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Resumo: O presente trabalho de pesquisa procurou 

alterar os níveis de empacotamento de partículas no 

fibrocimento. Desse modo, foram alterados os calcários 

(fillers) utilizados. Para medir a variação 

comportamento do fibrocimento, foram utilizados os 

parâmetros reológicos. Nesse sentido, os indicadores de 

resultados foram obtidos através da metodologia 

inovadora de squeeze-flow. A partir dos resultados 

obtidos foi constatada a diferença de desempenho dos 

diferentes fillers utilizados no estudo.  

 

1. Introdução 
O nível de empacotamento dos compósitos 

cimentícios depende da distribuição granulométrica 

(tamanho), dos poros internos, forma e textura das 

partículas que os compõem, que por sua vez, definem 

grande parte das propriedades reológicas dos materiais. 

As propriedades reológicas têm grande influência no 

desempenho dos compósitos, e no processo produtivo 

também.  Com o uso cada vez maior de adições 

minerais nos materiais cimentícios, os seus efeitos na 

reologia devem ser estudados. 

 

2. Metodologia 
A análise reológica foi realizada por squeeze-flow, 

método inovador e pouco empregado no estudo de 

fibrocimento. Esse processo se dá pelo escoamento 

através de compressão axial do material [1]. Nele, a 

amostra é colocada em uma placa de aço inoxidável 

moldada por um anel de PVC, o conjunto é apoiado na 

máquina INSTRON (modelo 5569), que por sua vez, 

com uma punção de aço aplicará o esforço de 

compressão na amostra. 

Foram selecionados três tipos de calcário com 

diferentes tamanho de partículas: CALC1, CALC5 e 

CALC325.   

Para a melhor dispersão das partículas na mistura e 

evitar a formação de aglomerados de finos, foi utilizado, 

em todos os ensaios realizados, um agitador mecânico 

com hélice de alta eficiência (com pás reversíveis). 

Buscando, desse modo, melhores níveis de 

empacotamento. 

Após a caracterização dos materiais, foram 

confeccionadas pastas cimentícias e fibrocimentos, que 

foram submetidos aos ensaios de squeeze-flow. Após, 

foi realizado ensaios de retenção de água, através do 

Funil de Büchner. E, no estado endurecido, foi feito 

ensaio de flexão, na máquina INSTRON, e porosidade 

por Arquimedes. Para os dois últimos ensaios, foram 

utilizados os mesmos corpos-de-prova. 

 

 

3. Resultados 
Os resultados de squeeze-flow nas amostras de 

fibrocimento mostram que o calcário CALC1, por ser 

muito fino, facilitou o fluxo do compósito, mas 

aumentou a plasticidade.  A menor carga máxima indica 

a facilidade de fluxo, e a curvatura do primeiro trecho 

do ensaio mostra a maior plasticidade (Figura 1). 

O calcário mais grosso (CALC325) tem mesmo 

tamanho de partículas do cimento, mas com área 

específica muito menor (Tabela I), de modo que 

apresenta baixa plasticidade e facilitar o fluxo.  O 

calcário CALC5 apresentou pior desempenho, pois tem 

tamanho de partículas de tamanho tal que atrapalha o 

fluxo. 

Tabela I – Área específica das matérias-primas. 
Amostra SBET (m²/g) 

Calc1 3,73 

Calc5 1,16 

Calc325 0,92 

Cimento CPII F-32 1,59 

 
Figura 1 – Resultados de squeeze-flow do fibrocimento. 

 

4. Conclusões 
A técnica squeeze-flow mostrou-se eficaz nas 

medidas de reologia em pasta e fibrocimento. A grande 

precisão das medidas possibilitou a identificação das 

diferenças entre as amostras. 
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