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Resumo: Uma vez que a alteração química causada 

pela cura com carbonatação na pasta de cimento 

hidratada (PCH) diminui sua porosidade, este trabalho 

estuda os efeitos desse tipo de cura na retração por 

secagem da PCH, que depende da porosidade capilar do 

material. Observou-se maior estabilidade dimensional 

quanto à secagem nas amostras curadas com 

carbonatação em relação às de referência, sendo as 

possíveis causas para isso a minoração da porosidade 

capilar e da rigidez do material final. 

 

1. Introdução 
A retração por secagem é a diminuição de volume da 

pasta de cimento hidratada (PCH) devido à sua 

exposição à umidade relativa (UR) ambiente menor do 

que a UR inicial em que esta alcançou equilíbrio de 

umidade interna.  Assim a perda da umidade dos poros 

provoca tensões internas e consequente deformação, que 

ocorre por diversos mecanismos, dependentes da 

composição da PCH e UR do ambiente de secagem, 

sendo eles: variação da pressão de desligamento entre 

camadas finas do material; desequilíbrio na tensão 

superficial de coloides; diminuição da poro-pressão em 

poros capilares, com deformação elástica; perda de 

umidade interlamelar do C-S-H [1]. 

A cura com carbonatação acelerada tem por 

resultados diminuição da porosidade total, também 

melhorando o desempenho da PCH quanto à resistência 

à compressão [2]. 

Assim, faz-se desejável o estudo dos efeitos da cura 

com carbonatação no desempenho da PCH quanto à 

estabilidade dimensional conforme ciclos de secagem e 

molhagem, uma vez que ainda não existem estudos que 

tratando deste tema de maneira aprofundada. 

 

2. Metodologia 
Foram produzidas amostras de fibrocimento (CPV-

ARI e fibra de celulose) por método de filtração, 

curadas em duas etapas: 1ª) primeiras 15h em câmara 

úmida (UR>95%); 2ª) 14 dias em câmara de 

carbonatação (UR=50%, 30ºC, CCO2=5%). Amostras de 

referência foram curadas em câmara climática 

(UR=50%, 30°C, CCO2~0,04%). Após cura, as amostras 

foram saturadas e submetidas a ensaio de retração por 

secagem a 30°C e UR=50%. Uma parcela das amostras 

foi separada para determinação da porosidade total, 

obtida por princípio de Arquimedes. 

 

3. Resultados 
A cura com carbonatação reduziu a porosidade total 

das pastas cimentícias, como mostra a Tabela 1. Os 

trabalhos publicados sobre carbonatação de amostras 

curadas mostram que essa redução é devida à 

colmatação dos poros com formação de CaCO3 [2]. 

 
Tabela 1: Porosidade total 

Amostra REF CARB 

Porosidade (%) 52,6±1,7% 46,3±1,5% 

Apesar da redução da porosidade total, a perda de massa 

da amostra carbonatada foi praticamente a mesma da 

amostra de referência, em torno de 21% aos 7 dias de 

secagem (Figura 1). Porém, a retração da amostra 

carbonatada foi metade (1,33 mm/m) da medida na de 

referência (2,59 mm/m) (Figura 1). 

 
Figura 1: Retração por secagem em 7 dias 

  

4. Conclusões 
A modificação química e da microestrutura da pasta 

cimentícia curada com carbonatação afeta a retração por 

secagem, aumentando a estabilidade dimensional do 

compósito.  As hipóteses para a redução da retração 

para uma mesma perda de água são: alteração na 

distribuição de tamanho de poros, mudando a pressão 

capilar que ocorre na retração; e a rigidez do compósito, 

que para um mesmo valor de pressão solicitante resulta 

em variação dimensional diferente. 
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