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RESUMO 

 

Um dos maiores avanços tecnológicos no ramo de argamassas foi a partir do 

desenvolvimento de novos aditivos e, os mesmos, têm sido de grande auxílio à construção 

civil. O presente trabalho se propôs analisar o uso de lignosulfonato de sódio como retardador 

do tempo de pega do cimento em argamassas do tipo autonivelantes com teores de 0,2%, 

0,4%, 0,6% e 0,8% de lignosulfonato em relação ao cimento. Para tal foi utilizado como 

aglutinante o cimento branco tipo CPII 42,5. A análise das argamassas foi realizada em estado 

fresco e em estado endurecido, sendo que no estado fresco foi verificada a fluidez e o tempo 

de pega inicial e final da argamassa. No quesito análise de fluidez observou-se que com a 

adição de 0,2% de aditivo ocorreu o aumento na fluidez da argamassa, entretanto para 

concentrações superiores a essa ocorre à redução da fluidez da argamassa com o aumento da 

concentração. A análise do tempo de pega da argamassa formulada foi realizada através do 

ensaio calorimétrico, em que foi observado que a projeção da curva calorimétrica aumenta 

proporcionalmente à adição realizada. Em estado endurecido foi realizado o ensaio de 

resistência à compressão e à tração por flexão das argamassas produzidas e foi verificado que 

aos 28 dias ocorre à igualdade das resistências, exceto para a adição de 0,8% de 

lignosulfonato de sódio em relação ao cimento. O ensaio de Difratometria de Raios-X (DRX) 

foi realizado para comparação da estrutura química da argamassa fluidizante com e sem a 

adição de lignosulfonato e verificar a influência do aditivo sobre a reação de hidratação do 

cimento. A análise da estrutura interna da argamassa também foi realizada a partir do ensaio 

de micro tomografia de Raios-X, com ele foi possível analisar o teor de ar incorporado na 

amostra e relacionar com a resistência apresentada. Como forma de ser feita uma análise 

comparativa entre retardadores de pega, foram realizados ensaios com o aditivo citrato de 

sódio, retardador de pega usualmente utilizado, em uma proporção de 0,4% em relação ao 

cimento, como forma de comparar o desempenho do lignosulfonato de sódio. 

 

 Palavras-chave: lignosulfonato de sódio, argamassa fluidizante, policarboxilato, 

retardo de pega. 



 

ABSTRACT 

  

One of the greatest technological advances in the mortar business was the 

development of new additives, which have been of great help to civil construction. The 

present work aimed to analyze the influence of sodium lignosulfonate as a set retarder in self-

leveling mortars with the 0.2%, 0.4%, 0.6% and 0.8% contents of lignosulfonate, for this 

purpose were used concentrations of 0.2%, 0.4%, 0.6% and 0.8% in relation to cement. For 

this purpose, it was used as a white cement type CPII 42.5. Mortar analysis was made in a 

fresh and hardened state. In the fresh state was studied the influence of sodium lignosulfonate 

on the fluidity of the mortar and it was visualized that the addition of 0.2% of lignosulfonate 

increases the fluidity, however for higher concentrations, the fluidity of the mortar reduce 

with the increase of concentration. The formulated mortar setting time was analyzed by the 

calorimetric test observing the projection of the calorimetric curve and showed that the setting 

time increases directly proportional to the addition. In a hardened state, was made a 

compressive and tensile strength with the propose to analyze the strength of the mortars 

produced and it was observed that at 28 days occurs the equality of the strengths results after 

the addition of sodium lignosulfonate, except for the sample with 0.8% of lignosulfonate in 

relation to cement. X-Ray Diffractometry (XRD) test was performed to compare the structure 

of the fluidizing mortar with and without the addition of sodium lignosulfonate. The analysis 

of the internal structure of the mortar was also performed from the X-ray micro tomography 

test, with which it was possible to analyze the mortar content incorporated in the sample and 

relate it to the resistance presented. Tests were also made with sodium citrate additive, which 

is usually used as a cement retarder, in a proportion of 0.4% in relation to cement, as a way of 

comparing the performance of sodium lignosulfonate.  

 

  

 

            Key- words: sodium lignosulfonate, self-leving mortar, delaying in the cement setting 

time. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A importância do cimento no consumo mundial pode ser mensurada no momento em que 

se constata que ele é o segundo item mais consumido no mundo, ficando atrás, apenas, da água. 

Quando se analisa a produção desse item, averígua-se que a China representa metade da 

produção mundial de cimento, enquanto o Brasil permanece como o maior produtor de cimento 

da América Latina (TOSTA, 2007). 

Também é válido mencionar que devido à dificuldade de transporte do cimento, os altos 

custos com combustíveis, armazenagem e, seu baixo valor unitário relativo, o consumo de 

cimento ocorre, em sua maioria, no local em que ele é produzido. Além desses fatores, a relação 

preço/peso reduz de forma significativa os números de importação e exportação do cimento e 

seus derivados (FILHO, 2003).  

A argamassa é considerada uma mistura homogênea de cimento, aditivos, água e 

agregados, nesse caso, podendo ser areia e calcário. Antigamente essa mistura era preparada em 

obra enquanto nos dias atuais essa mistura é comercializada necessitando apenas da adição de 

água. A função principal da argamassa é realizar a colagem entre estruturas, garantido resistência 

ao sistema, ela está presente na alvenaria entre os blocos ou tijolos da estrutura, na colagem de 

pisos sobre o substrato ou na sobreposição deles e nas argamassas autonivelante e argamassas 

para contra pisos (Entenda..., 2015). 

Dentre as argamassa presentes no mercado será enfatizado nesse trabalho as argamassas 

do tipo autonivelantes ou fluidizantes, que são materiais com propriedades auto adensáveis em 

que sua alta fluidez promove um melhor espalhamento, e assim, são capazes de preencher 

espaços vazios, reduzindo defeitos e pequenas inclinações na superfície apenas com o auxílio da 

gravidade. Elas também apresentam alta resistência nos primeiros dias de aplicação, 

possibilitando assim o tráfego leve no local em apenas um dia (Significado...; Rubin, 2015).  

 

1.1 Motivação 

 

A evolução tecnológica está cada vez mais presente no ramo da construção civil, e claro, 

nos seus insumos que são adicionadas as argamassas. 
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Cada aditivo empregado provê uma característica à argamassa. O HPMC garante a 

hidratação do cimento e modifica a reologia da argamassa, o polímero redispersível garante a 

resistência à abrasão do material, ou seja, aumenta a resistência da superfície da argamassa e os 

aditivos plastificantes podem ser classificados como: plastificantes, superplastificantes e aditivos 

polifuncionais, que tem como função a modificação reológica da argamassa e redução da água de 

hidratação do cimento e influência no tempo de pega do cimento (Trindade, 2017). 

A primeira utilização de aditivos plastificantes ocorreu em 1930, com a adoção de ácido 

naftaleno sulfônico, entretanto, o mesmo não foi altamente utilizado devido ao seu custo. Os 

primeiros aditivos plastificantes utilizados, denominados primeira geração, foram os derivados 

da lignina, nesse caso incluem os lignosulfonatos de sódio, resíduo do processo de produção de 

celulose, eles foram utilizados a partir de 1940. A segunda geração dos aditivos plastificantes foi 

baseada em polinaftalenos e melaminas. Atualmente, na terceira geração, os aditivos 

plastificantes comumente utilizados têm como base os policarboxilatos (Lima, 2006). 

Os aditivos plastificantes foram introduzidos como aditivos redutores de água em 

concreto no início da década de 1960. Sua adição garante ao concreto uma melhor 

trabalhabilidade e minimizando os problemas relacionados ao bombeamento do concreto. Desde 

então, o consumo de aditivos redutores de água, também denominados de aditivos plastificantes 

e dispersores, tem aumentado. Constata-se que o consumo anual é de aproximadamente de 

800.000 toneladas desse aditivo (Bastos, 2016). 

Nesse âmbito é válido mencionar que a aplicação do lignosulfonato de sódio, LNS, é 

comumente utilizada em concretos, como pode ser exemplificado por Arel e Ayadin (2017) em 

que traz a análise dos diferentes tipos de cátions lignosulfonatos, LS. Nesse trabalho foram 

comparados os lignosulfonatos de cálcio, magnésio, potássio e sódio, e dentre os valores 

apresentados, o lignosulfonato de sódio proporcionou o maior valor de extensão do tempo de 

pega do cimento. Além disso, a aplicação do LNS é comumente utilizada em concretos, com o 

propósito de aumentar a trabalhabilidade e reduzir a incidência de fissuras no concreto (Arel e 

Ayadin, 2017). 

Topçu (2016) analisou a influência do LNS na resistência do concreto a partir da adição 

progressiva deste mesmo aditivo em mistura e, assim, determina o efeito do uso de altas 

dosagens de lignosulfonato no concreto.  
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As pesquisas encontradas até o momento apresentam a utilização de lignosulfonatos em 

concretos e não em argamassas fluidizantes. Esse estudo servirá de base para novos projetos 

envolvendo argamassas fluidizantes. 

 

1.2 Objetivo do trabalho 

 

O objetivo principal do trabalho é verificar a viabilidade do uso de aditivo lignosulfonato 

de sódio em uma argamassa cimentícia, sendo nesse projeto formulada uma argamassa 

autonivelante, argamassa utilizada com o propósito de nivelar contra pisos.  

Essa argamassa contém em sua fórmula principal o aditivo policarboxilato, denominado 

como um aditivo superplastificantes, e a partir da composição entre o lignosulfonato de sódio e o 

policarboxilato pretende-se alcançar melhores desempenhos para a argamassa no quesito 

trabalhabilidade. Sendo o lignosulfonato de sódio considerado como aditivo plastificante, sua 

composição junto ao policarboxilato confere à argamassa características de aditivos 

superplastificantes. 

Além do escopo principal, destacado anteriormente, este estudo traz ainda, metas 

secundárias, ou complementares, cujos objetivos específicos são destacados a seguir:  

 Avaliar o comportamento do aditivo na taxa de liberação de calor, liberado a partir da 

hidratação do cimento e sua influência sobre a fluidez da argamassa.  

 Analisar as diferenças apresentadas nas resistências à tração e compressão da argamassa 

fluidizante com adições de lignosulfonato de sódio em diferentes proporções equivalentes 

em relação ao cimento. 

 Comparar a utilização de lignosulfonato de sódio com o aditivo usualmente utilizado 

como retardador de pega, citrato de sódio e analisar a viabilidade da substituição do 

citrato de sódio pelo lignosulfonato de sódio. 

 

1.3 Justificativas 
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O reaproveitamento de resíduos advindos da indústria de celulose apresenta um enorme 

benefício ao meio ambiente, contribuindo para a redução de possíveis vazamentos e 

contaminações de lençóis freáticos. Em vista do emprego desse aditivo ser comumente utilizado 

em concretos, o estudo da utilização desses em argamassas autonivelantes é escasso, 

evidenciando, assim, a importância dessa pesquisa. 

 

1.4 Metodologia 

 

Na Figura 1.1 está representado o modelo que estabelece a rota de elaboração desse 

trabalho.  

 

 

Figura 1.1: Desenvolvimento da pesquisa. 
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1.5 Organização do Texto 

 

Este trabalho será dividido em capítulos, conforme apresentado a seguir. Dessa forma, a 

motivação e objetivo do estudo, a apresentação do estado da arte, os ensaios, as análises e, 

finalmente as conclusões, serão apresentadas de forma clara, didática e objetiva, a fim de facilitar 

a compreensão do leitor. 

 Capítulo 1: Introdução 

Nesta parte inicial do trabalho será introduzido à temática e o assunto que será abordado, 

ou seja, o objetivo, a importância e relevância do tema, quais serão as etapas de desenvolvimento 

do estudo e quais ensaios serão realizados. Desta maneira, será apresentada ao leitor uma prévia 

objetiva e sucinta de todo o escopo e desenvolvimento do estudo que serão destacados em 

detalhes nos capítulos que seguirão. 

 Capítulo 2: Referencial Teórico 

Neste capítulo serão apresentados os resíduos da indústria do papel, as propriedades do 

aditivo lignosulfonato de sódio, as propriedades das argamassas e quais aditivos podem ser 

adicionados a argamassa, bem como, a apresentação, definição e especificação de cada aditivo 

que será adicionado à argamassa fluidizante que será objeto de estudo neste trabalho. Neste 

capítulo também será abordado o processo de hidratação do cimento e como o aditivo fluidizante 

atua nesse processo.  

Também serão apresentadas as informações coletadas pela revisão bibliográfica acerca 

das utilizações de lignosulfonato em concretos, propostas possíveis formulações para elaboração 

de argamassas fluidizantes, embasadas, no artigo de Yang, J e col. (2019).  

 Capítulo 3: Análise experimental 

Este capítulo abordará os ensaios realizados nas amostras, detalhando a metodologia, 

definindo os equipamentos e condições no qual os experimentos foram realizados, bem como, as 

normas aplicáveis.  

 Capítulo 4: Apresentação e análise dos resultados 

Os dados obtidos em cada um dos ensaios realizados, bem como, as análises dos 

respectivos resultados serão apresentadas neste capítulo.  
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 Capítulo 5: Conclusão e propostas para futuros trabalhos 

Finalmente, neste capítulo serão apresentadas as conclusões pertinentes a cada resultado 

obtido, de forma, clara e objetiva, bem como, as considerações finais sobre o estudo. 

Além disso, serão apresentadas propostas para novos estudos envolvendo possíveis 

comparações com outros aditivos e a utilização de aditivos plastificantes em argamassas 

colantes. 

 Capítulo 6: Referências bibliográficas 

Serão apresentadas nesse capítulo as referências bibliográficas utilizada nesse estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Lignosulfonato de Sódio 

 

Os lignosulfonatos são aditivos contendo principalmente lignina sulfonada, açúcares, 

ácidos açucarados, resíduos e produtos químicos inorgânicos. A lignina é um polímero presente 

na madeira e que no processo produção de celulose ocorre a removida a partir de um processo 

denominado Kraft através de um rejeito denominado licor negro (Mieli, 2007).  

Analisando a influência da produção de papel para a economia brasileira, constata-se que 

ela contribui com aproximadamente 5% do PIB brasileiro (Miranda, 2008). E como forma de 

apresentar um destino para esse licor negro algumas alternativas estão sendo propostas. A 

lignina, um dos componentes do licor negro, pode ser empregada em diversos setores, como por 

exemplo, em concretos, na produção de resinas fenólicas, na indústria de cerâmicos e corantes e 

na geração de energia com a sua queima, muitas vezes essa queima é realizada no próprio 

processo de cozimento das fibras de celulose (Oliveira, 2017). 

Na Figura 2.1 está representado o consumo mundial de lignosulfonatos referente ao ano 

de 2016 (IHS...). 

 

 

Figura 2.1: Consumo mundial de lignosulfonatos em 2016. Adaptado de (IHS...). 



26 
 

 

O consumo de lignosulfonatos em concretos está em decréscimo devido ao consumo de 

aditivos com base em policarboxilatos que apresentam melhor desempenho, entretanto o 

consumo de lignosulfonatos em países em desenvolvimento está em contínuo crescimento 

devido aos seus baixos custos, mesmo em virtude do decréscimo em relação à presença de 

aditivos concorrentes, é previsto que o mercado global de lignosulfonatos aumentará em US$ 

79,3 milhões durante 2019-2023 (Technavio...).  

Aplicações dos lignosulfonato como aditivos para misturas de concreto foram 

responsáveis por 45% do seu consumo mundial em 2001. Um mercado que apresentam poucas 

empresas detentoras do produto, podendo citar a Westvaco, Borregaard, Tembec e a Lignotech 

(Arel e Ayadin, 2017; Santos, 2011). Sendo válido mencionar que as empresas Borregaard 

LignoTech e a Tembec que juntas representaram quase 40% da capacidade mundial de 

fornecimento de lignosulfonato de sódio em outubro em 2016 (IHS...). 

A lignina, representada na Figura 2.2, é uma macromolécula natural complexa composta 

de unidades de fenilpropano em que cada espécie de planta apresenta um tipo de configuração de 

lignina, que também depende do tipo de extração realizado (Oliveira, 2010). Diferente das 

ligninas, o lignosulfonato, representado na Figura 2.3, é solúvel em água uma vez que, são 

polieletrólitos com grupos sulfonatos (Arel e Ayadin, 2017). Os LNS são compostos 

retardadores de pega, ou seja, quando adicionados à mistura cimentícia proporcionam o atraso na 

hidratação e consequentemente o endurecimento, aumentando assim, o tempo de 

trabalhabilidade do material (Garcia, 2007). 
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Figura 2.2: Estrutura de lignina de coníferas (Oliveira, 2010). 

 

 

Figura 2.3: Parte da estrutura do lignosulfonato. (Oliveira, 2010) 

 

Analisando os radicais presentes na estrutura do lignosulfonato podemos notar a presença 

de hidroxilas (- OH-), que são responsáveis por gerar o efeito retardador de pega, sulfonatos (- 

SO3-), que são responsáveis pela repulsão eletrostática e (- OCH3), que tem como consequência a 

incorporação de ar e plasticidade à argamassa (Corrêa, 2010). 

Em grande parte do lignosulfonato produzidos existe a presença de açúcar, sob a forma 

de celulose e hemicelulose, que favorecem no aumento do retardamento causado ao concreto e 

permite que o mesmo possa ser transportado até o local de obra (Corrêa, 2010). 
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2.2 Argamassas Autonivelantes 

 

As argamassas, também chamadas de argamassas prontas, como próprio nome já diz são 

misturas de agregados, aglomerantes inorgânicos (cimento) e aditivos que apenas necessitam da 

adição de água para que sejam utilizadas em obras (Santos, 2011). 

As argamassas autonivelantes, também chamadas de argamassas fluidizantes, foram 

introduzidas no Brasil na década de 1990. Sendo suas primeiras formulações foram importadas e 

somente a partir de 2008 que o estudo e desenvolvimento dessas argamassas se intensificaram, 

visto que, houve uma necessidade maior desse produto pelo mercado (Melo, 2015). O propósito 

da utilização da argamassa fluidizante é realizar a nivelação de pisos, uma vez que sua aparência 

é mais fluida. 

 

2.2.1  MATERIAIS CONSTITUINTES 

 

As argamassas têm como composição principal o cimento, agregados miúdos e aditivos 

químicos. Neste mesmo contexto, as argamassas fluidizantes não se diferem, podendo assim, ser 

classificadas como argamassas com altas resistências iniciais e fluidez (Nakahura e Bucher, 

1997; Melo, 2015). 

Nas argamassas autonivelantes são encontrados aditivos fluidizantes; éteres celulósicos, 

com o intuito de promover a retenção de água; antiespumantes; polímeros elastoméricos, com o 

propósito de garantir a impermeabilidade do material e resistência à abrasão (Nakahura e 

Bucher, 1997; Melo, 2015). 

 

2.2.1.1 Cimento 

 

Definido como parte aglomerante da argamassa e responsável por promover resistência à 

argamassa, foi descoberto em 1824 pelo empresário Joseph Aspdin. É um pó fino que quando em 

contato com a água endurece e que não mais se decompõe (Pugliese, 2019). 
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Frequentemente as argamassas e concretos apresentam aditivos que conferem 

propriedades que caracterizam o material, podendo vir também, sob a forma de adições minerais 

(Casto e Pandolfelti, 2009). Parte dessa adição é devido às mudanças que o cimento vem 

sofrendo nos últimos 50 anos. Desde então, o cimento vem se apresentando cada vez mais fino, 

tendência essa, explicada a partir da necessidade deste apresentar resistências cada vez mais altas 

nos primeiros dias de cura. Essa modificação feita na granulometria do cimento nos provém 

outras mudanças, além do aumento da resistência inicial, pode-se observar um crescente 

aumento na liberação de calor durante a hidratação e aumento na retração química, conforme 

demostrado nas figuras a seguir. Na Figura 2.4 é demonstrado o gráfico de liberação de calor 

com o tempo para dois tipos de cimento, nele pode-se verificar que cimentos que apresentam 

granulometria mais fina liberam uma quantidade maior de energia durante a hidratação (Bentz). 

No entanto quanto mais fino for o cimento maior será a resistência obtida por ele, conforme 

apresentado na Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.4. Gráfico de ensaio calorimétrico e análise da elevação de temperatura para dois tipos de cimento 

(Adaptado de Bentz). 
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Figura 2.5: Gráfico de ensaio de retração química de duas pastas de dois tipos de cimento (Adaptado de Bentz). 

 

O cimento é um composto inorgânico multicomponente, formado por uma mistura de até 

80% de calcário e de até 20% de argila, além de minério de ferro e areia (Bentz). Essa mistura é 

chamada de clinquer, esse material é calcinado até aproximadamente 1450°C. (Centurione, 

2000) 

A partir desses componentes conseguimos encontrar em sua composição principal os 

seguintes elementos (Pozolana...):  

C3S = (3.CaO). (SiO2);  

C2S = (2.CaO). (SiO2); 

C4AF = (4.CaO).(Al2O3).(Fe2O3);  

C3A = (3CaO).(Al2O3). 

Na Figura 2.6 está representada a micrografia ótica do clinquer de cimento Portland, em 

que os cristais de alita (C3S), em cor amarelada e formato hexagonal. Já os cristais de belita 

(C2S), estão destacados em cor marrom e formato arredondado. Deve-se considerar ainda, que a 

massa em que os grãos de belita e alita estão imersos é uma composição de ferrita C4AF e C3A, 

na qual, os compostos C3S e C2S são responsáveis por prover resistência ao cimento (Thomaz, 

2008). Finalmente, complementando o apresentado, destaca-se que os compostos aluminosos 

influenciam no tempo de pega, mas não contribuem significativamente para a resistência 

(Thomaz, 2008; Rodrigues, 1992).  
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Figura 2.6 - Micrografia ótica, luz refletida, do clínquer do cimento Portland não hidratado. Adaptado de (Thomaz, 

2008) 

Também podem ser adicionados ao cimento outros tipos de materiais, como escória, 

cinza volante, calcário, entre outros, podendo gerar assim, diferentes tipos de cimento, conforme 

demostrado na Tabela 2.1. 

 

 

Tabela 2.1 - Representação dos tipos de cimentos fabricados [Adaptado de 32] 

Tipo de Cimento Adições Sigla 

Cimento Portland Comum Escória, Pozolana (até 5%) 

ou Filer Calário (6 – 10%) 

CP I 

CP I-S 

Cimento Portland Composto Escória (6-34%) CP II-E 

Pozolana (6-14%) CP II-Z 

Filer (11-25%) CP II-F 

Cimento Portland de Alto-

Forno 

Escória (35-75%) CP III 

Cimento Portland Pozolânico Pozolana (15-50%) CP IV 

Cimento Portland de Alta 

Resistência Inicial 

Filer (até 10%) CP V-ARI 
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O cimento CPI é apenas aditivado com gesso, que tem como função retardar o início do 

tempo de pega do cimento, no entanto possui menor resistência quando comparado aos demais, o 

cimento CP-II tem adição de outros componentes em sua estrutura, que tem como função reduzir 

a liberação de energia durante a hidratação, essa adição pode ser de escória advinda dos 

processos de alto forno, denominado CP-II E, a adição também pode ser de pozolana, que é 

constituído por um material silicoso presente em rochas vulcânicas ou derivados de cinzas 

volantes advindas de processos de queimas industriais, a adição desse material ao cimento 

garante uma hidratação mais lenta e com baixa liberação de calor, caso a adição seja de filler, 

material carbonático, o cimento é denominado CP-II F (Damidot co all, 2011; Pugliese, 2019; 

Mariano, 2015). O cimento do tipo CP-III, tem adição de 35% a 70% de escória em sua 

composição, possui maior impermeabilidade e baixo calor de hidratação (Damidot co all, 2011). 

O cimento CP-IV tem adição de 15% a 50% de material pozolânico, garantindo estabilidade e 

resistência em ambientes ácidos e com presença de sulfatos. Enquanto o cimento CPV-ARI, 

apresenta uma alta resistência inicial, sendo indicado na fabricação de concretos, tal desempenho 

é devido ao seu processo de fabricação (Damidot co all, 2011). 

O cimento utilizado no projeto foi o Cimento Portland branca, com baixo teor de 

manganês e ferro, utilizando caulim ao invés de argila no processo de fabricação (Damidot co 

all, 2011). 

Os cimentos atuais apresentam-se muito mais fino e com alto teor de C3S e C3A, o que 

contribui para o aumento de liberação de calor durante o processo de hidratação, conforme pode 

ser verificado na Figura 2.8, em que está representado o gráfico de liberação de calor versus 

tempo. Como consequência desse aquecimento e posterior resfriamento ocorrem o aparecimento 

de fissuras na argamassa e no concreto.  

As estruturas C3S e C2S são as maiores responsáveis pelo ganho de resistência. O C3S 

apresentando altas resistências em períodos iniciais e o C2S confere uma resistência gradual ao 

cimento, conforme demonstrado na Figura 2.7 em que está representado o gráfico de variação de 

resistência versus tempo (Thomaz, 2008). 
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Figura 2.7 - Resistência dos Componentes C3S – C2S– C3A – C4AF. Adaptado de (Thomaz, 2008). 

 

 

Figura 2.8 - Calor de hidratação dos componentes. Adaptado de (Thomaz, 2008). 

 

Ao analisar a hidratação do cimento, o conjunto cimento-água e os tipos de interações 

que ocorrem entre eles, podem ser citados: forças de Van der Waals entre as partículas 

hidratadas, forças eletrostáticas entre os sítios de cargas opostas e forte interação ou ligação 

envolvendo as moléculas de água ou hidratos. O cimento quando em contato com a água 

modifica a sua estrutura cristalina através da incorporação da molécula de água na partícula de 

cimento, rearranjando em novas estruturas cristalinas (Mariano, 2015). 

De acordo com Mariano (2015) no processo de hidratação os principais componentes que 

participam da reação são o C-S-H, que é uma mistura em proporções variáveis de CaO, SiO2 e 
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H2O, etringita (Ca3Al2O6CaSO4.32H2O) e portlandita [Ca(OH)2], na Figura 2.9 está representado 

esquematicamente o processo de hidratação do cimento (Mariano, 2015). 

A etapa I representada na Figura 2.9 é denominada estágio de indução. Nela ocorre a 

dissolução iônica dos íons Na+, K+, Ca2+, OH-, SO4
2-, formação do gel amorfo de C-S-H e dos 

primeiros hidratos (Sandberg e Benini; Souza, 2007). 

O cimento reage com os íons e forma a etringita, de acordo com a reação abaixo: 

[AlO4]- + 3[SO4]-2 + 6[Ca]+2 + água  C6AS3H32 (etringita) (Mariano, 2015)                                  

(1) 

Essa etapa I ocorre em um período muito curto e dificilmente é medido pelo calorímetro 

ele dura por poucos minutos e é seguido por uma fase de dormência, representada na Figura 2.9 

pela etapa II, etapa essa que ocorre durante as primeiras horas de hidratação (Sandberg e Benini; 

Mariano, 2015).  

Na etapa III o processo de hidratação é novamente acelerado e nessa etapa se inicia e 

finaliza o tempo de pega, em que ocorre a hidratação dos silicatos. A pega está diretamente 

relacionada à trabalhabilidade do cimento em que o tempo de pega inicial representa o momento 

em que a mistura perde sua trabalhabilidade e o fim de pega representa a solidificação da 

mistura, nessa etapa ocorre uma rápida formação de C-H e C-S-H que começa a cobrir o grão do 

cimento (Mariano, 2015).  Após 4 horas os grãos de cimento estão completamente cobertos, as 

camadas externas, após aproximadamente 12 h, atingem espessura de 0,5 a 1,0 µm, sendo nesse 

momento em que ocorre o máximo de liberação de energia e o fim o tempo de pega (Mariano, 

2015; Sandberg e Benini). 

Na Figura 2.9 (b), etapa IV, está representada o comportamento que a mistura apresenta 

após 12 horas de hidratação, denominado de período de desaceleração. Nela ocorre a redução 

gradativa da taxa de calor ocasionado pela redução da concentração dos reagentes. Analisando a 

Figura 2.9 (a) (3), percebe-se que os cristais de etringita se tornam mais pontiagudos nesse 

estágio. Ainda nessa etapa, Figura 2.9 (a) (4), ocorre à transformação da etringita em 

monossulfoaluminato de cálcio hidratado (Mariano, 2015; Souza, 2007). 
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Figura 2.9:  (a) Desenvolvimento da microestrutura do cimento Portland. (b) Representação esquemática da 

liberação de calor durante a hidratação do cimento Portland. (I) Estágio Inicial; (II) Período de Indução; (III) 

Período de aceleração; (IV) Período de desaceleração; (V) Estágio Final. Adaptado de (Souza, 2007) 

 

Para cimentos com teores de C3A maiores do que 12% ocorrem um aumento na taxa de 

liberação de calor devido à formação de etringita e consequente monossulfoaluminato formando 

um ombro característico representado na Figura 2.10 (Souza, 2007). No estágio final da 

hidratação, Figura 2.9 (a) (5), temos a formação do C-S-H interno com o propósito de impedir a 

presença de vazios entre o grão de cimento e a estrutura externa. 
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Figura 2.10: Representação gráfica do aumento de calor liberado no período de desaceleração para cimentos com 

teor de C3A superior a 12%. Adaptado de (Souza, 2007; Mariano, 2015). 

 

Analisando o tempo de pega do cimento em sua representação gráfica de calor liberado 

ao longo do tempo, o início de pega é considerado quando as taxas de liberação de calor são 

intensificadas, enquanto que o tempo de fim de pega, pode ser calculado no momento em que 

ocorre o término do período de aceleração ou quando ocorre na máxima taxa de calor liberada, 

proposta por Taylor em 1990 (Souza, 2007).  

Para casos em que os dados obtidos sejam de Temperatura x Tempo, método para análise 

dos tempos iniciais e finais de pega pode ser calculado a partir de duas formas, a primeira é pelo 

método das frações diretas e o segundo é denominado método das derivadas (Viecili, 2018). O 

método das frações diretas os tempos de início e fim de pega são calculados a partir de 

percentuais de aumento de temperatura, sendo que o início de pega é equivalente a 21%, 

enquanto que o fim de pega é 42% e o método das derivadas é observado a partir dos picos 

formados nos gráficos de primeira e segunda derivada. O tempo de início de pega é determinado 

no tempo em que ocorre o pico de temperatura na segunda derivada da curva de temperatura, 

enquanto que o tempo de fim de pega ocorre no pico de temperatura na primeira derivada da 

curva de temperatura, conforme ilustrado na Figura 2.11 (Viecili, 2018). 
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Figura 2.11: Início e final de pega definido pelo método das Derivadas (Viecili, 2018). 

 

2.2.1.2 Agregados 

 

Os agregados influenciam diretamente nas propriedades reológicas da argamassa, 

dependo diretamente da forma dos grãos, dureza, granulometria e porosidade.  

A areia funciona como a base estrutural da argamassa, e é ela quem promove a coesão da 

massa a partir da ligação dos seus grãos ao cimento, sendo assim, a qualidade do agregado 

miúdo é de fundamental importância no comportamento geral da argamassa, dessa forma, areias 

com menores volumes vazios, granulometria mais uniformemente distribuída. São favoráveis à 

promoção de maiores resistências e uma estrutura mais densa e estável (Peña, 2004). 

Quando analisamos a presença do agregado miúdo na argamassa fluidizante pode-se 

perceber que agregados com granulometria mais grossa irão atuar como impedimento à fluidez 

da argamassa, ou seja, para esse tipo de argamassa se faz necessária à utilização de agregados 

mais finos, que atuarão como lubrificantes (Rubin, 2015). 

 

2.2.1.3 Aditivos redutores de água 

Os aditivos redutores de água tem como função principal a redução de água na massa 

cimentícia, geralmente essa redução se faz presente em torno de 5% e 10%, no entanto os 

mesmos podem ser utilizados com o propósito de manter a quantidade de água na mistura e em 

consequência aumentar a trabalhabilidade da mistura. (Corrêa, 2010) 
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Os aditivos redutores de água podem ser divididos em plastificantes e superplastificantes. 

Os aditivos superplastificantes, diferente dos aditivos plastificantes, possuem menor poder de 

influência sobre o tempo de pega do cimento e o teor de ar incorporado na massa, possibilitando 

uma maior dosagem desses aditivos, aumentando assim a plasticidade da argamassa, eles atuam 

na reologia da argamassa podendo interferir na fluidez, aumento da trabalhabilidade da massa e 

retardo do tempo de pega da argamassa (Rubin, 2015; Corrêa, 2010). 

Tal característica é possível através da interferência desses aditivos no processo de 

hidratação do cimento, uma vez que promovem a dispersão das partículas de cimento a partir da 

sua adsorção nos componentes do cimento, ocorrendo preferencialmente nos aluminatos, C3A e 

C4AF, retardando o processo de hidratação (Casto e Pandolfelti, 2009). 

No momento em que ocorre a hidratação do cimento, suas partículas tendem a se atrair e 

formar aglomerado, flocular. Essa rede formada promove o acúmulo de água entre as partículas 

de cimento hidratado, água esta, que não é utilizada nem para a hidratação e nem para a fluidez 

da mistura, ou seja, a presença desse excesso de água acarreta na redução da resistência da 

massa, e após a evaporação desta são gerados vazios, que ocasionam a imperfeição e 

heterogeneidade da mistura. Na Figura 2.12 estão representados os flocos da pasta de cimento 

sem a adição de aditivo plastificante, imagem à direita, e das partículas de cimento dispersas 

devido à adição do aditivo plastificante (Casto e Pandolfelti, 2009; Melo, 2009). 

 

 

Figura 2.12 - Representação dos flocos da pasta de cimento e das partículas dispersas (Melo, 2009). 

 

De acordo com Björnström e Chandra (2002), os superplastificantes podem influenciar 

no processo de hidratação de três formas: A partir do aumento do potencial zeta, que consiste em 

uma medida da magnitude da repulsão ou da atração eletrostática ou das cargas entre as 

partículas, conforme esquematizado na Figura 2.13. Aumento da afinidade líquida sólida, a partir 



39 
 

do pressuposto que as partículas do cimento serão mais fortemente atraídas pelo líquido do que 

entre elas, sendo assim tenderão a se dispersar. Impedimento estérico, a partir da adsorção do 

polímero, ocorre o enfraquecimento das interações entre as partículas de cimento. 

 

 

Figura 2.13: Representação da ação do aditivo interagindo com o cimento e a água 

 

Um dos primeiros aditivos fluidizantes utilizados foram os polímeros derivados da 

lignina ou lignosulfonatos, mas atualmente outros aditivos também são utilizados, como por 

exemplo, os polinaftalenos sulfonatos de sódio, policarboxilatos e melaninas (Melo, 2009). Tais 

aditivos têm como função promover a fluidização da argamassa e permitir que a mesma consiga 

preencher pequenos espaços (Topçu e Ates, 2016). Na Tabela 2.2 está apresentado um breve 

histórico sobre a utilização de plastificantes e superplastificantes como aditivos para misturas 

cimentícias. 

 

Tabela 2.2: Breve histórico da utilização de aditivos plastificantes. Adaptado de (Mariano, 2015). 

Plastificantes 

1932 Patente para plastificantes a base de naftaleno 

formaldeído sulfonado (mas não disponíveis em 

quantidades comerciais) 

Entre 1930 e 1939 Lignosulfonatos usados como plastificantes 

Entre 1930 e 1939 Sais de ácidos hidrocarboxílicos usados como 

plastificantes e retardadores. 

Superplastificantes 

1963 Naftaleno formaldeído sulfonato disponível 

comercialmente. 

1963 Patente e disponibilidade de melamina 

formaldeído sulfonado. 

1990 - 1999 Desenvolvimento e introdução do éter 

Policarboxilato. 
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Analisando a estrutura química do lignosulfonato de sódio pode-se notar a presença de 

grupos funcionais eletrolíticos ao longo da cadeia carbônica, tais como, ácido carboxílico, 

hidróxido fenólico, catecol, metóxi, ácido sulfônico e combinações, conforme Figura 2.14 

(Bastos, 2016).  

 

 

Figura 2.14: Estrutura química de um lignosulfonato. (Bastos, 2016) 

 

Tais grupos eletrolíticos são responsáveis por englobar as partículas de cimentos 

enquanto os grupos hidrofóbicos, que são compostos por longas cadeias carbônicas, promovem a 

dispersão do sistema, mantendo-o mais homogêneos (Bastos, 2016).  

Na Figura 2.15 está representada a interação entre o lignosulfonato na hidratação do 

cimento em que ocorre a formação da cadeia bipolar que envolve o grão de cimento e promove a 

repulsão entre eles (Corrêa, 2010). 
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Figura 2.15: Elementos do lignosulfonato de sódio interagindo com o cimento e a água (Corrêa, 2010). 

 

A influência do lignosulfonato de sódio sobre o cimento promove um retardo no processo 

de ganho de resistência e que aos 28 dias cura da mistura contendo cimento ocorra a equiparação 

dos valores de resistência quando comparado à uma amostra sem a presença de lignosulfonato de 

sódio. Esse resultado pode ser observado no trabalho de Ramachadran e Paroli e Beaudoin 

(2002), em que foi feita a análise do valor de resistência à compressão em duas amostras 

cimentícias, uma contendo lignosulfonato de sódio e uma amostra referencial sem lignosulfonato 

de sódio. 

De acordo com Ramachadran e Paroli e Beaudoin (2002) a adição de lignosulfonato ao 

cimento pode influenciar em um aumento de resistência ou não variação da mesma, se mantida a 

proporção de água/cimento na argamassa, conforme demonstrado na Figura 2.16. 

Na Figura 2.16 pode-se notar que para intervalos de tempo menores a resistência da 

amostra contendo lignosulfonato de sódio é menor do que a amostra referencial que pode ser 

explicado a partir da interferência do lignosulfonato de sódio sobre o processo de hidratação do 

cimento. Entretanto com o avançar do tempo de cura os valores de resistência mecânica tornam-

se iguais. 
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Figura 2.16: Resistências à compressão e à flexão de argamassas de cimento Portland em uma determinada razão w 

/ c com lignosulfonato. Adaptado de (Ramachadran e Paroli e Beaudoin, 2002). 

 

A análise mais aprofundada do lignosulfonato de sódio como retardador de pega foi 

realizada no trabalho proposto por Zhang (2010) em que foi comparada a utilização de aditivos 

superplastificantes em pastas cimentícias. No trabalho foram utilizados como aditivos o 

lignosulfonato modificado (PLS), policarboxilato (PCE) e superplastificantes a base de 

polinaftalenos (PNS). As taxas de hidratação do cimento foram monitoradas em um calorímetro 

e comparadas com a mistura cimentícias sem a adição de aditivo (OPC), representada na Figura 

2.17. A adição de lignosulfonato de sódio foi a que promoveu o maior retardo no tempo de pega, 

quando comparado com o policarboxilato, a amostra contendo lignosulfonato de sódio teve 

retardo de pega 195% maior do que a amostra contendo policarboxilato, concluindo que a 

amostra contendo lignosulfonato de sódio obteve maior trabalhabilidade do os demais aditivos 

analisados (Yang co all, 2019). 
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Figura 2.17: Taxa de evolução de calor de hidratação de pastas de cimento (Yang co all, 2019). 

 

A adição lignosulfonatos é comumente empregada em concretos, que em dosagens entre 

0,15% e 0,5% em relação ao cimento oferecem um aumento gradual de resistência, que está 

associado à redução da porosidade do concreto (Bastos, 2016). Com base na dosagem 

comumente empregada, foram utilizados nesse trabalho os teores de lignosulfonato de sódio 

variando de 0,2% a 0,8% em relação ao cimento para analisar quais seriam as implicações de 

uma superdosagem de lignosulfonato em uma amostra cimentícia e analisar as implicações que 

ocorre com a sobreposição de dois aditivos plastificante, lignosulfonato de sódio e o 

policarboxilato. 

 

2.2.1.4 Aditivos retardadores de pega 

 

Os aditivos retardadores são aditivos químicos que quando adicionado às misturas 

cimentícias retardam o processo de hidratação (Garcia, 2007). Esse processo ocorre a partir da 

interação dos mesmos com os produtos de hidratação e influencia no tempo de pega, podendo ser 

a partir da adsorção do retardador na superfície dos produtos de hidratação, e impossibilitando a 

hidratação dos mesmos, ou adsorção sobre os núcleos dos produtos de hidratação impedindo que 

os mesmo cresçam (Mariano, 2015). 
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Outras formas de afetar no processo de hidratação são a partir da reação entre o aditivo 

com o cálcio e/ou hidroxila e esse produto de reação precipitar e recobrir os grãos cimentícios ou 

ocorrer a complexação entre o retardador e os íons de cálcio formando quelatos (Mariano, 2015). 

Dentro da classe de aditivos retardadores de pega, têm-se os ânions hidroxi-carboxílicos 

que apresentam sítios de adsorção de Ca2+ que estão sobre a superfície do grão do cimento 

(Garcia, 2007). E nessa classe de aditivos que se encontra o citrato de sódio. Figura 2.18 está 

representada a estruturas aniônicas do composto e a presença de três grupos aniônicos 

responsáveis pela adsorção dos íons de cálcio (Garcia, 2007).  

 

 

Figura 2.18: Representação de grupos aniônicos no citrato (Garcia, 2007). 

 

E nessa classe de aditivos que se encontra o citrato de sódio. Figura 2.18 está 

representada a estruturas aniônicas do composto e a presença de três grupos aniônicos 

responsáveis pela adsorção dos íons de cálcio (Garcia, 2007). 

Os valores obtidos de resistência e calorimetria são influenciados pelos mecanismos de 

atuação dos aditivos sobre os grãos do cimento, tais como adsorção, complexação, precipitação e 

nucleação. Os aditivos utilizados nesse trabalho serão o lignosulfonato de sódio, citrato de sódio 

e o policarboxilato. Dentre os mecanismos influenciados por esses aditivos, é citado que o 

policarboxilato atua sobre os grãos de cimento a partir de impedimento estérico devido a 

extensão de sua cadeia. (Zhang, 2010) O retardo no tempo de pega ocasionado pelo 

lignosulfonato de sódio, a partir de ensaios de potencial zeta realizados por Björnström e 

Chandra (2002), é causado principalmente pela adsorção de suas moléculas na superfície dos 

grãos de cimento, mas também é verificada a presença de impedimento estérico causado por sua 

estrutura molecular (Pczieczek, 2017).  
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A atuação do citrato de sódio sobre a hidratação do cimento ocorre a partir da adsorção 

dele sobre os grãos do cimento e pela complexação dele com os cristais formados no processo de 

hidratação, alterando assim a estrutura cristalina do cimento. (Pinto, 2014) 

O diferencial do trabalho é analisar a sobreposição de dois aditivos plastificantes em uma 

argamassa autonivelante, em um cenário no qual o lignosulfonato de sódio é usualmente 

utilizado em concretos, buscando assim novas aplicações para o aditivo. E por fim, realizar uma 

análise comparativa em relação ao aditivo comumente utilizado como retardador de pega, citrato 

de sódio.  

A atuação do lignosulfonato de sódio como aditivo retardador de pega, atua 

principalmente na cinética de hidratação do C3S, no entanto sua atuação é bem inferior quando o 

mesmo está em seu estado puro, uma vez que é comum a presença de carboidratos de baixo peso 

molecular, como as pentoses, hexoses e por ácido aldônico, conforme mencionado por Mariano 

(2015). 

Os lignosulfonatos de sódio comercialmente encontrados, não são apresentados em forma 

pura, ele apresenta em sua composição um valor em torno de 70% de sais de lignosulfonato 

enquanto o restante de sua composição é formado por açúcares. Esse açúcar pode ser removido 

em parte a partir de um processo de fermentação seguido de um processo de sulfonação, 

tornando assim, de acordo com Massazza, impossível realizar a total retirada de açúcar das 

amostras comerciais de lignosulfonato de sódio (Souza, 2007). 

Quando em contato com a água o sal de lignosulfonato ioniza e os grupos carboxílicos e 

sulfônicos promovem a adsorção na superfície do cimento, tal teoria pode ser comprovada a 

partir de um ensaio eletroquímico, em que uma suspensão contendo apenas água e cimento não 

sofre nenhuma migração dos grãos de cimento quando sob a influência de um campo elétrico. 

No entanto quando é realizada a adição de lignosulfonato de sódio, os grãos de cimento se 

deslocam em direção ao anodo, indicando a presença de uma carga negativa sobre a partícula de 

cimento (Souza, 2007). 

O processo de retardo de pega causado pelo lignosulfonato de sódio pode ser explicado 

pela menor taxa de formação de etringita e aluminato hidratado hexagonal, além de uma 

mudança na morfologia dos hidratos, reduzindo o tamanho dos cristais de etringita (Souza, 

2007).  
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O processo de retardo no tempo de pega pode influenciar na melhora das propriedades da 

argamassa e reduzir significativamente a porosidade e contribuir na redução da retração 

autógena, tais afirmações foram apresentadas no trabalho realizado por Yang, J e col. (2019) que 

realizou a análise do uso de polímeros superabsorventes em argamassas autonivelantes (Yang co 

all, 2019). 

O propósito dessa adição é a redução de problemas provocados pelo encolhimento 

plástico em longo prazo, causando rachaduras, retração por secagem e retração autógena, 

ocasionados pela rápida perda de água e hidratação do cimento. Com o intuito de reduzir esses 

problemas, foi realizada a adição de polímeros superabsorvente que tem como função retardar a 

hidratação do cimento. 

A argamassa fluidizante utilizada nesse trabalho obteve a seguinte formulação: 

 Cimento Portland 42,5 e areia de quartzo (malha 40-70, classe A) na proporção 1:1,5 

nessa ordem, 

 Calcário malha 400: 10% em relação à massa de areia, 

 Aditivo superplastificante: 0,6% em massa de cimento, 

 Polímero redispersível: 0,5% em massa de cimento, 

 HPMC: 0,01% em massa de cimento, 

 Antiespumante: 0,02% em massa de cimento. 

 

A adição de polímero superabsorvente foi realizada em quantidades equivalentes a 0%, 

0,2%, 0,4% e 0,6% em relação ao cimento, em que foram realizados ensaios de análise das 

propriedades mecânicas das argamassas contendo polímero superabsorvente em comparação 

com a argamassa comum e conclui-se que a utilização de um teor ótimo de 0,4% de polímero 

superabsorvente proporcionou uma redução em 10,2% na retração autógena da argamassa. 

O propósito do trabalho é analisar a adição de lignosulfonato aplicado em diferentes 

teores em uma argamassa autonivelante, com fórmula baseada no trabalho de Yang, J e col. 

(2019), e verificar quais seriam os resultados obtidos durante a análise da argamassa em estado 
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fresco e endurecido, acreditando no aprimoramento nas propriedades mecânicas da argamassa 

tanto no estado fresco quanto no estado endurecido.  (Yang co all, 2019) 
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3 ANÁLISE EXPERIMENTAL 

 

Durante o processo experimental foram realizados ensaios de exsudação, ensaio que 

analisa a tendência da água presente na argamassa migrar para superfície, com o princípio de 

análise de formulação e determinar a relação cimento/água; análise de índice de consistência, 

com o propósito de verificar quais as interferências da utilização do lignosulfonato na argamassa; 

ensaio calorimétrico; análises de resistência à tração na flexão e à compressão; ensaio de 

difração de raios-X e ensaio de micro tomografia de raios-X. 

Na Tabela 3.1 estão dispostos os ensaios realizados e a quantidade de amostras 

preparadas utilizadas. 

As amostras foram caracterizadas em amostra 01.A, amostra 01.B, amostra 01.C, amostra 

01.D e amostra 01.E que diferem no teor de lignosulfonato de sódio em relação ao teor de cimento e 

amostra 01.F, que apresenta citrato de sódio em sua composição 

Foram também realizados ensaios comparativos com a utilização de citrato de sódio, 

aditivo comumente utilizado como retardador de pega. Foram realizados do ensaio de ensaio de 

resistência à tração na flexão e à compressão com a argamassa aos 28 dias de cura e ensaio 

calorimétrico. 

 

Tabela 3.1: Resumo de amostras e ensaios realizados 

Amostras: 

Adição em 

relação ao 

cimento 

Resistência à tração na flexão 

e à compressão Calorimetria 
Índice de 

consistência 

Difração de 

Raios-X 

Micro 

Tomografia 
1 Dia 7 Dias 28 Dias 

Amostra 01.A 0% LNS 3 und 3 und 3 und 1 und 1 und 1 und 1 und 

Amostra 01.B 0,2% LNS 3 und 3 und 3 und 1 und 1 und 1 und   

Amostra 01.C 0,4% LNS 3 und 3 und 3 und 1 und 1 und 1 und   

Amostra 01.D 0,6% LNS 3 und 3 und 3 und 1 und 1 und 1 und 1 und 

Amostra 01.E 0,8% LNS 3 und 3 und 3 und 1 und 1 und 1 und 1 und 

Amostra 01.F 0,4% Citrato     3 und 1 und  1 und 
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3.1 Ensaio de índice de Consistência 

 

Com o propósito de verificar a influência do lignosulfonato de sódio na fluidez da 

argamassa, foi realizada nesse trabalho a análise do índice de consistência das argamassas 

fluidizantes, a partir da adaptação da norma ASTM C1708 (2012). 

Na Figura 3.1 estão apresentadas as imagens do ensaio de análise de consistência. O 

ensaio de índice de consistência consistiu na hidratação de 100g de argamassa utilizando 22% de 

água no processo de mistura, que ocorreu de forma manual. Após o preparo da argamassa foi 

realizado o preenchimento seguido de suspensão do anel de fluxo, anel de PVC com dimensões 

de 30 ± 0,1 mm de diâmetro interno e 50 ± 0,1 mm de altura, e após 4 minutos foi realizada à 

medição do diâmetro de abertura da argamassa.  

Nesse processo é avaliado o tempo de escoamento da argamassa ao ser suspendido o anel 

de fluxo e o diâmetro de abertura da argamassa, com o propósito de análise da fluidez da 

argamassa. 

Após a medição do diâmetro a argamassa retorna ao béquer e a mesma é novamente 

misturada pelo período de 30 segundos e após um período de 10 minutos da realização da 

primeira mistura é novamente realizado o ensaio, denominando o processo de retenção de fluxo. 

 

Figura 3.1: Ensaio de análise de consistência. (a) 100g de argamassa fluidizante e béquer utilizado para mistura. (b) 

Mistura da argamassa após a adição de água. (c) Término da mistura da argamassa. (d) Anel de fluxo já preenchido 

com a argamassa fluidizante no centro do vidro. (e) Abertura da argamassa após o levantamento do anel. (f) Análise 

do diâmetro de espalhamento da argamassa 4 minutos após a suspensão do anel.  
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3.2 Ensaio de Resistência à tração por flexão e compressão 

 

Devido à inexistência de normatização brasileira para a realização de ensaios de 

resistência à tração por flexão e compressão para argamassas fluidizantes optou-se neste trabalho 

por realizar os procedimentos de rompimento descritos a partir da adaptação da norma NBR 

13279:2005.  

Os ensaios de preparo, cura e rompimento das amostras foram realizados no laboratório 

de pesquisa e qualidade da empresa Vetex Argamassas. Na Tabela 3.2 estão dispostas as 

quantidade de amostras que foram utilizadas para os ensaios de resistência à tração na flexão e à 

compressão. Ao total foram preparados 48 corpos de provas que ao serem submetidos ao ensaio 

de resistência à tração na flexão cada corpo de prova deram origem a dois corpos de provas que 

foram submetidos ao ensaio de resistência à compressão, que totalizaram 96 corpos de prova. 

 

Tabela 3.2: Distribuição das amostras preparadas 

Amostras: 

Adição em 

relação ao 

cimento 

Resistência à tração na flexão e à 

compressão 

Total de 

amostras 

produzidas 1 Dia 7 Dias 28 Dias 

Amostra 01.A 0% LNS 3 amostras 3 amostras 3 amostras 9 amostras 

Amostra 01.B 0,2% LNS 3 amostras 3 amostras 3 amostras 9 amostras 

Amostra 01.C 0,4% LNS 3 amostras 3 amostras 3 amostras 9 amostras 

Amostra 01.D 0,6% LNS 3 amostras 3 amostras 3 amostras 9 amostras 

Amostra 01.E 0,8% LNS 3 amostras 3 amostras 3 amostras 9 amostras 

Amostra 01.F 0,4% Citrato     3 amostras 3 amostras 

 

Na Figura 3.2 estão apresentados os moldes e a argamassadeira mecânica utilizada no 

preparo da argamassa.  

Para a realização do ensaio de resistência à tração por flexão e compressão, foram 

utilizados moldes prismáticos metálicos de 4 cm x 4 cm x 16 cm, conforme Figura 3.2 (a), de 

acordo com a norma NBR 13279:2005.  
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Para o processo de mistura foram utilizados 19% de água, diferente do pressuposto que 

seriam 22% porque ao realizar a mistura em argamassadeira mecânica, conforme ilustrado na 

Figura 3.2 (b), ocorre a redução no teor de água, após o processo de mistura as amostras de 

argamassas foram mantidas em cura em laboratório a 23°C e umidade de 60%.  

 

 

Figura 3.2: Instrumentos e equipamentos utilizados na realização do ensaio. (a) molde prismático para 3 corpos de 

prova com dimensões 4 x 4 x 16 cm, (b) misturador mecânico. 

 

Na Figura 3.3 estão dispostos os moldes preparados com as amostras sem lignosulfonato 

de sódio, Figura 3.3 (a), e amostra contendo 0,4% de lignosulfonato de sódio em relação ao 

cimento, Figura 3.3 (b). 

Conforme definido na norma ABNT NBR 13279:2005, que indica o rompimento de três 

corpos de prova para cada dia de rompimento, foram realizados ensaios de tração por flexão e 

compressão para 1, 7 e 28 dias de idade. 
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Figura 3.3: Preparo dos moldes de argamassa fluidizante. (a) molde prismático preenchido com argamassa 

fluidizante sem LNS, (b) molde prismático preenchido com argamassa fluidizante com LNS, (c) molde amostrais 

após desenforme. 

 

Após o período de cura, os moldes das amostras foram rompidos em dispositivo de carga 

para ensaios de resistência à tração na flexão e de compressão, Figura 3.6.  

Durante o processo de rompimento, primeiro foi realizado o ensaio de resistência à tração 

na flexão, que consiste na aplicação de uma força em três pontos em uma barra bi apoiada, 

conforme esquema apresentado na Figura 3.4. O corpo de prova foi centralizado nas barras de 

apoio, conforme Figura 3.6 (a) e (b) (Ensaio de flexão...). 

 

Figura 3.4: Esquema representando os pontos de aplicação de carga durante o ensaio de análise de resistência à 
tração na flexão (Ensaio de flexão...). 

 

Cada corpo de prova após a ruptura do corpo de prova originaram dois corpos de prova, 

cada um deles foi submetido ao ensaio de resistência à compressão, que consiste na aplicação de 

uma força uniaxial em um corpo de prova, conforme esquematizado na Figura 3.4. Cada uma das 

metades dos corpos de prova foi submetida a uma carga de compressão e após foi feita a análise 

do valor obtido no ensaio, conforme Figura 3.6 (c). 
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Figura 3.5: Esquema representando os pontos de aplicação de carga durante o ensaio de análise de resistência à 

tração na flexão. Adaptado de (Ensaio de compressão...). 

 

 

Figura 3.6: Ensaio de resistência à tração na flexão. (a) dispositivo de carga para ensaio de resistência à tração na 

flexão, (b) sistema para a disposição do corpo de prova, (c) dispositivo de carga para ensaio de resistência à 

compressão. 

 

Nesse projeto foi escolhida a realização do ensaio em molde prismático 4x4x16cm em 

relação ao molde cilíndrico 5x10cm, mencionado em norma ABNT NBR 7215, porque os 

valores obtidos nos ensaios de análise de resistência à tração por flexão e compressão utilizando 

corpos de prova cilíndricos apresentaram um desvio padrão maiores do que 20% entre corpos de 

prova de uma mesma amostra, por tal motivo foi definida a utilização de moldes prismáticos. 
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3.3 Micro tomografia de raios-x  

 

Foi realizado micro tomografias em algumas amostras contendo lignosulfonato de sódio e 

citrato na plataforma multiusuário de micro tomografia computadorizada – Micro CT. O 

propósito principal é a análise da estrutura da argamassa e identificar a presença de ar 

incorporado na mistura, além de possíveis presenças de segregações e trincas e quantificar o teor 

de ar incorporado na mistura. (Cordetro, 2006) 

As amostras são digitalizadas a partir de um sistema de microtomografia de raios-X de 

alta resolução, modelo Zeiss Xradia Versa 510. A imagem é obtida a partir da emissão de feixes 

cônicos de raios-X, produzidos por um gerador, que atingem a amostra, sendo que partes desses 

feixes são absorvidas pela amostra enquanto que outros não, podendo assim descrever a estrutura 

interna da amostra, conforme demostrado na Figura 3.7 (a). 

Localizado na parte posterior da amostra encontra-se um receptor de raios-X que registra 

a radiação que foi absorvida pela amostra e as variações que possam ocorrer nos raios-X, 

indicando diferença na densidade do material, descrito na Figura 3.7 (a).  

A tomografia é realizada a partir da repetição do processo descrito anteriormente para 

diferentes ângulos da amostra para assim poder descrever a sua estrutura em 3D a partir da 

rotação da base em que está posicionada a amostra. 

 

 

Figura 3.7: Esquema ilustrativo do fluxo de trabalho da aquisição tomográfica. (a) configuração do scanner do 

micro tomógrafo para aquisição de imagem. (b) conjunto de projeções radiográficas individuais (c) volume 

reconstruído. Adaptado de (Cordetro, 2006) 
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As amostras das argamassas foram utilizando um sistema de micro-CT (Zeiss Xradia 

Versa 510), tal como ilustrado na Figura 3.7 (a), nele consta um gerador de feixes de raios-X, um 

receptor e uma base giratória. (Cordetro, 2006) 

A fonte de raios-X emite feixes uniformes de raios-X acelerado em direção à amostra, 

parte dos raios-X são absorvidos por ela e outra parte atravessa a amostra e é absorvido por um 

receptor, que registra esse padrão de radiação. Durante o processo de emissão de feixes de raios-

X a fonte de raios-X e o detector são mantidos fixos enquanto que a amostra gira com auxílio de 

uma base giratória, conforme apresentado na Figura 3.7 (a). (Cordetro, 2006) 

A partir do conjunto de radiogramas adquiridos, Figura 3.7 (b), é possível reproduzir uma  

amostra digital tridimensional, como ilustrado na Figura 3.7 (c). 

As amostras utilizadas no micro tomógrafo foram cortadas com o propósito de se obter 

uma amostra cilíndrica com aproximadamente 0,8 cm de diâmetro. Para isso foi utilizado serra-

copo com ponta diamantada acoplada a uma furadeira de bancada. O processo de preparo da 

amostra está descrito na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8: Preparo da amostra para tomografia 

 

O tamanho da amostra foi definido a partir da resolução esperada para a imagem e a 

forma cilíndrica da amostra é ideal para a realização das tomografias devido à ausência de 

arestas.  
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Foram realizados ensaios para resoluções de 2, 5, 9 e 25 µm, sendo que para resoluções 

de 2, 5 e 9 µm os valores de porosidades foram próximos, sendo assim mantemos a resolução em 

9 µm para as amostras.  

Onde R é a dimensão do pixel, S é a distância entre a fonte e a amostra, D é a distância 

entre a amostra e o detector e F é um valor que considera os fatores impostos ao sistema, como 

por exemplo, o tipo de lente de aumento utilizada e o BIN, fator que influencia diretamente na 

resolução da imagem. Os valores utilizados para a reprodução do ensaio estão contidos na Tabela 

3.3. 

 

Tabela 3.3: Dados referentes ao ensaio de micro tomografia realizado 

Dimensão do pixel 45,0085 mm 

Fatores impostos ao sistema 68,926 µm 

BIN 2 (detector matricial 1024 x 1024) 

Lente 0,4 x 

 

No sistema trabalhado foram utilizados como parâmetros R de 45,0085 mm, S igual à 

299,6306 mm, lente de 0,4 x e BIN 2. Na Figura 3.9 (a) está representado o sistema interno do 

micro tomógrafo, em que à esquerda está localizada a fonte (Figura 3.9 (b)), no centro está 

localizado o suporte para amostra e à direita está localizado o detector de raios-X (Figura 3.9 

(c)). Na Figura 3.9 (d) está representado o sistema com a primeira amostra 01.A, nesse caso 

estava sendo testado o tamanho que deveria ter a amostra, para os próximos ensaios foram 

realizados em amostras cilíndricas. 
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Figura 3.9: Sistema Interno do Micro tomógrafo de raios-X. (a) Sistema interno. (b) Fonte de emissão dos raios-X. 

(c) Detector de raios-X. (c) Ensaio realizado com amostra sem lignosulfonato. 

 

O ensaio foi realizado nas amostras referencial, contendo 0,6% e 0,8% de lignosulfonato 

de sódio, com base no ensaio pode ser verificado o número de poros e a imagem destes na 

amostra. Na Figura 3.10 está apresentado três slices de micro tomografia de raio-X, cada slice 

representa uma camada da amostra e a partir da junção de todas as camadas é possível originar 

uma imagem em 3 D do objeto e realizar a contagem de poros existentes na amostra para enfim 

calcular o teor de vazios, o cálculo é realizado pela divisão do volume total de poros pelo volume 

sólido. 
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Figura 3.10: Micro tomografia de raios-X da amostra referencial. (a) Slice de micro tomografia de raios (X). (b) 

Micro tomografia de raios-X em 3-D. 

 

3.4 Ensaio Calorimétrico  

 

O ensaio calorimétrico semi-adiabático é assim definido pelo fato de existir trocas de 

calor com o meio externo, sendo necessário conhecer a capacidade térmica do calorímetro para 

determinar o calor liberado durante o processo de hidratação, uma vez que o calorímetro mede 

apenas o acréscimo de temperatura da amostra durante o processo de hidratação (Souza, 2007). 

No ensaio foi utilizado um calorímetro semi-adiabático modelo Grace AdiaCal, conforme 

Figura 3.11 que apresenta 8 canais para uso em campo, esse ensaio foi realizado no laboratório 

de pesquisa e qualidade da empresa Lafarge. 

 

 

Figura 3.11: Calorímetro Grace AdiaCal com 8 canais. 
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Na Tabela 3.4 estão apresentadas as especificações técnicas do calorímetro, tais 

informações serão necessárias para a realização de cálculos de liberação de calor. 

 

Tabela 3.4: Especificações técnicas do calorímetro Grace AdiaCal. (Dados fornecidos pelo fornecedor) 

Fonte de Energia Bateria de lítio de 3 – 6 Volts. 

Número de Canais para ensaio 8 

Tamanho das amostras Até 1,9 kg 

Vida útil da bateria 8 anos (uso contínuo) 

Faixa de temperatura de operação -40 a 70 °C 

Faixa de medição de temperatura -40 a 100°C 

Capacidade Térmica  1500 J/kg K 

 

Em cada canal de análise do calorímetro foram adicionadas 600 g de mistura já prontas 

de cada uma das amostras, conforme Figura 3.12. Também foi realizado o ensaio calorimétrico 

do cimento utilizado nas amostras. 

 

 

Figura 3.12: Amostras utilizadas no ensaio calorimétrico 

 

As amostras após serem preparadas são inseridas no calorímetro e permanecem por 160 

horas para que seja feita a análise da temperatura de hidratação com o decorrer do tempo. Os 

valores obtidos são plotados em um gráfico de Temperatura x tempo. 
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3.5 Difração de Raios-X  

 

A difração de raios-X é uma técnica que permite fornecer informações sobre a 

composição mineralógica dos sólidos cristalinos presentes na amostra. (Cordetro, 2006) 

 O princípio do processo é a emissão de um feixe de elétrons sobre os diferentes planos 

cristalinos de uma amostra cristalina, essa emissão ocorre em diferentes ângulos de incidência e 

os mesmos são refletidos parcialmente em um ângulo de reflexão igual ao de incidência, 

conforme  Figura 3.13. (Cordetro, 2006) 

Esses planos cristalinos são distados em uma distância d, o ângulo de incidência, θ, e 

comprimento de onda de raios X, λ. A partir da lei de Bragg é possível compilar um 

difratograma em que são correlacionadas as intensidades dos picos de difração e os ângulos de 

difração, uma vez que durante o ensaio o comprimento de onda é mantido constante e assim de 

acordo com os ângulos de incidência. 

A lei de Bragg é definida pela fórmula abaixo: 

2.d.sen θ = nf. λ 

Onde: 

nf: ordem de reflexão (número inteiro) 

 

 

Figura 3.13: Difração de raios X por retículo cristalino segundo a Lei de Bragg (Cordetro, 2006). 
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A amostra primária, que foi cortada para ser utilizada no experimento de microtomografia 

de raios-X, foi utilizada no ensaio de difração. 

O equipamento utilizado foi um difratômetro PANalytical X´Pert Pró com fonte de 

radiação Cu (Kα) e comprimento de onda 0.154 mm e velocidade de varredura 0.025 graus por 

segundo. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

4.1 Estado Natural 

 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS UTILIZADOS  

 

4.1.1.1 Cimento  

O cimento utilizado na produção da argamassa foi do tipo Branco 42,5 MPa. As 

características do lote utilizado fornecido pelo fabricante estão disponíveis na Tabela 4.1. Tais 

informações foram obtidas a partir do fornecedor.  

 

Tabela 4.1: Análise química do cimento branco utilizado (Dados fornecidos pelo fabricante) 

Análise Química Resultados Métodos 
Valores Padrão 

Mínimo Máximo 
Perda por Ignição (%) 3,07 

EN 196-2 
- 5,00 

Resíduo insolúvel (%) 0,16 - 5,00 
Trióxido de Enxofre (%) 3,44 XRF - 4,00 

Cr+6 solúvel (ppm) 0,5 EN 196-10 - - 
Cloreto (%) 0,0115 EN 196-2 - 0,1 

Grau de Brancura (%) 85,7 CIE System, Y value - - 
Superfície Específica (cm2/g) 4720 

EN 196-1,3 

- - 
Tempo de pega inicial (minutos) 100 45 - 
Tempo de pega final (minutos) 130 - - 

Solidez, Le Chatelier (mm) 1,0 - 10 
Teste de compressão – 2 dias (MPa) 38,3 30 - 
Teste de compressão – 28 dias (MPa)  42,5 - 

 

4.1.1.2 Agregado 

Os agregados utilizados foram calcários malha 100 e malha 200 provenientes do 

município de Cachoeiro de Itapemirim. Os valores obtidos no processo de análise granulométrica 

estão demonstrados na Figura 4.1 em conjunto com suas respectivas curvas granulométricas.  
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Figura 4.1: Curva Granulométrica dos agregados.  

 

4.1.1.3 Aditivos  

Na realização do experimento foram utilizados como aditivos retardadores de pega o 

lignosulfonato de sódio e o citrato de sódio. Nas Tabela 4.2 e Tabela 4.3 podem ser encontrados 

os valores referentes as características físico-químicas do citrato de sódio e do lignosulfonato de 

sódio respectivamente.   

 

Tabela 4.2: Análise físico-química do citrato de sódio. (Dados fornecidos pelo fabricante) 

Itens de Análise Unidade Especificado 
Aparência Visual – Pó fino branco 

Densidade (g / L) 668-768 
Umidade % 1 

pH – 7,0 – 8,0 
Metais Pesados  

(como Pb)* mg/kg Máx. 10 

Peneira nº 30 USS % 0,63% 
Peneira nº 100 USS % 0,59% 
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Tabela 4.3: Análise físico-química do lignosulfonato de sódio. (Dados fornecidos pelo fabricante) 

 
Itens de Análise Padrão Especificado 
Aparência Visual Pó marrom amarelado Pó marrom amarelado 

Lignosulfonato / lignina (%) Mínimo 50% 60% 
Valor de pH (solução à 1%) 7 – 9 8,75 

Sal inorgânico (NaSO4) Máximo de 2% 0,3% 
Material após total redução (%) Máximo de 3,0 % 2,31% 
Material insolúvel em água (%) Máximo de 3,0% 2,69% 

Quantidade geral de cálcio e magnésio Máximo de 0,5% 0,16% 
 

4.1.2 ANÁLISE DE FORMULAÇÃO 

 

A formulação proposta por Yang, J et all. (2019), contempla o uso de cimento Portland 

42,5 e areia de quartzo (malha 40-70, classe A) na proporção 1:1,5 nessa ordem, calcário malha 

40 em 10% em relação à massa de areia, aditivo superplastificante, 0,6% em massa de cimento, 

polímero redispersível, 0,5% em massa de cimento, HPMC, 0,01% em massa de cimento e 

antiespumante, 0,02% em massa de cimento, conforme representado na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4: Tabela de correlação entre as relações e as porcentagens de cada um dos componentes utilizados 

Relações Considerando: Porcentagem 
Areia 1,5 

Relação cimento:areia 
149,8 56,2883% 

Cimento 1 100 37,5756% 
Calcário 10% Em relação à areia 14,98 5,6288% 
Superplastificante 0,80% 

Em relação ao cimento 

0,80 0,3006% 
Polímero 0,50% 0,50 0,1879% 
HPMC 0,01% 0,01 0,0038% 
Anti-Espumante 0,02% 0,020 0,0075% 

  

Na Tabela 4.4. está representada a modificação na proposta para uso de porcentagens ao 

invés de relações entre aditivos e cimento e calcário à areia, tal modificação foi realizada com o 

propósito de facilitar no processo de pesagem e explicação das fórmulas usadas. 
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Foi realizado o preparo da argamassa proposta, usando calcário malha 100 ao invés da 

areia, uma vez que nas proximidades do Rio de Janeiro a areia de quartzo extraída dos rios 

apresenta altas concentrações de orgânicos em sua composição, que podem atacar quimicamente 

a argamassa (Sousa, 2005). 

 A análise visual da argamassa foi realizada a partir da mistura de 200 g de argamassa 

sem a adição de LNS, conforme formulação descrita na Tabela 4.4. Foi feita a adição de água a 

mistura, demostrada na Figura 4.2(a). Após esse processo foi feita a adição de aproximadamente 

100g de argamassa em um tronco cônico, Figura 4.2(b), de diâmetro maior de 6,5 cm, diâmetro 

menor 5,7 cm e altura de 2,5 cm, sobre uma placa de vidro. 

 O tronco cônico foi suspenso verticalmente e analisada a argamassa sobre uma placa de 

vidro que se estendia pela placa de vidro, Figura 4.2(c). 

 

 

Figura 4.2: Processo experimental de análise de formulação (a) Mistura da argamassa, (b) preenchimento do molde 

para ensaio (c) abertura da argamassa sobre o vidro (d) presença de exsudação na argamassa, (e) fórmula final sem 

exsudação 

 

A adição inicial de água foi de 21,3% no entanto houve exsudação, que pode ser 

observada pela presença de água na superfície da argamassa e nas bordas da argamassa, que é 

um indicativo da necessidade de redução da quantidade de água, Figura 4.2(d). O processo foi 

repetido até ser encontrada a quantidade de água ideal, que foi de 19%, Figura 4.2(e).  
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Houve presença de muitas bolhas de ar, que indicavam a necessidade de aumento da 

quantidade de antiespumante na argamassa. A quantidade foi aumentada para 0,14%, valor esse 

indicado pelo fornecedor do aditivo antiespumante.  

Após os ensaios visuais foi encontrada a formulação que será a base para o trabalho, 

representada na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5: Formulação base do Projeto 

Amostra base 
Calcário malha 100 56,22% 
Cimento branco 42,5 37,50% 
Calcário malha 200 5,63% 
Superplastificante (Policarboxilato)  0,31% 
Polímero  0,20% 
HPMC  0,004% 
Anti Espumante 0,14% 

 

O preparo das amostras foi realizado a partir de uma mistura única com formulação igual 

à amostra base, representada na Tabela 4.5. A ordem de adição das matérias-primas foi de 

acordo com a granulometria, iniciando pelos mais grossos e finalizando com os mais finos, 

iniciando com o calcário malha 100 seguido de calcário malha 200, cimento branco e por último 

os aditivos. 

A mistura foi feita em misturador elétrico por 10 minutos. A cada uma das amostras foi 

feita a adição de LNS, conforme representado na Tabela 4.6.  

Na Tabela 4.6 estão descritos os percentuais mássicos de cada um dos componentes da 

argamassa. Sendo que ao relacionar o teor de lignosulfonato de sódio em relação ao teor de 

cimento pode-se afirmar que a amostra 01.B contém 0,2% de lignosulfonato de sódio em relação 

ao teor de cimento, enquanto que a amostra 01.C contém 0,4% de lignosulfonato de sódio em 

relação ao teor de cimento, enquanto que a amostra 01.D contém 0,6% de lignosulfonato de 

sódio em relação ao teor de cimento e a amostra 01.E contém 0,8% de lignosulfonato de sódio 

em relação ao teor de cimento. 

Conforme prescreve a norma ABNT NBR 13276, os insumos e as misturas foram 

mantidos e armazenados à mesma temperatura. Sendo o laboratório utilizado para ensaios ser 

apropriado para a execução de ensaios em argamassas colante, a temperatura e  umidade foram 
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mantidas em 23 °C e a 60%, respectivamente durante todo o processo de preparo, mistura e cura 

dos corpos de prova. 

 

Tabela 4.6: Formulações utilizadas com adição de LNS 

Suprimentos Amostra 01.A Amostra 01.B       Amostra 01.C  Amostra 01.D     Amostra 01.E    

Calcário malha 100 56,2% 56,19% 56,13% 56,1% 56,03% 

Cimento 42,5 37,5% 37,49% 37,47% 37,42% 37,42% 

Calcário malha 200 5,6% 5,60% 5,60% 5,6% 5,60% 

Policarboxilato 0,3% 0,30% 0,30% 0,31% 0,31% 

Polímero 0,2% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

HPMC 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 0,004% 

Anti Espumante 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 

Lignosulfonato -- 0,07% 0,15% 0,225% 0,30% 

   

Como forma de comparar o efeito da adição do lignosulfonato de sódio com o aditivo 

comumente utilizado como retardador de pega, foi feita uma amostra contendo 0,4% citrato de 

sódio, em relação ao cimento, a formulação utilizada está descrita na Tabela 4.7. A adição do 

citrato também foi realizada após o preparo da amostra base, formulação representada na Tabela 

4.7. 

 

Tabela 4.7: Formulação utilizando citrato de sódio 

Suprimentos AMOSTRA 01.F 

Calcário malha 100 56,1% 

Cimento 42,5 37,45% 

Calcário malha 200 5,6% 

Policarboxilato 0,3% 

Polímero 0,20% 

HPMC 0,004% 

Anti Espumante 0,14% 

Citrato [0,4% em relação ao cimento] 0,15% 
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4.2 Estado Fresco 

 

4.2.1 ENSAIO DE CONSISTÊNCIA 

 

Na Figura 4.3 constam os gráficos referentes aos ensaios de consistência realizados nas 

amostras contendo LNS e na amostra referencial, sendo nas Figura 4.3 (a – c) estão 

representados os gráficos referentes às verificações de diâmetro de abertura após a suspensão do 

anel de fluxo em um, dois e três minutos neles podem ser verificados que para uma mesma 

proporção de adição de LNS, é mantida o modelo de curva.  

Os valores de todos os pontos das figuras pertinentes a esta etapa constam no ANEXO I, 

descritos nas Tabela 7.1 e Tabela 7.3. Analisando amostra referencial é possível verificar que 

ocorre um aumento de viscosidade decorrido um tempo de 15 minutos após a mistura da 

argamassa ocorre um aumento da fluidez e decréscimo aos 30 minutos, conforme também 

observado por Nunes 2019. Fixando o tempo de medição dos diâmetros em 3 minutos após a 

suspensão do anel, percebe-se que ocorre um aumento de fluidez em 10% após a hidratação da 

amostra, seguida de uma redução na fluidez da argamassa em 11% quando o mesmo é verificado 

aos 30 minutos, conforme esquematizado na Figura 4.3 (c). 

Ensaio realizado por Nunes (2019) demonstrou que as pastas contendo lignosulfonato de 

sódio conforme ocorre o aumento da dosagem de aditivo na mistura, as pastas tendem a 

aumentar o seu diâmetro de espalhamento que apenas pode ser observado na amostra contendo 

0,4% de LNS em relação ao cimento, enquanto que nas demais amostras, incluindo a amostra 

referencial ocorrem um decréscimo de fluidez após os 15 minutos de ensaio indicando que o teor 

de 0,4% mantém uma trabalhabilidade crescente, tornando assim uma ótima indicação de teor 

apropriado para uso. 

 Para amostras contendo 0,6% e 0,8% LNS observa-se que ocorre a superdosagem do 

aditivo plastificante que propicia na perda das características fluidizantes da argamassa, 

conjectura-se que pode ter ocorrido a polimerização dos aditivos impedindo que os mesmos 

estejam disponíveis para realizar a adsorção sobre a partícula do cimento. 

Analisando a influência da adição de lignosulfonato de sódio na fluidez apresentada nas 

amostras em comparação ao referencial, percebem-se a partir das Figura 4.3 (a – c), que a 

amostra contendo 0,2% de LNS apresentou um aumento de aproximadamente 5% em relação à 
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amostra referencial. Tal comportamento consiste na proposta que o aumento da fluidez está 

diretamente proporcional ao aumento da dosagem do aditivo fluidizante, conforme proposto por 

Nunes (2019). 

Entretanto com o aumento da proporção de LNS na amostra ocorre o decréscimo 

significativo de fluidez na argamassa, conforme pode ser verificado nas Figura 4.3 (a – c), 

principalmente para concentrações de LNS equivalentes a 0,6% e 0,8% em relação ao cimento. 

Sendo as maiores diferenças negativas observadas foram em tempos de 15 e 30 minutos após a 

mistura foram observadas reduções entre 11% e 25%. Decréscimo esse também verificado em 

estudo realizado por Melo (2009) em que amostras contendo LNS apresentaram redução no 

diâmetro de abertura equivalente a 10% nos primeiros 10 minutos após a hidratação da pasta 

cimentícia. 

Enquanto para a amostra contendo 0,4% de LNS em relação ao cimento, mantém um 

crescimento progressivo de fluidez até equiparar seu valor de abertura aos 30 minutos à amostra 

referencial. 

Tal comportamento foi verificado por Sun co al. (2013) a partir da análise da combinação 

entre os aditivos policarboxilato e lignosulfonato de sódio, que embora houvesse uma 

sobreposição de aditivos plastificantes, o LNS possui efeito fluidizante menor do que o 

policarboxilato e a partir do aumento da proporção do LNS ocorre à redução do policarboxilato 

reduzindo a fluidez da argamassa. De acordo com Reknes (2003) o aumento no diâmetro de 

fluidez influenciado pelo policarboxilato é aproximadamente 3,4 vezes maior do que para o 

lignosulfonato de sódio.  

Na Figura 4.3 (d) estão apresentados, de forma esquemática, os valores de tempo de 

queda obtidos para as amostras contendo LNS e para a amostra referencial. 

Conforme apresentado no ensaio de diâmetro de abertura, percebe-se que ocorre um 

decréscimo de acordo com o aumento da quantidade de LNS na amostra, da mesma forma que 

ocorre um aumento no tempo de escoamento, ou seja, redução na trabalhabilidade, com o 

aumento da quantidade de LNS na amostra.  

No entanto o resultado esperado era é que a adição de LNS as pastas cimentícias 

aumentasse a fluidez e reduzisse a viscosidade da pasta devido ao efeito de adsorção do aditivo 

às partículas e os mecanismos de dispersão em ensaio, conforme verificado por Zhang (2010) em 



70 
 

que as pastas cimentícias contendo LNS apresentou ligeira redução durante a primeira hora de 

ensaio. 

Analisando o tempo de queda, verifica-se que com a adição de 0,2% lignosulfonato de 

sódio em relação ao cimento ocorre uma considerável redução no tempo de queda da argamassa 

até 15 minutos, sendo que para tempos de 30 minutos o valor de tempo de queda quase se 

equipara ao valor obtido para a amostra referencial. 

Quando comparado os valores obtidos para tempo de queda após 30 minutos da 

realização da mistura, nota-se que para dosagens superiores a 0,4% de LNS em relação ao 

cimento, ocorre o aumento do tempo de queda, sendo que para valores de 0,6% e 0,8% de LNS o 

aumento, em relação à amostra referencial, é de 75% e 150% respectivamente. 

O aumento no tempo de queda está diretamente relacionado a uma perda na fluidez da 

amostra, perda essa inferior para amostras contendo baixas porcentagens, 0,2% e 0,4% de LNS e 

para a amostra referencial. Propriedade essa explicada na análise comparativa de LNS e 

policarboxilato em amostras cimentícias realizada por Silva co all (2009), em que foi verificado 

que o LNS apresenta uma perda de fluidez 53,22% superior ao policarboxilato para intervalos de 

tempos superiores a 30 minutos. 
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                                        (a)                                                                                          (b)                                                                                              

    

                                        (c)                                                                                              (d) 

 

Figura 4.3: Gráfico que relaciona os diâmetros de abertura (cm) em relação aos tempos iniciais, 10 e 15 

minutos após mistura para medições de: (a) 1 minuto após suspensão do anel  de fluxo. (b) 2 minutos após 

suspensão do anel  de fluxo. (c) 3 minutos após suspensão do anel  de fluxo. (d) Gráfico de Tempos de Queda para 

as amostras contendo LNS e a amostra referencial. 

  

 

4.2.2 ENSAIOS CALORIMÉTRICOS  

 

Na Figura 4.4 estão representados os gráficos obtidos no ensaio calorimétrico semi 

adiabático realizado entre as amostras contendo lignosulfonato de sódio e a amostra referencial. 
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Pode ser verificado que as curvas obtidas apresentam dois picos de temperatura, que de 

acordo com Bastos (2016), o primeiro pico é referente à dissolução de fases mais reativas (C3A e 

C3S) enquanto que o segundo é referente à formação dos produtos de hidratação, sendo o 

segundo pico de temperatura é mais pronunciado e que a partir dele pode-se analisar as 

temperaturas máximas do sistema. 

É verificado, na Figura 4.4, que com o aumento da adição de lignosulfonato de sódio 

ocorre o aumento das temperaturas máximas do sistema, sendo que para a fração de 0,2% o pico 

de temperatura é muito semelhante ao referencial indicando assim um ótimo teor de 

lignosulfonato.  

Ainda na Figura 4.4 pode-se notar uma postergação nos picos de temperatura em relação 

ao tempo de hidratação, indicando assim que com o aumento do teor de lignosulfonato de sódio 

no sistema ocorre o aumento no tempo de pega inicial e final do cimento, que são responsáveis 

pela indicação do tempo de trabalhabilidade e endurecimento do cimento. O adiamento no tempo 

de pega do cimento pode ser numericamente comprovado a partir da construção das curvas de 

primeira e segunda derivada, apresentadas na Figura 4.5, das curvas presentes na Figura 4.4.  

 

 
Figura 4.4: Gráficos de Temperatura versus Tempo para amostra referencial e contendo LNS.  

 

Do gráfico de primeira e segunda derivada, contidos na Figura 4.5, é possível extrair os 

valores de tempo de pega inicial e final dos valores da verificação do instante em que são 

percebidos os picos nos gráficos. E como uma reprodução do gráfico de análise de temperatura 
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com o tempo é notado uma postergação nos picos conforme ocorre o aumento no teor de 

lignosulfonato no sistema. 

 

 

                                         (a)                                                                                 (b) 

Figura 4.5: (a) Gráficos da Primeira derivada da Temperatura em relação ao tempo versus Tempo para amostra 

referencial e contendo LNS. (b) Gráficos da Segunda derivada da Temperatura em relação ao tempo versus Tempo 

para amostra referencial e contendo LNS.  

 

Na Tabela 4.8 estão apresentados os valores de temperatura inferior e superior referente à 

formação dos produtos de hidratação, obtidos a partir da análise da curva de análise de variação 

de temperatura versus tempo para a reação de hidratação do cimento, contida na Figura 4.4,  e os 

tempos de início e fim de pega com relação à adição de lignosulfonato de sódio, extraídos a 

partir dos valores de tempo para os picos contidos nos gráficos apresentados na Figura 4.5.  

Nota-se que com o aumento da quantidade de LNS na mistura ocorre o aumento 

progressivo no tempo de retardo de pega, sendo o maior retardo observado para a adição de 0,8% 

de LNS em relação ao cimento que contribuiu para um acréscimo de 12,9h de retardo de pega 

inicial.  

Conforme verificado na Tabela 4.8 houve um aumento na temperatura máxima 

registrada, bem como na variação de temperatura, alcançando seus valores máximos com a 

adição de 0,8% de LNS em que a temperatura máxima e a variação foram, respectivamente, 

iguais a 41,79°C e 16,01°C.  
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Pode ser verificar que a diferença entre as amostras contendo 0,2% e 0,4% de LNS em 

relação à amostra referencial para os valores obtidos de variação de temperatura foram de 4,73% 

e 18,53%, respectivamente. Corroborando para a indicação da utilização de um teor de 0,2% de 

lignosulfonato como ótimo. Entretanto o cenário promovido para a utilização de um teor de 0,4% 

de LNS apresenta uma influencia de um aumento de menos de 20% de variação no intervalo de 

temperatura, que pode ser atribuído ao fato de que o ensaio, por ter sido realizado em um 

calorímetro semi adiabático, pode sofrer influências externas de temperatura, podendo assim 

também ser uma ótima escolha para teor de utilização. 

 

Tabela 4.8: Tabela resumo contendo os valores de temperatura, tempo de pega e o retardo de pega para as amostras 

referencial, contendo 0,2% de LNS, 0,4% de LNS, 0,6% de LNS e 0,8% de LNS 

Amostra 
Temp. (°C) 

Δ T (°C) 
Tempos de pega (h) Retardo de Pega (h) 

Inf. Sup. Inicial Final Inicial Final 

Referencial 24,77 37,02 12,25 15,32 15,6 x x 

0,2% LNS 24,71 37,54 12,83 17,48 17,8 2,16 2,2 

0,4% LNS 25,73 40,25 14,52 21,4 21,71 6,08 6,11 

0,6% LNS 26,02 41,64 15,62 24,71 25,06 9,39 9,46 

0,8% LNS 25,78 41,79 16,01 28,22 28,61 12,9 13,01 

 

É explicado por Zhang (2010) que por mais que o aditivo lignosulfonato de sódio seja 

uma mistura e que ele possa conter açúcares e sais, a influência desses para com o retardo da 

hidratação é mínima. A postergação das curvas calorimétricas é explicada a partir do processo de 

interação do aditivo com as partículas de cimento. 

Em ensaio calorimétrico realizado por Nunes (2019) não houve aumento na temperatura 

máxima em nenhuma das amostras analisadas quando comparado à amostra inicial, sem a adição 

de LNS, apresentando uma maior temperatura para concentrações equivalente a 0,6% de LNS, 

no entanto, mesmo para esse caso a temperatura obtida era inferior à amostra referencial. 

Entretanto em ensaio realizado por Hongming co all (2011) a adição de lignosulfonatos as pastas 

cimentícias contendo policarboxilato aumentam os picos de temperatura, o calor total e o grau de 

hidratação. 

Ensaio realizado por Nunes (2019) verificou para a uma adição de 0,8% de LNS em 

amostras de pastas cimentícias ocorreu um retardo de pega inicial em até 28,32h, em sua análise 

foram realizados ensaios para diferentes proporções de lignosulfonato de sódio para diferentes 
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fornecedores do aditivo, e em todas as amostras em que foram realizados os ensaios 

calorimétricos ocorreu o retardo do tempo de pega inicial e final.  

 

4.3 Estado Endurecido 

 

4.3.1 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR FLEXÃO E RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO  

 

Durante o processo de preparação das amostras foi realizado uma adaptação da norma 

13276:2005 devido à dificuldade de dispersão do lignosulfonato, que apresenta uma alta 

facilidade em absorção de umidade, na argamassa. Na Figura 4.6 pode notar a presença de 

pequenos grumos de lignosulfonato de sódio com coloração marrom. Para isso, foi aumentado o 

tempo de mistura inicial que seriam de 30 segundos para 2 minutos e o período de descanso da 

argamassa foi de 5 minutos, recomendação do fornecedor. Também não foi realizado o processo 

de adensamento da argamassa, conforme dita a norma, uma vez que a argamassa tem aspecto 

fluido. 

    

 

Figura 4.6: (a) Mistura realizada de acordo com a norma NBR 13276:2005. (b) Mistura realizada após a adaptação 

da norma. 

 

Na Figura 4.7 consta o gráfico referente às médias de resistência obtidas para os ensaios 

de tração por flexão para a amostra referencial e as amostras contendo LNS para curas de 1, 7 e 

28 dias.  Os valores de todas as resistências obtidas no ensaio constam no ANEXO V, descritos 

nas Tabela 7.4, Tabela 7.5 e Tabela 7.6. 

Conforme pode ser verificado na Figura 4.7 para a cura de 1 dia que quanto maior a 

quantidade de lignosulfonato de sódio nas amostras, menor é a resistência apresentado. O mesmo 
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comportamento é verificado para o período de cura de 7 dias, no entanto aos 28 dias os valores 

de resistência obtidos se aproximam da amostra referencial. Com base na Figura 4.7 pode-se 

afirmar que a adição de lignosulfonato ao sistema não influencia na resistência à tração por 

flexão da argamassa. 

 

 

Figura 4.7: Valores de resistência à tração por flexão da amostra referencial e das amostras contendo lignosulfonato 

de sódio. 

 

Como forma de analisar numericamente os valores de resistência obtidos foi realizada a 

análise de variância (ANOVA) que é realizada a partir da verificação da hipótese se que os 

valores médios obtidos são semelhantes ou não, tal procedimento é realizado a partir da análise 

de variância entre os grupos (SQE) e a análise de variância dentro dos grupos (SQD). Em que 

cada amostra preparada é definida como grupo. Para o caso em que não seja satisfeita a hipótese 

de que as médias sejam semelhantes, foi realizado o Teste de Tukey em que se verificam quais 

médias são consideradas diferentes. A descrição do procedimento numérico e as expressões 

envolvidas estão descritas no ANEXO II. Na Tabela 7.4 estão resumidos os valores obtidos nas 

análises de variância (ANOVA) e no Teste de Tukey, quando o mesmo se fez necessário. 

 

Tabela 4.9: Tabela resumo ANOVA e Teste de Tukey para ensaio de resistência à tração por flexão com 1, 7 e 28 

dias de cura. 

Tempo QUADRO DA ANOVA Teste de Tukey 

1 Dia 7 Dias 28 Dias

0,2% LNS 6,44 9,73 11,19

0,4% LNS 6,67 7,81 12,03

0,6% LNS 5,59 7,81 12,26

0,8% LNS 5,21 7,43 10,50

Referencial 6,67 10,42 11,72
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de Cura 
FV SQ GL QM 

(Variância) F Fα d.m.s Conclusão 
Diferença 
entre as 
médias 

1 Dia 
ENTRE 5,40 4 1,35 

8,16 

3,48 

1,09 μ01A ≠ μ01E 21,80% DENTRO 1,66 10 0,16 
TOTAL 7,06 14 -- 

7 Dias 

ENTRE 21,53 4 5,38 

9,43 2,03 

μ01A ≠ μ01C 25,00% 

DENTRO 5,71 10 0,57 μ01A ≠ μ01D 25,00% 

TOTAL 27,24 14 -- μ01A ≠ μ01E 28,70% 

28 Dias 
ENTRE 6,01 4 1,50 

1,07 x x x DENTRO 14,09 10 1,41 
TOTAL 20,10 14 -- 

 

Assim sendo, de acordo com a análise de variância (ANOVA) as médias amostrais entre 

a adição e não adição de lignosulfonato de sódio é igual, indicando o não comprometimento 

substancial na resistência à tração por flexão e corroborando para com o estudo realizado por 

Ramachadran e Paroli e Beaudoin (2002) em que consta que a adição de LNS retarda o processo 

de hidratação e não influencia negativamente nos valores de resistência obtidos. 

Na Figura 4.8 consta o gráfico referente às médias de resistência obtidas para os ensaios 

de compressão para a amostra referencial e as amostras contendo LNS para curas de 1, 7 e 28 

dias.  Os valores de todas as resistências obtidas no ensaio constam no ANEXO V, descritos nas 

Tabela 7.7, Tabela 7.8 e Tabela 7.9. 

Analisando a Figura 4.8 verifica-se que ocorre um aumento progressivo de resistência até 

28 dias, exceto para a amostra contendo 0,8% de LNS, é notável que aos 7 dias de cura as 

amostras contendo 0,2%, 0,4% e 0,6% alcança em torno de 64-71% da resistência total obtida 

aos 28 dias enquanto que a amostra referencial alcança aos 7 dias 87,1% da resistência total 

obtida aos 28 dias. Corroborando com o estudo realizado por Ramachadran e Paroli e Beaudoin 

(2002) em que afirma que a adição de LNS retarda o processo de hidratação, obtendo 

resistências inferiores com menores tempos de cura. 

A análise do gráfico nos indica que o teor equivalente a 0,4% de lignosulfonato de sódio 

garante, aos 28 dias, valores de resistência mais próximos ao referencial, tornando-se assim a 

fração ideal de adição. 
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Figura 4.8: Valores de resistência à compressão da amostra referencial e das amostras contendo lignosulfonato de 

sódio. 

 

Na Tabela 4.10 constam, de forma resumida os valores obtidos para análise de variância 

(ANOVA) e para o teste de Tukey, conforme realizado para os resultados obtidos no ensaio de 

resistência à tração por flexão. 

As conclusões apresentadas no teste de Tukey corroboram com o esperado, em que para 

tempos de curas mais baixos, apresentam diferenças maiores com relação ao referencial, no 

entanto para ensaio com cura de 28 dias a adição de 0,8% de LNS apresentou uma queda na 

resistência da argamassa e não houve resistências à compressão superiores à amostra referencial. 

  

Tabela 4.10: Tabela resumo ANOVA e Teste de Tukey para ensaio de resistência à compressão com 1, 7 e 28 dias 

de cura. 

Tempo 
de Cura 

QUADRO DA ANOVA Teste Tukey 

FV SQ GL QM 
(Variância) F Fα d.m.s Conclusão 

Diferença 
entre as 
médias 

1 Dia 

ENTRE 486,61 4 121,65 

24,34 2,76 3,79 

μ01A ≠ μ01D 29,20% 

DENTRO 124,96 25 5,00 μ01A ≠ μ01E 28,30% 

TOTAL 611,57 29 --     

1 Dia 7 Dias 28 Dias

0,2% LNS 27,35 31,71 46,88

0,4% LNS 26,99 35,44 49,77

0,6% LNS 18,54 29,78 46,57

0,8% LNS 18,78 38,22 39,61

Referencial 26,19 45,28 51,99
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7 Dias 

ENTRE 891,22 4 222,80 

9,28 8,30 

μ01A ≠ μ01B  30,00% 

DENTRO 599,88 25 24,00 μ01A ≠ μ01C 21,70% 

TOTAL 1.491,10 29 -- μ01A ≠ μ01D 34,20% 

28 Dias 
ENTRE 523,53 4 130,88 

4,69 8,95 μ01A ≠ μ01E 23,80% DENTRO 697,57 25 27,90 
TOTAL 1.221,10 29 -- 

 

Em ensaio de análise de resistência à compressão realizado por Corrêa (2010), foi 

observado que para cura equivalente a 24 horas, a influência do aditivo sobre a resistência era 

maior do que para idades superiores, atingindo a diferença de até 80,5% entre a amostra 

referencial e a amostra contendo 0,8% de LNS. No estudo apresentado a maior diferença obtida 

foi de 28,29% também com a adição de 0,8% de LNS, confirmando que com o aumento da 

quantidade de LNS maior é a influência do mesmo sobre a hidratação adiando assim o processo 

de ganho de resistência. 

No trabalho realizado por Corrêa (2010) quando a amostra apresentou 7 dias de cura , os 

valores de resistência apresentaram valores mais próximos da amostra referencial, reduzindo a 

diferença de resistência para com a amostra referencial para algo em torno de 10,8%, em nosso 

estudo o valor obtido foi de 16%, no entanto o padrão com relação ao aumento do teor de LNS 

ser inversamente proporcional à redução na resistência, não ocorreu na cura com 7 dias, uma vez 

que a amostra que apresentou maior diferença em relação à amostra referencial foi a amostra 

contendo 0,2% de LNS. 

Aos 28 dias, no ensaio realizado por Corrêa (2010) ocorreu o aumento considerável da 

resistência para as amostras contendo maiores teores de LNS, sendo para a adição de 0,8% de 

LNS ocorreu um aumento de 18,7% na resistência obtida, quando comparada à amostra 

referencial. Enquanto os valores obtidos de resistência à compressão obtida foram considerados 

semelhantes, de acordo com a análise de variância (ANOVA), sendo que para a amostra 

contendo 0,8% de LNS os valores obtidos de resistência foram inferiores em 23,8%. 

Como forma de interpretar os valores obtidos foi levada em consideração que junto à 

quantidade de LNS adicionada à amostra também está contido policarboxilato nela, somando 

assim até 1,6% em relação ao cimento para a amostra contendo 0,8% de LNS. Analisando o 

estudo realizado por Topçu (2016) em que ocorreu a superdosagem de aditivos plastificantes em 

amostras cimentícias percebe-se que para amostras contendo porcentagens de LNS superiores à 

1% ocorre a progressiva redução da resistência, a mesma foi equivalente a 9,4% quando 
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comparadas as adição de 2% de LNS com relação a amostra referencial para ensaio de análise de 

resistência à tração por flexão, enquanto que para ensaios de resistência à compressão houve uma 

redução de resistência de aproximadamente 12%.   

Em estudo comparativo de uso de superplastificantes em amostras cimentícias realizado 

por Melo (2009) pode ser observado que argamassas contendo lignosulfonato de sódio 

apresentaram resistência inferior quando comparado com outros aditivos superplastificantes, 

entre eles o policarboxilato.  

 

 

4.3.2 MICRO TOMOGRAFIA DE RAIOS-X 

 

A análise de poros foi realizada para amostras contendo 0,6% e 0,8% de lignosulfonato 

de sódio e a amostra referencial, devido à limitação de tempo disponível para a utilização do 

equipamento foi realizada a escolha das amostras devido à influência do aditivo sobre a 

resistência, em que a amostra contendo 0,8% de LNS apresentou resistência inferior à amostra 

referencial e a maior perda de consistência. Enquanto a amostra 0,6% LNS apresentou 

resistência similar à amostra referencial aos 28 dias, desenvolvendo assim uma analogia de como 

será o comportamento para as amostras contendo 0,2% e 0,4% de LNS. O propósito foi verificar 

se a adição de lignosulfonato de sódio estaria correlacionada à incorporação de ar na argamassa 

em uma resolução equivalente a 9,00 µm. 

A partir do cálculo de volume poroso e volume sólido é possível quantificar a porosidade 

apresentada, eles estão dispostos na Figura 4.9. Conforme pode ser observado, com o aumento 

de LNS na amostra ocorre a redução da porosidade na amostra, reduzindo de 1,99% na amostra 

referencial para 0,26% para a amostra contendo 0,6% de LNS e 0,24% para a amostra contendo 

0,8% de LNS. 
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Figura 4.9: Valores de porcentagem de porosidade da amostra referencial e das amostras contendo 0,6% e 0,8% 

lignosulfonato de sódio. 

 

A redução de poros na amostra contendo LNS era esperada devido ao processo de 

dispersão das partículas de cimento, reduzindo assim a incorporação de ar na amostra. O 

processo de análise de poros também pode ser realizado por intrusão de mercúrio, como foi 

realizado por Magane co al. (2018) em que foi analisado o efeito do aditivo superplastificante 

sobre a argamassa, nesse caso o aditivo utilizado foi o policarboxilato que promoveu uma 

redução de porosidade de 41,3 a 35,6% para adições entre 0 e 10%, no caso apresentado nesse 

trabalho a redução de porosidade foi de 86,76% e 88,17% para adições de 0,6% e 0,8% de LNS 

em relação ao cimento na amostra. A análise realizada por Zhang co al (2015) em que foi 

realizada a adição de copolímero contendo licor negro também pode ser verificado, além da 

redução percentual da quantidade de poros entre 48,81% e 89,26% para adições de 1,4% de 

copolímero, ocorreu o aumento de poros com menor diâmetro caracterizado pela dispersão da 

água e melhor hidratação do cimento. Essa característica de redução do diâmetro dos poros 

também pode ser observada no experimento realizado. 

Na Tabela 4.11 encontram-se os valores percentuais dos poros contidos nas amostras, 

nota-se que para maiores teores de LNS na amostra, maiores são os percentuais de poros com 

menores diâmetros confirmando o processo de dispersão das partículas de cimento e reduzindo 

os espaços vazios na estrutura cristalina da molécula. 
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Tabela 4.11: Tabela contendo os valores percentuais de poros contidos na amostra referencial, contendo 0,6% LNS 

e 0,8% de LNS. 

Amostra 
Porcentagem de poros de diâmetros (µm)  

0-30 31-50 >50 
Referencial 0,00% 17,76% 82,24% 
0,6% LNS 76,41% 16,11% 7,48% 
0,8% LNS 88,21% 8,56% 3,23% 

 

4.3.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X  

 

Cada substância apresenta seu difratograma característico e a identificação de cada 

substância é realizada a partir da comparação direta dos difratogramas com fichas de difração já 

conhecidas. (Gominho, 2016)  

No ANEXO VI nas Figura 7.1, Figura 7.2, Figura 7.3, Figura 7.4, Figura 7.5 e Figura 7.6 

estão apresentados os difratogramas das amostras referencial, contendo 0,2%, 0,4%, 0,6% e 

0,8% de lignosulfonato de sódio, respectivamente. 

Os dados obtidos no ensaio de DRX foram plotados no programa OriginPro 8.5 em um 

gráfico Ângulo de Bragg 2θ x Intensidade. Utilizando a amostra sem a adição de lignosulfonato 

de sódio como referencial, foi analisada a ocorrência de discrepâncias em relação à estrutura da 

argamassa uma vez realizada a adição de lignosulfonato de sódio. 

De acordo com ensaio realizado por Mollah (1995) foi verificado que após a adição de 

lignosulfonato de sódio em amostras cimentícias influenciava na produção de Ca(OH)2, uma vez 

que durante o processo de hidratação do cimento ocorre a hidratação da alita (Ca3SiO5) e belita 

(Ca2SiO4), produzindo  Ca(OH)2 entre 20-25%, sendo assim percebe-se que no ensaio de DRX o 

cimento puro se apresentava diferente pela presença de picos de Ca(OH)2, enquanto que para 

amostras contendo LNS tal pico não era observado, indicando que o lignosulfonato de sódio 

inibe a reação de hidratação. 

2 Ca3SiO5 (alita)  + 6 H2O  3 CaO.2SiO2.3H2O (tobermorite gel (C-S-H)) + 3 Ca(OH)2 

2 Ca2SiO4 (belita)  + 6 H2O  3 CaO.2SiO2.3H2O (tobermorite gel (C-S-H)) + Ca(OH)2 
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No entanto no atual experimento realizado, a amostra referencial contém policarboxilato 

que também inibe o processo de hidratação, por tal adição tem-se a dificuldade em verificar a 

diferença de pico proveniente da presença de Ca(OH)2. 

No ensaio de difração de raios X realizado por Zhang (2019) em amostra hidratada de 

cimento branco 42,5 MPa, a mesma está representada na Figura 4.10, nele pode ser observado 

um pico característico da espécie Portlandita, Ca(OH)2, presente em 2θ igual a 18º. Tal pico não 

é observado nos difratogramas das amostras referencial e nas amostras contendo 0,2%, 0,4% e 

0,6% LNS em relação ao cimento, no entanto esse pico foi observado na amostra contendo 0,8% 

de LNS, conforme observado na Figura 4.11. 

 

Figura 4.10: Difratograma de raios-X realizada em amostra de cimento branco hidratado. Adaptado de (Zhang 

co all, 2019). 
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Figura 4.11: Difratograma de raios-X realizada nas amostras  
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A formação da portlandita (Ca(OH)2) é impedida devido a concentração de íons 

negativos do lignosulfonato de sódio se concentrando na camada formada pelos íons Ca2+ 

impedindo que os mesmos estejam disponíveis para a formação da portlandita. Nesse processo é 

formado uma camada tripla elétrica, em que a primeira camada é composta pela superfície  

negativa do cimento, uma vez que no entorno do mesmo estão compreendidos os cátions de 

Ca2+, formando a segunda camada, por fim a terceira camada é compreendida pelos íons de 

lignosulfonato de sódio, conforme representado na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12: Representação esquemática da interação entre os íons do lignosulfonato de sódio e os íons  Ca2+ . 

Adaptado de (Mollah co all, 1995). 

 

 

4.4 Comparativo entre o aditivo lignosulfonato de sódio e citrato de sódio. 

 

Com o intuito de comparar o aditivo retardador usualmente utilizado com o 

lignosulfonato de sódio foram realizadas análise com o citrato de sódio em concentração 

equivalente a 0,4% em relação ao cimento, conforme recomendado pelo fornecedor. Na Figura 

4.13 encontram-se os valores obtidos no ensaio de resistência à tração por flexão e no ensaio de 

resistência à compressão.  

Conforme se pode observar, os valores obtidos são inferiores aos valores obtidos com a 

adição de lignosulfonato em mesma quantidade, valor esse equivalente a 4,9% com relação à 

resistência à tração por flexão enquanto que no ensaio de resistência à compressão a diferença 

verificada foi equivalente a 15,95% quando comparado à amostra contendo 0,4% de LNS em 
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relação ao cimento. Com base nesses valores obtidos pode-se afirmar que o desempenho do 

lignosulfonato de sódio é superior ao do citrato de sódio podendo substituí-lo em fórmula. 

Os valores de todas as resistências obtidas no ensaio constam no ANEXO V, descritos 

nas Tabela 7.6 e Tabela 7.9. 

 

 

Figura 4.13: Representação esquemática dos valores obtidos nos ensaios de resistência à compressão e à 

tração por flexão. 

 

A influência sobre a resistência da amostra de forma negativa, também foi verificada em 

trabalho reproduzido por Pinto (2014) que realiza a análise da adição em amostras de gesso e 

verifica uma redução de 80.9% para adição de 0,5% de citrato quando comparado a amostra 

referencial, valor esse superior a diferença encontrada para sua adição sobre amostras 

cimentícias trabalhadas nesse projeto, que foi em torno de 19,54% quando comparado a amostra 

referencial.  

A adição de citrato de sódio interfere diretamente sobre o processo de hidratação, quanto 

maior a adição de agente plastificante maior é o adiamento da formação de C-S-H, que é a 

principal fonte de promoção de resistência. De acordo com o estudo realizado por Heikal (2015), 

ocorre um aumento acentuado de resistência entre os 28 e 90 dias de cura, entretanto ainda 

apresenta resistência menor quando comparado a amostra referencial, também pode ser 
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verificado por Heikal (2015) a presença de picos de Ca(OH)2 após os 28 dias de cura, a presença 

desse pico foi explicado principalmente devido à lenta taxa de hidratação do β-C2S, que liberam 

cal livre durante a hidratação. A presença de Ca(OH)2 também foi observada no ensaio de DRX 

realizado no projeto, conforme apresentado na Figura 4.14, quando comparado com a amostra 

referencial e a amostra contendo 0,4% de LNS percebe-se que a não existência de picos 

correspondentes ao Ca(OH)2. 

 

 

Figura 4.14: Difratograma de raios-X realizada nas amostras referencial, contendo 0,4% de LNS e contendo 

0,4% de citrato de sódio. 

 

A interferência ocasionada pela adição de citrato na amostra se torna mais clara quando é 

feita a análise calorimétrica delas. Na Figura 4.15 estão apresentados os gráficos obtidos no 

ensaio de Temperatura versus tempo para as amostras referencial, contendo 0,4% de 

lignosulfonato de sódio e 0,4% de citrato de sódio em relação ao cimento. Conforme 
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apresentado, pode-se notar um adiamento da curva de hidratação do cimento, sendo que ele é 

superior ao proporcionado pela mesma quantidade de lignosulfonato de sódio, sendo equivalente 

em retardo de tempo de pega para a adição de 0,6% de LNS em relação ao cimento. Tal 

adiamento é verificado a partir dos gráficos de primeira e a segunda derivada contidos na Figura 

4.16. 

 

  

                                                           (a)                                                                              (b) 

Figura 4.15: (a) Gráficos de Temperatura versus Tempo para amostra referencial, contendo 0,4% de LNS e 

contendo 0,4% de citrato de sódio. (b) Gráficos de Temperatura versus Tempo para amostra referencial, contendo 

0,4% de LNS e contendo 0,6% de citrato de sódio.  

 

A diferença verificada é ocasionada pelo tipo de interação existente entre os aditivos e as 

partículas de cimento, o íon citrato forma complexos estáveis com cátions metálicos polivalentes 

além de atuar na desaceleração da dissolução dos grãos do clínquer, a partir da absorção dele 

sobre o grão formando uma camada protetora. Ensaios de medição de potencial zeta verificam 

que, a adição de citrato nas amostras de cimento apresentaram valores negativos, confirmando 

que o processo de retardo da hidratação do cimento é realizado predominantemente pela repulsão 

eletrostática. (Heikal, 2015) Somado a esse fato, Pinto (2014) descreve que o citrato também é 

absorvido pelos cristais e assim alterando a morfologia da estrutura cristalina e provocando a 

redução de resistência mecânica, enquanto que o mecanismo de atuação do lignosulfonato sobre 

os grãos de cimento ocorre principalmente pela repulsão eletrostática das partículas. (Pinto, 

2014) 
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                                         (a)                                                                                        (b) 

Figura 4.16: (a) Gráficos da Primeira derivada da Temperatura em relação ao tempo versus Tempo para amostra 

referencial, contendo 0,4% de LNS e contendo 0,4% de citrato de sódio. (b) Gráficos da Segunda derivada da 

Temperatura em relação ao tempo versus Tempo para amostra referencial, contendo 0,4% de LNS e contendo 0,4% 

de citrato de sódio.  

Na Tabela 4.12 estão apresentados os valores de início e fim de pega com relação à 

adição de 0,4% de lignosulfonato de sódio, 0,4% de citrato de sódio e a amostra referencial, além 

de apresentar os valores máximos de temperatura obtidos durante os ensaios, através dos gráficos 

de Temperatura, primeira de derivada e segunda derivada em relação à temperatura.  

 

Tabela 4.12: Valores de tempo de pega inicial, tempo final de pega e temperatura máxima obtida nas amostras. 

Amostra 
Temp. (°C) 

Δ T (°C) 
Tempos de pega (h) Retardo de Pega (h) 

Inf. Sup. Inicial Final Inicial Final 

Referencial 24,77 37,02 12,25 15,32 15,6 x x 

0,4% LNS 25,73 40,25 14,52 21,4 21,71 6,08 6,11 

0,4% Citrato 25,71 37,08 11,32 25,36 25,55 10,04 9,95 

 

Analisando a Tabela 4.12, verifica-se que comparando a adição de 0,4% de LNS com a 

adição de 0,4% de citrato de sódio, percebe-se que o retardo no tempo de pega inicial foi inferior 

em 3,9 horas, indicando que a intervenção do citrato sobre a hidratação do cimento é mais 

intensa do que a do LNS. A análise realizada por Pinto (2014) para a adição de citrato em 

amostras de gesso e foi obtido um retardo de pega de 3,25h em relação a amostra inicial. 

Também pode ser observado que não há elevação no valor de temperatura máxima, diferente da 

adição de LNS em mesma quantidade. 
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5 CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

 

O objetivo do trabalho foi a incorporação de um aditivo de primeira geração, lignosulfonato 

de sódio, a uma argamassa autonivelante que contém em sua composição policarboxilato, 

considerado um aditivo de terceira geração, e garantir ao composto propriedades equivalentes ã 

utilização de um aditivo superplastificantes que garantiria maior tempo de trabalho, redução no 

teor de água e melhora na resistência da argamassa. 

Concluindo os resultados obtidos nesse trabalho, pode-se afirmar que a presença do 

lignosulfonato de sódio influencia negativamente na fluidez da argamassa para valores de adição 

superiores a 0,6%, entretanto para concentrações equivalentes a 0,2% e 0,4% em relação ao 

cimento ocorre um aumento da fluidez para a concentração de 0,2% e equiparação dos resultados 

finais de fluidez para a concentração de 0,4%. 

 Na análise da influencia do lignosulfonato de sódio na resistência, percebe-se que ocorre a 

postergação do ganho de resistência, exceto que para adições superiores a 0,8%, em que ao final 

do tempo de cura de 28 dias ocorre a igualdade das resistências, conforme o esperado. Sendo que 

a análise comparativa realizada foi utilizando o mesmo teor de água, sendo assim é possível que 

para reduções na quantidade de água seja possível obter maiores valores de resistência, sendo um 

possível tema para trabalhos futuros. 

Os valores de resistência obtidos foram confirmados a partir do ensaio de microtomografia 

de Raios-X em que para as espécies com período de cura superior a 28 dias não apresentaram 

altos valores de teor de ar incorporado, ao contrário apresentaram menor porcentagem de poros 

com maiores diâmetros (> 50µm) concretizando assim a ótima influência do lignosulfonato de 

sódio à argamassa. 

Também foi notado que a adição de lignosulfonato de sódio à argamassa influencia no 

adiamento do tempo inicial de pega e que para quantidades superiores a 0,4% ocorre um 

aumento considerável da temperatura máxima do sistema, sendo por tal motivo pode-se 

classificar a quantidade de 0,4% de lignosulfonato de sódio como teor ideal de produto, uma vez 

que o mesmo proporciona um ganho maior de trabalhabilidade sem que haja aumento na 

temperatura do sistema. 
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Quando comparada a utilização do lignosulfonato com o uso do citrato de sódio, se pode 

notar que o citrato de sódio tem um potencial de adiamento do tempo de pega superior ao 

lignosulfonato de sódio e que não aumenta significativamente o valor de temperatura máxima, 

no entanto, ele interfere no valor de resistência obtido ao final de 28 dias, classificando o 

lignosulfonato de sódio como um ótimo substituto, não apenas em relação à resistência uma vez 

que o valor do lignosulfonato de sódio custa em média 25% a menos do que o citrato de sódio. 

Para próximos trabalhos recomenda-se a retirada a adição de antiespumante para verificar 

se existe a incorporação de ar a partir da adição de lignosulfonato, também a redução ou a 

retirada completa do policarboxilato. Também pode ser analisada a utilização de lignosulfonato 

em argamassas colantes e verificar se ocorrem modificações no tempo em aberto delas. 
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7 ANEXOS 

ANEXO I 
 

Tabela 7.1: Valores de abertura (cm) e a variação dos valores de abertura (cm) entre os tempos obtidos após 1 

minuto da suspensão do anel de fluxo. 

Ensaio de abertura (1 minuto) Variação 
  t inicial 15 minutos 30 minutos 0 - 15 15 - 30 

Sem LNS 15,50 cm 16,85 cm 15,75 cm 1,09 cm 0,93 cm 
0,2% LNS 16,25 cm 16,15 cm 16,50 cm 0,99 cm 1,02 cm 
0,4% LNS 14,50 cm 15,00 cm 15,65 cm 1,03 cm 1,04 cm 
0,6% LNS 15,00 cm 14,00 cm 13,50 cm 0,93 cm 0,96 cm 
0,8% LNS 14,90 cm 13,75 cm 14,00 cm 0,92 cm 1,02 cm 

 

Tabela 7.2: Valores de abertura (cm) e a variação dos valores de abertura (cm) entre os tempos obtidos após 2 

minutos da suspensão do anel de fluxo. 

Ensaio de abertura (2 minutos) Variação 
  t inicial 15 minutos 30 minutos 0 - 15 15 - 30 

Sem LNS 16,75 cm 18,75 cm 16,50 cm 1,12 cm 0,88 cm 
0,2% LNS 17,25 cm 17,15 cm 17,60 cm 0,99 cm 1,03 cm 
0,4% LNS 15,40 cm 15,50 cm 16,50 cm 1,01 cm 1,06 cm 
0,6% LNS 15,50 cm 14,70 cm 14,25 cm 0,95 cm 0,97 cm 
0,8% LNS 15,40 cm 14,50 cm 14,30 cm 0,94 cm 0,99 cm 

 

Tabela 7.3: Valores de abertura (cm) e a variação dos valores de abertura (cm) entre os tempos obtidos após 3 

minutos da suspensão do anel de fluxo. 

Ensaio de abertura (3 minutos) Variação 
  t inicial 15 minutos 30 minutos 0 - 15 15 - 30 

Sem LNS 17,00 cm 19,00 cm 17,00 cm 1,12 cm 0,89 cm 
0,2% LNS 17,60 cm 17,40 cm 18,10 cm 0,99 cm 1,04 cm 
0,4% LNS 15,50 cm 15,90 cm 17,00 cm 1,03 cm 1,07 cm 
0,6% LNS 15,75 cm 14,90 cm 14,25 cm 0,95 cm 0,96 cm 
0,8% LNS 15,50 cm 14,25 cm 14,50 cm 0,92 cm 1,02 cm 
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ANEXO II  
 

ANALISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) 

 

O método de análise de variância parte do pressuposto que os grupos, amostras 

reproduzidas, apresentam valores que seguem uma distribuição normal. E assim sendo é 

estipulada duas hipóteses de trabalho. A primeira propõe que as médias obtidas em cada grupo 

são iguais, enquanto a segunda pressupõe que nem todas as médias obtidas são iguais, conforme 

equações 1 e 2. 

H0 : µA = µB = µC = µD = µE                                                                             (1) 

H1 : Nem todas as médias são iguais                                                                      (2) 

Tal pressuposto é obtido a partir da análise do grau de distribuição dos grupos (F) e 

análise do mesmo em relação ao grau de distribuição crítico Fα, obtido a partir da Tabela de 

distribuição de F de Snedecor (ANEXO III). Para obter o valor de F é necessário conhecer as 

variações existentes entre os grupos e dentro dos grupos. 

Para tal, foram realizados os cálculos das somas dos quadrados entre os grupos (SQE), 

equação 3, e a soma dos quadrados dentro dos grupos (SQD), equação 4. Onde i equivale a linha, 

j coluna, n é o número de elementos dentro do grupo e N é o número total de elementos.  

                                                           (3) 

                                                         (4) 

Em seguida foram verificados os valores de grau de liberdade entre os grupos (GLE) e o 

grau de liberdade dentro dos grupos (GLD), conforme equações 5 e 6 respectivamente, em que k 

é o número total de colunas ou grupos. 

GLE = k – 1                                                                                                        (5) 

GLD = N – k                                                                                                       (6) 
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Por fim foram calculados os valores de quadrado médio, também denominado de 

variância, tendo o quadro médio entre os grupos (QME), equação (7), e o valor de quadrado 

médio dentro dos grupos (QMD), equação 8. A partir desses foi calculado o valor do grau de 

distribuição dos grupos (F), equação 9. 

QME = SQE / GLE                                                                                              (7) 

QMD = SQD / GLD                                                                                             (8) 

F = QME / QMD                                                                                                 (9) 

De posse do valor do grau de distribuição (F), foi feita a comparação deste com o valor 

de Fα, obtido a partir de Tabela de distribuição de F de Snedecor a 5% em que as colunas da 

tabela são representadas pelos valores de GLE e as linhas pelos valores de GLD, para o caso em 

que F ≤ Fα a hipótese em que H0, todas as médias amostrais são consideradas iguais, é aceita, 

enquanto que para casos em que F > Fα a hipótese H0 não é aceita, ou seja, pelo nem todas as 

médias podem ser consideradas iguais. 

Para os casos em que não foram aceitas as hipóteses H0, foi realizado o teste de Tukey, 

que consiste em determinar a diferença mínima significativa (d.m.s), equação 10, para que as 

médias possam ser consideradas semelhantes. Onde o n° de repetições é equivalente ao número 

de elementos de cada amostra e a constante q é um valor tabelado (ANEXO IV), em que as 

colunas da tabela são representadas pelos valores de k e as linhas pelos valores de GLD. 

𝑑. 𝑚. 𝑠 = 𝑞 .   
°  çõ

                                                                            (10) 

Para o caso de o módulo da diferença entre as médias de dois grupos seja maior ou igual 

a d.m.s. pode-se concluir que o parâmetro da média de um grupo é diferente do parâmetro da 

média do outro. 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
 

Tabela 7.4: Resultado dos ensaios de resistência à tração por flexão com cura de 1 dia. 

 01.A 01.B 01.C 01.D 01.E 
R1 6,67 6,44 7,13 5,98 5,29 
R2 6,67 6,44 6,90 4,83 5,06 
R3 6,67 6,44 5,98 5,98 5,29 

Soma 20,00 19,31 20,00 16,78 15,63 
Média 6,67 6,44 6,67 5,59 5,21 

 

Tabela 7.5: Resultado dos ensaios de resistência à tração por flexão com cura de 7 Dias 

  01.A 01.B 01.C 01.D 01.E 
R1 11,49 10,11 7,13 8,04 7,81 
R2 10,57 9,42 7,81 7,35 6,44 
R3 9,19 9,65 8,50 8,04 8,04 
Soma 31,26 29,19 23,44 23,44 22,29 
Média 10,42 9,73 7,81 7,81 7,43 

 

Tabela 7.6: Resultado dos ensaios de resistência à tração por flexão com cura de 28 Dias 

  01.A 01.B 01.C 01.D 01.E 01.F 

R1 11,03 11,03 12,41 11,95 9,88 9,65 

R2 12,41 11,95 12,18 11,95 8,50 10,80 

R3 11,72 10,57 11,49 12,87 13,10 10,34 

Soma 35,17 33,56 36,09 36,77 31,49 30,79 

Média 11,72 11,19 12,03 12,26 10,50 10,26 
 

Tabela 7.7: Resultado dos ensaios de resistência à compressão com cura de 1 dia. 

  01.A 01.B 01.C 01.D 01.E 
R1 27,70 29,05 27,34 22,31 18,08 
R2 27,52 28,44 28,13 17,71 17,59 
R3 25,44 28,56 26,54 16,49 21,82 
R4 27,27 28,81 26,91 16,24 17,41 
R5 28,50 24,82 28,13 16,49 19,00 
R6 20,72 24,39 24,88 22,00 18,76 
Soma 157,15 164,08 161,93 111,24 112,65 
Média 26,19 27,35 26,99 18,54 18,78 
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Tabela 7.8: Resultado dos ensaios de resistência à compressão com cura de 7 Dias 

  01.A 01.B 01.C 01.D 01.E 
R1 43,70 25,37 28,93 27,70 36,53 
R2 45,97 29,91 44,93 35,61 39,47 
R3 47,56 31,81 24,58 24,82 37,69 
R4 45,60 32,67 29,11 26,11 37,88 
R5 46,95 35,24 41,92 28,93 39,59 
R6 41,92 35,24 43,15 35,49 38,12 
Soma 271,71 190,25 212,62 178,66 229,29 
Média 45,28 31,71 35,44 29,78 38,22 

 

Tabela 7.9: Resultado dos ensaios de resistência à compressão com cura de 28 Dias 

  01.A 01.B 01.C 01.D 01.E 01.F 
R1 52,71 50,81 47,13 42,35 36,96 46,40 
R2 49,40 52,47 45,29 50,93 39,96 43,70 
R3 47,38 37,20 43,52 43,33 36,71 44,74 
R4 55,78 35,73 55,16 50,87 42,11 37,20 
R5 57,31 50,63 52,16 40,51 41,43 41,37 
R6 49,34 54,43 55,35 51,42 40,51 37,57 
Soma 311,91 281,27 298,61 279,43 237,69 250,99 
Média 51,99 46,88 49,77 46,57 39,61 41,83 
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ANEXO VI 
 

 

Figura 7.1: Difratograma da amostra referencial. 

 

 

Figura 7.2: Difratograma da amostra contendo 0,2% de LNS em relação ao cimento. 
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Figura 7.3: Difratograma da amostra contendo 0,4% de LNS em relação ao cimento. 

 

 

Figura 7.4: Difratograma da amostra contendo 0,6% de LNS em relação ao cimento. 
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Figura 7.5: Difratograma da amostra contendo 0,8% de LNS em relação ao cimento. 

 

 

Figura 7.6: Difratograma da amostra contendo 0,4% de citrato em relação ao cimento. 


