre os grupos funcionais na superfície dos nanotubos (-COOH e -

OH) e os produtos de hidratação do cimento. Representa-se uma esquematização deste processo de 

ligação dos nanotubos com a matriz na Figura 2.5.  
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Figura 2.5 – Representação esquemática da reação entre os grupos funcionais dos nanotubos e os produtos de 
hidratação [Ca(OH)2 e C–S–H] do cimento (adaptado de G. Y. Li, et al. 2005).  

Todavia, este tipo de funcionalização, ao criar irregularidades na superfície que possibilitam a ligação 

a grupos funcionais, introduz também defeitos estruturais nos próprios nanotubos, degradando as suas 

propriedades e consequentemente o eventual desempenho do compósito nanoreforçado (Hilding, et al. 

2003).  

Abu al Rub et al. (2012) oxidaram a superfície dos CNTs com uma solução idêntica, mas na proporção 

de 2:1. Estes investigadores consideram que uma elevada percentagem de ácido nítrico pode levar ao 

rompimento dos nanotubos e à consequente diminuição da sua esbelteza. Por outro lado, os CNTs 

oxidados degradaram as propriedades mecânicas do compósito cimentício eventualmente através da 

formação de etringite, como reação dos produtos de hidratação com iões sulfato, resultantes do 

processo de oxidação (Abu Al-Rub, et al. 2012). 

Musso et al. (2009) obtiveram uma dispersão uniforme ao utilizar CNTs com grupos funcionais do tipo 

carboxilo (-COOH). No entanto, a utilização de TGA revelou baixas concentrações de tobermorite, um 

dos produtos de hidratação do cimento. Este facto levou os autores a colocar a hipótese de a 

hidrofilicidade do grupo carboxilo consumir uma elevada quantidade de água, conduzindo à 

deterioração da resistência por incapacidade de hidratação do cimento. 

Na funcionalização não-covalente não há formação de ligações covalentes entre nanotubos e 

modificadores de superfície. As ligações entre os nanotubos e as moléculas modificadoras da superfície 

são ligações intermoleculares fracas, preservando assim a estrutura e as propriedades dos nanotubos 

(Kim, et al. 2011). Estas ligações podem ser: (1) interações hidrofóbicas, (2) repulsões estéricas e 

eletrostáticas, (3) forças de Van der Walls e (4) interações p-p. Neste tipo de funcionalização não-

covalente, são utilizadas moléculas mediadoras de vários pesos moleculares.  Estas podem ser de 

baixo peso molecular, supra-moléculas ou polímeros. As soluções mais usadas como moléculas 

modificadoras no fabrico de compósitos cimentícios, são os surfactantes. Os surfactantes (surface 

active agents) são moléculas anfifílicas compostas por duas regiões: (a) uma cabeça hidrofílica ou polar 

e (b) uma cauda hidrofóbica apolar constituída por uma ou mais cadeias de hidrocarbonetos (Vaisman, 

et al. 2007).  

As interações entre nanotubos e surfactantes são interações do tipo hidrofóbico entre a superfície do 

nanomaterial e as cadeias de hidrocarbonetos. De modo a dispersar os nanotubos em água, a cauda 
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hidrofóbica vira-se para a superfícies dos nanotubos e a cabeça hidrofílica orienta-se para a fase 

aquosa. Isto reduz a tensão superficial nanotubo/água, promovendo a sua dispersão (Vaisman, et al. 

2007). 

Os surfactantes são frequentemente combinados com o uso de sonicação. Apesar de o processo de 

sonicação de CNTs já ter sido alvo de vários estudos, os mecanismos que permitem aos surfactantes 

individualizar os CNTs, ainda não se encontram totalmente estabelecidos. No caso das dispersões com 

SDS (dodecil sulfato de sódio), Strano et al. (2015) propuseram que o esforço imposto nos nanotubos 

pela sonicação cria aberturas nos aglomerados de CNTs, possibilitando locais adicionais de adsorção 

do surfactante. Os surfactantes vão sendo progressivamente adsorvidos para o interior dos 

aglomerados e destacando nanotubos individuais cobertos por surfactante. Uma esquematização do 

processo referido está representada na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 – Mecanismo de separação e absorção de surfactante dos nanotubos (Strano, et al. 2015). 

Para obter uma dispersão uniforme, é relevante o tipo e estrutura do surfactante utilizado. Luo et al. 

(2009) estudaram o efeito de cinco tipos diferentes de surfactante na estabilidade da dispersão dos 

nanotubos, avaliando a sua eficácia com base no tempo de sedimentação, com e sem centrifugação. 

Os resultados obtidos revelaram dispersão mais eficiente na presença de surfactantes que possuem 

grupos benzeno e longas cadeias de hidrocarbonetos. Isto deve-se ao facto de os grupos benzeno 

possuírem elevada afinidade com as paredes dos nanotubos e as longas cadeias de hidrocarbonetos 

proporcionarem para além de repulsão electroestática, o efeito de repulsão estérica (devido à barreira 

física provocada pelo volume acrescido destas cadeias) (Luo, et al. 2009). 

A capacidade de dispersão dos surfactantes depende igualmente da sua concentração no material 

compósito. Se a concentração de surfactante for insuficiente, a superfície dos nanotubos não é 

uniformemente coberta, e as forças de interação entre nanotubos não são completamente vencidas, 

originando reaglomeração. A concentração ótima é atingida quando as moléculas de surfactante 

cobrem a totalidade dos nanotubos, formando uma monocamada impedindo a formação de 

aglomerados (Rastogi, et al. 2008). Acima deste valor critico, o aumento da concentração faz com que 

as moléculas de surfactante tendam a formar micelas na solução aquosa (Rausch, et al. 2010). Para 

além disso, com o aumento da concentração, as moléculas de surfactante podem formar várias 

camadas em torno das partículas de cimento anidro impedindo ou retardando a sua hidratação 

(Sobolkina, et al. 2012).  
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Sobolkina et al. (2012) desenvolveram um estudo no sentido de determinar a concentração ótima de 

surfactante, assim como o tempo de sonicação necessário para obter uma dispersão uniforme. Os 

surfactantes analisados foram SDS e BRIJ 35. Recorrendo a espectroscopia de absorção no 

ultravioleta e visível (UV-vis) foram avaliadas diferentes suspensões com concentração variável de 

surfactante para uma dosagem constante de CNT. O rácio ótimo resultante desta análise foi de 1:1 

com 120 min de sonicação. Por outro lado, Konsta-Gdoutos et al. (2010a), avaliaram igualmente o 

efeito de diferentes rácios de surfactante/CNT tendo obtido soluções aquosas homogéneas para rácios 

de 4,0 e 6,25, com o auxilio de sonicação, ao utilizar um superplastificante à base de policarboxilato 

(Glenium 3030).  

Apesar de haver surfactantes que conseguem dispersar CNTs eficazmente em água, estes podem ser 

incompatíveis com a matriz cimentícia. Efeitos negativos como o retardar a hidratação do cimento, a 

introdução de ar na pasta e reações adversas com adjuvantes são reportadas na literatura (Collins, et 

al. 2012, Mendoza, et al. 2013). Para contornar os problemas causados por surfactantes, Collins et al. 

(2012) utilizaram dispersantes compatíveis com o cimento, nomeadamente: borracha de butadieno 

estireno, policarboxilatos, cálcio naftaleno sulfonato e lignossulfonato. O policarboxilato, que é 

frequentemente utilizado como superplastificante, revelou a melhor dispersão em água e no estado 

endurecido (Collins, et al. 2012).  Abu Al-Rub et al. (2012) também usaram policarboxilato como 

dispersante, obtendo dispersões estáveis em água, mas pouco uniformes na matriz cimentícia. 

Existem referências na literatura ao uso conjunto de funcionalização covalente com surfactantes ou 

polímeros, tendo em vista combinar as vantagens da funcionalização covalente com as da 

funcionalização não covalente (Cwirzen, et al. 2008, Nasibulina, et al. 2012) 

Cwirzen et al. (2008) adicionaram ácido poliacrílico (um polímero) a CNTs funcionalizados de forma 

covalente. A dispersão manteve-se estável e, após dois meses, ainda não havia sinais de 

sedimentação. A longa cadeia do ácido poliacrílico reforçou a dispersão ao adsorver nas paredes dos 

nanotubos, aumentando a força da repulsão estérica que se opõe às forças de Van der Walls entre 

nanotubos (Cwirzen, et al. 2008). 

Nasibulina et al. (2012) compararam CNTs após oxidação com formação de grupos funcionais (-COOH 

e -OH) e com adição do surfactante aniónico SDS. Esta combinação resultou na degradação das 

propriedades mecânicas do material compósito. Os investigadores atribuem este resultado à falta de 

ligação entre grupos funcionais e a matriz, provocado pelo tamanho das moléculas de surfactante 

(Nasibulina, et al. 2012). 

São muitos os estudos reportados na literatura relativos à dispersão de CNTs em meio aquoso. 

(Cwirzen, et al. 2008, Musso, et al. 2009, Nasibulina, et al. 2012, Sobolkina, et al. 2012). No entanto, 

os resultados obtidos ainda não permitem obter conclusões satisfatórias sobre qual o melhor método a 

aplicar para o caso especifico de compósitos cimentícios. É possível obter dispersões estáveis em meio 

aquoso, durante meses, com o uso de polímeros e surfactantes. O objetivo consiste em manter a 

qualidade da dispersão no compósito nanoreforçado sem comprometer a qualidade da ligação com a 

matriz (Parveen, et al. 2013). 
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2.3.2. Interação dos CNTs com a matriz no estado fresco 

A matriz cimentícia sofre um conjunto de reações químicas e transformações físicas como parte da 

reação de hidratação do cimento, durante o estado fresco. Todavia, os nanotubos só começam a atuar 

como reforço à nanoescala quando a matriz adquire alguma resistência e capacidade de se envolver e 

interligar com os CNTs.  

A hidratação do cimento gera um ambiente alcalino que pode afetar a dispersão dos CNTs. Por sua 

vez, a presença dos CNTs pode influenciar os processos físicos e químicos que conduzem ao 

endurecimento da matriz. Assim, a compreensão destes processos é importante no estudo do reforço 

de matrizes cimentícias com CNTs.  

2.3.2.1. Reaglomeração dos CNTs e consequências nas propriedades do 

material compósito 

A dispersão eficaz dos CNTs em meio aquoso constitui o primeiro passo na criação de compostos 

cimentícios reforçados com CNTs. Manter essa dispersão na matriz constitui outro desafio. 

De facto, assegurar que a dispersão se mantenha na matriz cimentícia é um processo complexo e 

tecnicamente difícil. Em muitos casos, apenas alguns CNTs se mantêm isolados, verificando-se a 

reaglomeração dos restantes. Essa reaglomeração pode verificar-se nos poros da matriz ou a envolver 

fases específicas dos produtos de hidratação do cimento (Yazdanbakhsh, et al. 2010). 

A própria natureza do cimento pode constituir uma explicação para o fenómeno da reaglomeração dos 

CNTs na matriz. Foram identificadas duas causas para esse fenómeno: (1) aumento de concentração 

dos catiões Ca2+ devido à dissolução do cimento (Mendoza, et al. 2014) e (2) o ambiente fortemente 

(pH>11) alcalino causado pelos produtos de hidratação do cimento (Jiang, et al. 2003). No que respeita 

ao surgimento dos catiões, a reaglomeração é provocada pelas alterações no equilíbrio coloidal da 

mistura, devido à interação dos catiões Ca2+ com os grupos funcionais -OH dos nanotubos 

funcionalizados (Mendoza, et al. 2014). O efeito provocado pelo ambiente alcalino decorre do facto de 

a água da mistura, durante a precipitação de C-S-H e Ca(OH)2 devido à hidratação dos C3S e C2S, se 

tornar localmente saturada em Ca2+ e com elevado pH. Para agentes dispersivos, como os surfactantes, 

que funcionam por interações hidrofóbicas, elevados valores de pH podem impedir a absorção das 

moléculas poliméricas nas paredes dos nanotubos ficando estas na água da mistura e os CNTs 

aglomerados (Jiang, et al. 2003, Guedes, et al. 2016).  

Os aglomerados de CNTs na matriz cimentícia têm dimensão micrométrica e área de superfície e 

esbelteza inferior à que seria de esperar de um nanotubo individualizado. Uma área superficial inferior 

implica que os nanotubos terão menor capacidade de transmissão de carga, visto que esta interação 

entre a matriz e os nanotubos é feita pelas paredes exteriores e grupos funcionais. Por sua vez, uma 

esbelteza menor irá impedir os CNTs de atravessar de forma eficaz eventuais fissuras e ligar as fases 

de C-S-H (Sobolkina, et al. 2012, Abu Al-Rub, et al. 2012). Os CNTs aglomerados poderão funcionar 

como filler. No entanto, devido ao processo de reaglomeração e às implicações descritas, a sua eficácia 

no reforço da matriz será reduzida (Torabian Isfahani,et al. 2016).  
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2.3.2.2. Efeito dos CNTs na reologia das matrizes cimentícias 

A caracterização da reologia das misturas permite analisar o grau de dispersão de suspensões de 

CNTs (Konsta-Gdoutos, et al. 2010a). Tipicamente a presença de aglomerados em larga aumenta a 

viscosidade da suspensão. 

Os primeiros trabalhos de Kowald e Trettin (2004) reportaram uma perda de fluidez da mistura contendo 

0,5 % de MWCNT (por peso de cimento) ao ser necessário aplicar pressões de 125 MPa durante 45 

min para assegurar uma compactação adequada. Collins et al. (2012) avaliaram os fatores que afetam 

a trabalhabilidade das pastas como a razão a/c, tempo de sonicação e quantidade e tipo de CNTS. 

Concluíram que CNTs dispersos com policarboxilato (um tipo de superplastificante) e com sonicação 

conduzem a misturas de fluidez superior às pastas de referência. 

O tipo de tratamento de superfície também pode alterar a trabalhabilidade das misturas, 

nomeadamente o tipo de grupo funcional presente na superfície dos nanotubos. Cwirzen et al. (2008) 

utilizaram tanto MWCNTs puros como MWCNTs funcionalizados com grupos -COOH, ambos dispersos 

em suspensão aquosa, com o auxilio de ácido poliacrílico e sonicação. A solução de CNTs não 

funcionalizados não alterou a fluidez da mistura. Por outro lado, os CNTs que foram funcionalizados 

revelaram uma trabalhabilidade muito reduzida. Os autores atribuíram esta redução de trabalhabilidade 

a uma maior associação do superplastificante aos grupos funcionais presentes na superfície dos CNTs, 

deixando o superplastificante indisponível para contribuir para a fluidez da pasta. 

2.3.3. Mecanismos de reforço dos CNTs na matriz cimentícia 

Os CNTs como nanomaterial de reforço, têm a capacidade de atuar à nanoescala do betão. Reforçam 

assim a ligação entre os constituintes do cimento responsáveis pela sua resistência e durabilidade, 

nomeadamente os silicatos de cálcio hidratados (C-S-H). Apresentam-se de seguida alguns dos 

mecanismos de reforço da matriz cimentícia por CNTs que têm sido reportados na literatura. 

2.3.2.1 Efeito dos CNTs na cinética das reações de hidratação – efeito de 

nucleação 

A cinética das reações de hidratação é influenciada pelos nanotubos. Embora aparentemente não 

exista afinidade química entre os nanotubos e as fases de cimento, anidro ou hidratado, vários autores 

(Makar e Chan, 2009, Fakhim, et al. 2013, Kerienė, et al. 2013, Nadiv, et al. 2016) têm reportado efeitos 

de nucleação dos produtos de hidratação promovidos por estes nanomateriais. 

No cimento Portland normal os locais iniciais de nucleação do silicato de cálcio hidratado (C-S-H) são 

as partículas de cimento anidro e as suas fases hidratadas. A cinética do processo de nucleação 

depende fortemente da concentração de cálcio e da área de superfície disponível para nucleação 

(Thomas, 2007). Os nanotubos, quando uniformemente dispersos, podem proporcionar locais de 

nucleação adicionais devido à sua elevada área superficial e promover a formação de produtos de 

hidratação (Makar e Chan, 2009, Makar, 2011). Makar, (2011) sugere que a nucleação é devida a 
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propriedades electroestáticas dos CNT que possuem a capacidade de atrair à sua superfície iões 

metálicos (Ca2+ e Si4+), potenciando o crescimento de C-S-H. 

A presença de locais adicionais de nucleação acelera a cinética das reações de hidratação nas 

primeiras horas. A partir de resultados obtidos por calorimetria, o aumento do calor libertado durante a 

hidratação sugere que a velocidade de formação dos produtos de hidratação na presença de CNTs 

aumenta nas primeiras horas (Makar, 2011, Fakhim, et al. 2013, Kerienė, et al. 2013, Nadiv, et al. 2016).  

Makar e Chan (2009) foram os primeiros a analisar o efeito de nucleação dos CNTs nos produtos de 

hidratação do cimento. Neste estudo, realizado em SWCNTs, a análise calorimétrica demonstrou um 

aumento na intensidade dos picos correspondentes à formação de C3S, em comparação com as 

misturas de controlo. Nas primeiras 24 horas também se verificou um aumento da formação de 

hidróxido de cálcio, Ca(OH)2. As imagens SEM revelaram que a formação de C-S-H ocorre 

preferencialmente na superfície dos nanotubos. Deste modo, é reduzida a camada de C-S-H formada 

em torno das partículas de cimento, permitindo uma melhor dissolução e crescimento dos produtos de 

hidratação (Makar e Chan, 2009). 

2.3.2.2 Efeito de “filler” 

A porosimetria por intrusão de mercúrio (MIP), apesar das suas limitações (Diamond, 2000), tem sido 

amplamente utilizada na determinação da porosidade e distribuição do tamanho dos poros de materiais 

cimentícios. Li et al. (2005) realizaram ensaios de MIP em amostras com uma concentração de 0,5 % 

de CNT funcionalizados, com um tratamento oxidativo de ácido sulfúrico e ácido nítrico. Estas amostras 

apresentaram uma porosidade total 64% inferior à mistura de controlo. Adicionalmente, poros com 

dimensões superiores a 50 nm (macroporos) apresentaram uma redução de 82% face à mistura de 

controlo. Estes resultados sugerem que os nanotubos agem como filler dos vazios da pasta, 

seccionando poros de maior dimensão em poros de dimensões menores. Este grupo de investigadores 

estudou igualmente o volume médio do raio dos poros (MVPR) na matriz. O MVPR determina o 

diâmetro mínimo dos poros quando metade da intrusão de mercúrio já ocorreu. Comparativamente com 

a mistura de referência, este valor reduziu  44%, sugerindo uma redução do tamanho médio dos poros 

na pasta de cimento (G. Y. Li, et al. 2005). 

Nochaiya e Chaipanich (2011) investigaram as propriedades microscópicas de compósitos cimentícios 

usando um processo de dispersão com sonicação e surfactante com 0,5 e 1% de CNTs por peso de 

cimento. A análise da porosidade total (Figura 2.7a) e distribuição do tamanho dos poros (Figura 2.7b) 

das pastas de cimento com e sem nanotubos através de MIP encontra-se representada na Figura 2.7. 

O uso de CNTs, numa concentração de 1%, resultou num menor volume introduzido no ensaio de MIP 

comparado com a mistura de controlo. Os resultados mostram que o volume total introduzido nestas 

pastas diminui à medida que se aumentou a concentração de CNTs. Neste estudo apenas houve uma 

ligeira redução da porosidade total, o que levou os autores a concluir que a adição de CNTs refina a 

microestrutura, no entanto a porosidade total não é significativamente reduzida, visto que o número de 

macroporos na matriz se manteve praticamente inalterado (Nochaiya e Chaipanich, 2011).  



17 

 

 

Figura 2.7 – Influência na porosidade de pastas: a) porosidade total; b) distribuição do tamanho dos poros 

(Nochaiya e Chaipanich, 2011) 

A nanoidentação permite determinar o módulo de elasticidade e dureza do material da amostra a partir 

de medições de deslocamento de carga (Mondal, 2008). Desta análise resulta um gráfico de 

probabilidade do módulo de elasticidade da pasta de cimento (Figura 2.8). De acordo com 

Constantinides e Ulm, (2007), valores do módulo de elasticidade inferiores a 50 GPa representam 

quatro fases de hidratação distintas: a fase porosa (0-10 GPa), C-S-H de baixa densidade (10-20 GPa), 

C-S-H de alta densidade (20-30 GPa) e cristais de Ca(OH)2 (30-40 GPa). Valores superiores são 

associados à presença de partículas de cimento anidro (Mondal, 2008, Constantinides e Ulm, 2007). 

 

Figura 2.8 – Gráfico de probabilidade do módulo de elasticidade resultante de ensaios de nanoindentação em 
pastas reforçadas e não reforçadas com CNTs (Shah, et al. 2010) 

Shah et al. (2010) realizaram ensaios de nanoidentação em pastas de cimento reforçadas com CNTs. 

O gráfico de probabilidade do módulo de elasticidade resultante desta análise revelou uma deslocação 

do pico de probabilidade para a zona associada a C-S-H de alta densidade. Nas pastas de cimento não 

reforçado este pico costuma encontrar-se na zona de C-S-H de baixa densidade. Com base nestes 

resultados os autores concluíram que os CNTs aumentam a quantidade de C-S-H de alta densidade. 

Também da análise deste gráfico é possível verificar uma redução da probabilidade da zona associada 

à fase porosa (0-10 GPa). Estes resultados sugerem que os CNTs reduzem a nanoporosidade ao 

preencherem os espaços entre C-S-H. 
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2.3.2.3 Efeito de bridging e controlo de fissuras 

Tem sido sugerido que os CNTs incorporados em sistemas compósitos introduzem um comportamento 

à rotura semelhante ao das fibras tradicionais. Deste modo também demostram capacidade de reforço 

segundo mecanismos tradicionais como bridging de fissuras, pull-out nas superfícies fraturadas e crack 

deflection na interface CNT/matriz (Makar, et al. 2011). 

Vários autores (Abu Al-Rub, et al. 2012, Gopalakrishnan, et al. 2011, Chen, et al. 2015, Nadiv, et al. 

2016) têm demonstrado que os CNTs têm capacidade de estabelecer uma rede de pontes (bridging) 

que transmitem tensões através de poros e fissuras (ao nível nano e micrométrico) tornando-se um 

mecanismo efetivo para a transmissão de carga dentro do compósito e melhoramento das suas 

propriedades mecânicas.  

Segundo Nadiv et al. (2016), o tipo de rotura do compósito vai depender da força da ligação na interface 

matriz/CNTs. Dado que a resistência à tração dos nanotubos pode ir até 60 GPa (Chen, et al. 2011, 

Tyson, 2010, Abu Al-Rub, et al. 2012), a rotura mais provável será por pull-out dos nanotubos da matriz 

(Chan e Andrawes, 2009). Por outro lado, Chen et al. (2015), investigaram o comportamento de bridging 

e pull-out dos nanotubos na matriz cimentícia, analisando, através de imagens SEM, a superfície 

fraturada de pastas reforçadas com nanotubos funcionalizados. Na figura 2.9a é possível observar um 

nanotubo que sofreu pull-out, encontrando-se uma extremidade ainda ligada à matriz e a outra com 

produtos de hidratação na superfície (Figura 2.9b). Isto levou os autores a concluir que dois tipos de 

rotura podem ocorrer: deslizamento, caso a ligação de interface com a pasta seja fraca, ou rotura da 

matriz (Figura 2.9b), caso esta ligação seja forte. Na figura 2.9c é possível observar bridging dos 

produtos de hidratação e pull-out da matriz. 

 

Figura 2.9 – Mecanismo de bridging e pull-out de fissuras: a) pull-out; b) CNT coberto com produtos de 
hidratação; c) pull-out e bridging de fissuras (Chen, et al. 2015). 

A deflexão de fissuras absorve energia aplicada ao compósito ao aumentar o caminho que a fissura 

tem que percorrer para contornar a zona reforçada. Makar et al. (2011), observou este comportamento 

através de imagens SEM em compósitos reforçados com SWCNTs dispersos por intermédio de 

sonicação e dispersante. Este efeito foi mais evidente nos espécimes em que a qualidade de dispersão 

foi menor e menos frequente do que o bridging de produtos de hidratação. 

Abu Al-Rub et al. (2012) observou um aumento da capacidade de deformação do compósito ao analisar 

curvas de tensão-deformação. A presença de vários picos nesta curva confirmou a ocorrência de pull-

out e rotura dos nanotubos. Isto vem reforçar a ideia de que os CNTs têm a capacidade de absorver 

energia de outro modo aplicada à formação e propagação de fissuras na matriz. 
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2.3.4. Interação dos CNTs com a matriz cimentícia no estado endurecido 

Os CNTs passam a atuar como reforços à nanoescala quando a matriz adquire o estado endurecido, 

fase em que o material apresenta um comportamento frágil. É a partir desta fase que se pode observar 

o reforço à nanoescala produzido pelos CNT. Esse reforço contribui para uma maior homogeneização 

da transmissão de carga ao longo da matriz, ao mesmo tempo que modifica o comportamento das 

fissuras do material à nano e à microescala (Abu Al-Rub, et al. 2012).  

2.3.4.1. Modificação das propriedades mecânicas 

Múltiplos fatores têm sido identificados como influenciando, nem sempre de forma positiva, as 

características mecânicas das matrizes cimentícias. Entre esses fatores destacam-se: (1) a dispersão 

e procedimento de mistura, (2) o tipo de CNTs, (3) o teor de CNTs, e (4) a esbelteza dos CNTs 

(Parveen, et al. 2013). Vários autores têm realizado estudos, sobretudo em pastas ou argamassas 

cimentícias, onde procuram verificar a influência do reforço de matrizes cimentícias com CNTs nas 

suas propriedades mecânicas. Os resultados obtidos têm sido contraditórios, dado a forte influência 

dos fatores anteriormente referidos, em especial ao nível de dispersão atingido na matriz. 

Relativamente a propriedades mecânicas como a resistência à compressão e à flexão, módulo de 

elasticidade e tenacidade, diferentes resultados têm sido reportados. De facto, tanto é possível 

observar incrementos superiores a 30% com a incorporação de CNTs como, por vezes o efeito contrário 

é obtido e o compósito resultante exibe uma resistência muito inferior à composição de referência não 

reforçada.  

Inicialmente vários estudos (Cwirzen, et al. 2008, Yu e Kwon, 2009, Musso, et al. 2009) incidiram na 

comparação do reforço obtido no compósito utilizando tratamentos de superfície diferentes. Cwirzen et 

al. (2008) analisaram a resistência à compressão de pastas reforçadas com CNTs funcionalizados com 

grupos -COOH e CNTs dispersos com polímeros de ácido poliacrílico e sonicação. Os CNTs foram 

adicionados em concentrações de 0,006 a 0,15% por peso de cimento. Apesar de a melhor dispersão 

ter sido obtida nas pastas produzidas com CNTs dispersos com polímeros, estes compósitos não 

demonstraram alterações na resistência à compressão face às amostras de referência. O maior 

incremento, cerca de 50%, foi observado nas pastas com CNTs funcionalizados, tendo os autores 

atribuído esta melhoria às fortes ligações formadas entre os grupos -OH e os C-S-H, que permitiram 

uma transferência de tensões mais efetiva. Yu e Kwon (2009) retiraram conclusões semelhantes ao 

obterem incrementos de 10% em compósitos com CNTs funcionalizados e ao verificarem uma 

depreciação da resistência à compressão dos CNTs dispersos com surfactante.  

Por outro lado, Musso et al. (2009) verificaram que a adição de CNTs com grupos -COOH, devido às 

suas características hidrofílicas, absorviam quantidades não negligenciáveis de água que deixavam de 

estar disponíveis para a hidratação cimento, provocando uma redução da resistência à compressão. 

Existe ainda incerteza quanto ao nível de reforço a adotar de modo a obter um reforço efetivo do 

compósito. Morsy et al. (2011) utilizaram diferentes concentrações de CNTs (0,005%, 0,02%, 0,05% e 

1%) por peso de cimento, no reforço de pastas com substituição de 6% do cimento por nano-
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metacaulino. O reforço mais eficiente, correspondente a um incremento de 11% na resistência à 

compressão, foi atingido para concentrações de CNTs de 0,02%. Para teores mais elevados observou-

se, através de imagens SEM, que os CNTs se encontravam aglomerados em torno dos grãos de 

cimento, o que pode ter conduzido apenas à sua hidratação parcial. Os autores sugerem também que 

nanotubos aglomerados podem deslizar entre si quando ocorre a formação de fissuras, originando uma 

fraca ligação com a matriz que conduz a resistências mais baixas.  

Konsta-Gdoutos et al. (2010a) compararam o reforço obtido em pastas reforçadas com dois tipos de 

CNTs de esbeltezas diferentes, curtos e longos, em duas concentrações, 0,048% e 0,08%, por peso 

de cimento. Determinaram a resistência à flexão e o módulo de elasticidade de todas composições. 

Todas as amostras reforçadas com CNTs revelaram melhorias face às composições de referência, no 

entanto, os incrementos mais elevados foram verificados nos compósitos com CNTs curtos em maior 

concentração (0,08%wtc.). A resistência à flexão e o módulo de elasticidade aumentaram, 25% e 45%, 

respetivamente, para estas composições. Os autores concluíram que seria apenas necessária uma 

quantidade pequena (0,08%wtc.) de CNTs bem dispersos para obter um reforço efetivo da matriz. 

Constatações semelhantes foram retiradas por Abu Al-Rub et al. (2012), que realizaram um estudo em 

pastas com CNTs com duas esbeltezas diferentes. Os autores acrescentam que, além das 

considerações económicas, as dificuldades de dispersão são menores com CNTs com uma esbelteza 

mais reduzida. É ainda salientado que os CNTs de menor esbelteza se podem distribuir mais 

eficientemente na matriz, reduzindo o volume de pasta não reforçado. O aparecimento de fissuras é 

assim dificultado e o preenchimento da nanoporosidade mais eficiente. 

Li et al. (2005), avaliaram a resistência à flexão de argamassas reforçadas com CNTs funcionalizados 

com grupos -COOH numa concentração de 0,5% por peso de cimento. Estas composições revelaram 

um incremento de 25% na resistência à flexão face às de referência. Por outro lado, comparando com 

os estudos anteriores (Konsta-Gdoutos, et al. 2010a, Abu Al-Rub, et al. 2012), Li et al. (2005) utilizaram 

uma quantidade 10 vezes superior para obter o mesmo reforço (25%).  No entanto, o estudo de Li et 

al. (2005) foi realizado em argamassas onde obter uma dispersão uniforme será a partida mais difícil 

devido à presença de outras inclusões no compósito (Yazdanbakhsh e Grasley, 2012). 

Uma propriedade que se espera ser melhorada com a incorporação de CNTs é a tenacidade da matriz, 

ou seja, a energia absorvida até à fratura por unidade de volume do material. Os CNTs têm a 

capacidade de aumentar a resistência à formação das primeiras fissuras ao absorver a energia 

dissipada quando o compósito é sujeito a tensões (Wang, et al. 2013, Liu, et al. 2014, Hu, et al. 2014). 

Deste modo, espera-se que a abertura das fissuras seja reduzida quando a extremidade de uma nano 

ou microfissura em formação entra em contacto com os CNTs (Tyson, et al. 2011). 

Hu et al. (2014) analisaram a tenacidade de pastas reforçadas com CNTs não funcionalizados 

(MWCNTs), dispersos por meio de sonicação e surfactante, e com CNTs funcionalizados (MWCNTs-

COOH). Ao adicionar os CNTs numa concentração de 0,1%, por peso de cimento, a tenacidade dos 

compósitos aumentou 26,2% para as pastas com MWCNTs e 42,9% para as pastas com MWCNTs-

COOH. Num outro estudo, de Wang et al. (2013), também a tenacidade de pastas compósitas com 

CNTs tratados foi melhorada significativamente. A energia de fratura passou de 51,9 N/m, nas 
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composições de referência, para 312,16 N/m nas pastas reforçadas com CNTs numa concentração de 

0,08% wtc.. 

Por outro lado, Torabian Isfahani et al. (2016) não verificaram alterações significativas na tenacidade 

das amostras reforçadas com CNTs face às de referência. Foram analisados CNTs funcionalizados 

com grupos -COOH e CNTs não funcionalizados em concentrações de 0,1% e 0,3% por peso de 

cimento. Os autores atribuíram a ausência de melhorias a danos causados nos nanotubos durante a 

sonicação, que impediu que o efeito de bridging se desenvolvesse, e à presença de aglomerados na 

matriz que atuam como defeitos. 

Apesar de se obterem suspensões aquosas de nanotubos estáveis e com elevado grau de dispersão, 

a sua incorporação na matriz cimentícia gera aglomerações, que podem prejudicar as propriedades 

mecânicas do compósito. A severidade dessa reaglomeração pode ser uma explicação para a 

discordância entre os vários resultados reportados na literatura relativos às propriedades mecânicas.   

2.3.4.2. Influência na durabilidade 

A durabilidade de um betão é principalmente influenciada pelas suas características de superfície e a 

a interação com o meio envolvente é crucial para os vários mecanismos de degradação (ingresso de 

cloretos e sulfatos, carbonatação, ciclos de molhagem/secagem). Deste modo, as características de 

transporte desta camada superficial fornecem dados importantes para a determinação da durabilidade 

do betão (Bentz, et al. 1999). 

A permeabilidade tem sido apontada como a propriedade do betão mais determinante da sua 

durabilidade (Basheer, et al. 2001). No entanto, Diamond (2007) introduz o termo “capacidade de 

permeação” como a suscetibilidade à penetração de água e substâncias agressivas para o interior do 

betão, sem estar inerente a uma determinada substância ou mecanismo de transporte. Neste sentido 

mais lato, não se limita apenas às características que condicionam a permeabilidade (mecanismo), mas 

sim a todas as possam exercer alguma influência nas propriedades de transporte e nos mecanismos 

de degradação do betão. 

A presença de fissuras na matriz adiciona percursos de permeação no betão aumentando a facilidade 

com que as substâncias como água, oxigénio, dióxido de carbono e cloretos podem penetrar para o 

interior (Otieno, et al. 2010). A atuação dos CNTs ao nível da microestrutura da pasta cimentícia no 

betão poderá contribuir para a sua densificação, promovendo um aumento da durabilidade. Os fatores 

que provocam a densificação da matriz são o efeito de filler, a nucleação e o efeito de bridging 

apresentados em §2.3.3. 

O efeito de filler permite reduzir o número de mesoporos na matriz assim como a sua nanoporosidade 

(Nochaiya e Chaipanich, 2011, Konsta-Gdoutos, et al. 2010b). Quando a água presente nos mesoporos 

(2 a 50 nm) se transforma em água quimicamente adsorvida pelos produtos de hidratação, introduz 

tensões nos capilares originando retrações autogéneas. A fração de poros capilares e a 

nanoporosidade dos C-S-H é proporcional à magnitude da retração da matriz cimentícia. Experiências 

efetuadas por Konsta-Gdoutos et al. (2010b) mostraram que a inclusão de CNTs permite reduzir estas 
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retrações autogéneas (Figura 2.10a). Reduções na retração por secagem também se encontram 

reportadas (Figura 2.10b) (Isfahani, et al. 2016).   

 

Figura 2.10 – Redução da retração com incorporação de CNTs: a) retração autogénea (Konsta-Gdoutos, et al. 
2010b) b) retração por secagem (Torabian Isfahani, et al. 2016) 

O decréscimo global da retração pode ser induzido pela alteração da estrutura porosa que modifica o 

transporte da água no interior da matriz, e pela redução da pressão interna dentro dos pequenos 

capilares durante a secagem (Konsta-Gdoutos, et al. 2010b). O efeito desta diminuição na durabilidade, 

pode ser atribuído ao facto de a redução das retrações provocar uma diminuição das tensões internas. 

Consequentemente a fissuração nas primeiras idades do betão diminui, tornando a sua estrutura mais 

densa. O aumento da densidade da matriz por processos de nucleação e uma mais eficiente 

transferência de tensões provocadas pelo efeito de bridging podem igualmente contrariar a retração 

devida às variações volumétricas que ocorrem nas primeiras idades. 

Relativamente às propriedades de transporte, Han et. al (2013) realizaram um estudo abrangente onde 

a absorção capilar, a permeabilidade e a permeabilidade ao gás de pastas reforçadas com CNTs foram 

analisadas. A incorporação de CNTs demonstrou uma menor quantidade de água absorvida face à 

mistura de referência e um coeficiente de absorção duas vezes inferior. A permeabilidade foi também 

significativamente reduzida face às misturas de controlo e a permeabilidade ao gás teve um decréscimo 

de 20%. Estes resultados foram atribuídos à modificação dos produtos de hidratação, redução da 

porosidade e tamanho dos poros e à redução da retração autogénea. 

Recentemente também a resistência a um dos principais mecanismos de deterioração foi analisada por 

alguns autores (Wang, et al. 2015, Lu, et al. 2016). O ingresso de cloretos no betão constitui uma das 

principais causas para a despassivação e corrosão das armaduras. Como tal, Wang et al. (2015) 

através de um ensaio de migração acelerada determinaram a resistência à penetração de cloretos de 

pastas reforçadas com nanotubos. Os nanotubos foram dispersos com recurso a sonicação e 

surfactante, goma arábica, e usados como reforço de pastas com relação a/c de 0,35, numa 

concentração de 0,1% por peso de cimento. A composições reforçadas apresentaram um decréscimo 

do coeficiente de difusão de 42,2% relativamente às composições controlo. Os autores atribuíram esta 

melhoria ao preenchimento da nanoporosidade e à densificação da matriz que reduz a fissuração nas 

pastas, dificultando o acesso dos iões para o seu interior. Lu et al. (2016), realizaram um ensaio 

semelhante, mas em betão reforçado com 0,05% de nanotubos por peso de cimento. A dispersão dos 

nanotubos foi obtida através de uma combinação de moinho de esferas com surfactante sendo 

a) b) 
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verificado um incremento de 24% na resistência à penetração de cloretos. Teores superiores de CNTs 

foram igualmente analisados, no entanto, a aplicação de maiores concentrações conduziu a uma 

redução na resistência à penetração de cloretos.  

De Camacho et al. (2014) realizaram um estudo onde foi avaliado o potencial de corrosão (Ecorr) e a 

taxa de corrosão (Icorr) de pastas reforçadas com CNTs. Os provetes contendo varões de aço, foram 

separadamente expostos a condições de carbonatação acelerada e imersão em solução com cloretos. 

O objetivo foi avaliar de que modo os CNTs participam no processo de corrosão quando expostos aos 

principais mecanismos de deterioração das armaduras. A inclusão de CNTs resultou numa redução do 

período de iniciação face às composições de referência. Os autores atribuíram esta depreciação à 

condutividade elétrica dos CNTs que reduz a resistividade do betão contribuindo para a formação de 

células de corrosão. Em ambos os casos maiores concentrações de CNTs conduziram a períodos de 

iniciação mais longos que teores inferiores. O sucedido foi atribuído a um maior preenchimento da 

porosidade quando teores de CNTs superiores são adicionados. No entanto, concentrações mais 

elevadas resultaram em taxas de corrosão (Icorr) finais superiores. A explicação apresentada pelos 

autores assenta no prossuposto do estabelecimento de um par galvânico aço/CNTs, em que o primeiro, 

por apresentar nobreza inferior confere proteção catódica ao segundo, de nobreza superior, 

aumentando a corrosão final.  

Os escassos trabalhos de investigação desenvolvidos tendo por objetivo avaliar os efeitos da utilização 

de CNTs na durabilidade de matrizes cimentícias têm conduzido a conclusões contraditórias ou, pelo 

menos, não inteiramente concordantes.  

Em face dos escassos trabalhos existentes neste domínio e as várias incertezas ao nível da influência 

dos CNTs na durabilidade dos materiais cimentícios, o presente trabalho pretende contribuir para um 

melhor conhecimento científico nesta matéria. 
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3. Campanha Experimental 

A campanha experimental desenvolvida no presente trabalho teve por objetivo principal a análise de 

durabilidade de betões produzidos com nanotubos de carbono, envolvendo ensaios de absorção, 

carbonatação e penetração de cloretos. Em paralelo, os betões foram caracterizados em termos de 

massa volúmica, trabalhabilidade e resistência à compressão. No presente capítulo descreve-se o 

plano de trabalho, os materiais e métodos utilizados, a composição dos betões, a preparação das 

misturas e os ensaios realizados para a sua caracterização. 

O presente trabalho insere-se numa linha de investigação que se tem desenvolvido na secção de 

construção do departamento de engenharia civil do Instituto Superior Técnico e que visa a 

caracterização de materiais cimentícios reforçados com nanotubos de carbono de parede múltipla. Este 

trabalho de mestrado foi realizado em paralelo com outro trabalho focado na caracterização mecânica 

de betões reforçados com CNTs, servindo de apoio ao desenvolvimento de um trabalho de 

doutoramento ainda em curso. 

Os ensaios de caracterização envolveram betões de referência não reforçados e betões reforçados 

com um dado teor e tipo de CNTs. A composição dos betões foi definida tendo por base estudos prévios 

de otimização realizados no âmbito do trabalho de doutoramento referido. De modo a aumentar a 

validade do estudo e tornar a análise mais abrangente foram caracterizados betões com diferentes 

relações a/c representativos de uma gama corrente de classes de resistência. 

A presente campanha experimental foi realizada em colaboração com outros colegas, tendo sido 

desenvolvida no Laboratório de Construção do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura do 

Instituto Superior Técnico. 

3.1. Descrição da campanha experimental 

A campanha experimental foi essencialmente desenvolvida em 3 fases: caracterização dos materiais a 

utilizar; definição das composições a estudar, preparação das suspensões e produção das misturas; 

caracterização dos betões formulados. 

Como referido, o presente trabalho foi desenvolvido no âmbito de uma tese de doutoramento, tendo-

se aproveitado o conhecimento adquirido em estudos anteriores, nomeadamente no que se refere à 

seleção de materiais, otimização da preparação de soluções, produção das misturas e formulação dos 

betões. Estas atividades, que se enquadram nas duas primeiras fases do trabalho, foram desenvolvidas 

em conjunto com os restantes colegas a desenvolver estudos neste domínio. 

Após a produção dos vários betões e moldagem dos provetes procedeu-se à caracterização física, 

mecânica e de durabilidade dos betões, tendo por base os vários ensaios resumidos no Quadro 3.1. 
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Quadro 3.1 – Ensaios realizados durante a campanha experimental. 

3.2. Materiais 

Neste subcapítulo, é feita uma breve descrição dos materiais utilizados no presente trabalho, sua 

proveniência e ensaios de caracterização realizados em laboratório (no caso dos agregados) ou 

respetivos valores fornecidos pelo fabricante (no caso do cimento, nanotubos de carbono e adjuvantes). 

3.2.1. Agregados 

Os agregados utilizados na produção dos betões são semelhantes aos utilizados em outros trabalhos 

desenvolvidos no Laboratório de Construção do Instituto Superior Técnico. Como agregados finos 

adotaram-se duas areias naturais siliciosas (Areia grossa e Areia fina), fornecidas pela empresa 

Soarvamil, provenientes de Pinhal do Conde (Seixal) e da Herdade da Mesquita (Sesimbra), 

respetivamente. Os agregados grossos utilizados, Bago de arroz e Brita 1, de natureza calcária, foram 

fornecidos pela empresa José Marques Galo, S.A. e são provenientes da Pedreira do Galo (Sesimbra). 

Os ensaios de caracterização dos agregados, assim como as respetivas normas adotadas, encontram-

-se no Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 – Ensaios de caracterização física dos agregados. 

Ensaio Documentos normativos 

Análise granulométrica NP EN 933-1/ NP EN 12620 

Baridade NP EN 1097-3 

Massa volúmica/ Absorção de água NP EN 1097-6 

Índice de forma NP EN 933-4/ NP EN 12620 

 

A análise granulométrica consistiu na peneiração do agregado, através de uma série de peneiros 

normalizados. Determinou-se a massa de material retido em cada peneiro, utilizada para o cálculo das 

Caracterização do 
betão 

Ensaio Documentos normativos 

Estado fresco 

Abaixamento NP EN 12350-2 

Massa volúmica fresca NP EN 12350-6 

Teor de ar NP EN 12350-7 

Estado endurecido 

Massa volúmica NP EN 12390-7 

Resistência à compressão NP EN 12390-3 

Absorção capilar LNEC E393 

Absorção por imersão LNEC 394 

Resistência à carbonatação LNEC E391 

Resistência à penetração de cloretos LNEC E 463/ NT BUILD 492 
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percentagens de material acumulado retido e passado em cada peneiro. As curvas granulométricas 

resultantes, para cada um dos agregados utilizados, são apresentadas na Figura 3.1. No Quadro 3.3 

encontram-se também os valores de Dmax e Dmin dos agregados, assim como a respetiva categoria e 

módulo de finura. 

Quadro 3.3 – Propriedades geométricas dos agregados. 

Malha (mm) 
 Passado Acumulado 

 Areia fina Areia grossa  Bago de arroz Brita 1 

63  100 100  100 100 

31,5  100 100  100 100 

16  100 100  100 100 

12,5  100 100  100 98,6 

11,2  100 100  100 92,7 

10  100 100  100 82,3 

8  100 99,9  99,9 48,9 

6,3  100 99,4  99,6 16,8 

5,6  100 98,9  94,5 6,8 

4  99,9 97,1  34,1 0,9 

3,35  99,9 94,9  18,0 0,5 

2  99,9 82,4  3,2 0,3 

1  99,4 45,8  1,3 0,3 

0,5  79,8 12,6  1,1 0,3 

0,25  17,8 2,9  1,1 0,3 

0,125  0,3 1,1  1,1 0,3 

0,063  0,1 0,9  1,1 0,3 

Refugo  0 0  0 0 

Dmax  1 3,4  5,6 10,0 

dmin  0,1 0,3  3,4 6,3 

Categoria  GF85 GF85  GC85/20 GC80/20 

MF  2,0 3,6  5,6 6,5 

 

Figura 3.1 – Curvas granulométricas dos agregados. 

As principais características físicas dos agregados adotados no presente estudo encontram-se 

resumidas no Quadro 3.4, tendo-se seguido os documentos normativos indicados no Quadro 3.2. 
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Quadro 3.4 – Características físicas dos agregados. 

 

A absorção de água e a massa volúmica foram determinadas de forma sequencial segundo a NP EN 

1097-6. Inicialmente procede-se à imersão das partículas de agregado durante 24 horas, sendo 

posteriormente calculada a massa volúmica que resulta do quociente entre a massa dos agregados 

e o volume deslocado após imersão. 

De acordo com a NP EN 1097-3, a baridade do agregado é determinada pelo quociente entre a massa 

do agregado seco colocado, sem compactação, num recipiente de capacidade conhecida, e o volume 

desse recipiente. Calcula-se assim um volume aparente que tem em conta o arranjo das partículas 

num dado volume.  

O índice de forma foi determinado de acordo com a norma NP EN 933-4 e traduz a percentagem de 

partículas alongadas no agregado, para as quais a sua maior dimensão excede em 3 vezes a sua 

menor dimensão. 

3.2.2. Cimento 

O cimento utilizado no presente trabalho foi o CEM I 42,5 R de elevada resistência inicial, que foi cedido 

gentilmente pela empresa SECIL. No Quadro 3.5 são apresentadas as principais características 

composicionais e propriedades físicas e mecânicas deste cimento, com base em ensaios realizados 

pelo fabricante. 

Quadro 3.5 – Características do cimento Portland (conforme indicadas pelo fabricante). 

Parâmetro Norma Cimento I 42,5 R 

Resíduo de peneiração, 45 μm (%) NP EN 196-6:2010 4,7 

Superfície específica de Blaine (cm2/g) NP EN 196-6:2010 3981 

Expansão (mm) EN 196-3:2005 0,5 

Propriedade 

 
Areia natural siliciosa 

 Agregados naturais 
calcários 

 
Areia fina Areia grossa 

 
Bago de arroz Brita 1 

Absorção de água às 24h (%) 
 

0,19 0,26 
 

0,35 0,73 

Massa volúmica das partículas 
secas em estufa (kg/m3) 

 
2605 2617 

 
2683 2646 

Massa volúmica das partículas 
saturadas c/ superfície seca 

(kg/m3) 

 
2610 2606 

 
2693 2665 

Baridade seca em amostra não 
compactada (kg/m3) 

 
1569 1708 

 
1346 1309 

Índice de forma 
 

- - 
 

20 (Sl20) 34 (Sl40) 
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Perda ao fogo (%) NP EN 196-2:2006 3,06 

SiO2+Al2O3+Fe2O3 (%) EN 196-2:2014 27,6 

CaO+MgO (%) - 63,5 

CaO+MgO livre (%) EN 451-1:2006 1,31 

Massa volúmica (g/cm3) NP EN 196-6:2010 3,1 

Resistência à compressão de argamassa de 
referência (Mpa) 

NP EN 196-1:2006 

2 dias 32,8 

28 dias 54,9 

3.2.3. Nanotubos de carbono 

Os nanotubos utilizados no presente trabalho foram adquiridos na empresa Timesnano, tendo sido 

fornecidos na forma de pó sem serem sujeitos a qualquer tipo de tratamento prévio por parte do 

fabricante. Os nanotubos de designação comercial IM6 têm parede múltipla e as suas principais 

características apresentam-se no Quadro 3.6. No âmbito da tese de doutoramento referida, foi 

otimizado um procedimento para a produção de suspensões aquosas de CNTs, de modo a facilitar a 

sua incorporação e mistura no betão. O procedimento adotado é descrito em §3.3. Na Figura 3.2 

apresenta-se o espectro de Raman, bem como uma imagem SEM dos nanotubos utilizados, ambos 

fornecidos pelo fabricante. 

Quadro 3.6 – Características gerais dos nanotubos de designação comercial IM6 (Timesnano). 

 

 

Figura 3.2 – Nanotubos de carbono: a) espectro de Raman dos nanotubos IM6 do fornecedor; b) imagem SEM 
dos nanotubos IM6 do fornecedor (Timesnano). 

Pureza Di De Comprimento A.S.E* 
Massa 

volúmica 
Condutividade 

elétrica 

>90% 5-10 nm 20-40 nm 10-30 μm >80 g/cm2 2,1 g/cm3 >100 s/cm 

Di – diâmetro interior; De – diâmetro exterior; A.S.E. – Área de superfície específica 
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3.2.4. Adjuvantes 

No presente trabalho foram utilizados dois tipos de aditivos. Um surfactante para facilitar e manter a 

dispersão dos nanotubos e um superplastificante para garantir a consistência pretendida nas misturas 

de menor relação a/c. 

3.2.4.1. Surfactante 

Após um processo iterativo realizado no âmbito de um trabalho de doutoramento, foi selecionado o 

surfactante Dolapix PC67 da empresa Zschimmer-Schwartz. Este dispersante é um ácido 

policarboxílico de sódio, aniónico, que atua por estabilização electroestática e repulsão estérica. As 

suas características gerais apresentam-se no Quadro 3.7. 

Quadro 3.7 – Propriedades do surfactante Dolapix PC67(conforme indicado pelo fabricante). 

Composição Mw 
Fórmula 

molecular 

Fórmula 

estrutural 

Mecanismo de 

dispersão 

Ácido 

policarboxílico de 

sódio 

320a -COONa* 

 

Eletroestérico 

(aniônica) 

*Mw: Massa molecular; (*) apenas revelado o grupo funcional 

Apesar de ser reduzida a estabilização electroestática introduzida por este surfactante, os grupos 

carbonilo (-COO) aderem a zonas superficiais reativas dos nanotubos (como os defeitos introduzidos 

durante a sonicação) e as dimensões reduzidas das suas moléculas têm capacidade de penetrar os 

espaços entre nanotubos, facilitando a sua separação e promovendo uma dispersão mais estável 

(Guedes, et al. 2016). 

3.2.4.2. Superplastificante 

Nas composições de menor relação a/c (a/c=0,35 e a/c=0,45) foi necessário adicionar um 

superplastificante de base policarboxílica para se obter os níveis de consistência pretendidos. Neste 

caso, adotou-se o Master Glenium SKY 548, gentilmente cedido pela empresa BASF.  

3.3. Preparação de suspensão aquosa de nanotubos de carbono 

Conforme salientado na literatura, a dispersão de CNTs em solução aquosa e posterior incorporação 

no compósito cimentício, requer a seleção cuidadosa de diferentes parâmetros operacionais. Assim foi 

necessário estabelecer as condições para definir os parâmetros referentes a processos mecânicos de 

separação, bem como a processos físico-químicos de estabilização da dispersão. É importante referir 

que a otimização destes parâmetros foi realizada no âmbito do referido trabalho de doutoramento ainda 

a decorrer no Instituto Superior Técnico. 

Autores, Título do artigo 

Experimental work was carried out using multiwall carbon nanotubes in powder form (reference IM6, from Timesnano) 

(Figure 1, Table 1). A commercial aqueous suspension containing 7.5 wt% of IM6 carbon nanotubes (reference TNIM6, 

Timesnano) was also used, as the reference suspension for comparison purposes. According to supplier the suspension 

contains 20 wt% of an undisclosed non-ionic dispersant with aromatic groups. This suspension is prepared by 

sonication and separated with centrifugal sedimentation for 30 min at 2000 rpm, assuring a storage stability > 6 months.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1. Characteristics of the used multiwall carbon nanotubes (according 

to supplier). 

ID: inner diameter, OD: outer diameter, SSA: specific surface area. 

Reference 
Purity 

(wt%) 

ID 

(nm) 

OD 

(nm) 

Length 

( mm) 

SSA 

(g/cm
2
) 

True density  

(g/cm
3
) 

IM6 > 90 5-10 20-40 10-30 > 80 ~ 2.1 Figure 1. SEM image of IM6 carbon 

nanotubes (Timesnano). 

 

2.1.2 Tested dispersants 

 

Three dispersants (Table 2) toiling through different dispersion mechanisms were tested in order to validate the 

proposed methodology. An anionic electrosteric dispersant based on sodium salt of polycarboxylic acid with 

commercial name Dolapix PC67 (Zschimmer-Schwarz) was used. Two steric dispersants were also tested, a high 

molecular weight polyvinyl alcohol (PVA) with commercial name Mowiol 18-88 (Aldrich), and a small chain 

polyethylene glycol hexadecyl ether with commercial name Brij C10. All dispersants were used in the form of diluted 

aqueous solutions. 

 

Table 2. Properties of the tested dispersants (according to supplier). 

 

Commercial 

name 

Mm 

(g/mol) 
Molecular formula Structural formula 

Dispersion 

mechanism 

Mowiol 18-88 

130000 
[C6H9NO]n 

(n ~ 2700) 
 

Steric 

Brij C10 
683 

C16H33[OCH2CH2]nOH 

(n~10) 
 

Steric 

Dolapix PC67  
undisclosed undisclosed

(*)  

 
Electrosteric 

Mm: molecular weight; R: undisclosed radical; M: metal (in Dolapix PC67, Na). (*) formula of  sodium salt of polycarboxylic acid presented. 

 

2.3 Methods 
         

         O 

        ½½ 

R ¾ C ¾ O
-+

Na 

 

 

 

IM6 CNTs were characterized regarding their electrophoretic behaviour (Malvern, Zeta Sizer Nano-ZS). The nanotubes 

were suspended in a solution of KCl 10
-3

 M (used for setting the suspensions ionic strength), without dispersant 

addition. Deionized, distilled and tap water were used at time, in order to test the effect of the suspensor medium. Zeta 

potential measurements were carried out at 25 ºC, using tailored amounts of aqueous HCl solution for pH adjustment in 

Chengdu Organic Chemicals Co.Ltd.,Chinese Academy of Sciences 
Mail to:carbon@cioc.ac.cn  times@cioc.ac.cn  Http://www.timesnano.com 

Tel:+86-28-85236765         Fax:+86-28-85215069 
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O tratamento mecânico utilizado para se proceder à separação dos nanotubos, combinou o uso de 

sonicação e agitação magnética. A sonicação dos nanotubos em água tem que ser rigorosamente 

controlada, isto porque um tratamento curto não permite a desaglomeração eficaz dos nanotubos e um 

tratamento demasiado longo pode introduzir danos excessivos na sua estrutura, reduzindo as suas 

propriedades. Assim, foi necessário determinar qual a duração do tratamento que permite o melhor 

compromisso entre estas duas condicionantes. 

Para tal, procedeu-se à comparação dos espectros de Raman dos nanotubos utilizados no presente 

estudo, sem qualquer tratamento, e dos nanotubos sujeitos a tempos de sonicação crescentes. Na 

Figura 3.3 a) encontra-se representado o espectro de Raman dos nanotubos utilizados no presente 

trabalho (IM6). Neste espectro, são de destacar dois picos: o pico D (1342 cm-1), relativo ao 

comprimento dos nanotubos e o pico G (1571 cm-1), cuja intensidade é diretamente relacionável com a 

sua estrutura cristalina. 

 

Figura 3.3 – Calibração do tempo de sonicação: a) espectro de Raman dos nanotubos (IM6); b) rácio de 
intensidade dos picos D e G (ID/IG) () rácio de área (AD/AG) () em função do tempo de sonicação; linha a 

tracejado representa o alargamento do pico G (FHW) (Guedes et. al, 2016). 

De modo a estimar os danos estruturais provocados nos nanotubos durante a sonicação, é de especial 

interesse avaliar a intensidade relativa entre os picos D e G (ID/IG), a área relativa (AD/AG) e o 

alargamento da banda G (Figura 3.3b). Com o aumento do tempo de sonicação estes parâmetros 

permanecem inalterados para durações de tratamento entre os 30 e os 60 minutos. Para tempos 

inferiores de sonicação, o aumento destes quocientes indica que os nanotubos estão a ser separados, 

apesar de simultaneamente isto se traduzir numa perda de comprimento e cristalinidade (aumento do 

pico D e alargamento da banda G). A existência de um patamar sugere que os nanotubos se encontram 

desarticulados. Existe uma maior flexibilidade de nanotubos individualizados do que quando estes se 

encontram aglomerados. Reside aí a justificação para o facto de a sonicação não afetar de forma 

pronunciada as suas propriedades. Para durações de tratamento superiores, os valores dos quocientes 

baixam novamente, indicando danos superiores nos nanotubos (Guedes, et al. 2016).  

Caso não seja aplicado um dispersante, mas apenas sonicação, com o tempo, os nanotubos voltam a 

aglomerar, devido à sua natureza hidrófoba. O dispersante escolhido teve por base um estudo que 

avaliou a estabilidade coloidal das soluções com nanotubos de pHs diferentes. A posterior incorporação 

em pastas permitiu fazer uma seleção mais adequada ao compósito. Deste estudo resultou a escolha 

do Dolapix PC67 como dispersante a adotar. 
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A quantidade de dispersante foi determinada com base em espectroscopia de absorção no ultravioleta 

e Visível (Uv-vis). A intensidade de absorção neste espectro é diretamente relacionável com a 

concentração de CNTs dispersos em suspensão. Deste modo, foram produzidas suspensões com 

0,005% de CNTs (percentagem em relação à massa de água utilizada) com diferentes concentrações 

de dispersante em função da mesma percentagem de água.  

Na Figura 3.4a é apresentada a absorção em função da concentração de Dolapix PC67. Como se pode 

observar, o pico na absorção ocorre para quantidades de surfactante de aproximadamente 100%. 

Assim, para obter uma dispersão eficiente, o dispersante deve ser utilizado na mesma proporção dos 

CNTs (numa razão de 1:1).  

 

Figura 3.4 – Suspensão de nanotubos (IM6): a) absorção vs concentração de dispersante; b) efeito de diferentes 
valores de pH na estabilidade da solução (100% de Dolapix PC67) com o tempo (Guedes et. al, 2016). 

Posteriormente, foi avaliada a estabilidade das dispersões ao fazer variar o seu pH utilizando Na(OH) 

e Ca(OH)2, simulando assim o ambiente fortemente alcalino de matrizes cimentícias. Como se pode 

observar na Figura 3.4b, apesar de a absorção não mostrar reduções significativas para um pH natural, 

quando em contacto com um ambiente fortemente alcalino a absorção tende a decrescer de forma mais 

acentuada. No que concerne à aplicação em matrizes cimentícias, são as primeiras 4 horas, até o betão 

fazer presa, que são de maior importância. Quando o pH é modificado com Na(OH) (pH=13) observa-

se uma redução de 24.2 % (A=0.48 %). Por outro lado, com o uso de Ca(OH)2 como regulador de pH 

(pH=11,3) este decréscimo é mais pronunciado (34%) conduzindo a absorções de 0,24%. 

Apesar das suas limitações, após este estudo, que foi exclusivamente realizado no âmbito do trabalho 

de doutoramento, optou-se por aplicar uma duração de sonicação de 30 minutos e uma concentração 

de 1:1 de nanotubos e dispersante, neste caso, Dolapix PC67. 

3.4. Formulação e composição das misturas 

Conforme referido, as composições adotadas foram formuladas no âmbito de uma tese de 

doutoramento ainda a decorrer no Instituto Superior Técnico.  

De modo a abranger uma vasta gama de betões correntemente utilizados, foram consideradas misturas 

com diferente relação a/c. A dosagem de cimento foi estipulada de modo a garantir a produção de 

misturas trabalháveis e de adequada estabilidade, evitando-se fenómenos indesejáveis de segregação. 
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Na formulação do betão utilizou-se o método de Faury para otimização da compacidade granular. Note-

se que não foi objetivo do presente trabalho definir misturas otimizadas que visassem a produção de 

betões mais económicos e sustentáveis. 

Como referido, o trabalho realizado pretende caracterizar o comportamento de betões reforçados com 

nanotubos e contrastar a eficácia deste reforço com betões de igual composição, sem a incorporação 

de nanotubos. Para tal, foram definidas três relações água/cimento (0,55; 0,45 e 0,35) sendo assim 

possível avaliar a influência dos nanotubos numa gama abrangente de classes de resistência. Com 

base nos resultados obtidos num estudo preliminar em argamassas, e considerando as concentrações 

usualmente adotadas na literatura, optou-se por produzir betões com uma concentração de 0,05% de 

CNTs (percentagem em relação à massa de cimento).  

Quadro 3.8 – Composição das misturas por m 3 de betão. 

Composição 
Relação 

a/c 

Cimento 

 

 

(kg/m3) 

Água 

efetiva 

 

 (kg/m3) 

Brita 1 

 

 

 (kg/m3) 

Bago 

de 

arroz 

(kg/m3) 

Areia 

grossa 

 

(kg/m3)  

Areia 

fina  

 

(kg/m3) 

SP*  

 

 

(kg/m3) 

CNT*  

 

 

(g/m3) 

BR 55 
0,55 380 209,0 709,5 241,8 453,8 303 

- - 

BCNT 55 - 190 

BR 45 
0,45 400 180,0 737,1 249,9 474,4 306 

2 - 

BCNT 45 2 200 

BR 35 
0,35 450 157,5 754,6 251,0 502,9 265 

4,5 - 

BCNT 35 4,5 225 

(*) dosagem em percentagem do peso de cimento 

3.5. Produção do betão 

A produção do betão seguiu os procedimentos normalmente adotados em trabalhos semelhantes no 

Laboratório de Engenhara Civil do Instituto Superior Técnico. Existe, no entanto, uma fase preliminar, 

específica do presente estudo, que consiste na preparação da solução aquosa dos nanotubos e que 

será descrita em pormenor em §3.5.1. Posteriormente, são descritas as fases respeitantes à produção, 

nomeadamente a pesagem dos materiais constituintes, amassadura, betonagem, moldagem e 

compactação. 

3.5.1. Preparação dos nanotubos 

Esta etapa da produção do betão visa a preparação da suspensão aquosa dos nanotubos, com o teor, 

tempo de sonicação e concentração de surfactante determinadas anteriormente (§3.3). A suspensão 

aquosa de nanotubos foi produzida com parte da água destinada à amassadura. Deste modo, a solução 

foi preparada com 40% da água total, sendo os restantes 60% utilizados na pré-saturação dos 
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agregados e mistura dos constituintes. Após a determinação exata da quantidade de nanotubos e 

concentração de surfactante a utilizar, os 40% de água reservada à suspensão foram divididos em dois 

recipientes de modo a otimizar a dispersão. Inicialmente, procedeu-se à agitação magnética, durante 

1 hora, do surfactante em água. De seguida, foram adicionados os nanotubos prolongando-se por mais 

3 horas este processo. Posteriormente, as soluções foram colocadas no sonicador (banho) (Figura 

3.5a), cobertas com película de plástico, de modo a evitar perdas de água por evaporação. Como 

determinado em §3.3, a sonicação tem uma duração total de 30 minutos, que é feita em duas etapas 

de 15 minutos, com 5 minutos de paragem entre cada etapa. Após este processo, a suspensão é 

mantida em agitação magnética até ser adicionada à amassadura (Quadro 3.5b). 

 

Figura 3.5 – Preparação dos nanotubos: a) sonicação dos nanotubos com Dolapix PC67; b) agitação mecânica 
até adição à amassadura. 

3.5.2. Amassadura 

As amassaduras foram realizadas numa misturadora de eixo vertical com descarregador de fundo. 

Antes de serem colocados os vários materiais, procedeu-se ao barramento com argamassa do interior 

da misturadora, tendo o objetivo de garantir a estanqueidade da mesma e de reduzir as perdas de água 

e material na sua superfície.  

Basicamente, o processo de amassadura foi efetuado em 3 etapas. Numa primeira fase os agregados 

foram pesados e colocados na misturadora, em ordem granulométrica decrescente, juntamente com a 

água (cerca de 60%) reservada à sua saturação. Este processo teve a duração de 3 minutos, após os 

quais a betoneira foi parada durante 1 minuto. Numa segunda fase, a misturadora foi reiniciada e foram 

colocados o cimento e a restante água de forma faseada (Figura 3.6). Finalmente, todos os 

componentes foram misturados durante mais 4 minutos. Este processo foi adotado para todas as 

composições, exceto nas composições de maior compacidade, em que o superplastificante foi 

adicionado durante a última fase. Nas composições reforçadas com nanotubos seguiu-se o mesmo 

procedimento, com a variante de a água adicionada ao cimento ser a suspensão aquosa com 

nanotubos descrita em §3.5.1. 
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Figura 3.6 – Amassadura: a) pesagem dos agregados; b) amassadura em misturadora de eixo vertical. 

3.5.3. Moldagem e compactação 

Todos os moldes utilizados no presente trabalho foram previamente lubrificados com óleo descofrante 

RHEOFINISH® 211 da empresa BASF. Teve-se especial cuidado em não exceder a quantidade 

utilizada e em aplicar uma quantidade uniforme em todo o molde. O processo de vibração seguiu o 

preconizado na norma NP EN 12390-2. Fixou-se o tempo de vibração em cerca de 25 segundos, sendo 

esta realizada com recurso a um vibrador de agulha com frequência de cerca 9000 Hz. Nos moldes 

cúbicos, o betão foi vertido de uma só vez e vibrado no centro do molde, evitando-se tocar nas paredes 

e no fundo do mesmo. No caso dos cilindros, o betão foi colocado em duas camadas, sendo cada uma 

destas vibrada durante cerca de 25 segundos e cumprindo os cuidados adotados nos moldes cúbicos. 

3.5.4. Condições de cura 

Os provetes, após desmoldagem às 24 horas, foram condicionados durante 6 dias em câmara húmida 

(RH>95%). Posteriormente, e de acordo com cada ensaio, foram adotados pré-condicionamentos 

diferentes para os provetes de ensaio. No Quadro 3.9 encontram-se as condições de cura adotadas 

para cada ensaio. 

Quadro 3.9 – Condições de cura adotadas de acordo com cada ensaio. 

Ensaio 
Condições de cura e pré-condicionamento 

dos provetes 

Dimensão 

dos 

provetes 

(cm) 

Idade 

(dias) 

Nº de 

provetes 

Massa Volúmica 
Câmara húmida (RH> 95%) até à 

realização do ensaio 

10x10x10 28 2 

Resistência à 

compressão 
15x15x15 28 3 

Absorção capilar 

6 dias em câmara húmida (RH>95%) 

7 dias em câmara seca (HR=50%; 

T=22±2/3˚C) 

3 dias em estufa (T=60˚C) 

10 dias em estufa sem trocas de humidade 

24h temperatura ambiente 

Ø15x10 28 3 
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Absorção por 

imersão 

6 dias em câmara húmida (HR>95%) 

21 dias câmara seca (HR=50%; 

T=22±2/3˚C) 

4 dias em estufa (T= 105˚C) (até massa 

constante) 

Ø15x10 30 3 

Carbonatação 

14 dias em câmara húmida (HR>95%) 

14 dias em câmara seca (HR= 50%; 

T=22±2/3˚C) 

24h temperatura ambiente 

Ø10x4 28 2 

Resistência à 

penetração de 

cloretos 

28 dias em câmara húmida (HR>95%) Ø10x5 28 3 

3.6. Ensaios de caracterização do betão no estado fresco 

Os ensaios do betão no estado fresco visam a determinação de propriedades que são fundamentais 

para uma boa aplicação do betão em obra, e que permitem avaliar e controlar o comportamento que o 

betão irá exibir após o endurecimento. No presente trabalho foram avaliadas a trabalhabilidade, massa 

volúmica do betão no estado fresco e teor em ar, recorrendo aos ensaios e respetivas normas 

apresentadas no Quadro 3.1. 

3.6.1. Ensaio de abaixamento (Cone de Abrams) 

Este ensaio, que tem por objetivo determinar a consistência dos betões produzidos, foi executado 

segundo a NP EN 12350-2 (2002) “Ensaios do betão fresco. Parte 2: Ensaio de abaixamento”. Foi 

inicialmente estabelecida para todas as misturas uma classe de consistência S3, o que corresponde a 

um abaixamento de 10 a 15 cm de acordo com a NP EN 206-1. Caso o abaixamento não pertencesse 

a este intervalo, a betonagem era desconsiderada e repetida.  

O ensaio mede a fluidez do betão quando sujeito ao seu peso próprio após compactação. O betão 

fresco, retirado diretamente da amassadura (Figura 3.7a), foi compactado no interior do molde (cone 

de Abrams) por apiloamento em 3 camadas iguais, com 25 pancadas por camada. O cone foi 

preenchido até ao topo, rasado com uma colher de pedreiro e posteriormente removido com velocidade 

constante e sem causar desvios ou torções no material. No ensaio foi medida a distância entre o ponto 

mais alto do cone de betão resultante e a sua posição inicial (Figura 3.7b). Esta medida constitui o 

abaixamento verificado no ensaio. 
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Figura 3.7 – Ensaio de abaixamento: a) betão retirado diretamente da amassadura; b) medição do abaixamento. 

3.6.2. Ensaio de determinação da massa volúmica fresca 

A determinação da massa volúmica no estado fresco permite averiguar se ocorreram irregularidades 

no fabrico do betão, assim como controlar a sua compacidade. 

O procedimento adotado encontra-se na NP EN 12350-6 (2002) – “Ensaios do betão fresco. Parte 6: 

Massa volúmica”. A amostra de ensaio foi retirada diretamente da amassadura e colocada em duas 

camadas iguais num recipiente cilíndrico metálico, com capacidade de 10L. De acordo com o previsto 

na norma, foi adotado um método de vibração mecânica com recurso a vibrador de agulha, em duas 

camadas, por um período que garantisse a expulsão do ar sem que houvesse segregação do betão. 

O cálculo da massa volúmica é obtido pela expressão 3.1 constante na norma: 

𝜌 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑉
  [𝐾𝑔/𝑚3] (3.1) 

Onde, 

𝜌 – massa volúmica do betão fresco (kg/m3) 

𝑚2 – massa do conjunto recipiente + betão compactado (kg) 

𝑚1 – massa do recipiente (kg) 

𝑉 – volume do recipiente (m3) 

3.6.3. Ensaio de determinação do teor de ar 

Este ensaio determina de forma expedita a percentagem de vazios preenchidos por ar no interior do 

betão. O ensaio foi realizado de acordo com o especificado na NP EN 12350-7 (2002) – “Ensaios do 

Betão fresco. Parte 7: Determinação do teor de ar. Métodos pressiométricos.” 

Para a medição do teor de ar optou-se pelo método manométrico. A amostra foi retirada diretamente 

da amassadura e colocada no recipiente em uma camada, sendo compactada com auxílio de um 

vibrador de agulha durante o tempo mínimo necessário para atingir a total compactação do betão. O 

teor em ar foi determinado de acordo com o procedimento 5.2.5 da referida norma. Não foi considerado 

neste ensaio o fator de correção dos agregados. 
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3.7. Ensaios de caracterização do betão no estado endurecido 

Os ensaios realizados nesta fase tiveram como objetivo a análise de durabilidade dos betões, 

nomeadamente em termos de absorção capilar, absorção por imersão, resistência à carbonatação e 

resistência à penetração de cloretos. Foram igualmente determinadas a massa volúmica no estado 

endurecido e a resistência à compressão aos 28 dias dos espécimes. 

3.7.1. Ensaio de determinação da massa volúmica do betão no estado 

endurecido 

A massa volúmica no estado endurecido foi determinada segundo o disposto na NP EN 12390-7 (2003) 

– “Ensaios do betão endurecido. Parte 7: Massa volúmica do betão endurecido”. O ensaio foi realizado 

aos 28 dias, tendo por base provetes cúbicos de 15 centímetros de aresta. 

A massa volúmica foi calculada medindo o peso hidrostático do provete, seguido do cálculo do volume 

de acordo com a expressão 3.2. 

𝑉 =
𝑀𝑎𝑟 − [(𝑀𝑒𝑠𝑡 + 𝑀á𝑔𝑢𝑎) − 𝑀𝑒𝑠𝑡]

𝜌𝑎

   [𝑚3] (3.2) 

Onde, 

𝑉 – volume do provete (m3); 

𝑀𝑎𝑟 – massa do provete ao ar (kg); 

𝑀𝑒𝑠𝑡 – massa hidrostática do estribo imerso (kg); 

𝑀á𝑔𝑢𝑎 – massa hidrostática do provete imerso (kg); 

𝜌𝑎 – massa volúmica da água (kg/m3) 

3.7.2. Ensaio de resistência à compressão 

O ensaio de resistência à compressão foi realizado aos 28 dias de idade, de acordo com a norma NP 

EN 12390-3, tendo sido adotados 3 provetes cúbicos de 15 centímetros de aresta para cada 

composição. Para tal, foi utilizada uma prensa modelo TONI PACT 3000 com capacidade de carga até 

3000KN. A velocidade de carga a que os provetes cúbicos foram sujeitos foi de 13,5 kN/s (constante e 

crescente) a que corresponde 0,05 MPa/s. Admitiu-se que o provete, após atingir a sua resistência 

máxima, continuaria a ser carregado até ser atingido 40% desse valor para avaliar se a rotura do 

provete era ou não satisfatória. 

A resistência à compressão (𝑓𝑐) do betão foi determinada segundo a expressão 3.3: 

𝑓𝑐 =
𝐹

𝐴
  [𝑀𝑃𝑎] (3.3) 
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Onde, 

𝐹 – força aplicada ao provete (N); 

𝐴 – área da secção do provete (mm2); 

3.7.3. Ensaio de absorção capilar 

A absorção capilar tem uma forte influência na durabilidade do betão, afetando tanto o ingresso de 

água como o de substâncias prejudiciais ao material. O procedimento de ensaio foi executado tendo 

por base a especificação LNEC E393 – “Determinação da absorção de água por capilaridade”. Para 

cada composição foi produzido um provete cilíndrico com 15 cm de diâmetro e 30 cm de altura, que 

foram posteriormente seccionados, de modo a se obterem 3 espécimes com cerca de 10 cm de altura.  

O pré-condicionamento foi efetuado de acordo com o indicado em §3.5.4 (Figura 3.8a). Em 

conformidade com a norma, os provetes foram colocados com a sua face inferior em contacto com uma 

lâmina de água de 5±1 mm de altura. O tabuleiro foi coberto por uma campânula de modo a evitar 

perdas de água por evaporação. A massa dos provetes foi registada imediatamente antes e 3, 6, 24 e 

72 horas após o início do ensaio. O esquema de ensaio apresenta-se na Figura 3.8b. 

 

Figura 3.8 – Ensaio de absorção capilar: a) pré condicionamentos das amostras em estufa ventilada; b) esquema 
de ensaio. 

Como indicado no ponto 7.1 da referida norma, a absorção capilar é calculada através da expressão 

3.4: 

𝐴𝑐 =
𝑀𝑖 − 𝑀0

𝐴
 (𝑔/𝑚𝑚2) (3.4) 

Onde, 

𝐴𝑐 – absorção por capilaridade (g/mm2) 

𝑀𝑖 – massa no instante 𝑖 (g) 

𝑀𝑜 – massa inicial do provete seco (g) 

𝐴 – área da secção do provete em contacto com a água (mm2) 
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3.7.4. Ensaio de absorção por imersão 

O ensaio de absorção de água por imersão foi realizado de acordo com o prescrito na especificação 

LNEC E394- “Determinação da absorção de água por imersão. Ensaio à pressão atmosférica”. As 

amostras utilizadas foram idênticas às do ensaio de absorção capilar (15 cm de diâmetro e 10 cm de 

altura) e foram ensaiadas aos 28 dias de idade. Antes da realização dos ensaios, os provetes foram 

secos em estufa ventilada (105 ± 5˚C) até massa constante. A submersão foi efetuada em 3 etapas 

(1/3, 2/3 e a totalidade da amostra) com intervalos de 1h entre si. As amostras apenas foram retiradas 

após se ter atingido massa constante, ou seja, uma variação de massa inferior a 0,1% entre duas 

leituras espaçadas de 24 horas. Após este procedimento, foi registada a massa hidrostática de cada 

provete. Na Figura 3.9 ilustram-se as diferentes etapas do procedimento experimental. 

 

Figura 3.9 – Ensaio de absorção por imersão: a) imersão progressiva dos espécimes; b) e c) medição do peso 

hidrostático dos espécimes. 

A absorção por imersão foi calculada de acordo com a expressão constante em 7.1 da referida norma: 

𝐴𝐼 =
𝑚1 − 𝑚3

𝑚1 − 𝑚2

𝑋100 [%] (3.5) 

Onde, 

𝐴𝐼 – absorção de água por imersão (%) 

𝑚1 – massa do provete saturado no ar (g) 

𝑚3 – massa do provete seco (g) 

𝑚2 – massa hidrostática do provete saturado (g) 

3.7.5. Ensaio de carbonatação acelerada 

A carbonatação em si não é prejudicial ao betão. No entanto, a entrada de CO2 contribui para a redução 

da alcalinidade junto as armaduras, provocando a sua despassivação, sendo esta uma fase crucial 

para o início da sua corrosão.  
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O ensaio de carbonatação acelerada permite avaliar a resistência à penetração de CO2 do betão, tendo 

sido realizado de acordo com o procedimento descrito na especificação LNEC E391(1993) 

“Determinação da resistência à carbonatação.” 

Para a realização do ensaio foram produzidos dois cilindros de 10 cm de diâmetro e 25 cm de altura. 

Estes cilindros foram posteriormente seccionados em 5 provetes cilíndricos de 4 cm de altura.  

Para cada composição, foram realizadas leituras da profundidade de carbonatação aos 7, 28, 56 e 90 

dias de idade. Para cada idade foram ensaiados 2 provetes. 

De acordo com a norma, os provetes foram selados em cada face com borracha líquida em sucessivas 

camadas até que a superfície se encontrasse sem vazios visíveis (Figura 3.10a). Deste modo, a entrada 

de CO2 foi feita exclusivamente pela superfície lateral da amostra. Após secagem, as amostras foram 

colocadas na câmara de carbonatação a 5% de CO2, 23˚C e 60% de humidade relativa até à data de 

ensaio. 

 

Figura 3.10 – Ensaio de carbonatação acelerada: a) pintura das bolachas; b) bolachas pulverizadas com solução 

de fenolftaleína. 

Após o seccionamento de cada provete em 4 partes de dimensão semelhante, a frente de carbonatação 

foi identificada por pulverização das amostras com uma solução de fenolftaleína que reage para níveis 

de pH entre 8 e 10, diferenciando a zona não carbonatada com uma coloração púrpura (Figura 3.10b). 

A profundidade de carbonatação foi medida através de uma craveira em 4 pontos igualmente 

distanciados, sendo o resultado do ensaio a média aritmética das 4 leituras. 

Posteriormente, procedeu-se ao calculado do coeficiente de carbonatação, Kc, tendo por base a 

resolução da expressão 3.6 que indica a taxa de progressão da carbonatação, num dado betão, num 

dado ambiente (Bertolini, et al. 2004). 

𝑥𝑐 = 𝐾𝑐𝑡1/2 [𝑚𝑚/𝑎𝑛𝑜1/2] (3.6) 

Onde, 

𝑥𝑐 – profundidade de carbonatação (mm) 

𝐾𝑐 – coeficiente de carbonatação (mm/ano1/2) 
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A equação 3.6 é derivada da primeira lei de difusão de Fick, admitindo algumas simplificações, 

nomeadamente o facto do coeficiente difusão de CO2 ser constante na espessura do betão. Em 

condições de ensaio estritamente controladas, esta aproximação poderá ser válida. No entanto, em 

condições reais, com variações de humidade e temperatura, a aproximação torna-se mais grosseira 

(Kropp e Hilsdorf, 2005).  

3.7.6. Ensaio de resistência à penetração de cloretos 

A resistência à penetração de cloretos foi determinada de acordo com o ensaio de migração previsto 

na especificação LNEC E 463 - (2004) “Determinação do coeficiente de difusão dos cloretos por ensaio 

de migração em regime não estacionário”, seguindo também o exposto na norma NT BUILD 492 – 

“Chloride migration coefficient from non-steady-state migration experiments”. 

Neste ensaio os cloretos penetram o betão através de um mecanismo de migração, resultante da 

imposição de um campo elétrico nos espécimes. Precisamente para garantir que ocorre apenas 

migração de iões cloro e não outros mecanismos de transporte, é muito importante a primeira fase do 

ensaio, em que se procede à saturação completa dos provetes. 

Para a realização do ensaio foram utilizados três provetes cilíndricos com 10 cm de diâmetro e 5 cm 

de altura para cada composição. Estes espécimes foram obtidos por corte prévio de um provete 

cilíndrico com 25 cm de altura.  

Os aparelhos, utensílios e procedimentos de ensaio seguiram o indicado na norma. O esquema de 

ensaio apresenta-se na Figura 3.11a. Após a realização do ensaio, utilizou-se uma solução de nitrato 

de prata para pulverizar a superfície (Figura 3.11b), aguardando-se até que as amostras secassem 

(cerca de 15 min) para fazer as medições da profundidade de penetração. A leituras foram realizadas 

com auxílio de uma craveira, sendo sempre consideradas as notas 2 a 4 da E463-2004. 

 

Figura 3.11 – Ensaio de penetração de cloretos: a) equipamento utilizado; b) pulverização das amostras cortadas 
com solução de nitrato de prata. 

O coeficiente de difusão foi calculado através da fórmula presente no subcapítulo 6.5.1 da 

especificação E463: 
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𝐷 =
0,0239(273 + 𝑇)𝐿

(𝑈 − 2)𝑡
(𝑥𝑑 − 0,0238√

(273 + 𝑇)𝐿𝑥𝑑

𝑈 − 2
) [x10−12 𝑚2/s] (3.7) 

Onde, 

 

𝐷 – coeficiente de difusão no estado não estacionário (x10-12 m2/s) 

𝑇 – o valor médio das temperaturas inicial e final na solução anódica (˚C) 

𝑈 – valor absoluto da voltagem aplicada (V) 

L – espessura do provete (mm) 

𝑡 – duração do ensaio (h) 

𝑥𝑑 – valor médio da profundidade de penetração do provete (mm) 
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4. Apresentação e discussão dos Resultados 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos na campanha experimental 

apresentada no Capítulo 3. Com o objetivo de analisar a influência da incorporação de nanotubos de 

carbono (CNTs) na durabilidade de betões de diferente classe de resistência, foi avaliado o seu 

desempenho face a alguns dos principais mecanismos de transporte (absorção por imersão e capilar) 

e de deterioração do betão (resistência à carbonatação e penetração de cloretos). De modo a avaliar 

a eficiência da incorporação de CNTs, foram igualmente produzidos e ensaiados betões de referência 

não reforçados. Em seguida discute-se cada um destes pontos, caracterizando-se inicialmente o 

comportamento dos betões no estado fresco e em seguida o seu desempenho no estado endurecido, 

nomeadamente no que se refere à sua resistência mecânica e ensaios acelerados de durabilidade.  

De modo a facilitar a interpretação e discussão dos resultados optou-se por adotar a escala de 

porosidade sugerida pelo IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), em que a 

dimensão, d, dos poros é distribuída pelas seguintes classes: microporos – d < 2 nm; mesoporos – 2 < 

d < 50 nm; macroporos – d > 50 nm.  

4.1. Comportamento dos betões no estado fresco 

No presente subcapítulo são analisados os resultados referentes à caracterização do betão no estado 

fresco. Para o efeito, foram realizados ensaios de abaixamento, massa volúmica fresca e teor em ar 

para cada uma das composições produzidas durante a campanha experimental. 

4.1.1. Abaixamento 

No Quadro 4.1 apresentam-se os resultados obtidos no ensaio de abaixamento do cone de Abrams, 

assim como as percentagens de superplastificante e surfactante utilizadas em cada composição. Desde 

logo importa salientar que as variações de trabalhabilidade foram pequenas em face da baixa 

quantidade de CNTs incorporados na matriz. 

Quadro 4.1 – Valores obtidos no ensaio do cone de Abrams. 

Composição Relação a/c SP (%)* Surfactante (%)** Abaixamento (cm) 

BR 55 0,55 0,0 0,00 12,5 

BCNT 55 0,55 0,0 0,05 14,0 

BR 45 0,45 0,5 0,0 13,5 

BCNT 45 0,45 0,5 0,05 12,0 

BR 35 0,35 1,0 0,00 14,0 

BCNT 35 0,35 1,2 0,05 14,0 

* SP (%) – superplastificante em % de peso de cimento 

** em % de peso de cimento 
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A diminuição de trabalhabilidade com a incorporação de CNTs é reportada por alguns autores (Al-Rub, 

et al. 2012, Makar, et al. 2005). De facto, a inclusão de nanopartículas em matrizes cimentícias pode 

aumentar a quantidade de água e superplastificante necessários na matriz para obter uma mesma 

consistência (Makar, et al. 2005, Kowald e Trettin, 2009). Isto deve-se ao facto dos CNTs apresentarem 

uma elevada superfície específica que adsorve água e se combina com o superplastificante, deixando 

estes menos disponíveis para contribuir para a fluidez da mistura e para a dispersão das partículas de 

cimento. Deste modo, seria expectável que a mistura com incorporação de CNTs apresentasse menor 

abaixamento no ensaio do cone de Abrams.  

No entanto, isso nem sempre sucedeu no presente trabalho, verificando-se que para as composições 

de relação a/c=0,55, a incorporação de CNTs conduziu, inclusivamente, a um abaixamento superior. 

Apenas nas misturas com a/c de 0,45 ocorreu uma ligeira redução do abaixamento (cerca de 11%), o 

que corrobora o reportado por outros autores (Medeiros, et al. 2015, Marcondes, et al. 2015). De facto, 

com a inclusão de CNTs há uma redução da trabalhabilidade devido à elevada área superficial (80 

m2/g) que estes materiais apresentam, consumindo mais água e superplastificante para uma mesma 

relação a/c. Uma tendência semelhante é observada nas misturas com a/c de 0,35, onde foi necessário 

incrementar ligeiramente a quantidade de superplastificante de modo a se obterem abaixamentos 

semelhantes aos das misturas de referência. É possível que esta quantidade adicional de 

superplastificante tenha compensado a quantidade que é adsorvida pelos nanotubos e que deixa de 

estar disponível para dispersar as partículas de cimento.  

Tal como foi verificado nos betões com a/c de 0,55, outros autores também reportaram incrementos de 

fluidez de misturas com CNTs, tendo atribuído esse facto à elevada eficiência do surfactante e à 

consequente boa dispersão dos CNTs na matriz (Collins, et al. 2012, Konsta-Gdoutos, et al. 2010). Isto 

é particularmente válido para pequenas dosagens de CNTs, conforme ocorreu no presente estudo. 

Medeiros, et al. (2015) verificaram que concentrações acima de 0,3% em massa de cimento, 

provocaram alterações na consistência do material compósito, mas que, por outro lado, quantidades 

inferiores não influenciaram a consistência de forma tão acentuada. Assim, para as quantidades 

utilizadas neste estudo (0,05% em peso de cimento), não seriam de esperar perdas de trabalhabilidade 

significativas da mistura. Neste caso, o aumento de trabalhabilidade pode resultar do efeito extra 

proporcionado pelo surfactante nos restantes componentes da mistura. Em parte, isto permitiria explicar 

o facto de se ter observado um aumento de trabalhabilidade apenas nas misturas em que não se 

adicionou um aditivo complementar de características superplastificantes. 

Na interpretação dos resultados dos diferentes estudos, tem que ser considerado o método de 

dispersão utilizado, assim como o tipo de superplastificante. Estes fatores podem ter uma influência 

mais acentuada na trabalhabilidade do que os próprios nanotubos e a sua respetiva concentração. De 

facto, como referido, alguns autores não reportam perdas de trabalhabilidade nas suas misturas ao 

utilizarem adjuvantes compatíveis com o cimento em quantidades adequadas à dispersão das suas 

partículas e dos nanotubos (Collins, et al. 2012, Cwirzen, et al. 2008, de Paula, et al. 2014). 
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4.1.2. Massa volúmica fresca e teor de ar 

No Quadro 4.2 apresentam-se os valores obtidos para a massa volúmica fresca e teor em ar, assim 

como as respetivas diferenças percentuais entre as composições com CNTs e as composições de 

referência. Conforme seria de esperar, a massa volúmica diminui gradualmente com o incremento da 

relação a/c. 

Quadro 4.2 – Valores obtidos nos ensaios de massa volúmica fresca e teor em ar. 

 

Independentemente da relação a/c, a variação de massa volúmica foi pouco significativa entre as 

composições com e sem reforço de nanotubos. Por um lado, a quantidade incorporada de CNTs foi 

muito baixa, afetando de forma pouco significativa a proporção dos vários constituintes do betão. Por 

outro lado, ao contrário do que é reportado na literatura em relação à utilização de alguns tipos de 

surfactantes, a metodologia de dispersão adotada no presente estudo não promoveu a incorporação 

de maior volume de vazios na mistura (Wang, et al. 2013, Hu, et al. 2014). Isso é confirmado na medição 

de teor de ar apresentado no Quadro 4.2. De acordo com Luo, et al., 2009, de modo a contrariar a 

introdução de ar por parte de alguns surfactantes (NaDDBS e NaDC) foi necessário aplicar um 

defoamer. 

Em geral é possível concluir que o procedimento adotado na incorporação e dispersão de CNTs não 

conduziu a alterações significativas no teor de ar e massa volúmica das misturas, gerando teores de ar 

inferiores a 3%, que são comuns em betões convencionais não reforçados. Desse modo, não se 

potencia a produção de misturas de menor compacidade associadas a menor resistência e 

durabilidade. 

4.2. Comportamento dos betões no estado endurecido 

Neste subcapítulo são apresentados os resultados referentes à caracterização dos betões no estado 

endurecido. Primeiramente, calcula-se a distribuição teórica dos CNTs no volume da pasta, avaliando 

a sua capacidade de reforço potencial. Posteriormente, são apresentados e interpretados os resultados 

obtidos nos ensaios realizados, em especial no que se refere à influência da inclusão de nanotubos na 

durabilidade de betão não fendilhado. 

Composição 
Massa volúmica fresca 

(kg/m3) 
 Teor em ar (%)  

BR 55 2323 - 1,5 - 

BCNT 55 2334 0,5% 1,5 0,0% 

BR 45 2328 - 2,7 - 

BCNT 45 2336 0,3% 2,6 -3,7% 

BR 35 2384 - 2,5 - 

BCNT 35 2396 0,5% 2,7 8,0% 
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4.2.1. Distribuição dos CNTs no volume da pasta  

De acordo com a literatura consultada (Cwirzen, et al. 2008, Li, et al. 2005 e 2007, Musso, et al. 2009, 

Wansom, et al. 2006), a concentração de CNTs adicionados a matrizes cimentícias tende a variar, em 

geral, entre 0,02% e 0,5%, sendo mais comuns dosagens inferiores a 0,1% (Shah, et al. 2009, Konsta-

Gdoutos, et al. 2010a e 2010b). 

No âmbito de um trabalho de doutoramento ainda em curso no IST, a dosagem de CNTs foi 

estabelecida tendo por base um estudo prévio em argamassas com diferentes teores de CNTs. Desse 

estudo, concluiu-se que a maior eficiência era atingida para teores de CNTs de 0,05% em massa de 

cimento. Valores superiores conduziam a excesso de aglomeração, reduzindo a eficácia do reforço. 

Por outro lado, dosagens inferiores eram menos eficientes no melhoramento da microestrutura ou na 

capacidade de transferência de cargas entre fissuras. 

Para este nível de reforço, é possível estimar o espaçamento entre CNTs na matriz cimentícia, caso 

estes atinjam uma dispersão idealmente perfeita, o que não ocorre na realidade. No Quadro 4.3 

apresenta-se a estimativa do espaçamento médio dos CNTs tendo em conta nanotubos com diâmetro 

médio de 30 nm e comprimento de 20 μm (§3.2.3). Considerou-se ainda uma massa volúmica de 2100 

kg/m3 para os CNTs, com base nos dados indicados pelo fornecedor. 

Quadro 4.3 – Estimativa do espaçamento entre CNTs na pasta, para cada tipo de mistura. 

Composição 

%CNTs               

(peso 

cimento) 

Relação 

a/c 

Teor de 

cimento 

(kg/m3) 

Massa 

CNTs 

(kg/m3) 

Volume 

pasta 

(m3/m3) 

Volume 

CNTs 

(m3/m3 

pasta) 

nº 

CNTs/m3 

pasta 

Espaç. 

CNTs 

(μm) 

BCNT55 0,05 0,55 380 0,19 0,332 2,73E-04 1,93E+16 3,7 

BCNT55 0,5 0,5 0,55 380 0,19 0,332 2,73E-03 1,93E+17 1,7 

BCNT45 0,05 0,45 400 0,20 0,309 3,08E-04 2,18E+16 3,6 

BCNT35 0,05 0,35 450 0,225 0,303 3,54E-04 2,50E+16 3,4 

 

Dependendo da composição da mistura, o espaçamento estimado para 0,05% de CNTs é cerca de 3,4 

a 3,7 μm.  Isto significa que os CNTs devem ser capazes de absorver a força transmitida por uma área 

de pasta equivalente a cerca de 3,5x3,5 μm2, quando se geram microfissuras, mesmo em condições 

de dispersão máxima. 

Admitindo uma resistência à tração média dos CNTs de cerca de 60 GPa (Chen, et al. 2011, Tyson, 

2010, Abu Al-Rub, et al. 2012) e considerando que a resistência à tração da matriz corresponde aos 

valores indicados no Eurocódigo 2 (EN 1992-1:1992), tendo em conta a resistência média à 

compressão do betão, no Quadro 4.4 é apresentada a estimativa do espaçamento máximo entre CNTs, 

de modo a que estes possam absorver a força transmitida pela área circundante de pasta. 
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Quadro 4.4 – Estimativa do espaçamento máximo de CNTs no volume da pasta, capazes de absorver a força 
transmitida pela área circundante da pasta. 

Composição 
Relação 

a/c 

fcm 

(MPa) 

fck                             

(MPa) 

fctm                          

(MPa) 

Apastamáxima 

(por CNT) 

Espaç. 

CNTs (μm) 

BCNT55 0,55 47,5 39,5 3,48 12,19 3,49 

BCNT45 0,45 62,7 54,7 4,32 9,81 3,13 

BCNT35 0,35 78,3 70,3 5,11 8,30 2,88 

 

Por análise dos Quadros 4.3 e 4.4, constata-se que o nível de reforço adotado no presente estudo pode 

não ser completamente efetivo na transferência de carga e retenção da propagação de microfissuras, 

mesmo tendo em consideração a dispersão ideal dos CNTs. Tal é agravado pelo provável 

aparecimento de zonas com maiores concentrações de CNTs e outras onde estes se apresentam mais 

espaçados.   

De facto, a distribuição uniforme dos CNTs é dificultada pela presença de partículas de cimento, além 

das dificuldades de dispersão associadas à tendência de reaglomeração dos CNTs, devido ao seu 

elevado aspect ratio. De acordo com o trabalho de Bogas (2011), que utilizou um cimento semelhante 

ao adotado no presente estudo, a dimensão média das partículas de cimento varia entre 10 a 15 μm, 

que são superiores ao espaçamento idealizado para os CNTs. Deste modo, os CNTs não vão poder 

estar presentes no espaço ocupado pelas partículas de cimento, sendo levados a concentrar-se nas 

regiões entre os grãos de cimento. 

Nos casos mais comuns, quando ocorre aglomeração de partículas de cimento na mistura, este aspeto 

assume maior relevo, podendo formar-se aglomerados de 100 a 200 μm. No interior destes 

aglomerados não deverão existir CNTs (Yazdanbakhsh e Grasley, 2012). Ainda assim, para os níveis 

de reforço usualmente adotados em matrizes cimentícias, a depreciação da dispersão devido a este 

fenómeno não deverá ser muito significativa, de acordo com Yazdanbakhsh e Grasley (2012). 

No cálculo da distância mínima entre CNTs, admitiu-se ainda que os CNTs desenvolvem a sua tensão 

máxima (60 GPa). Na realidade, isso seria pouco expectável, existindo uma maior probabilidade de 

arrancamento dos CNTs por pull-out, o que permite uma menor transmissão de força entre fendas.  É 

ainda de considerar que os CNTs se distribuem na matriz cimentícia com orientação aleatória, pelo que 

não se desenvolvem, relativamente à superfície das fissuras, necessariamente de forma ortogonal. 

Apesar do referido, importa ressalvar que a distribuição teórica dos CNTs não tem em consideração o 

facto dos CNTs com cerca de 20 m de comprimento abrangerem uma maior área de reforço do que 

aquela que é estimada assumindo que os CNTs correspondem a esferas de diâmetro equivalente 

reduzido. 

Em resumo, é esperado que se possa atingir um maior incremento da capacidade resistente das 

matrizes cimentícias, caso seja possível obter maiores níveis de reforço e melhores dispersões de 

CNTs. Nos Quadros 4.3 e Quadro 4.4 analisam-se igualmente composições com 0,5% de CNTs 

(BCNT55 0,5), associadas a espaçamentos mais reduzidos, facto que em teoria deveria permitir uma 
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maior efetividade do compósito. Todavia, existe uma maior probabilidade de aglomeração dos CNTs, 

uma vez que maiores níveis de reforço estão associados a maiores problemas de dispersão. 

4.2.2. Resistência à compressão e massa volúmica 

No Quadro 4.5 apresentam-se os valores obtidos para a resistência à compressão aos 28 dias (fcm,28d) 

das composições estudadas assim como os incrementos percentuais de resistência (Δ fcm,28d) das 

misturas reforçadas com CNTs face aos betões de referência não reforçados. Adicionalmente são 

apresentados os respetivos coeficientes de variação dos resultados (CV,28d), tendo por base o ensaio 

de três provetes por cada composição. No mesmo quadro apresenta-se ainda os valores de massa 

volúmica dos betões no estado endurecido, 28d, medidos em condições saturadas após 28 dias de 

cura húmida.  

Quadro 4.5 – Resistência à compressão e massa volúmica aos 28 dias. 

Composição fcm,28d (Mpa) Δ fcm,28d  CV,28d 28d (kg/m3) Δ 28d 

BR 55 47,5 - 5,9% 2353 - 

BCNT 55 52,1 9,6 % 2,9% 2361 0,34% 

BR 45 64,7 - 3,0% 2377 - 

BCNT 45 64,0 -1,1% 2,7% 2383 0,25% 

BR 35 78,3 - 3,9% 2426 - 

BCNT 35 84,9 8,5% 7,4% 2432 0,24% 

 

De um modo geral, a inclusão de CNTs conduziu a modestos incrementos de resistência à compressão, 

correspondentes a 9,6%, -1,1% e 8,5%, para as misturas com a/c de 0,55, 0,45 e 0,35, respetivamente. 

Embora seja de esperar uma maior contribuição do reforço de CNTs na resistência à tração, tal como 

verificado por Pacheco (2016) tendo em conta os mesmos betões ensaiados no presente estudo, o 

incremento de resistência foi em média inferior a 10%. Ainda assim, demonstra-se a capacidade dos 

CNTs poderem reforçar efetivamente a matriz cimentícia. A massa volúmica não foi significativamente 

alterada o que confirma o já identificado por outros autores (del Carmen Camacho, et al. 2014) que a 

incorporação de CNTs não conduz a uma redução da porosidade global. 

O maior incremento de resistência (9,6%), regista-se para a composição BCNT 55, de relação a/c 0,55, 

sendo este resultado congruente com o exposto no anterior subcapítulo §4.2.1. As tensões 

desenvolvidas na matriz para as composições de menor compacidade são inferiores às desenvolvidas 

em betões de compacidade superior. Isto permite que, em relações a/c mais elevadas, haja um maior 

espaçamento entre fibras na matriz para que os esforços desenvolvidos sejam eficazmente 

transmitidos pelos CNTs. Neste caso, o teor de CNTs adotado (0,05% wtc) vai mais facilmente de 

encontro às necessidades de reforço da matriz, visto que os espaçamentos entre eles, caso tenha 

havido uma dispersão uniforme e homogénea, são mais próximos dos necessários para que haja um 

reforço efetivo da matriz (Quadro 4.3 e 4.4). 
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No entanto, a real dispersão obtida, pelas razões já enunciadas em §4.2.1, conduz a espaçamentos 

maiores do que os estimados teoricamente. A não homogeneização do reforço da matriz justifica os 

modestos incrementos de resistência observados no presente estudo, que se afastam de alguns 

valores mais otimistas reportados na literatura, nomeadamente no reforço de pastas e argamassas. De 

facto, alguns autores, como Collins, et al. (2012), Li, et al. (2005), Melo, (2009), Luo, et al. (2009), Wang, 

et al. (2014) e Medeiros, et al. (2015) reportam a possibilidade de incrementos de pelo menos 25% na 

resistência à compressão de pastas ou argamassas.  

Por um lado, a utilização de diferentes quantidades e tipos de CNTs, composições e técnicas de 

dispersão e mistura, afectam a eficiência do reforço. Por outro lado, a incorporação de CNTs em betões 

está sujeita a maiores dificuldades de dispersão. Acrescente-se ainda que dado que a rotura do betão 

desenvolve-se também pela zona de transição agregado-pasta, se esta região for menos beneficiada 

pelo reforço de CNTs, o incremento de resistência tende a diminuir. Na fronteira entre o agregado e a 

pasta deverá ser difícil garantir a presença de CNTs e, como tal, a força de ligação agregado-pasta não 

deverá ser melhorada. No entanto, segundo Kowald et al. (2009), a incorporação de CNTs parece 

diminuir o teor de Ca(OH)2 cristalino na pasta. Assim, como este tipo de Ca(OH)2 contribui para a 

redução da resistência e aumento de permeabilidade na zona de interface agregado-pasta, a 

incorporação de CNTs pode ter um efeito benéfico na melhoria da qualidade destas regiões (Chen, et 

al. 2011). 

No entanto, analisando o Quadro 4.5, observam-se incrementos da mesma ordem de grandeza para a 

composição de maior compacidade, com relação a/c de 0,35, mesmo tendo em consideração que a 

menores compacidades se encontram associadas maiores tensões desenvolvidas na pasta (Quadro 

4.4). Isto poderá ser justificado pela contribuição adicional do superplastificante utilizado nestas 

composições (ausente na composição de menor compacidade) que terá permitido uma dispersão mais 

eficaz e homogénea das partículas de cimento na matriz, contribuindo indiretamente para a distribuição 

mais uniforme dos CNTs. Por outro lado, as misturas de maior compacidade associadas a maior 

dosagem de ligante apresentam concentrações mais elevadas de CNTs por volume de pasta. De facto, 

visto que a dosagem de CNTs é definida em percentagem do peso de cimento, o teor de CNTs nas 

misturas com a/c de 0,35 tende a ser cerca de 1,3 vezes superior ao das misturas com a/c de 0,55. 

Porém, em termos de concentração de CNTs por volume de produtos de hidratação, a diferença deverá 

ser pouco significativa. 

Em relação às composições com relação a/c de 0,45, ao contrário do esperado, verificou-se uma ligeira 

redução (-1,1%) da resistência à compressão das misturas reforçadas com CNTs face aos betões de 

referência de igual compacidade. O estudo que foi realizado em paralelo a este trabalho, visando a 

caracterização mecânica de betões reforçados com CNTs, nomeadamente no que se refere à 

resistência à flexão, tração por compressão diametral e módulo de elasticidade, indicia que os 

resultados obtidos deverão ter sido anómalos. 

Apesar de modestos, os incrementos de resistência obtidos no presente estudo reforçam a ideia dos 

CNTs serem capazes de atuar no reforço efetivo do betão. Este melhoramento de desempenho da 
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matriz cimentícia é usualmente atribuído aos efeitos de filler, nucleação e bridging, que podem ocorrer 

em simultâneo.  

O efeito de filler, identificado por Li et al. (2005) e Nochaiya e Chaipanich (2011) está associado ao 

preenchimento de mesoporos, de dimensão inferior a 50 nm, contribuindo para o refinamento e 

densificação da microestrutura da pasta. 

Devido à sua elevada energia superficial, que permite a fixação de compostos de cimento hidratado, 

os CNTs contribuem igualmente como pontos adicionais de nucleação. Como constatado por Konsta-

Gdoutos et al. (2010) e Shah e Metaxa (2010), através de ensaios de nanoindentação, este efeito 

contribui para a formação de C-S-H de densidade superior, com maior módulo de elasticidade, o que 

consequentemente conduz ao aumento da rigidez da matriz. Os processos de nucleação conduzem 

também a uma hidratação mais rápida (Makar, et al. 2005, Weitzel, et al. 2011) com uma distribuição 

mais uniforme dos produtos de hidratação do cimento na matriz.  

O efeito de bridging foi observado por diversos autores (Makar, et al. 2005, Cwirzen, et al. 2009, Tyson, 

et al. 2011, Makar, 2011, Abu Al-Rub, et al. 2012, Nadiv, et al. 2016) e é por alguns considerado como 

a maior contribuição dos CNTs no reforço mecânico dos materiais compósitos (Q. Li, et al. 2015). Os 

CNTs têm a capacidade interligar os vários produtos de hidratação e de permitir a transferência de 

carga entre microfissuras, impedindo que estas se alastrem e coalesçam originando a formação e 

propagação de macrofissuras responsáveis pela subsequente rotura do betão.  

Incrementos de resistência à compressão inferiores a 15% foram igualmente reportados por outros 

autores (Cwirzen, et al. 2008, Musso, et al. 2009, Sobolkina, et al. 2012, Hu, et al. 2014, Xu, et al. 2015, 

Jarolim, et al. 2016) em pastas ou argamassas reforçadas com CNTs, tendo em conta métodos de 

dispersão semelhantes ao adotado no presente estudo. O fraco incremento de resistência foi em geral 

atribuído a dificuldades de dispersão nas misturas. Nesse aspeto, a qualidade de dispersão da mistura, 

com base em análises SEM, está neste momento a ser analisada no âmbito do trabalho de 

doutoramento a decorrer no IST, não tendo sido possível apresentar esse estudo no presente trabalho. 

Apesar de ser possível garantir elevadas qualidades de dispersão na suspensão, a sua posterior 

incorporação no betão é afetada pelas condições da própria matriz cimentícia que podem não garantir 

que a dispersão atingida na suspensão se mantenha no compósito. A aglomeração dos nanotubos 

impede uma distribuição otimizada, conforme discutido em §4.2.1, o que se torna uma das principais 

causas que impossibilitam que estes nanomateriais sejam explorados em todo o seu potencial quando 

incorporados em matrizes cimentícias. Adicionalmente, os aglomerados de CNTs podem constituir 

pontos frágeis da matriz, prejudicando as suas características mecânicas. 

A análise mais detalhada do comportamento mecânico dos betões produzidos com CNTs, de igual 

composição aos considerados no presente estudo, foi efetuada por Pacheco (2016), em paralelo a este 

trabalho. É ainda importante salientar que, apesar da resistência à compressão ser usualmente 

considerada um bom indicador da durabilidade dos materiais, a incorporação de nanotubos poderá 

afetar de forma diferente a durabilidade do betão, como será analisado nos próximos subcapítulos. 
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4.2.3. Absorção Capilar 

O ensaio de absorção capilar foi realizado de forma a determinar o efeito da incorporação de CNTs 

nesta propriedade de transporte, nomeadamente no coeficiente de absorção do betão. A entrada de 

água por absorção capilar é um mecanismo de transporte importante em betão não-saturado (Martys 

e Ferraris 1997), sendo considerada por Ollivier et al. (1995) uma boa medida na avaliação da 

durabilidade de um betão. De acordo com o documento TC116-PCD (1999), o ensaio de absorção 

capilar, a par dos ensaios de permeabilidade ao gás, resistência à carbonatação e penetração de 

cloretos são os mais adequados para avaliação laboratorial da durabilidade dos betões. 

O transporte de água por absorção capilar no betão pode realizar-se através da estrutura porosa da 

pasta, das zonas de interface agregado-pasta e por microfissuras presentes no betão (Christopher Hall 

e Raymond Yau, 1987), sendo afetada por três características fundamentais da geometria da estrutura 

porosa do betão: o diâmetro dos poros, a sua conectividade e a sua tortuosidade. Segundo Mehta e 

Monteiro (2006) estas características, por sua vez, são fortemente condicionadas pela relação a/c e 

pelo grau de hidratação da pasta. Tendo em conta o referido, percebe-se que os CNTs podem atuar 

na redução da absorção capilar do betão essencialmente por duas vias: por efeito de filler e nucleação, 

refinando a microestrutura do betão, nomeadamente ao nível da pasta e região de interface agregado-

pasta; e por efeito de bridging, contribuindo para a criação e propagação de menores macrofissuras no 

betão, que são responsáveis pelo um incremento importante da conectividade da sua porosidade. 

Nas Figura 4.1 a Figura 4.3 apresenta-se a evolução da absorção de água ao longo do tempo para as 

seis composições estudadas. Os valores de absorção registados às 3, 6, 24 e 72 horas foram definidos 

em função da raiz do tempo, obedecendo a dedução teórica deste mecanismo de transporte quando 

poros de abertura cilíndrica não se encontram obstruídos. As barras de erro indicadas nas figuras têm 

em consideração o desvio padrão da amostra. 

O facto da absorção não variar linearmente com a raiz do tempo pode ser explicado pelo facto da 

estrutura porosa da matriz, para além de ser bastante heterogénea, abrangendo várias gamas de 

dimensão de poros, não apresentar humidade uniforme na espessura do betão (C. Hall, 1989). De 

modo a contrariar este último aspeto, foi definido o pré-condicionamento indicado em §3.5.4. No 

entanto, como referido por Castro et al. (2011), é muito difícil garantir condições uniformes de 

distribuição de humidade, o que se traduz num afastamento da evolução da absorção em função da 

raiz do tempo.  

Em geral, verificou-se que as várias composições estudadas apresentaram uma mesma tendência de 

evolução, traduzida por uma fase inicial com taxas de absorção mais elevadas (entre as 0 e as 3 horas) 

e uma segunda fase (entre as 6 e as 72 horas) em que ocorreu uma redução progressiva das taxas de 

absorção, sendo cerca de 50% inferiores às da primeira fase (Figura 4.1, Figura 4.2 e Figura 4.3). 

Desse modo, procedeu-se à análise em separado de cada uma das fases identificadas, tendo-se 

determinado dois coeficientes de absorção até à 3 horas (Cabs,0-3h) e entre a 6 e a 72 horas (Cabs,6-

72h), respetivamente.  
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Figura 4.1 – Absorção de água durante o ensaio para as composições de relação a/c = 0,55. 

 

Figura 4.2 – Absorção de água durante o ensaio para as composições de relação a/c = 0,45. 

 

Figura 4.3 – Absorção de água durante o ensaio para as composições de relação a/c = 0,35. 
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No Quadro 4.6 indicam-se os coeficientes de absorção, Cabs, assim como os incrementos percentuais 

(ΔCabs) das misturas reforçadas com CNTs face aos betões de referência não reforçados. O sinal 

negativo indica que houve uma redução do coeficiente de absorção. No mesmo quadro apresentam-

se também os coeficientes de variação (CVcabs) de cada composição, obtidos a partir da análise de três 

provetes. Dado que Cabs,6-72h foi obtido por meio de regressão linear, na última coluna do Quadro 4.6 

são indicados os valores de R2 que resultaram desta análise. Em geral, os valores de R2 foram 

superiores a 0,98 indicando uma boa correlação com a raiz do tempo. 

Quadro 4.6 – Coeficientes de absorção até às 3h e entre as 6 e as 72 horas aos 28 dias. 

Composição 

Cabs,0-3h  Cabs,6-72h 

mm.min-0,5 Δ Cabs,0-3h CVcabs  mm.min-0,5 Δ Cabs,6-72h CVcabs R2 

BR 55 0,172 - 2,0%  0,081 - 2,5% 0,99 

BCNT 55 0,139 -19,2% 12,2%  0,077 -5,1% 3,6% 0,99 

BR 45 0,093 - 1,2%  0,042 - 2,3% 0,99 

BCNT 45 0,082 -11,8% 4,5%  0,037 -10,6% 5,6% 0,99 

BR 35 0,060 - 2,5%  0,022 - 3,3% 0,99 

BCNT 35 0,052 -14,5% 2,4%  0,020 -10,3% 3,5% 0,98 

 

 

Figura 4.4 – Coeficientes de absorção às 3 horas e entre as 6 e as 72 horas de ensaio para as composições 
estudadas. 
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por base estudos de durabilidade de misturas cimentícias reforçadas com fibras de outras naturezas, 

a penetrabilidade da matriz não foi prejudicada pela incorporação de CNTs. De facto, alguns autores 

sugerem que a incorporação de fibras, ao incrementar o número de interfaces na matriz, ou ao conduzir 

a maiores incorporações de ar na mesma, podem aumentar a conectividade da estrutura porosa 

(Toutanji, 1999, Huang, 2001, Miloud, 2005). No entanto, à semelhança do verificado para a resistência 

à compressão, a redução do coeficiente de absorção nas misturas reforçadas foi modesta, sendo 

inferior a 20%. 

Conforme seria de esperar, os valores de Cabs,6-72h são significativamente inferiores aos de Cabs,0-3h, 

visto que traduzem a velocidade de absorção de água que ocorre no interior dos provetes, sob 

condições de maior humidade, e ao nível dos poros de menor acessibilidade que se vão preenchendo 

mais lentamente ao longo do tempo. De facto, devido ao maior teor de humidade no interior dos 

provetes, parte dos poros de menor dimensão (mesoporos e microporos) estão preenchidos com água, 

o que não permite o desenvolvimento de tensões capilares (Parrott, 1992). Martys e Ferraris (1997), 

atribuem a redução do coeficiente de absorção ao longo do tempo à diminuição progressiva da 

dimensão dos poros para o interior da amostra e à estabilização da interface água/ar nos capilares, 

que faz com que o transporte seja sucessivamente controlado pelos poros de gel e eventuais 

fenómenos de difusão de humidade. Por outro lado, a superfície dos provetes, que foi sujeita a 

condições de secagem mais severas, tende a apresentar maior microfissuração resultante das tensões 

diferenciais geradas durante esta ação. Desse modo, a absorção ocorrida durante as 3 primeiras horas 

é controlada pelas características da região superficial do provete, nomeadamente pela sua porosidade 

aberta e microfissuração gerada por efeitos de retração (Martys e Ferraris, 1997). 

Com base nos valores indicados no Quadro 4.6, constata-se que Cabs,6-72h foi, em média, cerca de 51%, 

45% e 38% de Cabs,0-3h, para relações a/c de 0,55, 0,45 e 0,35, respetivamente. Como seria de esperar, 

as diferenças aumentam com a redução da relação a/c, visto que nas misturas de maior compacidade 

a secagem é dificultada e a rede de poros no interior dos provetes fica menos disponível ao 

desenvolvimento de absorção capilar. Por outro lado, os efeitos de retração e o desenvolvimento de 

microfissuração na região superficial dos provetes tendem a ser superiores nas misturas de maior a/c 

(fib 1999). 

Pelo que foi exposto, é possível concluir que a eventual contribuição da incorporação de CNTs na 

redução da absorção capilar deverá ser menos notada nos valores de Cabs,6-72h. Isso é confirmado no 

Quadro 4.6 e Figura 4.4, em especial nas misturas com a/c de 0,55, cuja redução do coeficiente de 

absorção capilar face às misturas de referência diminuiu de cerca de 19% até às 3 horas (Cabs,0-3h) para 

apenas 5% após 6 horas (Cabs,6-72h). De facto, sabendo que os CNTs intervêm essencialmente ao nível 

do refinamento da microestrutura, com eventual redução do número de mesoporos (efeito de filler e 

nucleação) e ao nível da retenção da propagação de microfendilhação (efeito de bridging), a sua 

contribuição deverá ser mais importante nas regiões mais junto à superfície dos provetes. Assim, será 

dada maior relevância ao coeficiente de absorção inicial, Cabs,0-3h, visto que traduz melhor a influência 

que os CNTs podem exercer na microestrutura do betão. 
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O efeito de bridging, que se traduz na capacidade dos CNTs estabelecerem “pontes” entre 

microfissuras, apenas se fará notar, caso o provete seja submetido a um carregamento prévio ou 

ocorram variações de dimensão diferenciais geradas por gradientes de temperatura ou humidade. Em 

condições não fendilhadas, o efeito de bridging assume pouca relevância e a contribuição dos CNTs 

ocorre apenas ao nível da forma como estes podem beneficiar o refinamento da microestrutura e as 

condições de hidratação da matriz 

Como referido, a maior contribuição dos CNTs foi observada nas misturas com a/c de 0,55 (19%), dado 

que a secagem e retração terão sido mais relevantes nestes betões. De facto, a magnitude da retração 

por secagem é mais acentuada nestas composições, visto que a quantidade de água evaporável é 

superior, assim como a facilidade com que esta se difunde para a superfície (Bogas, 2006). Por outro 

lado, conforme discutido em §4.2.2, nas misturas de maior a/c os CNTs tendem a ser mais efetivos na 

transferência de menores forças geradas entre fissuras. Por outras palavras, o melhor desempenho 

observado nas misturas de maior a/c resulta da secagem mais efetiva das camadas exteriores e 

consequente desenvolvimento de microfissuração que permitiu uma ativação mais efetiva dos CNTs.  

Em oposição, nas misturas de maior compacidade, BCNT 45 e BCNT 35, a secagem e desenvolvimento 

de retração é menos importante do que no BCNT55, considerando idênticas condições de pré-

condicionamento. Deste modo, a atuação dos CNTs ao nível dos mesoporos e efeito de bridging será 

menos evidente nas primeiras horas de ensaio, justificando a menor redução observada de Cabs,0-3h.  

Ainda assim, constata-se que nas misturas com relação a/c de 0,35 ocorreu uma redução média de 

Cabs,0-3h ligeiramente maior do que nos betões com a/c de 0,45. O reforço da composição de relação 

a/c de 0,35 evidenciou um decréscimo de 14,5% no coeficiente de absorção, enquanto que a 

composição de relação a/c de 0,45 apresentou uma redução de 11,8%. Estes resultados corroboram a 

menor eficiência manifestada pelo BCNT45 nos ensaios de resistência à compressão. É possível que 

a utilização de maior quantidade de SP e a incorporação de maior percentagem de CNTs tenha tornado 

mais efetivo o reforço das misturas com a/c de 0,35 (§4.2.2).  

Outro fator que poderá ter contribuído para as diferenças observadas poderá resultar da maior 

suscetibilidade das misturas de menor a/c e maior quantidade de cimento a fenómenos de auto-

dessecação. O efeito benéfico dos CNTs na redução da retração autogénea é confirmado por alguns 

autores (Konsta-Gdoutos, et al. 2010b, Han, et al. 2016). A retração autogénea é particularmente 

acentuada em misturas de compacidade elevada, onde a escassez de água durante a hidratação 

conduz a tensões capilares que provocam retração na matriz. As variações volumétricas causadas pela 

retração são proporcionais ao nível dos pequenos capilares (d< 20 nm), o que levou os autores a 

concluir que a incorporação de CNTs reduziu o volume de mesoporos na matriz. Porém, caso o 

fenómeno de auto-dessecação tivesse sido relevante, isso deveria ser igualmente refletido nas 

diferenças de Cabs,6-72h, o que não sucedeu. Importa também salientar que as diferenças observadas 

entre as misturas foram pequenas, sendo aproximadamente da ordem de grandeza da variabilidade do 

ensaio. 
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Conforme referido, e tal como seria de esperar, a eficiência dos CNTs foi inferior durante a segunda 

fase do ensaio de absorção, correspondente a Cabs6-72h. No entanto, seria menos expectável que a 

redução de Cabs6-72h da composição BCNT55 fosse inferior à observada nas restantes misturas.  De 

facto, verifica-se que as misturas de maior compacidade mantêm reduções de absorção mais próximas 

do observado durante a primeira fase do ensaio. Uma razão que pode justificar, em parte, estes 

resultados está relacionada com a absorção mais lenta nas misturas de maior compacidade, o que faz 

com que os poros de menor dimensão da região superficial do provete demorem mais tempo a ser 

preenchidos. Neste caso, o efeito benéfico dos CNTs poderá continuar a ser notado para maiores 

tempos de absorção. Por outro lado, dado que a estrutura porosa das misturas com a/c de 0,55 é mais 

aberta, a absorção a longo prazo tende a ocorrer essencialmente no interior do provete, com menor 

participação dos mesoporos.  

É interessante observar que o refinamento da microestrutura provocado pela incorporação de CNTs, 

foi menos relevante do que uma variação de 0,1 na relação a/c. Por exemplo, com base nos resultados 

obtidos para o coeficiente de absorção às 3 horas, a incorporação de 0,05% de CNTs correspondeu a 

uma variação equivalente de cerca de 0,04 na relação a/c. Desse modo pode-se concluir que a 

absorção capilar foi essencialmente condicionada pela relação a/c das misturas, sendo secundária a 

influência da incorporação de CNTs. 

Num estudo realizado em argamassas reforçadas com 0,2% de CNTs, Han et al. (2013) verificaram 

reduções máximas de 40% no coeficiente de absorção às 6 horas. O ensaio foi conduzido de forma 

semelhante ao do presente estudo, tendo-se atribuído o melhor desempenho obtido nas misturas 

reforçadas ao maior refinamento atingido na estrutura porosa, à modificação dos produtos de 

hidratação e à redução da retração autogénea. A menor eficiência atingida no presente estudo pode 

estar relacionada com o facto de se terem efetuado ensaios no betão, em que a dispersão dos CNTs 

é mais difícil e a zona de interface agregado-pasta assume maior importância. 

 

Figura 4.5 – Relação entre os coeficientes de absorção às 3 e entre as 6 e as 72 horas e resistência à 
compressão aos 28 dias. 
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É possível observar uma correlação elevada entre estes parâmetros, traduzida por coeficientes de 

correlação de 0,99 (para as primeiras 3 horas) e 0,98 (entre as 6 e as 72 horas). De facto, verifica-se 

uma tendência clara de redução do coeficiente de absorção com o aumento da resistência à 

compressão. Esta tendência justifica-se pelo facto de ambas as propriedades serem afetadas pela 

estrutura porosa do betão, que tal como discutido anteriormente, foi essencialmente condicionada pela 

relação a/c da matriz cimentícia. Desse modo, confirma-se que que a resistência à compressão pode 

ser um parâmetro adequado para a avaliação da qualidade do betão, conforme sugerido na 

normalização.  

No entanto, enquanto a resistência à compressão depende do volume total de poros, a absorção capilar 

é condicionada pelo desenvolvimento da porosidade aberta, incluindo a dimensão, conectividade e 

tortuosidade. Adicionalmente, como referido por Bogas (2011), a resistência à compressão do betão 

não tem em consideração as características superficiais dos provetes, que são determinantes no ensaio 

de absorção capilar e essenciais para avaliar a facilidade com que os agentes agressivos penetram no 

betão.  

4.2.4. Absorção por imersão 

O ensaio de absorção por imersão fornece uma estimativa da porosidade acessível à água das 

amostras. O transporte de água no betão é realizado por mecanismos de absorção capilar e 

permeação, por um período indeterminado de tempo, até se atingir a saturação completa das amostras. 

Contrariamente ao que é sugerido na especificação LNEC E394 (1993) os provetes foram ensaiados 

aos 28 dias, após secagem em estufa a 105ºC até massa constante. 

No Quadro 4.7 apresentam-se as absorções em volume obtidas para cada uma das composições 

estudadas, bem como as diferenças percentuais relativamente às composições de referência e os 

respetivos coeficientes de variação, CVabs. Tal como seria de esperar, confirma-se o aumento do 

volume de absorção com o incremento da relação a/c. 

 

Quadro 4.7 – Absorção em volume obtida no ensaio de absorção por imersão. 

Composição Absorção em volume (%) Δ A.V. CVabs 

BR 55 14,7 - 0,7% 

BCNT 55 13,4 -9,4% 2,1% 

BR 45 12,5 - 0,9% 

BCNT 45 11,1 -10,9% 1,2% 

BR 35 9,6 - 1,1% 

BCNT 35 8,5 -11,2% 0,8% 
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Figura 4.6 – Representação gráfica da absorção em volume das composições estudadas. 

Conforme observado no Quadro 4.7, confirma-se que a incorporação de CNTs conduz a uma redução 

global da absorção, contribuindo para o possível refinamento da porosidade. Porém, mais uma vez, a 

redução observada foi modesta, traduzindo-se em cerca de 10% para as diferentes relações a/c 

analisadas. Para diferenças de 0,1 na relação a/c, este parâmetro assumiu maior relevância na 

microestrutura e capacidade de absorção dos betões do que a incorporação de CNTs. 

Face ao mecanismo de absorção capilar analisado em §4.2.3, verificou-se uma menor contribuição dos 

CNTs e uma menor diferença no desempenho entre betões de diferente relação a/c. Tal pode ser 

justificado pela natureza do ensaio realizado que avalia essencialmente o volume total de porosidade 

aberta acessível à água e não à forma e taxa com que esta penetra no provete. De acordo com 

Nochaiya e Chaipanich, (2011), apesar da incorporação de CNTs ter conduzido ao refinamento da 

microestrutura, diminuindo o número de mesoporos de maior diâmetro, a redução total de porosidade 

foi pouco significativa, visto que o número de macroporos se manteve praticamente inalterado. Por sua 

vez, Marcondes et al. (2015) realizaram o ensaio de absorção por imersão (NBR 9778 (2005)) em 

betões reforçados com nanotubos dispersos com recurso a sonicação e surfactante. Relativamente às 

composições de referência foram reportadas reduções de apenas 4,4% na absorção média do betão, 

confirmando que a incorporação de nanotubos na redução da porosidade total do betão foi reduzida. 

Este aspeto permite, em parte, justificar o menor desempenho dos betões reforçados com CNTs nos 

ensaios de absorção por imersão, que avaliam apenas a porosidade aberta global. Estes resultados 

estão de acordo com os volumes de absorção às 72 horas indicados no Quadro G.2, em que apesar 

da taxa de absorção capilar ter diminuído até 20%, a redução de absorção final foi inferior a 12%. 

Tendo em consideração os resultados obtidos nos dois ensaios pode-se concluir que a incorporação 

de CNTs atua no refinamento da microestrutura, dificultando a acessibilidade à água (diminuição da 

taxa de absorção capilar), mas também na densificação da estrutura porosa, reduzindo o volume total 

de porosidade (absorção total após saturação a longo prazo). 
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Tal como reportado por outros autores (G. Y. Li, et al. 2005, Makar e Chan, 2009, Konsta-Gdoutos, et 

al. 2010b), sugere-se que a combinação dos efeitos de filler, nucleação e bridging permitem reduzir a 

porosidade total e a continuidade entre poros. O efeito de filler e nucleação atuam diretamente na 

redução da porosidade, sendo os principais responsáveis pela redução global da absorção por imersão. 

O efeito de bridging apenas se deverá tornar mais significativo quando o betão é previamente sujeito a 

condições que conduzem a microfendilhação, atuando por retenção da propagação de microfissuras.  

No presente estudo, dado que os provetes foram previamente secos a 105 ºC, existiram condições 

para a formação de microfendilhação e atuação do efeito de bridging. Neste caso, assumindo que os 

CNTs são adequadamente dispersos e capazes de redistribuir as tensões de forma mais uniforme, 

ocorre uma distribuição espacial mais controlada de fissuras e a redução generalizada da sua abertura. 

No entanto, este mecanismo embora acelere a taxa de absorção, não deverá alterar de forma 

significativa o volume total de fissuras e consequente volume de porosidade aberta. Visto que o ensaio 

não é limitado no tempo e grande parte da porosidade aberta acaba por ser preenchida, o refinamento 

da microestrutura e a redução da abertura de fissuras deverá exercer um efeito menos determinante 

na absorção total. Assim, é possível admitir que o efeito de filler e nucleação contribuam 

essencialmente para a redução de até cerca de 10% na porosidade e propriedades de transporte. 

Apesar de, como referido, as diferenças entre misturas serem pouco significativas, constata-se uma 

redução crescente da absorção com a diminuição da relação a/c. Esta tendência está de acordo com 

o discutido em §4.2.2., nomeadamente no que se refere ao efeito benéfico da dispersão dos CNTs 

proporcionado pela adição extra de superplastificante, bem como a incorporação de maior percentagem 

de CNTs nas misturas com maior teor de cimento e menor relação a/c.  

Na Figura 4.7 verifica-se que existe uma adequada correlação entre a absorção por imersão e a 

resistência à compressão aos 28 dias. Como referido, ambas as propriedades são afetadas pela 

microestrutura da matriz, que, por sua vez, é influenciada primeiramente pela relação a/c e de forma 

secundária pela incorporação de CNTs. 

 

Figura 4.7 – Relação entre a absorção em volume e a resistência à compressão aos 28 dias. 
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4.2.5. Resistência à carbonatação 

A carbonatação, reação que ocorre entre os produtos de hidratação do cimento e o dióxido de carbono 

presente na atmosfera, conduz à redução da alcalinidade do betão, tornando o aço vulnerável à 

corrosão (Dyer, 2014). 

O ensaio de carbonatação acelerada foi realizado de acordo com o referido em §3.7.5, tendo-se a 

preocupação de procurar garantir idênticas condições de pré-condicionamento e exposição de CO2 

para todas as composições. A profundidade de carbonatação foi medida para diferentes tempos de 

exposição tendo-se posteriormente determinado o coeficiente de carbonatação, 𝐾𝑐, obtido por 

regressão linear do gráfico da evolução da profundidade de carbonatação em função da raiz do tempo. 

Admitindo que a profundidade de carbonatação no início do ensaio era desprezável, 𝐾𝑐, pode ser 

diretamente obtido da expressão 𝑥𝑐 = 𝐾𝑐√𝑡 . No Quadro 4.8 apresentam-se os coeficientes de 

carbonatação, 𝐾𝑐, bem como os respetivos coeficientes de correlação, R2. No mesmo quadro 

apresenta-se ainda a profundidade de carbonatação após 90 dias de exposição acelerada, para cada 

composição. Na Figura 4.8 apresenta-se a curva de evolução da profundidade de carbonatação em 

função do tempo. 

Quadro 4.8  – Coeficientes de carbonatação e profundidades de carbonatação aos 90 dias. 

Composição 

Coef. Carb., 𝐾𝑐  PCarb,90d 

𝐾𝑐 (mm/ano0,5)  𝐾𝑐 R2  PCarb,90d (mm) PCarb,90d CVcarb, 90d 

BR 55 24,6 - 0,91  11,5 - 8,8% 

BCNT 55 21,1 14,3% 0,76  9,6 16,6% 7,2% 

BR 45 10,1 - 0,86  5,1 - 2,4% 

BCNT 45 8,2 18,9% 0,86  4,2 18,8% 2,4% 

 

O coeficiente de carbonatação foi apenas calculado para as composições com relação a/c de 0,55 e 

0,45, visto que as profundidades de carbonatação nas misturas com a/c de 0,35 foram pouco 

significativas durante o período afeto à realização do ensaio. De facto, após 90 dias de exposição, 

verificou-se uma profundidade de carbonatação inferior a 1 mm, tanto nas misturas com CNTs como 

nas não reforçadas, o que corrobora com os resultados obtidos por outros autores em ensaios 

convencionais (Bogas, 2011). A relação a/c foi preponderante na resistência à carbonatação dos 

betões, constatando-se um elevado incremento desta propriedade nas misturas de maior compacidade. 

Por este motivo, em seguida serão apenas analisados os resultados referentes às composições com 

a/c de 0,45 e 0,55. 
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Figura 4.8 – Evolução da profundidade de carbonatação aos 7, 28, 56 e 90 dias. 

Apesar do número de medições a diferentes idades não ser elevado, confirma-se uma evolução 

aproximada da profundidade de carbonatação com a raiz do tempo. Isso é demonstrado pelos valores 

relativamente elevados de R2 indicados no Quadro 4.8. Apenas a mistura com a/c de 0,55 e 

incorporação de CNTs se afasta ligeiramente desta tendência. 

Conforme observado na Figura 4.8, apenas para idades superiores a 28 dias, a que correspondem 

profundidades de carbonatação superiores a 2-6 mm, foi possível observar diferenças efetivas entre as 

composições com e sem CNTs. 

Dado que os provetes foram ensaiados 14 dias em câmara seca, seguido do período de exposição a 

23 ± 3 °C e 60 ± 5 % de humidade relativa na câmara de carbonatação, ocorreu secagem progressiva 

dos mesmos, com consequente disponibilização da rede de poros e possível desenvolvimento de 

microfendilhação por efeitos de retração. Note-se que para além de retração por secagem, os betões 

estão ainda sujeitos ao fenómeno de retração por carbonatação, que contribui para a fendilhação da 

superfície exposta de betão. Este fenómeno será superior num ambiente em que a secagem ocorre na 

presença de uma atmosfera concentrada em CO2 com humidades relativas entre 50% e 80% (Houst, 

1997). 

Desse modo, para além do efeito de filler e nucleação, é possível que os CNTs possam igualmente 

contribuir com a sua capacidade de bridging entre microfissuras. Neste caso, o mecanismo de bridging, 

ao reduzir a abertura e propagação de fissuras, irá contribuir para a redução da conectividade da 

estrutura porosa e consequente diminuição da difusão de CO2 para o interior dos provetes. 

A difusão de CO2 é condicionada pela estrutura porosa do betão que depende principalmente da 

relação a/c e do grau de hidratação da pasta. Neste caso, o efeito de filler, ao participar na densificação 

da porosidade, e o efeito de nucleação, ao atuar sobre o desenvolvimento de maior quantidade e melhor 

distribuição dos produtos de hidratação, vão contribuir para o aumento da resistência à carbonatação. 

No caso do efeito de nucleação, que foi recentemente demonstrado por análises termogravimétricas 
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realizadas no âmbito de um trabalho de doutoramento a desenvolver no IST, a resistência à 

carbonatação é simultaneamente beneficiada pelo melhoramento introduzido na microestrutura dos 

betões e pelo aumento de substâncias carbonatáveis na matriz. Como referido, para além destes 

efeitos, a resistência à carbonatação é ainda beneficiada do efeito de bridging proporcionado pelos 

CNTs entre fendas. 

Desse modo, justifica-se o melhor desempenho das misturas com incorporação de CNTs na resistência 

à carbonatação. Conforme apresentado no Quadro 4.8, verificam-se reduções de 16,6% e de 18,8% 

para as composições de relação a/c de 0,55 e 0,45, respetivamente. Estes resultados evidenciam uma 

melhor eficiência dos CNTs do que o observado na absorção por imersão (§4.2.4) e corroboram os 

níveis de melhoramento observados para o coeficiente de absorção até às 3 horas de ensaio (§4.2.3). 

De facto, tanto nos ensaios de absorção capilar como de carbonatação, a secagem foi efetiva e todos 

os mecanismos puderam estar envolvidos na redução da velocidade de absorção de água ou difusão 

de CO2. 

Tendo em conta que os provetes foram submetidos a maiores tempos de secagem no ensaio de 

carbonatação, a influência da humidade no interior dos provetes terá sido menos relevante do que na 

absorção capilar. Desse modo, as misturas com incorporação de superplastificante e maior teor de 

CNTs por volume de pasta (a/c=0,45) revelaram um desempenho superior face aos betões de menor 

compacidade. Apesar da resistência à carbonatação envolver mecanismos de reforço diferentes, estes 

resultados confirmam a suspeita de se terem obtido valores anómalos para a resistência à compressão 

dos BCNT45. É ainda possível que as misturas de menor a/c sejam mais afetadas por fenómenos de 

auto-dessecação que podem contribuir para um melhor desempenho dos CNTs nestas misturas face 

aos respetivos betões de referência.  

De modo a se poder avaliar de forma expedita a durabilidade de um betão, é frequente correlacionar 

as propriedades de transporte analisadas nos subcapítulos anteriores com os principais mecanismos 

de deterioração do betão, neste caso, a carbonatação. Na Figura 4.9 apresenta-se a correlação entre 

a profundidade de carbonatação aos 90 dias e o coeficiente de absorção capilar aos 28 dias, para as 

primeiras 3 horas de ensaio, Cabs,0-3h. Dado que a carbonatação do betão é essencialmente regida por 

fenómenos de difusão, poderia ser esperado uma fraca correlação entre estas propriedades. No 

entanto, dado que ambas as propriedades são afetadas de forma semelhante pela estrutura porosa da 

pasta, a correlação foi elevada (R2= 0,98). 

Para além de serem regidos por diferentes mecanismos de transporte, salienta-se ainda o facto dos 

dois tipos de ensaio envolverem pré-condicionamentos e idades de medição diferentes. Note-se ainda 

que, a carbonatação é afetada pela capacidade de fixação de CO2 pela pasta e que conduz a uma 

densificação progressiva da microestrutura das zonas carbonatadas, reduzindo a velocidade de difusão 

do CO2.  A absorção de água por capilaridade não é afetada por nenhum destes fatores. Ainda assim, 

constatou-se que o ensaio de absorção capilar permitiu distinguir adequadamente betões de diferente 

resistência à carbonatação. 

 



65 

 

 

Figura 4.9 – Relação entre a profundidade de carbonatação e o coeficiente de absorção aos 28 dias. 

 

Na Figura 4.10 relaciona-se a resistência à compressão com a profundidade de carbonatação aos 90 

dias dos betões analisados no presente trabalho. Confirma-se uma tendência decrescente, 

aproximadamente linear, da profundidade de carbonatação com o aumento da resistência à 

compressão. Neste caso conclui-se que a resistência à compressão foi também um bom indicador da 

resistência à carbonatação dos betões. As elevadas correlações observadas na Figura 4.9 e Figura 

4.10 derivam essencialmente do facto destas propriedades serem principalmente afetadas pela 

variação da relação a/c, com impacto mais preponderante na alteração da estrutura porosa dos betões.  

 

 

Figura 4.10 – Relação entre a profundidade de carbonatação aos 90 dias e a resistência à compressão. 
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4.2.6. Resistência à penetração de cloretos 

O ensaio de migração de cloretos em regime não estacionário (RCMT) permite determinar coeficientes 

de difusão aparente, que são uma medida da resistência do betão à penetração de cloretos. Nos 

parágrafos em seguida analisa-se a influência do reforço com CNTs para as diferentes compacidades 

estudadas. 

No Quadro 4.9 indicam-se os valores médios do coeficiente de difusão (Dcl), obtido para cada 

composição, bem como os respetivos coeficientes de variação (CVcl) com base na análise de três 

provetes por composição. 

Quadro 4.9 – Resultados do ensaio acelerado de penetração de cloretos aos 28 dias. 

Composição Dcl (x10-12 m2/s)  Dcl CVcl  

BR 55 16,24 - 0,3% 

BCNT 55 15,30 -5,9% 0,7% 

BR 45 9,10 - 3,3% 

BCNT 45 8,32 -8,6% 2,9% 

BR 35 7,48 - 3,8% 

BCNT 35 6,58 -12,0% 2,8% 

 

 

Figura 4.11 – Coeficientes de difusão médios das composições estudadas. 
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absorção capilar às 72 horas (§4.2.3). De facto, em qualquer uma destas propriedades a contribuição 

passiva dos CNTs entre fendas foi pouco significativa. 

A este facto acresce que, contrariamente ao ensaio de carbonatação e absorção capilar, a difusão 

iónica ocorreu em toda a espessura do provete. Isso implica que parte do transporte desenvolveu-se 

no interior do provete, eliminando a hipótese de eventuais efeitos de fendilhação superficial, o que 

contribuiu para uma menor diferença de comportamento entre as misturas reforçadas e as de 

referência. 

Pelos motivos já referidos em secções anteriores, nomeadamente a incorporação de superplastificante 

e maiores teores de CNTs, o reforço foi mais eficiente nas misturas de menor relação a/c.  No entanto, 

a diferença entre misturas de diferente relação a/c foi ligeiramente superior ao observado para a 

absorção e carbonatação. Isso pode estar relacionado com o facto de o fenómeno de retração 

autogénea poder assumir maior importância no ensaio de migração em que a difusão envolve a 

espessura do provete. 

Acresce o facto de a difusão ser mais sensível à continuidade da estrutura porosa do que ao 

desenvolvimento da dimensão dos poros (Halamickova, et al. 1995), especialmente em porosidades 

grosseiras (Wong, et al. 2009). Isto está de acordo com os resultados obtidos, em que a composição 

de menor compacidade, BCNT 55, foi pouco sensível às alterações de refinamento da microestrutura 

provocadas pelos CNTs, revelando um incremento de apenas 6%, cerca de duas vezes inferior ao da 

mistura de maior compacidade. 

São ainda escassos os estudos que se focam na avaliação da resistência à penetração de cloretos de 

betão reforçado com CNTs. Tendências semelhantes às obtidas no presente estudo foram observadas 

por Lu et al. (2016), que tendo igualmente por base um ensaio de cloretos acelerado, reportam uma 

redução de 24% na penetração de cloretos de betões reforçados com 0,05% de CNTs por peso de 

cimento. Os autores atribuíram esta melhoria ao efeito benéfico dos CNTs na densificação da 

microestrutura.  

Por outro lado, Marcondes (2012) verificou menores resistências à penetração de cloretos em betões 

reforçados com 0,3% de CNTs do que em misturas de referência não reforçadas.  Os ensaios foram 

realizados de acordo com o procedimento definido na ASTM C 1202/2005. O fraco desempenho da 

mistura compósita foi atribuído à deficiente dispersão dos CNTs na matriz. 

Na Figura 4.12 apresenta-se a correlação entre o coeficiente de difusão, Dcl, e os coeficientes de 

absorção capilar aos 28 dias apresentados em §4.2.3 (Cabs,0-3h e Cabs,6-72h). Como seria expectável, 

verifica-se uma boa correlação entre o coeficiente de difusão e os coeficientes de absorção 

determinados em §4.2.3. Uma vez mais, apesar dos dois mecanismos de transporte serem distintos, 

ambos envolvem o mesmo sistema de poros, sendo fortemente dependentes das variações de relação 

a/c introduzidas nas misturas. Embora possam ocorrer fenómenos de capilaridade no início do ensaio 

de penetração de cloretos, este não é o mecanismo que domina o transporte de iões cloro para o 

interior do provete. 
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Figura 4.12 – Relação entre os coeficientes de absorção aos 28 dias e o coeficiente de difusão de cloretos. 

Na Figura 4.13 verifica-se também uma correlação razoável entre a resistência à compressão e o 

coeficiente de difusão de cloretos, ambos obtidos aos 28 dias. Betões de maior resistência, associados 

a menor porosidade, conduziram a menores valores de Dcl. Assim, apesar de como referido, a difusão 

de iões, ser predominantemente controlada pelo desenvolvimento e continuidade da estrutura porosa 

e não pela dimensão dos poros, conclui-se que a resistência à compressão permitiu avaliar 

satisfatoriamente betões de diferente durabilidade. 

 

 

Figura 4.13 – Relação entre os coeficientes de difusão e a resistência à compressão aos 28 dias. 
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5. Conclusões 

5.1 Considerações finais 

O presente trabalho procurou analisar e desenvolver o atual conhecimento na área de betões 

reforçados com CNTs, com especial incidência na influência que o reforço destes nanomateriais pode 

ter na durabilidade do betão. De modo a dar resposta aos objetivos definidos no Capítulo 1, foi avaliado 

o seu desempenho face a alguns dos principais mecanismos de transporte (absorção por imersão e 

capilar) e de deterioração do betão (resistência à carbonatação e penetração de cloretos). A análise 

comparativa entre betões reforçados permitiu uma melhor avaliação da eficiência da incorporação de 

CNTs.  

Para tal, foi desenvolvida uma campanha experimental que, inicialmente, visou a caracterização dos 

materiais a utilizar, assim como a determinação do melhor método para incorporar os CNTs no betão. 

Foram definidas composições que abrangem betões de diferentes gamas de resistência, com relações 

água/cimento entre 0,35 e 0,5, às quais foi adicionado um teor fixo de 0,05% de CNTs por peso de 

cimento. Desse modo, foi possível proceder à caracterização física, mecânica e de durabilidade dos 

betões reforçados com CNTs.  

Procurou-se essencialmente avaliar a eficiência dos CNTs incorporados na matriz cimentícia, 

nomeadamente a sua influência ao nível da retenção da propagação de microfendilhação e interação 

com os produtos de hidratação, sendo posteriormente analisada a forma como estes mecanismos 

podem influenciar as propriedades de transporte e os mecanismos de deterioração do betão. 

No próximo ponto são resumidos os principais resultados obtidos e ilações retiradas da sua análise e 

interpretação. 

5.2 Conclusões gerais 

No presente trabalho foi avaliada a durabilidade de betões reforçados com CNTs numa concentração 

de 0,05% do peso de cimento. Para tal, diferentes mecanismos de transporte foram analisados por 

meio de ensaios tipicamente utilizados na caracterização de betões normais. Foram ainda estudadas 

a resistência à carbonatação e penetração de cloretos, que constituem dois dos principais mecanismos 

de degradação do betão.  

A inclusão de CNTs não conduziu a alterações significativas na trabalhabilidade dos betões produzidos, 

sendo possível obter betões de classe de consistência S3 para todas as composições. Foram 

registadas pequenas variações na trabalhabilidade, que podem ser atribuídas à presença, ou não, de 

superplastificante e dispersante em diferentes concentrações. No geral, para a pequena dosagem de 

CNTs adotada, observa-se uma ligeira redução no abaixamento das composições com CNTs, devido 

à sua elevada superfície especifica, o que é igualmente constatado por outros autores. 
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No entanto, nas misturas de maior a/c (a/c=0,55) ocorreu um ligeiro incremento de trabalhabilidade que 

deverá ter resultado do efeito extra proporcionado pelo surfactante nos restantes componentes da 

mistura. É possível que o método de dispersão utilizado e tipo de superplastificante possam assumir 

maior efeito na trabalhabilidade do que os próprios CNTs. 

A massa volúmica no estado fresco e o teor de ar das composições com CNTs, não revelou diferenças 

significativas face às composições de igual compacidade não reforçadas, independentemente da 

relação a/c. Conclui-se que o processo de dispersão adotado não conduziu a alterações significativas 

no teor de vazios e compacidade que pudessem afetar a resistência e durabilidade dos betões. 

A determinação da massa volúmica no estado endurecido permitiu confirmar que a inclusão de CNTs 

não provoca alterações importantes na porosidade das misturas, algo também constatado por outros 

autores. Observou-se apenas um ligeiro incremento desta propriedade com a adição de CNTs, o que 

permite concluir que os CNTs não afetam de forma determinante a porosidade do compósito. 

Foi efetuada uma estimativa do espaçamento teórico entre CNTs na matriz, para as diferentes 

composições, tendo por base um modelo de partículas esféricas. Constatou-se que para as 

concentrações adotadas, os CNTs encontram-se idealmente espaçados de 3,4 a 3,7 μm, dependendo 

da relação a/c. Para as tensões desenvolvidas na pasta, estes espaçamentos podem ficar aquém do 

necessário para que estas sejam eficazmente transmitidas entre a pasta e os nanotubos. Ademais, a 

dispersão que é efetivamente atingida no compósito, deverá afastar-se dos valores teóricos assumidos, 

havendo zonas em que o afastamento entre CNTs será menor e zonas em que estes se encontrem 

mais espaçados. Seria expectável um maior nível de reforço caso se adotasse uma dosagem maior de 

CNTs. No entanto, este aumento tende a dificultar a dispersão destes materiais na matriz, promovendo 

a sua aglomeração. Por este motivo, tendo por base um estudo anterior, verificou-se que a maior 

eficiência do compósito era atingida para 0,05% de CNTs, que foi a dosagem adotada no presente 

trabalho.  No entanto, conclui-se que caso seja possível incorporar maiores níveis de reforço 

associados a melhores níveis de dispersão dos CNTs, a eficiência do reforço será aumentada. 

De um modo geral, a inclusão de CNTs conduziu a modestos incrementos de resistência à compressão 

nas misturas reforçadas. Relativamente às misturas de referência, observaram-se incrementos 

inferiores a 10%. Resultados semelhantes foram referidos por outros autores, que salientam a 

dificuldade de dispersão dos CNTs nas misturas. Essa dispersão torna-se mais difícil em betões. 

Salienta-se ainda o facto de ser difícil garantir a efetivação dos CNTs na ligação agregado-pasta, o que 

também pode tornar menos eficiente o reforço de betões face ao que se verifica em pastas. Ainda 

assim, a incorporação de CNTs conduziu a um aumento da resistência à compressão que, apesar de 

modesto, vem confirmar a capacidade dos CNTs de atuarem no reforço efetivo da matriz cimentícia. 

Para tal, deverão ter contribuído os mecanismos de filler, nucleação e bridging, também observados 

por outros autores.  

O maior incremento de resistência foi obtido nas misturas de menor compacidade, sendo este melhor 

desempenho atribuído ao desenvolvimento de menores tensões na pasta, permitindo um maior 

afastamento entre os CNTs. 
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As misturas de maior compacidade (a/c de 0,35) evidenciaram incrementos da mesma ordem de 

grandeza, mesmo tendo em consideração o desenvolvimento de possíveis tensões na pasta mais 

elevadas. Tal pode dever-se à quantidade adicional de superplastificante nestas composições, que 

ajudam a dispersão das partículas de cimento, o que conduz a uma melhor distribuição dos CNTs. Por 

outro lado, as misturas de maior compacidade (a/c de 0,35), associadas a maior dosagem de ligante, 

apresentam concentrações mais elevadas de CNTs por volume de pasta, apesar a diferença de 

concentração de CNTs por volume de produtos de hidratação ser pouco significativa. 

Tendo em consideração o desenvolvimento das curvas de absorção, foram determinados dois 

coeficientes de absorção, um numa fase inicial do ensaio, a que correspondem as primeiras 3 horas de 

absorção, e outro correspondente ao período entre 6 e 72 horas. Em ambos os casos, os coeficientes 

de absorção foram sempre inferiores nas composições reforçadas com CNTs, independentemente da 

relação a/c. Desde logo se conclui que, ao contrário do observado por outros autores em betões 

reforçados com macrofibras, a incorporação de nanotubos, a que corresponde um incremento do 

número de interfaces na matriz cimentícia, não conduziu a maior penetrabilidade. 

A incorporação de CNTs reduziu a taxa de absorção nas primeiras 3 horas, principalmente nas misturas 

de menor compacidade, nas quais se observou uma redução de 19%. Para tal, contribuiu a retração 

superficial mais acentuada nestes provetes, que permite uma ativação mais efetiva dos CNTs, 

nomeadamente através do efeito de bridging.  

Como seria de esperar, a eficiência dos CNTs foi inferior na segunda fase do ensaio, entre 6 e 72 horas, 

principalmente nas composições de menor compacidade. Neste caso ocorre uma menor participação, 

a longo prazo, dos microporos e mesoporos da matriz, que são os principais beneficiados pelo reforço 

dos CNTs. As composições de maior compacidade mantiveram reduções da mesma ordem de 

grandeza das observadas na primeira fase. Isso poderá ser atribuído às menores taxas de absorção 

destas misturas, o que faz com que numa segunda fase ainda esteja a ocorrer o preenchimento 

progressivo dos mesoporos. As misturas com a/c de 0,35 evidenciaram melhor desempenho do que as 

de a/c de 0,45, à semelhança do observado para a resistência à compressão. A maior quantidade de 

superplastificante e o menor teor de CNTs poderá ter tornado o reforço mais efetivo nas misturas de 

maior compacidade. 

De um modo geral foi possível concluir que a absorção capilar foi essencialmente condicionada pela 

relação a/c das misturas, com os CNTs a assumirem uma influência secundária. 

No ensaio de absorção por imersão, verificou-se uma menor contribuição dos CNTs, refletida numa 

menor diferença de desempenho entre as composições reforçadas e as não reforçadas. A maior 

variação em volume de absorção, a que correspondeu uma redução de 11,2%, foi observada nas 

composições de menor compacidade, confirmando a tendência de outros ensaios e o efeito que a 

quantidade adicional de superplastificante e teor de CNTs pode exercer no desempenho dos 

compósitos. 

Apesar do estado fendilhado com que foram ensaiados os provetes, o mecanismo de bridging pouco 

contribuiu para os resultados obtidos. A possível distribuição mais controlada de fissuras e a redução 
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da sua abertura deverão ter reduzida influência na porosidade acessível da matriz, que é a principal 

propriedade medida neste ensaio. 

Tendo em consideração os ensaios relativos à caracterização das propriedades de transporte dos 

betões conclui-se que a incorporação de CNTs atua no refinamento da microestrutura, dificultando a 

acessibilidade à água (menor coeficiente de absorção capilar), e no refinamento da estrutura porosa, 

(menor absorção total a longo prazo). De acordo com os resultados obtidos, pode-se admitir que o 

efeito de filler e nucleação contribuíram para uma redução de até 10% na porosidade. 

A resistência à carbonatação foi mais elevada em todas as composições reforçadas com CNTs, 

independentemente da relação a/c. Neste ensaio é provável que tenha existido uma contribuição de 

todos os mecanismos de reforço dos CNTs. Os provetes foram expostos a períodos de secagem 

prolongados que contribuíram para o desenvolvimento de microfissuração por retração, ativando o 

mecanismo de bridging. É também expectável que a densificação da microestrutura, devida ao efeito 

de filler, e o aumento e uniformização espacial de produtos de hidratação por mecanismos de nucleação 

tenham igualmente contribuído para o aumento de substâncias carbonatáveis que contribuem para a 

redução da profundidade de carbonatação. O maior incremento, de cerca de 19%, foi observado na 

composição com a/c de 0,45, sendo igualmente válidas as razões expostas anteriormente para as 

misturas de maior compacidade. Salienta-se ainda que estas composições, por apresentarem um maior 

teor de ligante, encontram-se sujeitas a ações de auto-dessecação que poderão contribuir para a 

microfissuração dos provetes, ativando mais ainda o efeito de bridging. 

Tal como verificado no estudo das propriedades de transporte, a relação a/c foi preponderante nas 

diferenças de resistência à carbonatação observadas entre misturas de diferentes compacidades. 

O ensaio de resistência à penetração de cloretos foi realizado em provetes não fendilhados, tendo-se 

obtido incrementos modestos, na ordem dos 10%. Acresce o facto de o ensaio ocorrer em toda a 

espessura do provete, eliminando o efeito da fendilhação superficial, o que contribuiu para uma menor 

diferença de comportamento entre as composições reforçadas e as não reforçadas. Contudo, dado que 

a retração autogénea ocorre no interior do provete, poderá ter conduzido a uma maior contribuição dos 

CNTs. Os modestos incrementos obtidos no ensaio poderão ser atribuídos a efeitos de nucleação e 

filler, que terão contribuído para uma densificação da microestrutura, o que corrobora os resultados 

obtidos nos ensaios de absorção. Assim, como em outros ensaios, o melhor desempenho (12%) foi 

obtido nas composições de maior compacidade, tendo para isto contribuído o efeito proporcionado pelo 

superplastificante e a maior concentração de CNTs por volume pasta. 

Confirma-se uma elevada correlação entre os mecanismos de transporte, a resistência à compressão 

do betão e os mecanismos de deterioração estudados, que foram essencialmente afetados pela relação 

a/c. 

Em suma, a aglomeração de nanotubos impede a sua distribuição otimizada, o que impossibilita que 

estes nanomateriais sejam explorados no máximo da sua potencialidade quando incorporados no 

reforço de matrizes cimentícias. A menor eficiência atingida no presente estudo face a outros trabalhos 
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pode estar relacionada com o facto de se terem efetuado ensaios no betão, em que a dispersão de 

CNTs é mais difícil e a zona de interface agregado-pasta é mais relevante. 

Os CNTs podem atuar por efeito de filler e nucleação, refinando a microestrutura do betão, e por efeito 

de bridging, contribuindo para a menor propagação de microfendilhação. Neste caso, o efeito de 

bridging apenas assume maior relevância em matrizes fendilhadas, justificando também a menor 

contribuição dos CNTs verificada nos ensaios de durabilidade, que foram realizados em provetes não 

solicitados, sujeitos a fraca fendilhação. De facto, em qualquer das propriedades analisadas, a 

contribuição passiva dos CNTs entre fendas tende a ser pouco significativa. Assim, a eventual 

contribuição dos CNTs deverá ter ocorrido essencialmente apenas ao nível dos efeitos de filler e 

nucleação, contribuindo para uma ligeira densificação da microestrutura da matriz cimentícia. 

Em geral, os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que, com os processos de 

dispersão atualmente disponíveis, a incorporação de CNTs em matrizes cimentícias ainda não se 

justifica, nomeadamente tendo em consideração o elevado custo e os constrangimentos na produção, 

colocação e compactação do betão que daí resultam. 

Fica, todavia, demonstrado que a durabilidade dos materiais cimentícios pode potencialmente ser 

melhorada através da utilização dos CNTs. Esse potencial justifica o investimento no desenvolvimento 

de soluções tecnológicas, que permitam ultrapassar alguns obstáculos atualmente existentes, 

designadamente os relacionados com a dispersão efetiva de nanotubos com aspect ratios elevados e 

a consequente possibilidade de se incorporarem maiores dosagens destes materiais, permitindo a 

melhor transmissão de carga entre fissuras e retenção da sua propagação. 

Apenas quando for possível implementar as tecnologias que permitam eliminar esses obstáculos, 

estarão criadas as condições para a produção de misturas cimentícias reforçadas com CNTs, e a sua 

generalização na indústria da construção.  

5.3 Propostas de desenvolvimento futuro 

O estudo de betões reforçados com CNTs encontra-se ainda numa fase bastante preliminar. Apesar 

do crescente interesse nesta área, refletido nas várias publicações científicas verificadas nos últimos 

anos, existe ainda uma grande necessidade de investigação neste domínio de modo a poder tornar 

possível a concretização eficiente destes compósitos, explorando os CNTs em todas as suas 

potencialidades.  

Em seguida são sugeridas algumas propostas de desenvolvimento futuro na área em estudo que 

possam dar continuidade a esta investigação: 

• Otimizar o processo de dispersão e incorporação dos CNTs na matriz cimentícia de modo a 

que possa ser transponível à prática corrente. 

• Estudar e desenvolver novas técnicas que permitam uma dispersão mais eficiente e 

homogénea dos CNTs e em que seja garantida uma boa interação entre estes e a matriz. 
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• Avaliar a possibilidade de utilizar os CNTs em conjunto com outras adições, contemplando 

assim uma possível substituição parcial do cimento no betão. 

• Contemplar a utilização destes nanomateriais em paralelo com fibras de outras dimensões, 

como por exemplo nanofibras de carbono (CNF) e fibras de carbono (CF) que permitam o 

controlo de fissuras a diferentes escalas, reduzindo a sua propagação. 

• Explorar outras características únicas dos CNTs, óticas, elétricas e térmicas, que possam 

conferir ao betão propriedades multifuncionais. 

• Efetuar uma avaliação económica e ambiental da implementação de sistemas de produção que 

viabilizem a utilização dos CNTs na construção. 

• Avaliar o impacto na saúde pública da produção e manuseamento de CNTs, bem como da 

produção de materiais cimentícios reforçados com estes materiais, dado a sua potencial 

perigosidade.  

• Desenvolver documentos normativos que visem regularizar a utilização dos CNTs em matrizes 

cimentícias, uniformizando os processos de produção e deste modo permitindo a sua utilização 

em larga escala. 

Justifica-se a continuação de estudos de investigação neste domínio, face aos resultados obtidos no 

presente trabalho. 
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Anexos 

A. Ficha técnica: Cimento Portland 
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B. Ficha técnica: Superplastificante 
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C. Ficha técnica: Óleo descofrante 

 



VII 

 

  



VIII 

 

D. Ficha técnica: Nanotubos de carbono 
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E. Massa volúmica no estado endurecido 

Quadro E.1 – Resultados do ensaio de massa volúmica no estado endurecido aos 28 dias. 

  

Composição Amostra 
ρ28dias (kg/m3) Média 

(kg/m3) ma (g) mw (g) V (l) ρ (kg/m3) 

BR 55 

1 7991,8 4603,2 3,3954 2353,7 

2353 2 7964,9 4596,1 3,3756 2359,6 

3 7836,4 4500,9 3,3422 2344,7 

BCNT 55 

1 8012,9 4627,1 3,3926 2361,9 

2361 2 7976,3 4608,3 3,3747 2363,5 

3 8002 4613,6 3,3952 2356,9 

BR 45 

1 8099,1 4696,5 3,4094 2375,5 

2377 2 8094,6 4695,1 3,4063 2376,4 

3 8083,8 4694,2 3,3964 2380,1 

BCNT 45 

1 8124,1 4720,7 3,4102 2382,3 

2383 2 8129,3 4726,4 3,4097 2384,2 

3 8128,8 4724,9 3,4107 2383,3 

BR 35 

1 8169,3 4808,2 3,3678 2425,7 

2426 2 8251,7 4849,1 3,4094 2420,3 

3 8259,7 4869,9 3,3966 2431,8 

BCNT 35 

1 8337,7 4919,2 3,4254 2434,1 

2432 2 8256,4 4869,2 3,394 2432,7 

3 8229,3 4847 3,3891 2428,2 
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F. Resistência à compressão 

Quadro F.1 – Resultados do ensaio de resistência à compressão aos 28 dias. 

  
Composição Amostra 

fc 
 (kN) 

fc28d  

(MPa) 
fcm28d 
(MPa) 

BR 55 

1 1092,5 48,6 

47,5 2 1116,8 49,6 

3 997,0 44,3 

BCNT 55 

1 1133,8 50,4 

52,1 2 1197,2 53,2 

3 1184,0 52,6 

BR 45 

1 1410,1 62,7 

64,7 2 1497,0 66,5 

3 1457,4 64,8 

BCNT 45 

1 1427,9 63,5 

64 2 1482,9 65,9 

3 1407,1 62,5 

BR 35 

1 1685,7 74,9 

78,3 2 1777,1 79,0 

3 1820,9 80,9 

BCNT 35 

1 2064,6 91,8 

84,9 2 1784,5 79,3 

3 1881,4 83,6 
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G. Absorção capilar 

Quadro G.1 – Absorção das amostras às 3, 6, 24 e 72h. 

  

Composição Amostra 
Absorção (kg/m2) 

3h 6h 24h 72h 

BR 55 

1 2,35 2,95 4,62 6,68 

2 2,26 2,77 4,49 6,68 

3 2,33 3,02 4,81 6,82 

BCNT 55 

1 1,94 2,61 4,49 6,34 

2 1,61 2,44 4,11 6,14 

3 2,05 2,81 4,66 6,31 

BR45 

1 1,23 1,74 2,69 3,72 

2 1,24 1,75 2,73 3,77 

3 1,26 1,73 2,63 3,66 

BCNT 45 

1 1,14 1,58 2,30 3,40 

2 1,11 1,59 2,51 3,41 

3 1,04 1,54 2,38 3,20 

BR 35 

1 0,83 1,14 1,66 2,20 

2 0,79 1,08 1,59 2,13 

3 0,81 1,10 1,60 2,10 

BCNT 35 

1 0,70 0,96 1,50 1,87 

2 0,70 0,90 1,41 1,84 

3 0,67 0,97 1,43 1,92 

 

Composição Amostra 
Abs72h  

kg/m2 Média Δ (%) CV (%) 

BR 55 

1 6,68 

6,73 

 

1,21 2 6,68  

3 6,82  

BCNT 55 

1 6,34 

6,26 -6,95 1,71 2 6,14 

3 6,31 

BR45 

1 3,72 

3,72 

 

1,53 2 3,77  

3 3,66  

BCNT 45 

1 3,40 

3,34 -10,20 3,49 2 3,41 

3 3,20 

BR 35 

1 2,20 

2,14 

 

2,28 2 2,13  

3 2,10  

BCNT 35 

1 1,87 

1,88 -12,32 2,17 2 1,84 

3 1,92 

Quadro G.2 – Absorção às 72h no ensaio de absorção capilar. 
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H. Absorção por imersão 

Quadro H.1 – Resultados do ensaio de absorção por imersão. 

 

 

Composição Amostra 

M (g) Absorção 

volume 

(%) 

Mseca 

(g) 

Msat 

(g) 

Mágua 

(g) 

BR 55 

1 3876 4137,4 2372,9 14,81 

2 3807,7 4060,5 2331,9 14,62 

3 3749,6 3999,4 2310,5 14,79 

BCNT 55 

1 3862,2 4097,9 2374,9 13,68 

2 3840,5 4069,3 2342,7 13,25 

3 3880,6 4111,3 2357,7 13,16 

BR 45 

1 3881,4 4093,2 2378,2 12,35 

2 3927,2 4145,4 2406,8 12,55 

3 3879,3 4087,9 2420,3 12,51 

BCNT 45 

1 3920,2 4114,7 2386,4 11,25 

2 3945,1 4136,4 2410,2 11,08 

3 3997,6 4189,6 2444,9 11,00 

BR 35 

1 4132,4 4302,1 2517,2 9,51 

2 3964 4130,6 2417,1 9,72 

3 3935,1 4099,8 2388,9 9,63 

BCNT 35 

1 4086,8 4234,7 2494,1 8,50 

2 4050 4199,3 2467,5 8,62 

3 4159,2 4310,8 2530,2 8,51 
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I. Resistência à carbonatação  

Quadro I.1 –  Profundidades de carbonatação para as composições com a/c=0,55. 

Composição Amostra 

7 dias 28 dias 56 dias 90 dias 

PCarb (mm) PCarb (mm) PCarb (mm) PCarb (mm) 

Face1 Face2 Face3 Face4 Face1 Face2 Face3 Face4 Face1 Face2 Face3 Face4 Face1 Face2 Face3 Face4 

BR 55 

1 

4,1 4,2 4,8 4,3 6,7 6,7 6,7 6,7 10,2 9,6 10,6 10,4 10,4 12,3 10,8 13,5 

4,1 4,2 4,8 4,8 6,2 6,4 6,4 6,4 9,9 9,3 9,2 10,4 11,6 12,1 10,9 13,5 

4,2 4,2 4,8 4,3 6,3 6,4 6,4 6,4 9,3 9,0 9,5 9,1 12,0 12,3 10,8 13,5 

4,2 4,8 4,5 5,6 7,4 7,0 7,0 7,0 9,9 9,2 9,1 9,1 12,0 12,3 10,7 13,5 

2 

5,3 5,0 4,9 4,5 7,3 7,3 7,4 7,4 10,2 10,1 10,6 10,7 10,9 10,0 10,0 10,0 

5,3 5,0 4,9 5,0 7,1 7,2 7,2 7,0 10,6 10,5 10,3 11,0 10,9 11,2 11,2 11,2 

4,7 4,9 4,2 4,8 6,3 6,1 6,5 6,5 11,8 11,1 11,0 11,0 11,0 11,2 11,0 11,8 

4,8 4,4 4,7 4,6 6,3 6,3 6,3 6,3 12,5 11,1 11,3 11,0 11,0 11,0 11,0 11,1 

BCNT 55 

1 

4,4 4,3 4,3 4,4 6,1 7,0 7,5 7,1 9,8 9,3 9,3 8,7 9,9 8,0 9,3 9,8 

4,0 4,3 4,7 4,5 7,1 7,1 7,1 7,1 8,2 8,1 8,2 8,0 9,2 8,1 9,3 9,6 

4,7 4,8 4,7 4,4 6,1 6,1 6,1 6,5 9,2 9,3 9,1 9,1 9,6 8,1 9,6 9,6 

4,5 4,2 4,9 4,7 6,3 5,0 5,5 6,1 9,3 9,2 9,5 9,1 9,3 9,1 9,7 10,1 

2 

5,3 4,2 5,3 4,6 6,3 6,1 6,7 6,3 8,9 7,9 7,8 8,9 9,5 9,2 9,6 10,5 

4,6 4,1 5,3 4,6 6,0 6,4 6,0 6,4 8,0 7,9 7,8 8,0 9,7 9,8 8,7 8,7 

4,6 4,1 4,3 4,1 6,4 6,4 6,3 6,3 8,9 7,9 7,8 8,1 10,0 10,0 10,1 10,1 

4,6 4,0 4,5 4,1 6,3 5,7 5,2 6,0 7,9 8,0 7,8 8,1 10,0 10,0 10,8 10,8 
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Quadro I.2 – Profundidades de carbonatação para as composições com a/c=0,45. 

Composição Amostra 

7 dias 28 dias 56 dias 90 dias 

PCarb (mm) PCarb (mm) PCarb (mm) PCarb (mm) 

Face1 Face2 Face3 Face4 Face1 Face2 Face3 Face4 Face1 Face2 Face3 Face4 Face1 Face2 Face3 Face4 

BR 45 

1 

0 0 0 0 2,7 2,6 2,7 2,8 4,7 4,4 4,4 4,7 5,1 5,0 5,1 5,0 

0 0 0 0 2,6 2,2 2,9 2,7 4,3 4,3 4,5 4,4 5,1 5,2 5,2 5,1 

0 0 0 0 2,6 2,6 2,8 2,9 4,3 4,3 4,3 4,4 5,3 5,3 5,3 5,3 

0 0 0 0 2,9 2,6 2,7 3,2 4,0 4,3 4,1 4,4 5,0 5,0 5,0 5,0 

2 

0 0 0 0 2,9 2,8 2,7 2,5 4,5 4,8 4,5 5,0 4,8 4,9 5,1 5,1 

0 0 0 0 2,2 2,3 2,3 2,2 4,6 4,6 4,7 4,8 5,1 5,2 5,1 5,2 

0 0 0 0 2,4 2,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,6 4,7 5,1 5,1 5,3 5,1 

0 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,6 4,6 4,6 4,5 4,5 5,1 5,3 5,1 5,1 

BCNT 45 

1 

0 0 0 0 2,4 2,4 2,2 2,3 3,5 3,4 3,4 3,5 4,1 4,2 4,1 4,2 

0 0 0 0 2,5 2,4 2,3 2,4 3,5 3,5 3,7 3,5 4,0 4,3 4,3 4,2 

0 0 0 0 2,9 2,4 2,4 2,1 3,8 3,5 3,7 3,6 4,1 4,0 4,1 4,1 

0 0 0 0 2,4 2,6 2,5 2,1 3,6 3,6 3,5 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 

2 

0 0 0 0 2,2 2,3 2,4 2,2 3,5 3,3 3,3 3,0 4,1 4,1 4,1 4,1 

0 0 0 0 2,4 2,5 2,2 2,1 3,5 3,4 3,5 3,0 4,3 4,3 4,3 4,3 

0 0 0 0 2,4 2,4 2,4 2,4 3,6 3,4 3,5 3,6 4,2 4,2 4,2 4,2 

0 0 0 0 2,2 2,1 2,5 2,3 3,4 3,5 3,5 3,5 4,2 4,2 4,2 4,2 



XVII 

 

 

 

Figura I.1 – Valores de Kc1 e R2 do ensaio de carbonatação. 
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J. Resistência à penetração de cloretos 

Quadro J.1 – Resultados do ensaio de resistência à penetração de cloretos aos 28 dias. 

Composição Amostra 
h 

(mm) 

I30V U Iajust Ti Duração If Tf X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Xmed Tmed DCl 

(mA) (V) (mA) (ºC) (horas) (mA) (ºC) (mm) (mm) (ºC) (x10-12 m2/s) 

BR 55 

1 51,3 93,3 20 60,0 20,7 24 66,7 23,4 24,6 22,9 21,0 26,3 21,4 20,3 21,8 22,6  16,17 

2 51,0 93,3 20 60,0 20,7 24 66,7 23,4 23,0 23,0 22,8 21,3 21,0 24,3 24,5 22,8 22,1 16,27 

3 51,3 93,3 20 60,0 20,7 24 66,7 23,4 23,8 23,0 21,9 23,8 21,2 22,3 23,2 22,7  16,28 

BCNT 55 

1 52,3 86,7 20 56,7 22,4 24 63,3 23,6 20,0 21,4 20,6 20,3 21,8 21,7 21,1 21,0  15,24 

2 50,7 86,7 20 56,7 22,4 24 63,3 23,6 22,4 21,8 22,0 22,6 21,3 21,4 21,1 21,8 23,0 15,42 

3 53,5 86,7 20 56,7 22,4 24 63,3 23,6 22,7 21,2 19,0 21,2 19,0 20,0 21,1 20,6  15,24 

BR 45 

1 51,7 66,7 25 56,7 18,8 24 60,0 20,3 17,1 17,3 17,2 16,9 16,2 16,6 16,5 16,8  9,37 

2 50,2 66,7 25 56,7 18,8 24 60,0 20,3 17,0 16,0 16,8 16,0 16,0 16,0 15,8 16,2 19,6 8,78 

3 50,9 66,7 25 56,7 18,8 24 60,0 20,3 17,2 16,8 17,0 16,2 16,2 16,9 16,5 16,7  9,16 

BCNT 45 

1 51,0 63,3 25 50,0 19,1 24 53,3 20,4 14,4 14,8 15,4 16,4 14,4 14,1 14,2 14,8  8,07 

2 51,1 63,3 25 50,0 19,1 24 53,3 20,4 15,8 15,4 15,2 15,2 15,3 15,4 14,3 15,2 19,8 8,34 

3 51,9 63,3 25 50,0 19,1 24 53,3 20,4 15,2 15,8 15,9 14,9 15,6 15,7 14,7 15,4  8,55 

BR 35 

1 51,1 43,3 30 43,3 18,9 24 50,0 20,6 16,0 15,8 15,5 16,0 16,1 15,0 15,5 15,7  7,20 

2 50,1 43,3 30 43,3 18,9 24 50,0 20,6 16,8 15,0 15,1 17,6 18,9 16,3 16,0 16,5 19,8 7,47 

3 51,5 43,3 30 43,3 18,9 24 50,0 20,6 17,5 16,5 17,8 16,3 18,6 15,4 15,1 16,7  7,76 

BCNT 35 

1 52,5 43,3 30 43,3 18,2 24 46,7 21,7 14,8 14,1 14,1 13,5 14,3 13,6 15,9 14,3  6,69 

2 50,5 43,3 30 43,3 18,2 24 46,7 21,7 14,4 14,4 14,9 13,4 14,4 14,7 12,9 14,2 20,0 6,37 

3 51,3 43,3 30 43,3 18,2 24 46,7 21,7 15,2 15,7 14,3 14,6 14,0 14,4 14,0 14,6  6,68 


