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Resumo: O objetivo do trabalho foi verificar a 

influência de diferentes níveis de porosidade, através da 

variação do empacotamento de partículas, na 

profundidade de carbonatação de argamassas e 

concretos, e verificar as alterações no desempenho 

mecânico. Os resultados mostraram que os diferentes 

níveis de porosidade da matriz cimentícia alteraram a 

velocidade de carbonatação, modificando as 

propriedades finais. 

 

1. Introdução 
No sentido do desenvolvimento sustentável, 

pesquisas recentes mostram que é possível produzir 

compósitos cimentícios com baixo consumo de cimento 

mantendo-se as propriedades mecânicas [1]. Para tal, 

adota-se a estratégia de aumento do grau de 

empacotamento de partículas, substituindo uma parte de 

cimento por adições minerais, tais como calcário. 

O objetivo do trabalho é observar como as 

alterações na porosidade do compósito cimentício 

influenciam na carbonatação. 

 

2. Metodologia 
Foram utilizados no estudo os seguintes materiais: 

Cimento CPII F-32, areia, brita e 2 tipos de calcários 

(Calc1 e Calc325) de distribuição de tamanho de 

partículas diferentes (Figura 1). Foram preparadas 

formulações de argamassa e concreto convencionais 

(Tabela I), variando as quantidades das matérias-primas, 

de modo a variar a porosidade dos compósitos. 

 

 
Figura 1 – Distribuição de tamanho de partículas dos 

materiais. 

Tabela I – Formulações (em volume) 

 Cim. Calc1 Calc325 Areia Brita 

Arg.Calc1 17,3% 7,8% - 74,9% - 

Arg.Calc325 17,3% - 7,8% 74,9% - 

Conc.Ideal 10,0% 4,5% - 25,5% 60% 

Conc.Calc1 15,0% 6,8% - 38,3% 40% 

Conc.SemCalc. 15,0% - - 45,0% 40% 

 

As amostras carbonatadas foram expostas em 

ambiente com UR 60%, 30°C e 5% de CO2. Os 

indicadores de desempenho foram a profundidade de 

carbonatação com fenolftaleína, resistência à 

compressão e variações na porosidade por princípio de 

Arquimedes 

3. Resultados 
Os resultados de porosidade para as argamassas e 

concretos estão expostos na Tabela II. 

Tabela II – Porosidade média. 

 REF 60% UR CARB 

Arg.Calc1 17,90% 11,72% 

Arg.Calc325 17,28% 10,94% 

Conc.Ideal 18,25% 8,92% 

Conc.Calc1 11,98% 5,36% 

Conc.SemCalc. 11,90% 5,99% 

A Figura 2 mostra que após 10 dias de 

exposição ao CO2 a amostra Arg.Calc1 apresentou 

maior profundidade de carbonatação. E a Figura 3 

mostra que após 14 dias, a amostra Conc.Ideal 

apresentou maior profundidade de carbonatação. 

REF 60% UR Arg.Calc1 Arg.Calc325 

   
Figura 2 – Profundidade de carbonatação (argamassas). 

 

REF 60% UR Conc.Ideal Conc.Calc1 Conc.SemCalc. 

    

 

Figura 3 – Profundidade de carbonatação (concretos). 

 

4. Conclusões 
Em virtude dos resultados encontrados, concluímos 

que com adições de materiais finos é possível alterar a 

porosidade das matrizes cimentícias, o que se reflete na 

profundidade de carbonatação. 

A redução da porosidade atingida aumentou a 

resistência à compressão das amostras e reduziu a taxa 

de carbonatação, o que é benéfico para os concretos 

armados. 
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