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Resumo -  No Brasil,  um dos  processos  construtivos  considerado  “não  convencional”  utilizado  na
construção  de  moradia  econômica  é  o  composto  por  paredes  maciças  de  concreto  armado  que,
basicamente, é a montagem de fôrmas que são preenchidas com concreto com ar incorporado tendo já
embutidas as instalações, nas quais a vedação e a estrutura são compostas por um único elemento. A
incorporação de ar aos concretos, embora diminua a resistência à compressão, representa ganhos perante
os concretos convencionais, pois, a redução da massa específica representa um menor custo na fundação e
um melhor isolamento térmico e acústico. Porém, o ar incorporado pode representar riscos à durabilidade
da estrutura. Com isso, deve ser estudada a suscetibilidade desse tipo de concreto frente aos agentes
deletérios,  entre  eles  a  carbonatação.   O  objetivo  deste  trabalho  verificar  o  avanço  da  frente  de
carbonatação  que  é  um  indicativo  da  suscetibilidade  da  estrutura  de  concreto  armado  em  relação  à
durabilidade. 
Palavra-Chave: Concreto com ar incorporado, paredes de concreto, durabilidade, carbonatação

Abstract - In Brazil, the constructive processes considered "unconventional" used in the construction of
economic housing is composed of massive walls of reinforced concrete, which is the assembly of forms that
are filled with concrete with entrained air already having built the facilities, in which the seal and structure are
composed of  a single element.  The air  entrained in the concretes, although it  reduces the compressive
strength,  represents  gains  if  compared  with  the  conventional  concretes,  therefore,  the  reduction  of  the
specific  mass  represents  a  lower  cost  in  the  foundation  and  a  better  thermal  and  acoustic  insulation.
However, the air entrained can pose risks to the structure's durability. Therefore, the susceptibility of this type
of concrete to the harmful agents, among them carbonation, must be studied. The objective of this research
was to verify the advance of the carbonation front, which is indicative of the susceptibility of the reinforced
concrete structure in relation to the durability.
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1 INTRODUÇÃO

O  concreto  é  um dos  materiais  mais  empregados  na  construção  civil.  Essa  enorme
popularidade é devida a fatores como sua resistência a compressão, durabilidade e custo-
benefício.  Frequentemente  é  necessário  alterar  algumas  propriedades  dele  para  se
adequar ao meio ou às condições as quais será exposto e essas modificações podem ser
feitas por meio do uso de aditivos em sua mistura, incorporação de fibras, etc.. Aditivos
são produtos que capazes de mudar as características do concreto, como tempo de pega
(com aceleração ou redução do tempo), consistência e consumo de água (por meio dos
aditivos plastificantes e superplastificantes) e os aditivos incorporadores de ar, objeto doo
presente trabalho.

O uso mais comum dos concretos aerados na construção civil brasileira é no processo
construtivo composto por paredes de concreto maciço moldadas in situ3, cuja formulação
prevê a  incorporação de ar  com a função de torná-lo  mais leve,  trazendo vantagens
econômicas em relação ao volume de concreto e maior leveza, necessitando de uma
estrutura menos dispendiosa e resultando em menor carga para a fundação4. O seu uso
nas  construções  deste  tipo  de  programa  é  justificado  pelo  ganho  em  escala,
proporcionando assim um maior potencial de lucro com a mesma quantidade de mão de
obra.

Neville  e  Brooks  (2013,  p.  291)  afirmam  que  “a  adição  de  ar  incorporado  diminui
levemente a massa específica do concreto, o que é uma vantagem econômica”, mas os
autores fazem a ressalva de que essa vantagem pode ser obtida desde que os materiais
correspondam  aos  demais  requisitos  exigidos  em  projeto.  Ou  seja,  é  essencial  um
rigoroso controle tecnológico do material  - desde a formulação do concreto até a sua
condição final,  posterior à incorporação de ar -   para que todos benefícios esperados
sejam obtidos.

O concreto convencional sempre tem uma certa quantidade de ar introduzida durante a
sua mistura e o seu transporte, mas, como a tensão superficial da água é elevada, as
pequenas bolhas de ar ficam instáveis e agrupam-se para formar outras maiores, que
saem no momento do lançamento e, principalmente, no adensamento (Agnesini,  1988).
Por  outro  lado,  os  poros  capilares  são  originários  da  evaporação  da  água  de
amassamento que não foi utilizada para reação química do cimento e eles, devido a sua
conectividade,  representam riscos à durabilidade do concreto armado.  Já no concreto
com ar  incorporado,  as  bolhas  desses  concretos  são  adicionadas  à  sua  composição
intencionalmente pelo uso de um agente apropriado. 

Nevile  (1997)  ressalta  que  esse  ar  é  diferente  daquele  aprisionado  acidentalmente
durante a mistura ou pela evaporação da água, que são bolhas de grandes dimensões,
pois as bolhas incorporadas por meio de aditivos têm a forma esférica, são estáveis,
elásticas e têm uma distribuição típica com diâmetros compreendidos de 10µm a 500µm
(0,01mm a 0,5mm). Essas características fazem com que elas atuem como lubrificantes,

3Misurelli e Massuda (2009) afirmam que o sistema construtivo de paredes de concreto armado moldadas in locu é
inspirado em experiências consagradas e bem-sucedidas de construções industrializadas em concreto celular (sistema
Gethal) e concreto convencional (sistema Outinord), que eram mundialmente conhecidas nas décadas de 70 e 80. Nos
últimos anos, por conta do programa “Minha Casa Minha Vida” esse sistema tem sido usado em larga escala no Brasil
e esta constatação leva à necessidade de estudá-lo com maior rigor científico. 

4  Esses  concretos são armados com aço CA 50 ou CA 60 e,  muitas  vezes,  recebem adição de fibras  poliméricas
discretas.



trazendo  uma  melhoria  na  trabalhabilidade  do  concreto  e,  mais  importante,  não
representam riscos à durabilidade por estarem isoladas entre si (Agnesini,  1988). Nevile
(1997) afirma que, pelo fato de serem discretas e quase esféricas, a presença das bolhas
de ar incorporado na pasta de cimento, dificulta a formação de canais de escoamento de
água e a permeabilidade do concreto  não é  aumentada.  O aumento  da coesão pela
incorporação de bolhas de ar contribui para interromper a continuidade dos capilares e,
por  consequência,  reduz  a  absorção  capilar  do  concreto.  Esse  fato  faz  com  que  a
ascenção capilar  e  absorção  d´água  pelo  concreto  sejam  menor,  pois  as  bolhas
interrompem os capilares cujos diâmetros são sensivelmente menores que os das bolhas5

(Agnesini , 1988). 

Segundo Narayanan e Ramamurthy (2000) os concretos com ar incorporado podem ser
classificados segundo o método de formação dos poros, que pode ocorrer por meio da
adição  de  produtos  químicos  que  agem  como  incorporadores  de  ar  quando  são
misturados  resultando  no  aumento  de  volume  e  em  uma  estrutura  porosa  ou  pela
introdução de espuma ao concreto ou a combinação de ambos processos;  no  tipo de
aglomerante usado (cimento Portland, cal,  material  pozolânico, etc.)  ou no  método de
cura, que pode ser curado em autoclave (AAC – aerated concrete autoclaved) ou curado
em cura convencional (NAAC – aerated concrete non-autoclaved). Neste trabalho foram
estudados  os  concretos  aerados  com  cura  convencional  (NACC)  por  ser  o  método
utilizado nas concretagens das paredes de concreto armado moldados in locu.

Em relação à influência do concreto com ar incorporado nas propriedades do concreto
fresco  Neville  e  Brooks  (2013,  p.  291),  afirmam que  “a  presença  de  ar  incorporado
também é benéfica na redução da exsudação, pois as bolhas de ar mantêm as partículas
sólidas em suspensão, de modo que a sedimentação é reduzida e a água não expelida
(...).  A segregação  também  é  diminuída,  garantindo  que  o  concreto  fresco  não  seja
vibrado em excesso”. 

Sobre a resistência à compressão, Aïtcin (2000, p. 602) cita que “é óbvio que introduzir
bolhas de ar na argamassa do concreto resulta diminuição da resistência à compressão”6,
mas, esta queda pode ser compensada pela menor quantidade de água requerida na
mistura  (diminuição  da  relação  a/c)  que  se  torna  possível  por  meio  da  melhoria  na
trabalhabilidade  do  concreto  em  decorrência  da  incorporação  do  ar.  Segundo  Nevile
(1997), como o volume total de vazios em um dado volume de concreto interfere com a
resistência do concreto, resulta que, para um dado espaçamento, as bolhas de ar devem
ser tão pequenas quanto possível. A tabela 1 traz valores de massa específica, teor de ar
incorporado e resistência à compressão de concretos com ar incorporado.

Tabela 1: Valores de massa específica, teor de ar incorporado e resistência à compressão
(fonte: Neville, 1997)

Massa
específica

(kg/m3)

500 kg/m3 900 kg/m3 1300 kg/m3 1700 kg/m3

Teor de Ar 78% 62% 45% 28%
Resistência à 1,0 MPa 2,0 MPa 5,0 MPa 10 MPa

5  Como visto, as considerações de Agnesini (1988) e Nevile (1997) sugerem que as bolhas de ar incorporado, 
diferentemente daquelas adicionadas durante a mistura e a perda de água, não representam prejuízo à durabilidade do 
concreto armado. A influência da incorporação das bolhas de ar aos concretos na durabilidade foge ao escopo do 
presente trabalho, mas tem sido estudado por Barbar, membro do mesmo grupo de pesquisa que o autor do presente 
trabalho.

6  Em países e regiões com invernos rigorosos, a incorporação de ar aos concretos é imprescindível para garantir a
durabilidade do concreto frente ao fenômeno de gelo-degelo. As bolhas de ar incorporadas permitem a expansão da
água que se congela na rede capilar, diminuindo a fissuração do concreto. 



Compressão

Resumindo,  embora  Neville  e  Brooks  (2013)  afirmem  que  a  queda  na  resistência  à
compressão  possa  ser  compensada  pela  menor  quantidade  de  água  requerida  na
mistura, pois o concreto tem melhor trabalhabilidade em decorrência da incorporação do
ar,  benefícios  adicionais  podem  ser  obtidos  desses  concretos  (leveza,  menor
condutividade  térmica  e  sonora,  etc.),  uma vez  que  se  garanta  um rigoroso  controle
tecnológico do material. Partir de valores de resistência à compressão superiores àqueles
a serem obtidos quando o ar for incorporado (normalmente a partir da adoção de uma
relação a/c baixa), é uma forma de viabilizar o uso do concreto com ar incorporado em
situações nas quais sejam requeridos maiores  resistências à compressão. 

Por  outro,  a  incorporação  de  ar  pode  representar  riscos  à  durabilidade  do  concreto
armado,  uma  vez  que,  a  maior  durabilidade  está  diretamente  relacionada  à  maior
compassidade  do  concreto.  Ou  seja,  quanto  menor  o  índice  da  vazios,  maior  a  sua
durabilidade (daí a importância que a menor relação água/cimento tem para o concreto
mais durável). 

As bolhas de ar incorporadas propositadamente aos concretos são esféricas, estáveis,
elásticas e têm uma distribuição típica com diâmetros  que variam de 10μm a 500μm
(Nevile1997), e supostamente não estão conectadas. Em relação ao concreto utilizado
nas paredes armadas moldadas in-situ, que tem como característica  uma maior fluidez,
as bolhas de ar podem mover-se mais livremente, permitindo a sua coalescência e / ou
ruptura  (Piekarczyk  2013)  tornando  a  sua  ligação  possível  e  denotando  riscos  à
durabilidade.

A carbonatação é um processo de reação do CO2, o anidrido carbônico, com produtos
gerados após a hidratação do cimento, principalmente a Portlandita [Ca(OH)2], principal
composto responsável pela alta alcalinidade do concreto (pH em torno de 13) que garante
a  “passivação  da  armadura”.  Assim.  a  reação  resultante  da  carbonatação  retira  do
concreto compostos básicos diminuindo o seu pH, comprometendo sua durabilidade. A
reação mais simples e importante de carbonatação é a combinação com a Portlandita
(hidróxido de cálcio) produzido na hidratação do cimento que, ao entrar em contato com o
CO2, este reage formando o carbonato de cálcio (CaCO3): Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 +
H2O. 

Trata-se de uma reação lenta,  mas constante.  Ela começa do exterior  do concreto e
caminha para seu interior, com maior intensidade quanto maior for a porosidade e, em
concreto de mediana qualidade observa- se que a velocidade da carbonatação varia entre
1 e 3 mm por ano. A velocidade do processo é função da difusão de CO2 no concreto,
umidade relativa, tempo, relação a/c, tipo de cimento, permeabilidade do concreto e cura.
O grau de carbonatação máximo ocorre a uma umidade relativa de 60%, enquanto que
em um ambiente seco ou saturado a carbonatação é reduzida para 20% deste valor
(LAPA, 2008). A Fig 1 ilustra o mecanismo de ação do CO2, na reação de carbonatação.

Figura 1- Representação esquemática do mecanismo da reação de carbonatação



Fonte: ARAÚJO (2013).

Pelo fato da carbonatação ser um processo de reação muito lento, habitualmente usa-se
a câmara de carbonatação acelerada em pesquisas, que consiste em expor os corpos de
prova ao gás carbônico em elevada concentração.  Ressalte-se Brasil,  que ainda não
exista um ensaio de carbonatação acelerada que seja normatizado pela ABNT, então as
pesquisas em andamento sobre o assunto usam os ensaios provenientes de pesquisas
realizadas  por  diversos  autores.  As  amostras,  após  submetidas  à  câmara  de
carbonatação por T dias, são rompidas e é borrifada uma solução de indicador de pH
(fenolftaleína)  e determinada linearmente,  em milímetros,  a  profundidade carbonatada,
com o uso de paquímetro. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais

O Cimento Portland utilizado foi o CPV-ARI, a areia usada foi a média, extraída do Rio
Grande,  passante na peneira  6,4  mm para  remover  grãos maiores e a  brita  zero de
origem basáltica. Foi utilizado o aditivo incorporador de ar da Basf, MicroAir FC, num teor
de 5% da massa de cimento, enquanto a água usada foi potável fornecida pela rede de
distribuição local.

2.2 Formulação do concreto

Para  a  mistura  do  concreto  utilizado  neste  trabalho  foi  escolhido  o  traço  1:2:2:0,58
(cimento,  areia,  brita,  água/cimento)  e  0,5% de aditivo incorporador  de ar,  adicionado
após a mistura das outras partes, devido a necessidade de retirar corpos de prova para
referência, ou seja, sem adição.

2.3 Moldagem e processo de cura

Foi  usada  para  a  mistura  das  argamassas  um  betoneira  de  eixo  inclinado,  com
capacidade de 250 litros e usadas fôrmas de 50 x 100 mm (Fig 2) segundo a ABNT NBR
7215:1996.



Figura 2 – Fôrmas cilíndricas utilizadas

Foram moldadas amostras sem aditivo Iar  e com adição de Iar  em dois tempos de mistura
em betoneira diferentes: 2 e 4 minutos.
Todos  os  corpos  de  prova  foram curados  por  sete  dias  em câmara  úmida,  a  seguir
capeados com enxofre e ensaiados.

2.4 Ensaio de Absorção Capilar

O ensaio de absorção capilar foi realizado segundo a ABNT NBR 9779:2005. Consiste em
colocar  corpos de prova  cilíndricos  de 5x10cm em um recipiente  com nível  de  água
constante. A massa destes é medida antes do início do ensaio e em intervalos de tempo
determinados pela norma, e a absorção de água por capilaridade (C) calculada por:

Na qual:

A: massa do corpo-de-prova que permanece com uma das faces em contato com a água
durante um período de tempo especificado;

B: massa do corpo-de-prova seco, assim que este atingir a temperatura de (23 ± 2);

S: área da seção transversal.

Neste trabalho foram ensaiados três corpos de prova por tempo de mistura.

2.5 Ensaio de Resistência à compressão

O  ensaio  de  resistência  a  compressão  para  argamassas  é  regido  pela  ABNT  NBR
7215:1996. No caso do presente trabalho ocorreu uma adaptação. Foi usada a norma
supracitada  e  não  a  ABNT  NBR  5739:2007  que  rege  o  ensaio  de  resistência  a
compressão  para  concretos,  devido  ao  concreto  aqui  utilizado  ter  somente  brita  0,
possibilitando  a  moldagem  em  fôrmas  cilíndricas  de  5x10cm.  Neste  ensaio  foram
moldados e rompidos quatro corpos de prova para cada tempo de mistura de aditivo.

2.6 Ensaio de Carbonatação Acelerada

A metodologia utilizada no ensaio de carbonatação acelerada consistiu em colocar dois
corpos de prova por tempo de mistura na câmara de carbonatação do laboratório da
Faculdade de Engenharia Civil (FECIV) da Universidade Federal de Uberlândia, por sete
dias, com teor de 5% de CO2. 

Após  os  sete  dias,  todos  os  corpos  de  prova  foram  rompidos  diametralmente  e  foi
aspergida fenolftaleína nas duas faces que foram criadas com o rompimento,  e delas



foram extraídas oito medidas da profundidade de carbonatação, sendo duas de cada lado,
por meio de um paquímetro digital.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram ensaiados à absorção por capilaridade três corpos de prova por tempo de mistura,
e a Tab 2 traz os resultados do ensaio após o tempo máximo prescrito pela norma, 72
horas.

Tabela 2 - Absorção de água por capilaridade (C)
C.P. T (min) C (g/cm²) T (min) C (g/cm²) T (min) C (g/cm²)

I 0 0.029 2 0.040 4 0.070
II 0 0.052 2 0.030 4 0.030
III 0 0.050 2 0.019 4 0.035

MÉDIA 0.044 0.030 0.045

As bolhas formadas pelo aditivo são esféricas e estáveis, e por isso têm a propriedade de
bloquear os caminhos deixados pelo ar que entra na mistura, diminuído a absorção de
água. 

Como foi  supracitado,  tempos de mistura muito curtos não incorporam ar suficiente e
tempos  extremamente  longos  expulsam  parte  do  ar  incorporado.  Analisando  os
resultados, é possível notar que com 2 minutos de mistura a absorção de água foi menor
que nos corpos de prova sem aditivo, e que com 4 minutos foi praticamente a mesma.
Isso mostra que 4 minutos de mistura excedem o tempo de mistura ideal para a melhor
ação do aditivo e, ainda, é possível notar que o ideal está próximo de 2 minutos, no caso
deste trabalho.

No ensaio de resistência a compressão foram rompidos quatro corpos de prova para cada
tempo de mistura de aditivo, e os resultados são mostrados na Tab 3.

Tabela 3 - Resultados do ensaio de resistência a compressão em corpos de prova com diferentes tempos de
mistura com aditivo.

C.P. T (min) fck (MPa) T (min) fck (MPa) T (min) fck (MPa)
I 0 17.19 2 10.18 4 10.58
II 0 18.34 2 8.99 4 10.77
III 0 14.40 2 7.02 4 10.44
IIII 0 18.11 2 8.00 4 10.37

MÉDIA 17.01 8.55 10.54

Pelos resultados mostrados na Tab. 3, é possível notar que a resistência à compressão
diminui com maior teor de ar, mas que o tempo de mistura tem grande influência. Com
dois minutos de mistura a resistência caiu pela metade em relação aos corpos de prova
sem aditivo. Com 4 minutos a resistência à compressão aumentou em relação ao valor de
2 minutos de mistura, o que prova que muito tempo de mistura expulsa o ar incorporado
pelo aditivo, diminuindo sua eficácia.

A Fig 3, traz as duas faces que surgiram com o rompimento à tração na compressão
diametral dos corpos de prova submetidos à câmara de carbonatação acelerada, já com o
indicador aplicado. 
 



Figura 3 - Corpos de prova submetidos à carbonatação acelerada rompidos diametralmente
Fonte: autor (2016)

A profundidade de carbonatação foi medida dos 4 lados (B, T, LD, LE), e a Tab 4 traz a
média das três medidas retiradas de cada lado destas faces.

Tabela 4 - Médias das profundidades de carbonatação dos 4 lados dos corpos de prova.
(min) B (mm) T (mm) LD (mm) LE (mm)

0 3.54 3.69 3.32 5.90
2 5.78 5.79 5.30 5.65
4 5.12 4.93 4.71 5.57

A partir  dos  resultados  é  possível  notar  que  com  o  aumento  da  quantidade  de  ar
incorporado  aumenta  a  profundidade  de  carbonatação,  mas  que  com  quantidades
maiores as bolhas do ar incorporado pelo aditivo, que são esféricas e estáveis, começam
a  barrar  a  carbonatação.  Os  resultados  mostram  que  o  ar  incorporado  aumenta  a
profundidade de carbonatação, seja em qualquer tempo de mistura, o que pode trazer
problemas.

4 Conclusão

Por meio dos ensaios realizados neste trabalho foi possível concluir que a incorporação
de ar em concretos por meio de aditivos, além de reduzir a resistência à compressão e
absorção capilar, propicia o avanço da frente de carbonatação de forma intensa. Ou seja,
embora, em um primeiro momento a incorporação de ar reduza a absorção capilar, por
outro lado, possibilita o fluxo de agentes deletérios de forma preocupante.

Por  outro  lado,  esses  resultados  preliminares  não  implicam  que  o  concreto  com  ar
incorporado seja inadequado para uso em estruturas de concreto armado. Teoricamente,
as bolhas de ar incorporadas propositalmente ao concreto são desconectadas entre si, o
que  dificulta  o  fluxo  de  fluidos.  Mas,  estudos  futuros  devem  ser  feitos  na  busca  do
entendimento da quantidade máxima de bolhas que possam ser incorporadas para que a
coalescência entre elas seja minimizada.
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