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Resumo: O presente estudo tem como finalidade 

observar a influência do grau de empacotamento de 

partículas na fase matriz cimentícia, na retração por 
secagem de materiais cimentícios. Os projetos de 

empacotamento foram calculados no sentido da 

diminuição do consumo de cimento, melhorando a 

ecoeficiência dos compósitos devido à consequente 

redução na emissão de CO2 na atmosfera que o processo 

de fabricação do cimento produz.  Por fim foi medida a 

retração por secagem. 

 

1. Introdução 
A produção de cimentos mais ecoeficientes, com 

menor quantidade de clínquer em sua composição, é 

uma estratégia eficaz na redução da pegada de CO2 de 

materiais cimentícios como pastas, argamassas e 
concretos. Pesquisas recentes mostram que é possível 

produzir compósitos cimentícios com baixo consumo de 

cimento mantendo-se as propriedades mecânicas. Para 

tal, adota-se a estratégia de aumento do grau de 

empacotamento de partículas, para desta forma manter 

os níveis de desempenho dos compósitos produzidos. O 

objetivo principal do trabalho é estudar como os 

diferentes níveis de empacotamento de partículas 

influenciam na retração por secagem de materiais 

cimentícios.  

 

2. Metodologia 
A metodologia do trabalho foi composta por duas 

etapas: na primeira foram feitas análises da variação do 

fator de empacotamento de partículas baseadas em 

modelos teóricos consagrados [1]; na segunda etapa 

foram produzidas várias pastas de cimento, com 

diferentes níveis de empacotamento, variando desta 
forma a distância entre as partículas, sendo assim 

possível verificar a influência dessa variável na retração 

por secagem da matriz cimentícia e em suas 

características mecânicas como resistência e módulo de 

elasticidade.  

 

3. Resultados 

 
Figura 1 – Distribuição de tamanho de partículas para as 

misturas de cimento e calcário Calc1. 

 

 
Figura 2 – Distribuição de tamanho de partículas para as 

misturas de cimento e calcário Calc5. 

 

 
Figura 3 – Distribuição de tamanho de partículas para as 

misturas de cimento e calcário Calc325. 

 

 
Figura 4 – Retração por secagem. 

 

4. Conclusões 
Conclui-se que a retração por secagem foi mais 

influenciada pelo teor de adição mineral do que pelo 

tamanho de partículas, demostrando que o cimento 

hidratado tem grande influência na retração. 
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