
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA D E 
MATERIAIS (P 2CEM)  

 

 

 
 
 
 

MICHELLA GRAZIELA SANTOS MENDONÇA 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFLUÊNCIA DE ADIÇÕES DE GRAFITE, ÓXIDO DE GRAFITE E 

GRAFITE-LIKE EM ARGAMASSAS DE CIMENTO PORTLAND: 

DURABILIDADE, PROPRIEDADES MECÂNICAS E RESISTIVIDAD E 

ELÉTRICA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SÃO CRISTÓVÃO, SE - BRASIL 

DEZEMBRO DE 2019 





iii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTR AL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 
 

M539i 

 
Mendonça, Michella Graziela Santos 
    Influência de adições de grafite, óxido de grafite e grafite-like 
em argamassa de cimento Portland : durabilidade, propriedades 
mecânicas e resistividade elétrica / Michella Graziela Santos 
Mendonça; orientadora Ledjane Silva Barreto. – São Cristóvão, 
2020. 

177 f. : il.   
 
 

Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) – 
Universidade Federal de Sergipe, 2020. 

 
 
1. Engenharia de materiais. 2. Cimento Portland. 3. 

Argamassa. 4. Grafita . 5. Fibras de carbono. I. Barreto, Ledjane 
Silva, orient. II. Título. 

 
CDU 66.017  

 
 



iv 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, por todo amor que 

demonstram por mim. 

 

 



v 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus pela vida e força que sempre me concedeu. 

Aos meus pais, Edna e Pedro, que sempre me apoiaram e estiveram ao meu lado em 

todos os momentos da minha vida. Especialmente a minha mãe que não me deixou 

fraquejar e esteve sempre presente quando mais precisei. Agradeço a minha irmã que 

sempre acreditou em mim. Obrigada por cuidarem do meu maior tesouro, Bruno. Amo 

muito vocês. Ao meu irmão (in memorian) que não está aqui, mas não me deixa 

esquecer o quanto ele torcia por mim. 

Ao meu maior tesouro, Bruno. A David pelo amor, paciência e dedicação, você é meu 

raio de sol.  

A toda minha família pelo apoio e ajuda, obrigada pela torcida. Um grande obrigado a 

Matheus pelas correções de inglês. Thanks! 

A professora Drª Ledjane Silva Barreto por tornar possível essa jornada. Foram muitos 

anos de valiosos ensinamentos, colaboração e ajuda.  

Aos amigos que fiz no P2CEM, Gabriela, Eduardo, Silvando, Bertília, David, Ana 

Patrícia, Gisela, Kaka, Mariana, Juliana, Lucas Oliveira, Héricles, Isis, Resende, Carlos 

Henrique e Luis Filipe. Um obrigado especial a Gabriela, Eduardo, Silvando, Bertília e 

Héricles por toda ajuda fundamental neste trabalho. As minhas amigas do coração, Ana 

Angélica, Andréia, Liliane, Gracy, Viviana, obrigada por inúmeras vezes me apoiarem, 

por estarem comigo nessa jornada e por torcerem pelo meu sucesso. 

Agradeço a Tiago S. Almeida e Leonardo Leal por me ajudarem em etapas essenciais 

deste trabalho. Foi um enorme prazer conhecer vocês. 



vi 
 

Agradeço ao professor Dr. Carlos Raphael do Departamento de Estatística pelos 

ensinamentos, disponibilidade e ajuda. 

A todos os professores pelos ensinamentos oferecidos. Em especial aos professores 

Marcelo Ueki, Cristiane, Michelle e Rosane pelas palavras de apoio. Obrigada Rosane 

por abrir o departamento em pleno fim de ano para possibilitar a realização das minhas 

medidas experimentais. A Shirlei sempre disposta a ajudar, obrigada. Obrigada a todos 

os funcionários do P2CEM. 

Ao Instituto Federal de Sergipe e aos seus gestores pela permissão e apoio concedido, 

em especial Osman. Aos amigos do IFS, obrigada pelo apoio e incentivo. 

A todos os meus amigos que torceram por essa realização. 

Registro aqui meus agradecimentos à Votorantim Cimentos Company, Nacional 

Graphite Ltda. e Indusfibras Indústria de Fibras Ltda pela disponibilização dos materiais 

utilizados nesta tese. 

AO CNPQ, CAPES, FINEP e FAPITEC-SE pelo apoio financeiro. 

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para realização deste trabalho. 

 



vii 
 

Resumo da Tese apresentada ao P²CEM/UFS como parte dos requisitos necessários para 

a obtenção do grau de Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais (D.Sc.) 

 
Influência de Adições de Grafite, Óxido de Grafite e Grafite-Like em Argamassas 

de Cimento Portland: Durabilidade, Propriedades Mecânicas e Resistividade 

Elétrica 

 
Michella Graziela Santos Mendonça 

Dezembro/2019 
 

Orientador: Profª. Drª. Ledjane Silva Barreto 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais  

 
A incorporação de nanotubos de carbono, grafenos e óxidos de grafenos em matrizes de 

cimento têm sido extensivamente estudada devido à capacidade desses materiais de 

adicionar propriedades condutoras e simultaneamente desempenharem função de 

reforço. No entanto, o alto custo desses materiais para aplicações em larga escala 

desencadeou recentemente a busca por materiais de baixo custo com propriedades 

semelhantes. Nesse contexto, o primeiro estudo desta tese investigou as propriedades de 

resistividade elétrica, de resistência mecânica e de durabilidade para argamassas com 

adições de grafite, óxido de grafite e grafite-like, como materiais alternativos de baixo 

custo. Os resultados mostraram que a adição de grafite apresentou comprometimento 

progressivo da resistência à compressão e exibiu variação não significativa na 

resistência à flexão. Por outro lado, a adição de óxido de grafite não comprometeu a 

resistência à compressão e exibiu ganhos na resistência à flexão. A resistividade elétrica 

das argamassas foi encontrada na seguinte ordem crescente: grafite-like, grafite e óxido 

de grafite. Em outro contexto, o uso da fibra de carbono nos últimos anos tem 

aumentado substancialmente, com isso obtém-se maior volume de resíduos de fibras de 

carbono resultante das perdas. Nesse seguimento, o segundo estudo desta tese 

investigou o uso de resíduos de fibras de carbono em argamassas de cimento e pó de 

coco, bem como o efeito da moagem no processo de produção. As propriedades físicas, 

mecânicas e de durabilidade foram avaliadas. A utilização do processo de moagem 

resultou em ganhos de 87% na resistência à compressão. A adição das fibras de carbono 

resultou em ganhos de até 192% na resistência à flexão. Os resultados de durabilidade 

exibiram estabilidade na propriedade mecânica de flexão ao longo do tempo para as 
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argamassas com fibras de carbono. Palavras Chaves: Cimento, grafite, óxido de grafite, 

grafite-like, fibras de carbono, durabilidade.  
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The incorporation of carbon nanotubes, graphenes and graphene oxides in cement 

matrices has been extensively studied due to their ability to add conductive properties 

and simultaneously perform reinforcing function. However, the high cost of those 

materials for large scale applications has recently triggered the search for low cost 

materials with similar properties. In such context, the first study of this thesis 

investigated the behavior of the electrical resistivity, mechanical strength and durability 

properties for graphite, graphite oxide and graphite-like mortars, low cost alternative 

materials with similar properties. The results showed that the addition of graphite 

demonstrated progressive impairment of the compressive strength and revealed no 

significant variation in flexural strength. Elseways, the addition of graphite oxide did 

not compromise the compressive strength and exhibited flexural strength gains. The 

electrical resistivity of mortars was found in the following ascending order: graphite-

like, graphite and graphite oxide. In another context, the use of carbon fiber in recent 

years has increased substantially, resulting in a higher volume of carbon fiber waste 

resulting from losses. In this follow-up, the second study of this thesis investigated the 

use of carbon fiber waste in cement mortars and coir pith particles, as well as the effect 

of the use of milling in the production process. Physical, mechanical and durability 

properties were evaluated. The use of the milling process resulted in a 87% gain in 

compressive strength. The addition of carbon fibers resulted in an up to 192% gain in 

flexural strength. Durability results showed stability in the mechanical flexural property 

over time for the mortars with carbon fiber. Keywords: Cement, graphite, grafite oxide, 

graphite-like, carbon fibers and durability. 



x 
 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS E TABELAS..............................................................................xiv 

CAPÍTULO I ..............................................................................................................23 

1.1 Introdução..............................................................................................................23 

1.2 Objetivos................................................................................................................26 

1.2.1. Objetivo Geral...................................................................................26 

1.2.2. Objetivos Específicos........................................................................26 

1.3 Estrutura da Tese....................................................................................................27 

CAPÍTULO II ...........................................................................................................28 

Estado da Arte..............................................................................................................28 

2.1 Resistividade elétrica em compósitos cimentícios.................................................28 

2.2 Resistividade elétrica de compósitos cimentícios com adições de materiais de 

carbono...................................................................................................................32 

2.3 Grafite-like.............................................................................................................36 

2.4 Durabilidade...........................................................................................................38 

2.4.1 Os efeitos dos materiais de carbono na durabilidade dos materiais 

cimentícios.................................................................................................38 

2.4.2 Durabilidade de compósitos cimentícios produzidos com materiais 

vegetais.......................................................................................................40 

2.5 Modelos Estatísticos...............................................................................................41 

2.6 Obtenção de Parâmetros Cinéticos em Função de Medidas de Resistividade 

Elétrica...................................................................................................................44 

 



xi 
 

CAPÍTULO III .........................................................................................................47 

Técnicas de Caracterização.............................................................................................47 

3.1 Microscopia Óptica..............................................................................................47 

3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia 

Dispersiva de Raios X (EDS) .........................................................................................47 

3.3 Espectroscopia Raman.........................................................................................47 

3.4 Difração de Raios X (DRX) ................................................................................48 

3.5 Caracterização Mecânica.....................................................................................48 

3.6 Caracterização Física...........................................................................................48 

3.7 Resistividade Elétrica..........................................................................................49 

3.8 Análise Estatística................................................................................................49 

3.8.1. Teste Tukey................................................................................................49 

3.8.2. Simulação...................................................................................................50 

CAPÍTULO IV ..........................................................................................................51 

Argamassas com adições de grafite, óxido de grafite e grafite-like................................51 

4.1 PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS......................................................................51 

4.1.1 Materiais.....................................................................................................51 

4.1.2 Produção das argamassas com adições de grafite......................................52 

4.1.3 Preparação do óxido de grafite (GO) a partir do grafite G3 e produção da 

argamassa com adição de óxido de grafite.................................................53 

4.1.4 Preparação do grafite-like e produção da argamassa com adição de grafite-

like..............................................................................................................53 

4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES.........................................................................55 



xii 
 

4.2.1 Comportamento da propriedade de resistividade elétrica para as 

argamassas com adições de grafite e óxido de grafite. .............................55 

4.2.2 Comportamento da propriedade de resistividade elétrica para as 

argamassas com adição de grafite-like. .....................................................64 

4.2.3 Determinação dos Índices de Avrami. ......................................................68 

4.2.4 Ajuste de modelos de regressão não-linear................................................72 

4.2.5 Análise de correlação.................................................................................75 

4.2.6 O efeito da grafite nas propriedades de resistência à compressão e flexão 

das argamassas. .........................................................................................77 

4.2.7 Envelhecimento das argamassas com adições de grafite...........................97 

4.2.8 O efeito da adição de óxido de grafite nas propriedades de resistência à 

compressão e flexão das argamassas. ......................................................106 

CAPÍTULO V .........................................................................................................118 

Argamassas de cimento e agregados leves de partículas de pó de coco reforçadas com 

resíduos de fibras de carbono. ......................................................................................118 

5.1 PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS.................................................................118 

5.1.1 Materiais...................................................................................................118 

5.1.2 Produção das argamassas.........................................................................119 

5.1.3 Estudo de durabilidade.............................................................................120 

5.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....................................................................121 

5.2.1 Influência no processo de moagem........................................................121 

5.2.2 Influência da adição de resíduos de fibras curtas de carbono................128 

5.2.3 Estudo de Durabilidade..........................................................................136 

CAPÍTULO VI .......................................................................................................140 

6.1 Conclusões.........................................................................................................140 



xiii 
 

CAPÍTULO VII .....................................................................................................145 

Trabalhos Futuros..........................................................................................................145 

Referências Bibliográficas.............................................................................................146 

APÊNDICE A ...............................................................................................................157 

APÊNDICE B................................................................................................................170 

 

 



xiv 
 

LISTAS DE FIGURAS E TABELAS 

 

Figura 1. Ilustração do caminho percorrido pelos transportadores de carga: (a) menor 

caminho percorrido, (b) maior caminho percorrido. Fonte:[20].....................................28 

Figura 2. Ilustração esquemática de distribuição e dispersão: (a) boa distribuição e 

pobre dispersão, (b) pobre distribuição e pobre dispersão, (c) pobre distribuição e boa 

dispersão, (d) boa distribuição e boa dispersão. Fonte:[23]............................................30 

Figura 3. Ilustração de caminho condutor formado pela combinação de fibras curtas de 

carbono e partículas condutivas. Fonte: [24]...................................................................34 

Figura 4. Ilustração do efeito da orientação das plaquetas de grafenos na tortuosidade 

do caminho: (a) plaquetas perfeitamente alinhadas na direção normal do fluxo e (b) 

plaquetas randomicamente orientadas. Fonte: [43].........................................................39 

Figura 5. Ilustração dos estágios do processo de hidratação, do desenvolvimento da 

resistividade elétrica e da taxa de resistividade elétrica da pasta de cimento durante 24 

horas. Fonte: Adaptado de [54].......................................................................................45 

Tabela 1. Composição química do cimento cedida pela Votorantin e obtida pela análise 

de Ritveld dos dados de DRX..........................................................................................52 

Figura 6. Resistividade elétrica das argamassas com diferentes adições de grafite (0%, 

1%, 5% e 10%) e óxido de grafite: durante o período de cura (a) G1, (b) G3 e (c) GO; 

durante o envelhecimento em ambiente natural externo (d) G1, (e) G3 e (f) GO. Os 

valores apresentados são as médias aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de 

três amostras. Nota: G1= grafite G1; G3= grafite G3; GO= óxido de grafite.................56 



xv 
 

Figura 7. (a) Imagem da microscopia eletrônica de varredura da argamassa com adição 

de 1% GO aos 28 dias; (b) mapeamento do elemento cálcio (Ca); (c) mapeamento do 

elemento carbono (C) e (d) mapeamento do elemento silício (Si). Regiões das análises 

de EDS sinalizadas pelos pontos (1 e 5= partícula de GO; 2, 4 e 6= matriz 

cimentícia).......................................................................................................................59 

Figura 8. (a) Imagem da microscopia eletrônica de varredura da argamassa com 1% de 

G3; (b) mapeamento do elemento cálcio (Ca); (c) mapeamento do elemento carbono (C) 

e (d) mapeamento do elemento silício (Si). Regiões das análises de EDS sinalizadas 

pelos pontos (1, 2 e 3= partícula de grafite; 4 e 5= matriz cimentícia)...........................60 

Tabela 2. Composição química elementar estimada por MEV-EDS.............................63 

Figura 9. Resistividade elétrica das argamassas com adição de grafite-like com e sem 

moagem comparadas com a argamassa de referência: (a) durante o período de cura e (b) 

durante o envelhecimento (após a cura). Os valores apresentados são as médias 

aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de três amostras. Nota: 0%= 

argamassa de referência; GL-M= argamassa com adição de grafite-like moído; GL-SM= 

argamassa com adição de grafite-like sem moagem.......................................................66 

Figura 10. Imagens MEV da superfície de fratura das argamassas com adição de 

grafite-like (a-b) com moagem, (c-d) sem moagem........................................................67 

Figura 11. Aplicação do modelo cinético de Avrami linearizado aos dados de 

resistividade elétrica obtidos entre 1 e 14 dias de cura para argamassas com 0%, 1%, 

5%, e 10% de grafite G1. Nota: 0%= argamassa de referência.......................................69 

Figura 12. Aplicação do modelo cinético de Avrami linearizado aos dados de 

resistividade elétrica obtidos entre 1 e 14 dias de cura para as argamassas com 0%, 1%, 

5%, e 10% de grafite G3..................................................................................................70 



xvi 
 

Tabela 3. Parâmetros cinéticos da linearização do modelo de Avrami calculados por 

método isotérmico para diferentes teores de grafite e óxido de grafite...........................71 

Figura 13- Curvas dos dados modelados versus os dados experimentais de resistividade 

elétrica obtidos para (a) a argamassa de referência e as argamassas com adições de 

grafite durante o período de cura: (b) 1% G1; (c) 5% G1; (d) 10% G1..........................73 

Tabela 4- Modelos propostos e parâmetros de ajuste obtidos........................................74 

Figura 14. Curva de correlação entre a resistividade elétrica e: (a) resistência à 

compressão e (b) resistência à flexão aos 3, 7, 14, 21 e 28 dias de cura.........................76 

Figura 15. Efeito da presença de 1% de diferentes tipos de grafite na resistência à (a) 

compressão e (b) flexão das argamassas.........................................................................77 

Figura 16. Microscopias Eletrônicas de Varredura das grafites: (a-b) G1; (c-d) G2; (e-f) 

G3....................................................................................................................................78 

Figura 17. Efeito da adição de diferentes conteúdos de grafite – G1 e – G3 na 

resistência: (a) à compressão e (b) à flexão das argamassas aos 28 dias. Os valores 

apresentados são as médias aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de três 

amostras...........................................................................................................................79 

Figura 18. Efeito do conteúdo de grafite na resistência à compressão (a) e flexão (b) das 

argamassas durante o período de cura. Os valores apresentados são as médias 

aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de três amostras. As mesmas letras 

(a,b,c) indicam os grupos homogêneos, onde a média dos valores dos compósitos não 

são significativamente diferentes.....................................................................................82 

Figura 19. Imagem de MEV da superfície de fratura das argamassas com adição de 1% 

de grafite G3: (a - b) 3 dias de cura; (c) 14 dias de cura e  (d) 28 dias de cura. Nota: G = 

grafite...............................................................................................................................84 



xvii 
 

Figura 20. Imagens de MEV da superfície de fratura das argamassas com adição de 

10% de grafite: (a) 3 dias de cura; (b) ampliação da região A; (c) 7 dias de cura; (d) 

ampliação da região B; (e) 21 dias de cura e (f) ampliação da região C. Nota: G = 

grafite...............................................................................................................................85 

Figura 21. Difratogramas de raios X das argamassas com adições de 0%, 1%, 5% e 

10% de grafite. Nota: 1= C2S; 2= C3S; Ca= carbonato de cálcio; P= portlandita; T= 

tobermorita; GF= grafite; Q= quartzo.............................................................................88 

Tabela 5. Razão das intensidades relativas dos picos de DRX da portlandita...............89 

Figura 22. Difratogramas de raios X das argamassas com adições de 0% e 1% de 

grafite aos (a) 3, (b) 7, (c) 14 e (d) 21 dias. Nota: 1= C2S; 2= C3S; Ca= carbonato de 

cálcio; T= tobermorita; P= portlandita; GF= grafite; Q= quartzo...................................90 

Figura 23. Imagem de MEV da superfície de fratura das argamassas com adição de: (a) 

1% de grafite G3 aos 3 dias de cura e (b) 10% de grafite G1 aos 3 dias de cura. Nota: P 

= portlandita; Ca = carbonato de cálcio (calcita).............................................................91 

Figura 24. Quantificações das principais fases cristalinas hidratadas (portlandita, 

calcita, tobermorita e etringita) e anidras (C2S, C3S e C4AF) do cimento presentes nas 

argamassas com adições de 0%, 1%, 5% e 10% de grafite aos 28 dias, obtidas pelo 

método Rietveld. Nota: C2S= silicato bicálcico; C3S= silicato tricálcico; C4AF= ferro-

aluminato tetracálcico......................................................................................................93 

Figura 25. Evolução das principais fases cristalinas hidratadas e anidras do cimento 

presentes nas argamassas com 0% e 1% de grafite em função do tempo de hidratação: 

(a) portlandita, (b) tobermorita, (c) C3S, (d) calcita, (e) etringita e C4AF, e (f) C2S. 

Quantificação obtida pelo método Rietveld....................................................................96 



xviii 
 

Figura 26. Efeito do envelhecimento externo por 1330 dias na resistência à flexão das 

argamassas com 0%, 1% e 10% de grafite G1. Os valores apresentados são as médias 

aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de três amostras. As mesmas letras 

(a,b,c) indicam os grupos homogêneos, onde a média dos valores dos compósitos não 

são significativamente diferentes.....................................................................................98 

Figura 27. Imagens MEV das superfícies de fratura e dos poros das argamassas com 

adições de grafite G1 envelhecidas em ambiente natural externo por 1330 dias: (a) e (b) 

0%, (c) e (d) 1%, (e) e (f) 10%......................................................................................100 

Figura 28. Imagens MEV da superfície de fratura das argamassas com adições de 

grafite G1 envelhecidas em ambiente natural externo por 1330 dias: (a) e (b) 0%, (c) e 

(d) 1%, (e) e (f) 10%......................................................................................................102 

Figura 29. Imagens MEV da superfície de fratura das argamassas com adições de 

grafite G1 envelhecidas em ambiente natural externo por 1330 dias: (a) 0%, (b) 1% e (c) 

10%. Nota: P= portlandita.............................................................................................103 

Tabela 6. Composição química elementar estimada por MEV-EDS...........................103 

Figura 30. Difratogramas de raios X das argamassas com adições de 0%, 1% e 10% de 

grafite envelhecidas em ambiente natural externo por 1330 dias..................................105 

Figura 31. Espectros Raman das grafites (a) G1 e (b) G3............................................106 

Figura 32. Difratogramas de raios X da grafite G3 (a) antes e (b) após a oxidação....108 

Figura 33. Efeito do conteúdo da grafite oxidada (GO) na resistência à compressão (a) 

e flexão (b) das argamassas comparadas com a argamassa de referência (0%). Os 

valores apresentados são médias aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de 

três amostras. As mesmas letras (a,b,c) indicam os grupos homogêneos, onde a média 

dos valores dos compósitos não são significativamente diferentes...............................110 



xix 
 

Figura 34. Difratogramas de raios X da argamassa com adição de 1% de grafite 

oxidada (GO) e da argamassa de referência (0%) aos 28 dias. Nota: 1= C2S; 2= C3S; 

Ca= carbonato de cálcio (JCPDS-ICDD, 030596); E= etringita; P= portlandita (JCPDS-

ICDD, 040733); T= tobermorita (JCPDS-ICDD, 290329); GF= grafite (JCPDS-ICDD, 

0130148); Q= quartzo (JSPDS-ICDD, 030444)............................................................111 

Figura 35. Quantificações das principais fases cristalinas hidratadas (portlandita, 

calcita, tobermorita e etringita) e anidras (C2S, C3S e C4AF) do cimento presentes na 

argamassa de referência (0%) e na argamassa com adição de 1% de óxido de grafite aos 

28 dias, obtidas pelo método Rietveld. Os valores de GOF de 2,05 e 3,15 

respectivamente. Nota: C2S= silicato bicálcico; C3S= silicato tricálcico; C4AF= ferro-

aluminato tetracálcico....................................................................................................112 

Figura 36. Imagens de microscopia eletrônica de varredura das argamassas com adições 

de grafite G3 (a-d) e grafite oxidada (GO) (e-h) aos 28 dias........................................114 

Figura 37. Imagens de microscopia eletrônica de varredura da argamassa com adição 

1% de grafite oxidada (GO) aos 28 dias........................................................................117 

Figura 38.  Efeito da moagem e da adição de fibras de carbono nas propriedades 

mecânicas das argamassas: (a) resistência à compressão; (b) resistência à flexão; (c) 

módulo de elasticidade. Os valores são Os valores mostrados são as médias aritméticas 

dos resultados obtidos para um grupo de amostras testadas após 28 dias. As mesmas 

letras (a, b, c) indicam grupos homogêneos, ou seja, as médias das argamassas não são 

significativamente diferentes. Nota: CC= argamassa cimento-pó de coco; CCFC-10= 

argamassa cimento-pó de coco-fibras de carbono; CC-M= argamassa cimento e pó de 

coco moído; CCMFC= argamassa cimento e pó de coco moído- fibras de carbono com 

diferentes comprimentos (5, 10, 15 e 20 mm)...............................................................122 



xx 
 

Figura 39. Superfície de fratura das argamassas: (a) CC; (b) CC-M. Nota: CC= 

argamassa cimento-pó de coco; CC-M= argamassa cimento e pó de coco moído........123 

Figura 40. Imagens de microscopia eletrônica de varredura das partículas de pó de 

coco: (a) faixa granulométrica de 0,149 a 0,210 mm; (b) após a moagem...................124 

Figura 41. Imagens de micrografia eletrônica de varredura das superfícies de fratura da 

argamassa CC: (a) ampliação de x500 e (b) ampliação de x1000. Note: CC= argamassa 

cimento-pó de coco........................................................................................................124 

Figura 42. Imagens de micrografia eletrônica de varredura das superfícies de fratura da 

argamassa CC-M: (a) ampliação x450 e (b) ampliação x3000. Nota: CC-M= argamassa 

cimento e pó de coco moído..........................................................................................125 

Figura 43. Difratograma de raios X dos compositos CC e CC-M aos 28 dias, onde: 1 = 

silicato bicálcico, C2S, (JCPDS-ICDD, 330302); 2 = silicato tricálcico, C3S, (JCPDS-

ICDD, 420551); 3 = calcita ou carbonato de cálcio, CaCO3, (JCPDS-ICDD, 030596); 4 

= portlandita ou hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, (JCPDS-ICDD, 040733); 5 = etringita, 

(JCPDS-ICDD, 020059); 6 = tobermorita (JCPDS-ICDD, 290329); 7 =  quartzo 

(JSPDS-ICDD, 030444)................................................................................................126  

Figura 44. Efeito da adição das fibras de carbono nas propriedades físicas das 

argamassas produzidas pelo processo de moagem: (a) densidade aparente; (b) absorção 

de água; (c) porosidade aparente. Os valores apresentados são as médias aritméticas dos 

resultados obtidos para um grupo de três amostras. As mesmas letras (a, b, c) indicam 

grupos homogêneos, ou seja, as médias das argamassas não são significativamente 

diferentes. Nota: CC-M= argamassa cimento e pó de coco moído; CCMFC = argamassa 

cimento e pó de coco moído- fibras de carbono com diferentes comprimentos (5, 10, 15 

e 20 mm)........................................................................................................................127  



xxi 
 

Figura 45. Microscopia óptica de: (a) uma fratura na argamassa CCFC-10; (b) 

ampliação da região A; (c) ampliação da região B. Nota: CCFC-10 = argamassa 

cimento-pó de coco-fibra de carbono com 10 mm de comprimento.............................128  

Figura 46. Imagens de micrografia eletrônica de varredura das superfícies de fratura 

das argamassas: CCFC-10(a-c); CCMFC-10(d-f). Nota: CCFC-10= argamassa cimento-

pó de coco-fibra de carbono com 10 mm de comprimento; CCMFC-10 = argamassa 

cimento-pó de coco moído-fibra de carbono com 10 mm de comprimento..................130  

Figura 47. Imagens de micrografia eletrônica de varredura das superfícies de fratura 

das argamassas: CCMFC-5 (a-b); CCMFC-15 (c-d); CCMFC-20 (e-f). Nota: CCMFC-

5, CCMFC-15 e CCMFC-20 = argamassa cimento e pó de coco moído- fibras de 

carbono com comprimento de 5 mm, 15 mm e 20 mm, respectivamente.....................133  

Tabela 7. Valores de resistência à flexão e compressão reportados na literatura para 

compósitos de cimento leve e compósitos produzidos com fibras de carbono.............135  

Figura 48. Efeito do envelhecimento natural em ambiente externo e interno na 

propriedade mecânica de flexão das argamassas: (a) CC-M e (b) CCMFC-20. Os 

valores apresentados são as médias aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de 

três amostras. As mesmas letras (a, b, c) indicam grupos homogêneos, ou seja, as 

médias das argamassas não são significativamente diferentes através do teste ANOVA 

de uma via no nível de significância de 5%. Nota: CC-M= argamassa cimento e pó de 

coco moído; CCMFC-20 = argamassa cimento e pó de coco moído- fibras de carbono 

com comprimento de 20 mm.........................................................................................138 

Tabela 8 – Análise estatística da propriedade mecânica de compressão da argamassa de 

referência e das argamassas com adições de grafite G3 em diferentes idades..............158  



xxii 
 

Tabela 9 – Análise estatística da propriedade mecânica de flexão da argamassa de 

referência e das argamassas com adições de grafite G3 em diferentes idades..............162   

Tabela 10- Análise estatística da propriedade mecânica de flexão da argamassa de 

referência e da argamassa com adições de grafite G1 aos 28 dias e após 1330 dias de 

envelhecimento..............................................................................................................166 

Tabela 11- Análise estatística da propriedade mecânica de compressão da argamassa de 

referência e da argamassa com adição de GO em diferentes idades.............................167 

Tabela 12- Análise estatística da propriedade mecânica de flexão da argamassa de 

referência e da argamassa com adição de GO em diferentes idades.............................168 

Tabela 13 – Análise estatística da propriedade mecânica de compressão das argamassas 

produzidas com adições de pó de coco e fibras de carbono..........................................171 

Tabela 14 – Análise estatística da propriedade mecânica de flexão das argamassas 

produzidas com adições de pó de coco e fibras de carbono..........................................172 

Tabela 15 – Análise estatística da propriedade física de densidade aparente das 

argamassas produzidas com adições de pó de coco e fibras de carbono.......................172 

Tabela 16 – Análise estatística da propriedade física de absorção de água das 

argamassas produzidas com adições de pó de coco e fibras de carbono.......................173 

Tabela 17 – Análise estatística da propriedade física de porosidade aparente das 

argamassas produzidas com adições de pó de coco e fibras de carbono.......................173 

Tabela 18 - Análise estatística da propriedade mecânica de flexão das argamassas de 

cimento e pó de coco moído em diferentes idades........................................................174 

Tabela 19- Análise estatística da propriedade mecânica de flexão das argamassas de 

cimento e pó de coco moído com adições de fibras de carbono em diferentes idades..176 

 



23 

 

CAPÍTULO I 

1.1 Introdução 

Atualmente, os compósitos cimentícios de autossensoriamento têm sido 

extensivamente estudados como uma nova alternativa para os sensores convencionais. 

Os principais materiais utilizados como a fase condutora nos recentes estudos são as 

fibras de carbono, os nanotubos de carbono e os grafenos [1-4], devido à capacidade 

desses materiais de adicionar propriedades condutoras aos compósitos e 

simultaneamente desempenharem uma função de reforço dificultando a propagação das 

trincas e microfissuras, aumetando a durabilidade do compósito. No entanto, o alto 

custo destes materiais torna as aplicações em compósitos cimentícios onerosas, devido à 

elevada quantidade de fase necessária para obtenção de uma rede condutora. Assim 

como a ausência de processos de produção em massa de nanotubos de carbono para 

aplicações com uma maior demanda, tais como compósitos cimentícios, inviabiliza sua 

utilização em larga escala. 

Uma alternativa potencial proposta na literatura em relação ao custo e 

propriedades requeridas é a grafite. Contudo, faltam investigações sobre a influência da 

grafite nas propriedades elétricas e mecânicas dos compósitos cimentícios em longo 

prazo. Além disso, apesar da sua característica condutora apresentar um grande 

potencial para aplicações em compósitos de auto-sensoriamento, o uso da grafite em 

compósitos cimentícios ainda é visto como um desafio devido ao fato de que o 

acréscimo de grafite resulta em perdas nas propriedades mecânicas de compressão [2,5]. 

Outras propostas sugeridas para usufruir das características condutoras da grafite 

e ao mesmo tempo reduzir o efeito negativo nas propriedades mecânicas, foi o uso das 

partículas de grafite em combinação com outros materiais condutores [2,5-6] e o 
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encapsulamento da grafite em outras fases [6]. No entanto, ainda que diversas tentativas 

e abordagens do uso da grafite em compósitos cimentícios tenham sido propostas, o 

comprometimento da resistência à compressão ainda é um desafio. 

Investigações conduzidas por vários autores já mostraram que modificações na 

superfície dos materiais de carbono podem aumentar sua compatibilidade com os 

materiais cimentícios [3, 7-8]. Neste trabalho, a incorporação de grupos funcionais na 

grafite é uma alternativa proposta para a perda de propriedade mecânica relatada com a 

presença da grafite em matrizes de cimento. 

Em outra abordagem, os recentes avanços nas pesquisas de obtenção de 

estruturas grafiticas a partir de fontes renováveis abrem um novo caminho para 

produção de materiais de carbono a partir de matérias-primas de baixo custo e 

renovável. Recentemente, material com estrutura semelhante a grafite foi obtido a partir 

da carbonização hidrotérmica do pó de coco. Uma vez carbonatada hidrotermicamente, 

esta biomassa preserva sua morfologia e resulta em um carbono amorfo com morfologia 

semelhante a grafite e superfície altamente funcionalizada [9-10]. Assim, a presente tese 

sugere o uso do carbono hidrotérmico como outra opção potencial aos materiais de 

carbono, uma vez que o carbono hidrotérmico já possui uma alta concentração de 

grupos funcionais de superfície, especialmente OH [9-10]. 

Em outro panorama, nos últimos anos observa-se o crescente interesse em pesquisas 

que abordam o desenvolvimento de compósitos cimentícios com agregados leves [11-

16], em especial os agregados leves de origem vegetal [13-14]. As características desses 

materiais, tais como a sua massa específica reduzida e seu eficiente isolamento térmico 

e acústico, os tornam atraentes para produção de componentes leves com propriedades 

isolantes. Contudo, as reais aplicações dos compósitos cimentícios com agregados leves 

de origem vegetal são limitadas, devido principalmente ao seu baixo desempenho 



25 

 

mecânico, mas também ao número restrito de informações sobre seu desempenho ao 

longo do tempo. Uma alternativa proposta nesta tese é o uso do reforço para produzir 

compósitos leves que ofereçam melhor desempenho mecânico. As fibras têm sido 

utilizadas como reforço em matrizes cimentícias em uma ampla gama de aplicações. 

Nesse sentido, o desempenho das fibras de carbono em matrizes cimentícias mostrou-se 

superior às outras fibras em desempenho mecânico e estabilidade química [17]. E nos 

últimos anos, seu uso tem aumentado substancialmente nas construções industriais, bem 

como nos setores automotivo e aeroespacial. Consequentemente, os resíduos de fibras 

de carbono resultante das perdas durante o processo de produção também aumentaram. 

Devido à grande descontinuidade desses resíduos, seu uso como reforço em compósitos 

na forma de fibras curtas dispersas é uma alternativa proposta para sua reutilização.  

Nesse contexto, o primeiro estudo desta tese investigou o comportamento das 

propriedades de resistividade elétrica, resistência mecânica e durabilidade para 

argamassas com adições de grafite, óxido de grafite e grafite-like. Por fim, o segundo 

estudo investigou o uso de resíduos de fibras de carbono e o efeito da moagem nas 

propriedades físicas, mecânicas e de durabilidade de argamassas leves de cimento e pó 

de coco. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

O presente trabalho foi estruturado em dois estudos: o primeiro visou à 

investigação do efeito das adições de grafite, óxido de grafite e grafite-like nas 

propriedades mecânicas, de resistividade elétrica e de durabilidade de argamassas. O 

segundo visa à investigação da adição de resíduos de fibras de carbono e incorporação 

do processo de moagem de alta energia nas propriedades físicas, mecânicas e de 

durabilidade de argamassas de cimento e pó de coco. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 
- Investigar o comportamento da propriedade de resistividade elétrica de argamassas 

com adições de grafite, óxido de grafite e grafite-like ao longo do tempo; 

- Investigar o efeito das adições de grafite e óxido de grafite nas propriedades mecânicas 

de resistência à compressão e flexão das argamassas; 

- Avaliar a aplicação do modelo cinético de Avrami aos dados experimentais de 

resistividade elétrica; 

- Obtenção de modelos de regressão não-linear que simulem o comportamento da 

resistividade elétrica no tempo; 

- Investigar o efeito da adição de resíduos de fibras de carbono nas propriedades físicas 

e mecânicas de argamassas de cimento e pó de coco; 

- Avaliar a durabilidade de argamassas de cimento e pó de coco com e sem a adição de 

fibras de carbono através de envelhecimento natural em ambientes externo e interno. 
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1.3 Estrutura da Tese 

 

O trabalho apresentado nesta tese está organizado da seguinte forma. No capítulo 

1 é apresentada a contextualização do tema abordado, justificativa e objetivos. No 

capítulo 2 é apresentado o Estado da Arte de temas relacionados à tese: resistividade 

elétrica em compósitos cimentícios; resistividade elétrica de compósitos cimentícios 

com adições de materiais de carbono; grafite-like como uma alternativa sustentável aos 

materiais de carbono para aplicações em compósitos cimentícios; durabilidade de 

compósitos cimentícios abordando os efeitos dos materiais de carbono e dos materiais 

vegetais; modelos estatísticos com ênfase em correlações de parâmetros e propriedades 

e obtenção de parâmetros cinéticos em função de medidas de resistividade elétrica. O 

capítulo 3 descreve os procedimentos experimentais utilizados. 

A preparação dos materiais e os resultados estão divididos em dois capítulos 4 e 

5, para melhor entendimento dos procedimentos realizados e seus resultados. O 

capítulo 4 apresenta a preparação dos materiais e os resultados referentes aos estudos 

realizados para as argamassas com adições de grafite, óxido de grafite e grafite-like. E o 

capítulo 5 apresenta a preparação dos materiais e os resultados referentes aos estudos 

desenvolvidos sobre a moagem e a adição de resíduos de fibras de carbono na 

argamassa leve de agregados de partículas de pó de coco. No capítulo 6 são 

apresentadas as conclusões e no capítulo 7 as sugestões de trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO II  

Estado da Arte 

2.1  Resistividade elétrica em compósitos cimentícios 

 

A resistividade elétrica pode ser definida como uma grandeza relacionada com o 

impedimento sofrido pelos portadores de carga [18]. Segundo CHUNG [19] a pasta de 

cimento apresenta resistividade elétrica dc na ordem de 5 x105ohm.cm aos 28 dias de 

cura [19]. 

No entanto, a resistividade elétrica em compósitos cimentícios é dominada pelo grau 

de hidratação da pasta, apresentando um gradual crescimento com a evolução da 

hidratação. Nas primeiras idades os íons dissolvidos, tais como Ca+2, K+, Na+ e SO2
4, se 

transportam livres pela fase líquida através do grande volume de poros conectados [20-

21]. Contudo, a evolução dos produtos de hidratação, resulta na diminuição dos poros, 

bem como da conectividade dos poros, causando um bloqueio [2, 20-21]. Esse bloqueio 

esta correlacionado com a tortuosidade, a qual é definida como o aumento do caminho 

percorrido pelos portadores de carga, o que gera um tempo maior para o transporte dos 

íons [21], conforme ilustrado na Figura 1(b). 

  
(a) (b) 

Figura 1. Ilustração do caminho percorrido pelos transportadores de carga: (a) menor 

caminho percorrido, (b) maior caminho percorrido. Fonte: [20]. 
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De acordo com o modelo matemático proposto por NEITHALATH et al. [22] e 

adaptado por LIU et al. [21], a resistividade elétrica é regida por parâmetros diferentes 

em cada fase de hidratação, sendo determinada pela resistividade elétrica, volume e 

conectividade de cada fase presente: 

 

(1) 

 

Onde:  

ρeff: resistividade total 

ρ0: resistividade da solução 

Φcap: volume da solução 

βcap: conectividade dos poros 

ρs: resistividade do sólido 

Φs: volume do sólido 

βs: conectividade da fase sólida 

 

Nas primeiras horas da reação de hidratação a conectividade da fase sólida é zero, 

logo neste estágio a resistividade elétrica é governada principalmente pela solução 

presente nos poros, seguida pela porosidade capilar. Com a evolução da formação dos 

produtos de hidratação, há um aumento da fase sólida o que reduz a conectividade dos 

poros capilares, nesta fase a resistividade depende principalmente da conectividade dos 

poros, seguida pela porosidade. De acordo com LIU  et al. [21], a solução dos poros 

apresenta pouca influência nessa fase, em experimentos realizados observou-se que a 

resistividade da pasta nesta fase é maior do que a resistividade da solução dos poros. A 
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partir do quarto dia de hidratação a conectividade entre os poros é quase zero, nesta 

etapa o volume da fase sólida de C-S-H é quem governa a resistividade da pasta, 

controlando as mudanças da resistividade elétrica [21]. 

No entanto, a obtenção de compósitos cimentícios com propriedades condutoras é 

possível com a incorporação de elementos condutores na matriz cimentícia, formando 

uma rede elétrica condutora dentro dos compósitos. Dessa forma, a condutividade 

elétrica do compósito é regida pela propriedade de condução elétrica do elemento 

condutor e do seu grau de dispersão e distribuição. 

 

  
(a) (c) 

  
(b) (d) 

  
Figura 2. Ilustração esquemática de distribuição e dispersão: (a) boa distribuição e 

pobre dispersão, (b) pobre distribuição e pobre dispersão, (c) pobre distribuição e boa 

dispersão, (d) boa distribuição e boa dispersão. Fonte: [23]. 
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WU et al. [24] explica as mudanças no comportamento da propriedade de 

resistividade elétrica em função do teor de carga em três fases. Fase de isolamento, onde 

o baixo teor de carga disperso na matriz é incapaz de formar uma rede condutora, 

devido à carga condutora ter sido isolada. Fase de transição, na qual se observa o início 

da formação de uma rede condutora, evidenciada pelo aumento da condutividade no 

sistema. E finalmente, a fase condutora, onde uma rede condutora é formada pelo 

contato entre as cargas condutoras em toda matriz [24], resultando em um caminho 

condutor. Contudo, o volume necessário de cargas condutoras para atingir o limiar de 

percolação depende do material utilizado, apresentando volumes diferenciados para 

diferentes materiais. Quando o limiar de percolação é atingido, a condução aumenta 

significativamente, sendo a propriedade de condução elétrica dominada pela carga 

condutora. No entanto, uma carga condutora pode aumentar a condutividade do 

compósito, mesmo quando sua fração de volume na mistura está abaixo do limiar de 

percolação. Nesse caso, o grau de dispersão da carga condutora controla a 

condutividade elétrica [2, 25]. 
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2.2 Resistividade elétrica de compósitos cimentícios com adições de materiais de 

carbono 

 

Recentemente, a propriedade de condução em compósitos baseados em cimento tem 

sido tema principal de muitas pesquisas. O autossensoriamento é uma das diferentes 

aplicações para os compósitos cimentícios com propriedades condutoras. O 

autossensoriamento de danos em compósitos cimentícios é conseguido através da 

detecção de alterações na sua resistividade elétrica. Assim, quando os compósitos são 

sujeitos a danos, a rede condutora interna é perturbada levando a uma alteração na 

resistividade elétrica [26]. Nestes estudos, tem-se dado uma atenção especial aos 

materiais de carbono, tais como fibras de carbono, nanotubos de carbono e grafenos [1, 

3, 6, 24], devido às suas excelentes propriedades eletrônicas. Além disso, esses 

materiais também desempenham uma função de reforço dentro da matriz cimentícia, 

aumentando a durabilidade do compósito. As fibras e os nanotubos de carbono 

dificultam a propagação de trincas em micro e nanoescala dentro da matriz cimentícia, 

respectivamente. No caso dos grafenos, o aumento das propriedades mecânicas está 

relacionado ao aumento do grau de hidratação da matriz de cimento ocasionado com a 

adição de grafeno [27]. 

Os compósitos obtidos com a incorporação de fibras curtas de carbono em matrizes 

de cimento têm apresentado boa capacidade de detecção de danos. Para baixas cargas 

aplicadas, pequenas mudanças na resistividade foram obtidas. De maneira análoga, 

quando a carga aplicada aumenta consideravelmente (gerando maiores danos) a 

variação da resistividade aumenta acentuadamente [28]. As nanoestruturas de carbono, 

tais como os nanotubos têm adicionado a possibilidade de detecção de danos em 

nanoescala, aumentando a sensibilidade de detecção do compósito. Buscando uma 
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maior sensibilidade de detecção, pesquisas têm buscado desenvolver compósitos a partir 

de uma combinação de elementos em diferentes escalas. AZHARI E BANTHIA [4] 

obtiveram compósitos eletronicamente condutores a partir da adição de fibras de 

carbono e nanotubos de carbono na matriz cimentícia. Os compósitos apresentaram 

excelente sensibilidade com a aplicação de tensão, apresentando um bom desempenho 

para obtenção de sensores. Contudo, o alto custo destes materiais torna onerosa sua 

aplicação, bem como a ausência de processos de produção em massa para nanotubos de 

carbono, inviabilizam sua aplicação em larga escala. 

Como uma opção de baixo custo, os estudos recentes na literatura investigam o uso 

de grafite em materiais à base de cimento e relatam aumento na condutividade 

relacionada à adição de grafite [2, 6]. Entretanto, a adição de grafite em matrizes de 

cimento tem gerado um efeito negativo na propriedade de resistência à compressão final 

do compósito [2, 5]. O efeito da adição de diferentes teores de grafite na resistência à 

compressão de matriz de cimento aluminato foi estudado. Os valores relativos de 

resistência à compressão reduziram quando a adição de grafite foi aumentada para 10% 

e 15% (de 34 MPa para 32MPa e 21MPa). De acordo com os autores esse efeito na 

propriedade mecânica está correlacionado com as características morfológicas da grafite 

e as mudanças na reação de hidratação causada pela grafite [5]. 

Uma forma proposta para usufruir das características condutoras da grafite e ao 

mesmo tempo reduzir o efeito negativo nas propriedades mecânicas, foi o uso das 

partículas de grafite em combinação com outras cargas. A mistura de grafite com fibras 

curtas de carbono possibilitou uma maior condução para menores adições de grafite. A 

elevada razão de aspecto da fibra de carbono possibilita um mais longo e ininterrupto 

trajeto condutor, facilitando a formação de uma rede condutora dentro do compósito 

[24]. 
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Figura 3. Ilustração de caminho condutor formado pela combinação de fibras curtas de 

carbono e partículas condutivas. Fonte: [24]. 

 

Em outro estudo, onde diferentes conteúdos de grafite em combinação com 1% de 

fibras de aço em volume mostrou que a grafite continua dominando as características de 

condução e propriedades mecânicas. O aumento do conteúdo de grafite (2% - 8%) ao 

concreto com fibras de aço resultou na diminuição da resistividade elétrica. No entanto, 

os valores relativos de resistência à compressão diminuem gradativamente com o 

aumento da adição de grafite [2]. 

Outra abordagem que tem sido proposta para o uso da grafite nos recentes trabalhos 

é o aprisionamento da grafite em outra matriz e posterior inserção na matriz cimentícia, 

de forma que seja possível tirar proveito das suas características condutoras. 

Um novo tipo de agregado condutor foi proposto a partir da adição de grafite à 

matriz cerâmica (argila). Os valores de resistividade elétrica para os agregados 

diminuíram à medida que o conteúdo de grafite aumentou (3250 ohm.cm para 500 

ohm.cm). A adição do agregado condutor a uma matriz à base de cimento com fibra de 

carbono mostrou que mesmo presa em outra matriz a característica condutora da grafite 

afeta a resistividade elétrica do conjunto, reduzindo os valores de resistividade [6]. Em 

outro trabalho, a grafite foi microencapsulada em uma matriz com núcleo de parafina e 
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casca de poliureia e posteriormente adicionada na matriz de cimento. A presença deste 

novo material proposto no compósito de cimento desencadeou redução das propriedades 

mecânicas com o aumento do seu conteúdo, sendo que essa redução foi atribuída a 

pouca compatibilidade entre as interfaces da matriz de cimento e a poliureia [29]. 

Os trabalhos descritos na literatura apontam a perda de propriedade de resistência à 

compressão como o principal desafio para o uso da grafite, no entanto, apesar das 

diversas tentativas e abordagens descritas, soluções ainda não foram alcançadas. 
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2.3 Grafite-like 

 

Os avanços nas pesquisas de obtenção de estruturas grafiticas a partir de fontes 

renováveis abriram um novo caminho para produção de materiais de carbono a partir de 

matérias-primas de baixo custo e renovável. Os estudos encontrados na literatura 

utilizam como precursores materiais tipo serragem, insetos, grama, chocolate, 

poliestireno e casca do coco [30-31]. Recentemente, material com estrutura semelhante 

a grafite (grafite-like) foi obtido a partir da carbonização hidrotérmica do pó de coco. 

Uma vez carbonatada hidrotermicamente, esta biomassa preserva sua morfologia e 

resulta em um carbono amorfo e superfície altamente funcionalizada [9-10]. Segundo 

BARIN [32] o carbono hidrotérmico exibe morfologia similar a morfologia da grafite, 

apresentando-se principalmente na forma de folhas sobrepostas, podendo ocorrer 

também a formação de pequenas fibrilas, características preservadas da morfologia 

original do pó de coco (precusor). 

Atualmente, o uso das estruturas grafíticas similares (grafite-like) vêm sendo 

proposta como uma alternativa promissora a grafite e materiais de carbono em relação 

ao custo e viabilidade. XU et al. [33] sugeriu o uso do grafite-like na obtenção de 

materiais baseados em Si(SiOx) com o objetivo de melhorar o desempenho 

eletroquímico das baterias de Lítio [33]. Os resultados demonstram ótimo desempenho 

eletroquímico, estabilidade de ciclo e capacidades de taxa em alta carga em massa. Em 

outro panorama o grafite-like com nanopartículas de nitreto foram preparados e 

utilizados para construir um sensor de eletroquimioluminescência, utilizado para 

detecção da melamina. Segundo os autores, foi possível obter um método simples de 

detecção, sensível e de baixo custo [34]. 
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Em outro cenário, muitos estudos têm focado na funcionalização dos materiais de 

carbono, a fim de melhorar a força de interação da interface carbono-matriz. Os estudos 

têm mostrado que os grupos que contem oxigênio (-COOH-, -OH-, -SO3-) na superfície 

do grafeno oxidado (GO) são os responsáveis pelos ganhos excepcionais na resistência 

mecânica dos compostos de cimento. As pesquisas sugerem que esses grupos reagem 

com os grupos funcionais ativos dos compostos de cimento resultando na nucleação e 

crescimento dos cristais na superfície do GO, modificando o processo de hidratação e 

formação dos cristais [35-38]. Seguindo essa abordagem, o grafite-like produzido pela 

carbonização hidrotérmica do pó de coco apresenta uma alta concentração de grupos 

funcionais de superfície, especialmente OH [9-10], sendo também uma alternativa 

potencial ao grafeno oxidado para aplicações em compósitos a base de cimento. Além 

disso, reduziria a utilização de ácidos e outros reagentes duros necessários durante a 

obtenção do grafeno e oxidação da grafite, tornando a produção de compósitos mais 

favoráveis ao meio ambiente. No entanto, ainda não foram encontrados estudos com o 

uso de grafite-like em materiais a base de cimento.  
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2.4 Durabilidade 

O conceito de durabilidade está relacionado com a capacidade de um material 

desempenhar suas funções para as quais foram inicialmente desenvolvidas [39]. 

Contudo, as condições do ambiente de utilização apresentam uma forte influência no 

desempenho das suas funções e manutenção das propriedades. A durabilidade 

inadequada nos materiais cimentícios pode se manifestar pela deterioração, que pode 

decorrer tanto de fatores externos como internos, e podem ser causados por processos 

físicos, mecânicos ou químicos. Dentre as causas químicas, podemos destacar, o ataque 

químico externo que ocorre por meio de íons agressivos, como os cloretos e os sulfatos 

[40]. 

Buscando respostas para as mudanças nas propriedades ocasionadas durante a vida 

útil de uma estrutura, os recentes trabalhos têm focado no estudo da durabilidade dos 

materiais. 

 

2.6.1 Os efeitos dos materiais de carbono na durabilidade dos materiais 

cimentícios 

As recentes pesquisas de materiais cimentícios com adições de materiais de carbono 

retratam efeitos benéficos que podem resultar em uma melhor durabilidade das matrizes 

de cimento. 

A durabilidade dos materiais de cimento aos agentes agressivos externos é 

controlada principalmente pela estrutura de poros e permeabilidade. Nesse contexto, o 

refinamento da estrutura de poros de matrizes de cimento foi relatado para adições de 

óxidos de grafeno [41] e nanotubos de carbono. KANG et al. [41] observou um 

aumento no volume de poros inferiores a 10 nm e uma redução nos poros superiores a 

10 nm quando o óxido de grafeno era adicionado, confirmando o refinamento da 
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estrutura de poros. Os benefícios do refinamento da estrutura de poros para a 

durabilidade estão principalmente relacionados com a redução da penetração dos 

agentes agressivos externos, como resultado do aumento da tortuosidade do caminho 

percorrido. Em outro trabalho, a redução da penetração de cloretos foi constatada por 

MOHAMMED et al. [42] para adições de óxidos de grafeno. Os autores observaram 

uma redução de cinco vezes a penetração de cloretos e relacionaram esse 

comportamento ao refinamento da estrutura de poros e  ao efeito barreira proporcionado 

pelos óxidos de grafeno. Comportamento similar foi observado por DU et al. [43-44] 

para adições de nanoplaquetas de grafeno, os autores sugeriram modelos para explicar o 

mecanismo de barreira proporcionado pelas nanoplaquetas de grafeno, Figura 4.   

 

 

Figura 4. Ilustração do efeito da orientação das plaquetas de grafenos na tortuosidade 

do caminho: (a) plaquetas perfeitamente alinhadas na direção normal do fluxo e (b) 

plaquetas randomicamente orientadas. Fonte: [43]. 

 

 Em outro cenário, os materiais de carbono desempenham de maneira eficiente a 

função de reforço dentro da matriz cimentícia (discutido na seção 2.2), aumentando a 

durabilidade do compósito. 
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2.6.2 Durabilidade de compósitos cimentícios produzidos com materiais vegetais 

 

A principal contribuição das fibras para os compósitos cimentícios está relacionada 

com a melhora na sua tenacidade e no desempenho pós-fissuração [45].  

Por outro lado, a degradação da interface entre fibras vegetais em matrizes de 

cimento é relatada na literatura [45]. A baixa resistência das fibras vegetais à solução de 

poros alcalinos e às intempéries limita sua aplicação bem sucedida em longo prazo [46]. 

Segundo TOLEDO FILHO et al.[47] essa problemática está associada ao aumento da 

fratura da fibra e à diminuição da tração da fibra como conseqüência da combinação do 

enfraquecimento das fibras por ataque de álcalis, mineralização (migração de produtos 

de hidratação para lúmens e para a lamela média) e variação de volume das fibras 

devido à sua alta absorção de água [47]. 

Além disso, estudos anteriores mostram que fibras vegetais apresentam um efeito 

negativo na hidratação do cimento devido à liberação de componentes orgânicos na 

matriz [48-49]. Segundo JO et al. [49], esses compostos orgânicos formam uma barreira 

protetora em torno do grão de cimento, ou possivelmente a quelação dos açúcares com 

os cátions presentes no cimento limita a nucleação e o crescimento dos produtos 

hidratados. Algumas estratégias foram utilizadas para mitigar esses efeitos: pré-

tratamento para remoção dos compostos orgânicos inibidores [50]; tratamento com 

alkalis [49]; incorporação de aditivos; adições minerais tais como pozolanas. 
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2.5 Modelos Estatísticos 

 

Os modelos estatísticos têm sido freqüentemente utilizados com o intuito de explicar 

ou modelar diferentes comportamentos observados, através da relação existente entre 

duas ou mais variáveis de forma a verificar a contribuição que uma variável pode ter ou 

não no desenvolvimento da outra. 

Estudar a relação das propriedades com a variável tempo é um caminho de grande 

importância para os estudos de durabilidade, onde é essencial conhecer a evolução e o 

comportamento das propriedades dos materiais em função do tempo. Além disso, a 

possibilidade de prever ou estimar o comportamento dos materiais em longo prazo é um 

avanço para o desenvolvimento de projetos e apresenta grande relevância na seleção dos 

materiais. 

As pesquisas que relacionam a propriedade de resistividade elétrica em materiais à 

base de cimento com o tempo relatam uma evolução nas curvas de resistividade elétrica 

versus tempo, evidenciando um aumento gradual nos valores de resistividade ao longo 

do tempo, as quais seguem uma tendência similar às curvas de desenvolvimento das 

propriedades mecânicas de resistência à compressão e flexão. Esse comportamento é 

observado devido à relação que essas propriedades apresentam com a evolução do 

processo de hidratação, que em geral evolui com o tempo. 

Em outra abordagem, os recentes estudos com materiais a base de cimento tem 

buscado relacionar diferentes propriedades, de forma que seja possível prever o 

comportamento de uma propriedade em função da outra. Um exemplo é a relação entre 

a resistividade elétrica e a propriedade de resistência mecânica à compressão que tem 

sido amplamente estudada. Os estudos buscam a relação entre a resistência à 
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compressão e resistividade elétrica avaliando os diferentes tipos de cimento e 

composições. 

WEI et al. [20] observou que as medidas de resistividade elétrica no primeiro dia de 

idade das amostras apresentaram a mesma tendência observada na resistência mecânica 

à compressão aos 28 dias, em diferentes tipos de cimento. Propondo um modelo de 

predição da resistência mecânica à compressão aos 28 dias a partir de dados de 

resistividade elétrica do 1º dia. Encontrando uma boa relação linear entre a resistividade 

elétrica (ρ��) e a resistência mecânica à compressão (f��), com coeficiente de 

determinação de predição (R2) igual a 0,96 [20]. 

Mais recentemente, DONG et al. [51] também relacionaram as variações observadas 

na curva de resistividade elétrica do primeiro dia das amostras de pasta de cimento com 

a resistência mecânica à compressão aos 28 dias, encontrando uma boa relação linear, 

com R2 igual a 0,937 [51].  

No entanto, uma comparação dos estudos de predição realizados com dados de 

resistividade elétrica aos 7 e 28 dias mostrou um maior erro nos valores de predição da 

resistência à compressão quando os dados de 7 dias de resistividade elétrica foram 

utilizados. As predições de resistência à compressão com os dados de resistividade 

elétrica aos 28 dias geraram erros de predição inferiores a 9% [52]. 

Essa relação entre a resistividade elétrica e a resistência à compressão também foi 

estudada em concretos em quatro idades diferentes (1; 1,5; 2; 2,5 e 3 dias) e três tipos 

diferentes de amostras. Segundo os autores, embora a mesma relação água /cimento 

tenha sido utilizada nas amostras, a inclinação e o intercepto dos modelos variaram de 

acordo com o conteúdo de cascalho, independente do ajuste linear obtido. No entanto, 

não foi encontrado nenhum padrão regular óbvio do conteúdo de cascalho com as 
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variações. As relações lineares encontradas para os três tipos diferentes de amostras 

foram todas com R2 entre 0,97 e 0,98 [53]. 
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2.6  Obtenção de Parâmetros Cinéticos em Função de Medidas de Resistividade 

Elétrica  

 

Tradicionalmente, o processo de hidratação do cimento é estudado pelo método 

calorimétrico. No qual o mecanismo de hidratação é explicado com base na evolução de 

calor, assim, os estágios de hidratação são identificados pela medição de liberação de 

calor. 

No entanto, o estudo da hidratação do cimento baseado em medidas de resistividade 

elétrica foi proposto na literatura como uma nova alternativa e vem sendo investigado 

em diversos trabalhos [51-55]. Com base na relação existente entre a resistividade 

elétrica, a concentração de íons e a microestrutura da pasta de cimento XIAO e LI [54] 

concluíram que a resistividade elétrica pode ser usada para interpretar o processo de 

hidratação do cimento. Eles [54] constataram a correlação existente entre os estágios do 

processo de hidratação com o desenvolvimento da resistividade elétrica através das 

técnicas DRX, MEV, análises térmicas diferenciais e espectroscopia de infravermelho 

por transformada de Fourier. De acordo com os autores, é possível identificar cinco 

diferentes estágios no processo de hidratação: dissolução, equilíbrio dinâmico, pega, 

endurecimento e desaceleração do endurecimento, conforme ilustrado na Figura 5. Em 

outros trabalhos [51, 55], foi possível observar a variação dos tempos iniciais e finais 

dos estágios de hidratação e sua correlação com as diferentes relações água/cimento 

através de medidas de resistividade elétrica. 



45 
 

 

Figura 5. Ilustração dos estágios do processo de hidratação, do desenvolvimento da 

resistividade elétrica e da taxa de resistividade elétrica da pasta de cimento durante 24 

horas. Fonte: Adaptado de [54]. 

 

A obtenção de parâmetros cinéticos em função das medidas de resistividade elétrica 

foi proposta recentemente [55]. Contudo, a aplicação do modelo cinético de Avrami aos 

dados de resistividade elétrica obtidas para materiais à base de cimento não foi 

reportado na literatura. Apesar do modelo cinético de Avrami aplicado aos dados de 

resistividade elétrica de metais e vidros [56] ser um tema muito discutido e validado na 

literatura. 

Nesta tese a aplicação do modelo cinético de Avrami aos dados de resistividade 

elétrica obtidos para a argamassa de referência, as argamassas com adições de grafite e 

óxido de grafite foi investigada. 
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A equação Johnson – Mehl – Avrami – Kolmogorov é representada da seguinte 

forma: 

f�t	 = 1 − exp�−kt	�                                                                                              (2) 

Onde, f(t) é uma função da fração transformada, t é o tempo, k é uma constante 

cinética e n é uma constante relacionada com a ordem cinética dos processos de 

interações. Assim, a fração transformada em um dado tempo (α) pode ser representada 

por: 

 

α = 1 − exp����	�
                                                                                                  (3) 

 

Para aplicação aos dados de resistividade elétrica, a fração transformada em um 

dado tempo (α) foi relacionada com a taxa da resistividade elétrica no tempo. 
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CAPÍTULO III 

Técnicas de Caracterização 

 

3.1. Microscopia Óptica 

As microscopias óptica foram realizadas em um microscópio óptico da Carl 

Zeiss modelo MicroImaging GmhH 37081 Gottingen com AxioCam Ers 5s. 

 

3.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia 

Dispersiva de Raios X (EDS) 

 

A microscopia Eletrônica de Varredura foi utilizada para investigar a superfície 

de fratura das argamassas produzidas. As micrografias foram obtidas utilizando um 

microscópio eletrônico de varredura modelo JOEL MEV JSM-5700 Carry Scope, 

acoplado com um espectrômetro de energia dispersiva de raios X. As amostras foram 

presas com fita de carbono e metalizadas com ouro. 

 

3.3. Espectroscopia Raman 

 

A espectroscopia Raman foi utilizada para investigar as amostras de grafite. As 

medidas foram obtidas utilizando um Raman Brucker, linha de laser 532nm com 

potencia de 10mW. 
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3.4. Difração de Raios X (DRX) 

 

As análises de difração de raios X (DRX) foram obtidas utilizando um 

difratômetro modelo XRD 6000 Shimadzu, com radiação de Cu-Kα, e filtro de níquel 

com voltagem de 40 KV e corrente de 30mA. A varredura foi realizada no intervalo de 

2θ de 5 - 85º e velocidade de varredura de 2º/mim.   

 

3.5. Caracterização Mecânica 

 

Foram realizados os ensaios mecânicos utilizando a máquina universal de 

ensaios INSTRON, modelo 3367. O ensaio de resistência à compressão utilizou célula 

de carga de 30kN com velocidade de 1,0 mm/min de aplicação da carga. O ensaio de 

resistência à tração na flexão em 3 (três)  pontos  foi  configurado  usando  uma célula  

de  carga de 5 kN com velocidade de 0,5  mm/min de aplicação da carga. O vão 

utilizado foi de 50 mm. 

 

3.6. Caracterização Física 

 

As propriedades físicas dos compósitos (densidade aparente, absorção de água e 

porosidade aparente foram determinadas de acordo com os procedimentos descritos na 

ABNT NBR 9778 [57]. A densidade aparente (BD), a absorção de água (WA) e a 

porosidade aparente (AP) foram calculadas usando as formulas (4), (5) e (6), onde: Wd 

= peso seco; Wi = peso imerso em água; Ws = peso saturado. 

 

BD(g/cm3)  =  
�

(�����)
                                                                                             (4) 
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WA(%)  =  (Ws − Wd) ∙
���

�
                                                                                     (5) 

 
 

AP(%)  =  (Ws − Wd) ∙
���

(�����)
                                                                               (6) 

 

 

3.7. Resistividade Elétrica 

 

As medidas de resistividade elétrica foram realizadas com o aparelho Resipod da 

PROCEQ, que usa como base o método de quatro pontas. As medidas seguem uma 

rotina de calibração a cada mudança de corpos de prova (CP) usando como referência 

uma placa de circuito padrão com 16K.ohm.cm e 120K.ohm.cm. 

Para realização dos testes de resistividade elétrica foram preparadas três CP para 

cada argamassa desenvolvida, em moldes prismáticos com medidas de 25x25x285mm. 

Após 24h as amostras foram imersas em água deionizada em ambiente com temperatura 

controlada de 20ºC e sua resistividade elétrica foi monitorada por 30dias. 

Para acompanhamento da resistividade elétrica das amostras durante o 

envelhecimento natural em ambiente externo, as medidas de resistividade elétrica foram 

realizadas em 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e após 900 dias de exposição. 

 

3.8. Análise Estatística 

3.8.1. Teste Tukey 

Os resultados das propriedades mecânicas, físicas e de durabilidade são 

expressos nas figuras como média e desvio padrão. A significância estatística dos 

resultados foi avaliada pela análise de variância (ANOVA) de um fator, seguida pela 

comparação múltipla das médias via Teste Tukey, pelo qual foram obtidos os intervalos 

de confiança a 95% e os grupos homogêneos (letras iguais indicam grupos 
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homogêneos). O nível de significância usado foi alfa igual a 0,05 para todas as análises, 

denotando assim uma probabilidade de 5% de concluir que existe uma diferença, 

baseado na observação dos dados, quando não há diferença prática. Os cálculos foram 

realizados usando o R Studio versão 3.1.5. 

3.8.2. Simulação 

Foram ajustados modelos de regressão linear e não linear para descrever o 

comportamento da resistividade elétrica dos compósitos em função do tempo. Para isso, 

foram utilizados os dados experimentais dos valores de resistividade elétrica obtidos em 

cada amostra em diferentes tempos, a partir dos quais foram obtidos modelos de 

regressão com a ajuda do software R Studio. 

Foram utilizados dois critérios para avaliar a qualidade de ajuste: coeficiente de 

determinação ajustado (R2
aj) e o coeficiente de determinação de predição (R2). 
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CAPÍTULO IV 

Argamassas com adições de grafite, óxido de grafite e grafite-like 

4.1 PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS 

4.1.1 Materiais 

 

As argamassas foram produzidas usando cimento Portland CP II-32 Z-RS produzido 

pela Votorantim Cimentos Company, com composição química apresentada na Tabela 

1. A areia natural, a qual foi seca ao ar para remover a umidade. Três tipos de grafites 

comerciais: Grafine 97100 (G1), Micrograf 99507UJ (G2) e Graflake 99550 (G3), 

comercialmente produzidas e fornecidas pela National Graphite Ltd.. Também foram 

utilizados o óxido de grafite e o grafite-like, ambos produzidos neste trabalho. 
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Tabela 1. Composição química do cimento cedida pela Votorantin e obtida pela análise 

de Ritveld dos dados de DRX. 

     Ritveld Análise 
Componentes Porcentagem em massa (%)     Componentes Teor (%) 
Material carbonático 10     Calcita 13 
Gesso 3     Gesso 2,7 
Material Pozolanico 14     C3S 40,3 
Clinquer 73     C2S 27,0 

C
om

po
si

çã
o 

do
 C

lin
qu

er
 

SiO2 21,02*      C3A 1,1 
Al2O3 4,65*      C4AF 12,9 
CaO 65,71*      CaO 0,7 
MgO 1,83*      MgO 1,8 
Fe2O3 3,47*       
Na2O 0,08*       
SO3 1,44*       
K2O 0,68*       

MN2O3 0,04*       
P2O5 0,21*       
TiO2 0,28*       
ZnO 0,10*       

Cr2O3 0,01*       
SrO 0,09*       

* Teores contabilizados para 100% de Clínquer 

 

4.1.2 Produção das argamassas com adições de grafite 

 

As argamassas cimento/grafite foram produzidas pela incorporação de ambos os 

tipos de grafite (G1, G2 e G3) na matriz de cimento. G1 e G3 foram adicionados em 

porcentagens de 1%, 5% e 10% em peso de cimento. Enquanto que G2 foi adicionado 

apenas na porcentagem de 1% em peso de cimento. O cimento foi inicialmente 

misturado com a grafite usando um moinho planetário de alta energia por 30 minutos 

em rotação de 200rpm, com o objetivo de obter uma melhor dispersão e 

homogeneização. Em seguida, a areia e a água deionizada foram adicionados a mistura 
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na argamassadeira, em proporções de 1:2 de cimento e areia, e relação água/cimento 

(a/c) de 0,45. 

 

4.1.3 Preparação do óxido de grafite (GO) a partir do grafite G3 e produção da 

argamassa com adição de óxido de grafite 

 

O óxido de grafite (GO) foi obtido a partir da grafite G3, a qual foi escolhida com 

base no maior número de defeitos nas ligações químicas evidenciados nas análises de 

Raman, com o intuito de facilitar o processo de oxidação e funcionalização da grafite. O 

óxido de grafite (GO) foi preparado inicialmente via método Hummer modificado [58]. 

Após o resfriamento, a solução foi centrifugada cinco vezes com o objetivo de lavar o 

material. As amostras foram sonicadas por 1h e secas a 80ºC por 24 horas. Detalhes da 

produção do óxido de grafite são discutidos em outro artigo [58]. Para a produção da 

argamassa com adição de óxido de grafite, o óxido de grafite foi adicionado na taxa de 

1% em peso de cimento. O cimento foi inicialmente misturado com o óxido de grafite 

em um moinho planetário de alta energia por 30 minutos em rotação de 200rpm. Em 

seguida, a areia e a água deionizada foram adicionadas à mistura na argamassadeira, em 

proporções em peso de 1:2 de cimento e areia, e relação a/c de 0,45.  

 

4.1.4 Preparação do grafite-like e produção da argamassa com adição de grafite-

like 

 

O grafite-like foi sintetizado via síntese hidrotérmica do pó de coco [9-10]. O pó de 

coco in natura foi previamente peneirado em malha 325 mesh e posteriormente, para a 
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preparação de carbono hidrotérmico, 1 g de pó de coco foi dispersado em 20 mL de 

água por 30 minutos em uma máquina de dispersão Turrax (10 rpm). A dispersão foi 

subseqüentemente aquecida em uma autoclave de aço inoxidável revestida com Teflon a 

250 ° C por 4 horas (taxa de aquecimento de 10°C/min). Os resíduos sólidos foram 

filtrados, lavados com água destilada e secos a 120°C. 

As argamassas com adições de grafite-like foram produzidas pela incorporação de 

1% carbono hidrotérmico na matriz de cimento e areia. Dois tipos de argamassas com 

adição de grafite-like foram produzidas: 

a) Argamassa com adição de grafite-like moído: o cimento foi inicialmente 

misturado com o carbono hidrotérmico em um moinho planetário por 30 

minutos em rotação de 200rpm, com o objetivo de obter uma melhor 

dispersão e homogeneização. Em seguida, a areia e a água deionizada 

foram adicionados a mistura na argamassadeira. 

b) Argamassa com adição de grafite-like sem moagem: o cimento e a areia 

foram inicialmente misturados manualmente com o carbono hidrotérmico 

para homogeneizar a mistura. Em seguida, o cimento, a areia, a água e o 

carbono hidrotérmico foram misturados na argamassadeira. 
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4.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.2.1 Comportamento da propriedade de resistividade elétrica para as 

argamassas com adições de grafite e óxido de grafite. 

 

O comportamento da propriedade de resistividade elétrica foi investigado para 

argamassas com adições de grafite e óxido de grafite. Os perfis das medidas de 

resistividade elétrica para as argamassas com adições de grafite (G1 e G3), óxido de 

grafite e a argamassa de referência durante o período de cura estão ilustrados nas 

Figuras 6(a), (b) e (c). Nas primeiras idades de hidratação, a baixa resistividade elétrica 

observada para as argamassas pode ser explicada pela grande quantidade de íons, tais 

como Ca+2, K+, Na+ e SO2
4 dissolvidos durante as primeiras idades [21]. Os vazios [22] 

e a água livre permitem o livre movimento dos íons dentro da argamassa. Contudo, o 

aumento da resistividade elétrica observado com o tempo em todas as argamassas 

(Figura 6) está relacionado com a formação e evolução dos produtos de hidratação do 

cimento ao longo do tempo. O aumento da fase sólida nos sistemas de hidratação resulta 

na diminuição tanto dos vazios quanto da água livre que preenche esses vazios, 

causando o bloqueio e dificultando o caminho de condução [2, 21]. 

As medidas de resistividade elétrica mostraram que diferentes tipos de grafite 

apresentaram diferentes comportamentos durante o processo de cura para pequenas 

porcentagens de grafite. Para a incorporação de 1% de grafite, G1 apresentou altos 

valores de resistividade elétrica quando comparados com a argamassa de referência 

(99,43± 3,05K.Ω.cm), Figura 6(a). Em contraste, G3 apresentou 24% de redução 

(77,24± 2,23K.Ω.cm) na resistividade elétrica das argamassas, Figura 6(b). Por outro 

lado, para adições de 10% de grafite os comportamentos foram similares, apresentando 
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redução nos valores de resistividade elétrica das argamassas em até 34% aos 28 dias de 

cura. 

Cura Envelhecimento 

 

(a) (d) 

 

(b) 
(e) 

  

(c) (f) 

Figura 6. Resistividade elétrica das argamassas com diferentes adições de grafite (0%, 

1%, 5% e 10%) e óxido de grafite: durante o período de cura (a) G1, (b) G3 e (c) GO; 

durante o envelhecimento em ambiente natural externo (d) G1, (e) G3 e (f) GO. Os 

valores apresentados são as médias aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de 

três amostras. Nota: G1= grafite G1; G3= grafite G3; GO= óxido de grafite. 
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Para a argamassa com 1% de óxido de grafite os valores de resistividade elétrica 

foram inferiores aos obtidos na argamassa de referência. No entanto, quando comparada 

à argamassa com adição de 1% de grafite G3 (precursor do GO), Figura 6 (b), a 

argamassa com 1% de GO apresentou um aumento de 8% nos dados de resistividade 

elétrica durante o período de cura, Figura 6 (c). 

Conforme já discutido anteriormente, a resistividade elétrica no período de cura 

é principalmente influenciada pela disponibilidade de íons livres. Nesse contexto, 

trabalhos anteriores relataram a redução na concentração dos íons de cálcio quando 

materiais de carbono com superfícies contendo grupos funcionais foram adicionados. 

Segundo SOLBOKINA et al. [59], a redução da concentração dos íons Ca2+ se dá 

devido a adsorção do Ca2+ na superfície do material de carbono rica em grupos 

funcionais, o que ocorre como conseqüência da forte reticulação química dos íons de 

cálcio com os grupos funcionais contendo oxigênio [60-61]. No estudo de SHANG et 

al. [60], a incorporação de nanofolhas de óxido de grafeno em pasta de cimento deu 

origem a aglomerados de óxido de grafeno imediatamente após sua introdução na 

suspensão da pasta de cimento [60]. Nesse cenário, a grafite oxidada também apresenta 

uma superfície funcionalizada com grupos funcionais contendo oxigênio o que viabiliza 

a interação química com os íons de cálcio que se encontram disponíveis na pasta de 

cimento. Comportamento evidenciado nas análises de EDS das argamassas com adições 

de GO e G3, Figuras 7 e 8 respectivamente. Onde se observa uma superfície rica em 

cálcio para as folhas de grafite oxidada (GO), enquanto que para a superfície da grafite 

sem tratamento (G3) observa-se ausência do elemento cálcio na superfície, indicando a 

ocorrência de reticulação química dos íons de cálcio com os grupos funcionais contendo 

oxigênio presentes no óxido de grafite. Consequentemente, o consumo dos íons de 

cálcio nas primeiras horas reduz a disponibilidade de íons livres no período de cura, 
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apresentando consistência com o aumento dos valores de resistividade elétrica relatado 

anteriormente para as argamassas com adições de GO. 

As Figuras 7 e 8 apresentam as análises EDS da superfície de fratura das argamassas 

com adição de GO e grafite G3, respectivamente, onde se observam os mapeamentos 

dos elementos de cálcio (azul), carbono (amarelo) e silício (vermelho). Os números 

ilustrados nas micrografias 7 (a) e 8 (a) sinalizam as regiões onde foram feitas análises 

pontuais de EDS. Os dados obtidos pelas análises pontuais de EDS estão ilustrados na 

Tabela 2, os quais confirmam uma maior concentração de cálcio na superfície das 

partículas de GO. 
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(a) (c) 

  

(b) (d) 
Figura 7. (a) Imagem da microscopia eletrônica de varredura da argamassa com adição 

de 1% GO aos 28 dias; (b) mapeamento do elemento cálcio (Ca); (c) mapeamento do 

elemento carbono (C) e (d) mapeamento do elemento silício (Si). Regiões das análises 

de EDS sinalizadas pelos pontos (1 e 5= partícula de GO; 2, 4 e 6= matriz cimentícia). 
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(a) (c) 

  

(b) (d) 
Figura 8. (a) Imagem da microscopia eletrônica de varredura da argamassa com 1% de 

G3; (b) mapeamento do elemento cálcio (Ca); (c) mapeamento do elemento carbono (C) 

e (d) mapeamento do elemento silício (Si). Regiões das análises de EDS sinalizadas 

pelos pontos (1, 2 e 3= partícula de grafite; 4 e 5= matriz cimentícia). 
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Durante o envelhecimento natural em ambiente externo a resistividade elétrica 

continua a aumentar para todas as argamassas, devido à formação progressiva dos 

produtos hidratados do cimento e consequente redução dos íons dissolvidos. Nessa fase, 

a maior parte dos produtos hidratados foram formados restando um pequeno volume de 

íons dissolvidos, os quais apresentam restrições de movimentação devido ao bloqueio 

causado pelos produtos hidratados. Por outro lado, durante o envelhecimento natural é 

possível notar uma marcada variação na resistividade elétrica das argamassas entre 30 e 

120 dias de exposição, com exceção da argamassa com 10% de grafite G3 que apresenta 

uma sutil variação, Figuras 6 (d-f). 

Após os 900 dias de envelhecimento é possível destacar algumas mudanças no 

comportamento da resistividade elétrica das argamassas, Figuras 6 (d-f). As argamassas 

com 1% de adição de grafite (G1 e G3) apresentaram comportamento similar a 

argamassa de referência com valores de resistividade elétrica superiores a 1000 

K.ohm.cm. As argamassas com 10% de G1 e 5% de G3 apresentaram valores médios de 

resistividade elétrica em torno de 400 K.ohm.cm. Enquanto que a argamassa com 10% 

de G3 manteve valores médios de resistividade elétrica inferiores ou em torno de 200 

K.ohm.cm ao longo de todo envelhecimento, Figura 6 (d), evidenciando uma melhor 

estabilidade dos valores de resistividade elétrica ao longo do tempo. Comportamento 

este importante para a monitoração das estruturas de cimento, onde a resistividade 

elétrica da matriz não apresenta mais variações devido às transformações internas da 

matriz que estão associadas ao grau de hidratação da pasta ou mudanças de fase. 

Criando um padrão de resistividade elétrica que só vai ser modificado caso haja o 

aparecimento de trincas e fissuras que interrompem ou dificultam a condução eletrônica 

na matriz. 
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É notável uma relação inversa entre os valores de resistividade elétrica e os 

conteúdos de grafite após os 900 dias de exposição. A ordem crescente dos valores de 

resistividade elétrica (ρ) para adições de G1 e G3 foram similares, onde: ρ(10%) ˂ 

ρ(5%) ˂  ρ(1%). Evidenciando que após os 900 dias de envelhecimento a resistividade 

elétrica das argamassas é principalmente influenciada pelo volume de grafite presente. 

Para a argamassa com 1% de GO a resistividade elétrica também continua 

aumentando até 60 dias de exposição em ambiente externo. Nota-se ainda, que os 

valores de resistividade elétrica obtidos para a argamassa com adições de GO após 900 

dias de exposição são inferiores aos obtidos para a argamassa com adições de 1% de G3 

e a argamassa de referência. Indicando que a resistividade elétrica nesse período é 

influenciada não somente pelo volume de elementos condutores, mas também pela 

dispersão e distribuição desses elementos. Sugerindo que a redução dos valores de 

resistividade elétrica esteja relacionada com a melhor dispersão e distribuição para o 

óxido de grafite dentro da matriz. Segundo CHA et al.[62], os grupos funcionais 

desempenham um papel importante para manter a dispersão estável, o impedimento 

estérico na superfície causado pelos grupos funcionais impede o empilhamento, 

inibindo a aglomeração. Diferentemente, os materiais de carbono sem grupos funcionais 

tendem a se aglomerarem, e no caso dos materiais de carbono bidimensionais há o 

empilhamento na direção normal do plano da folha devido as interações de Van der 

Waals [62]. Nesse sentido, vale ressaltar que a capacidade de dispersão do reforço 

desempenha um papel importante nas propriedades dos compósitos cimento-carbono, 

devido às questões de aglomeração [63- 64]. Segundo KONSTA-GDOUTOS et al. [63] 

e KIM et al. [64] as adições de nanotubos de carbono só pode melhorar as propriedades 

elétricas e mecânicas dos compósitos quando bem dispersos na matriz. 
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Tabela 2. Composição química elementar estimada por MEV-EDS 

Figura Argamassa Detecção de elementos químicos (% em massa) 

Pontos C Ca Si O Mg Al Na K N Fe 

7 

C
S

G
O

-1 1 4,02 57,10 - 36,77 - - - - - - 

2 5,27 40,89 11,97 35,14 0,46 1,75 0,38 2,17 2,00 

4 4,03 50,73 11,57 25,31 0,80 4,11 0,19 0,54 - 2,72 

5 3,22 64,74 - 30,41 - - - - - - 

6 7,05 27,49 16,23 42,25 0,26 2,12 0,14 0,76 1,84 0,98 

8 

C
S

G
3-

1 

1 80,62 7,40 2,55 9,43 - - - - - - 

2 43,38 29,48 7,34 17,07 - 0,67 - - - 2,06 

3 66,23 12,43 5,46 9,52 - - - - 6,36 - 

4 1,07 68,46 18,01 7,62 1,10 1,10 - 0,40 - 2,24 

5 6,74 41,96 7,74 40,27 0,76 1,14 - - - 1,39 
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4.2.2 Comportamento da propriedade de resistividade elétrica para as 

argamassas com adições de grafite-like. 

 

 O comportamento da propriedade de resistividade elétrica também foi 

investigado para argamassas com adições de 1% de grafite-like (GL). Adicionalmente, a 

influência da moagem na propriedade de resistividade elétrica das argamassas com 

adição de 1% grafite-like foi investigada. Para isso foram produzidas argamassas com 

adições de 1% de grafite-like com e sem moagem. 

 Os resultados de resistividade elétrica obtidos para a argamassa com adição de 

grafite-like moída exibiram redução de 50% nos valores quando comparados com a 

argamassa de referência aos 28 dias de cura, Figura 9 (a). 

 O efeito da moagem fica evidente quando comparamos os valores de 

resistividade elétrica das argamassas com adições de grafite-like com e sem moagem, 

durante o período de cura, Figura 9 (a). Os valores de resistividade elétrica para as 

argamassas sem moagem apresentaram um aumento significativo em torno de 78% aos 

28 dias em comparação a argamassa moída, Figura 9 (a). Sugere-se que a moagem tenha 

causado um melhor efeito de distribuição da grafite-like na matriz. É bem conhecido na 

literatura que a capacidade de dispersão e distribuição do reforço desempenha um papel 

importante nas propriedades do cimento-carbono, devido às questões de aglomeração 

[61-63]. SHARMA et al. [65] observou que a moagem de bolas permitiu um aumento 

efetivo de pequenas folhas de óxido de grafeno, o que resultou em uma melhor 

dispersão e distribuição das folhas de óxido de grafeno em toda matriz de cimento. 

  Durante o envelhecimento natural em ambiente externo, após os 300 dias de 

exposição observa-se que a argamassa com adição de grafite-like manteve valores de 

resistividade elétrica inferiores aos obtidos para a argamassa de referência. 
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Adicionalmente, comparando os valores de resistividade elétrica da argamassa com 

adição de grafite-like moído aos obtidos com adição de grafite e óxido de grafite 

(apresentados na seção 4.2.1), observa-se para adição de 1% de grafite-like valores de 

resistividade elétrica inferiores ao da argamassa com 1% de grafite. Nota-se ainda para a 

argamassa com grafite-like, um comportamento similar ao da argamassa com óxido de 

grafite. Esses resultados sugerem que o grafite-like pode ser uma alternativa potencial 

para o grafite e óxido de grafite, abrindo possibilidade para o uso de um material 

sintetizado a partir de fontes renováveis, de baixo custo e ambientalmente amigável, que 

pode adicionar capacidade de condução à matriz de cimento. Além disso, reduz a 

utilização de ácidos e outros reagentes duros necessários durante a obtenção do grafeno 

e oxidação de materiais de carbono, tornando a produção de compósitos mais favoráveis 

ao meio ambiente. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 9. Resistividade elétrica das argamassas com adição de grafite-like com e sem 

moagem comparadas com a argamassa de referência: (a) durante o período de cura e (b) 

durante o envelhecimento (após a cura). Os valores apresentados são as médias 

aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de três amostras. Nota: 0%= 

argamassa de referência; GL-M= argamassa com adição de grafite-like moído; GL-SM= 

argamassa com adição de grafite-like sem moagem. 
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As micrografias das superfícies de fratura das argamassas com adição de grafite-

like com e sem moagem estão ilustradas na Figura 10. Os resultados revelam superfícies 

porosas para ambas as argamassas. No entanto, a argamassa com adição de grafite-like 

com moagem apresentou uma superfície de fratura menos porosa com superfície de 

fratura mais densa, Figura 10 (a) e (b), quando comparada a argamassa sem moagem, 

Figura 10 (c) e (d).  

 

  

(a)  (c) 

  

(b) (d) 

Figura 10. Imagens MEV da superfície de fratura das argamassas com adição de 

grafite-like (a-b) com moagem, (c-d) sem moagem. 
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4.2.3 Determinação dos Índices de Avrami. 

 

O modelo cinético de Avrami linearizado foi aplicado aos dados de resistividade 

elétrica obtidos para a argamassa de referência, as argamassas com adições de grafite 

(G1 e G3) e óxido de grafite entre 1 e 14 dias de cura.  

A fração transformada em um dado tempo (α) representada pela equação (3) foi 

relacionada com a taxa de aumento da resistividade elétrica no tempo. Fazendo α = 

Rt/Re , onde Re e Rt representam a resistividade elétrica no equilíbrio e em um dado 

tempo, e linearizando a equação (3), obtêm-se a seguinte expressão: 

 

ln  = n ln(k) + n ln(t)                                                                            (7) 

 

Plotando-se gráficos de ln(ln(Re/Re-Rt)) versus ln(t) obtêm-se valores de n e k, 

através dos valores dos coeficientes angular e linear respectivamente. Nas Figuras 11 e 

12 são apresentados os resultados da aplicação deste. 

As plotagens obtidas para a argamassa de referência, as argamassas com adições de 

1% e 5% de G1 e as argamassas com 1%, 5% e 10% de G3 sugerem multilinearidade, 

indicando a ocorrência de mais de uma etapa durante o período estudado. Enquanto que 

para as argamassas com adições de 10% de G1 e 1% de GO observa-se apenas uma 

porção linear. 

Portanto, um a quatro valores independentes de ni (i = 1–4) e ki (i = 1–4) foram 

considerados. Os valores de n e ln(k) foram obtidos a partir das inclinações e 

interseções dos modelos, respectivamente, Tabela 3. Onde n é a constante relacionada 
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com a ordem cinética dos processos das interações, sendo também um parâmetro 

indicativo de mudanças no mecanismo de interação [66].  

A Tabela 3 ilustra os parâmetros cinéticos calculados a partir da modelagem 

linear do modelo cinético de Avrami para os dados de resistividade elétrica das 

argamassas. O aumento da constante cinética (k) é observado para adições de 1% e 5% 

de G1 e 1% de G3 em relação à argamassa de referência, sugerindo uma maior 

velocidade no processo de hidratação das argamassas. No entanto, para adições de 10% 

de G1, 5% e 10% de G3 observam-se menores valores de k, sugerindo que o aumento 

dos teores de grafite retarda o processo de hidratação do cimento. 

 

 

 

Figura 11. Aplicação do modelo cinético de Avrami linearizado aos dados de 

resistividade elétrica obtidos entre 1 e 14 dias de cura para argamassas com 0%, 1%, 

5%, e 10% de grafite G1. Nota: 0%= argamassa de referência. 
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Figura 12. Aplicação do modelo cinético de Avrami linearizado aos dados de 

resistividade elétrica obtidos entre 1 e 14 dias de cura para as argamassas com 0%, 1%, 

5%, e 10% de grafite G3. Nota: 0%= argamassa de referência. 
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Tabela 3. Parâmetros cinéticos da linearização do modelo de Avrami calculados por método isotérmico para diferentes teores de grafite e óxido 

de grafite. 

Teor(%)/ Tipo de grafite 
 

n1 K1 R1
2 n2 K2 R2

2 n3 K3 R3
2 n4 K4 R4

2 

0 1,34±0,00 0,32 1,000 0,75±0,05 0,22 0,966 - - - - - - 

1/G1 -0,54±0,00 1,73 1,000 1,17±0,09 0,25 0,956 - - - - - - 

5/G1 1,07±0,09 0,40 1,000 1,68±0,26 0,30 0,954 -1,78±0,00 0,08 1,000 3,33±0,00 0,09 1,000 

10/G1 1,02±0.04 0,22 0,989 - - - - - - - - - 

1/G3 1,63±0,00 0,34 1,000 0,87±0,02 0,25 0,997 1,74 0,16 1,000 - - - 

5/G3 1,05±0,01 0,23 0,999 0,79±0,09 0,21 0.964 - - - - - - 

10/G3 0,77±0,06 0,13 0,986 2,59±0,26 0,12 0.979       

1/GO 0,97±0,02 0,23 0,999 - - - - - - - - - 
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4.2.4 Ajuste de modelos de regressão não-linear 

Modelos de regressão não-linear foram ajustados para simular o comportamento 

da propriedade de resistividade elétrica de argamassas com adições de grafite G1 em 

função do tempo. As Figuras 13 (a)-(d) apresentam as confrontações entre os dados 

experimentais e calculados a partir dos modelos de regressão não-linear adotados para a 

evolução da resistividade elétrica no tempo. As equações obtidas a partir dos modelos 

podem ser simplificadas na equação 8: 

 

ρ(t)=A  −Bt                                                                                                                (8) 

 

Onde ρ(t) é a resistividade elétrica em função do tempo, A é a constante que 

representa a taxa de crescimento da resistividade elétrica e B é o parâmetro que ajusta a 

curva, desacelerando a taxa de crescimento da resistividade elétrica nos modelos 

propostos. 

A Tabela 4 mostra os modelos obtidos a partir dos valores experimentais da 

propriedade de resistividade elétrica em função do tempo para diferentes adições de 

grafite G1, bem como os parâmetros de ajuste obtidos para os modelos: coeficientes de 

determinação ajustado (R2
aj), coeficientes de determinação de predição (R2), erro médio 

e desvio padrão do erro. Nota-se, a partir dos modelos obtidos um maior valor da 

constante A para as argamassas com 1% de adição de grafite G1, evidenciando uma 

maior taxa de crescimento da resistividade elétrica para adições de 1% de grafite. Em 

contraste, observa-se uma redução da constante A para teores de 5% e 10% de grafite 

G1, evidenciando redução da taxa de crescimento da resistividade elétrica. Esses 
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resultados corroboram com os resultados da aplicação do modelo cinético de Avrami. 

No qual se evidenciou aumento na velocidade de hidratação para argamassas com 

adições de 1% de grafite G1 e redução na velocidade de hidratação para argamassas 

com adições de 10% de grafite G1. 

 

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

R
es

is
tiv

id
ad

e(
K

.o
hm

.c
m

)

 CP1

Dias

 CP2

 CP3

 

 

 

 25,652*raiz(t)-1,511*t

 

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

R
es

is
tiv

id
ad

e 
(K

.o
hm

.c
m

)

 CP1

 CP2

 

 

 

Dias

 CP3

 22,497*raiz-1,642*t

 

(a) (c) 

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

Dias

 CP2

 

 

R
es

is
tiv

id
ad

e 
(K

.o
hm

.c
m

)

 34,388*raiz(t)-3,009*t

 CP3

 CP1

 

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

120

R
es

is
tiv

id
ad

e 
(K

.o
hm

.c
m

)

 CP1

Dias

 CP3

 

 

 

 23,49*raiz(t)-1,643*t

 CP2

 
(b) (d) 

Figura 13- Curvas dos dados modelados versus os dados experimentais de resistividade 

elétrica obtidos para (a) a argamassa de referência e as argamassas com adições de 

grafite durante o período de cura: (b) 1% G1; (c) 5% G1; (d) 10% G1. 
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Tabela 4- Modelos propostos e parâmetros de ajuste obtidos. 

Teor (%)/ 
Tipo de 
grafite Modelos 

 

R2
aj R2 Erro Médio 

Desvio Padrão  
do erro 

0% ρ(t)=25,652  -1,511t (9) 0,994 0,994 -0,0883245 5,679744 

1%/ G1 ρ(t)=34,388  -3,009t (10) 0,993 0,993 0,14577124 6,666822 

5%/ G1 ρ(t)=22,497  -1,642t (11) 0,964 0,964 0,6967321 11,51428 

10%/ G1 ρ(t)=23,490  -1,643t (12) 0,996 0,996 -0,5265582 3,645942 

Nota: ρ = resistividade elétrica; t = tempo 
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4.2.5 Análise de correlação 

 

 As relações lineares entre a resistividade elétrica e a resistências à compressão e 

flexão foram propostas e ilustradas na Figura 14, as quais foram obtidas para diferentes 

adições de grafite G3 (0%, 1%, 5% e 10%). Os pontos nas figuras representam as 

interseções entre os valores de resistividade elétrica e os valores de resistência à 

compressão e flexão medidos aos 3, 7, 14, 21 e 28 dias. A forte relação linear entre a 

resistividade elétrica e as propriedades mecânicas dos compósitos de cimento tem sido 

relatada, e pode ser explicada pela relação direta que ambas tem com o grau de 

hidratação da pasta [2, 22]. De acordo com LIU et al. [22], a resistividade elétrica total 

dos compósitos de cimento é determinada pela resistividade, volume e conectividade 

das fases presentes. 

 Na Figura 14 pode-se observar que, apesar da mesma relação água/cimento ter 

sido utilizada para todas as argamassas, ambos os parâmetros A (inclinação) e B 

(intercepto) dos modelos variam dependendo do conteúdo de grafite presente na 

argamassa, independente do ajuste linear do modelo. A ordem crescente do conteúdo de 

grafite é: 1%<5%<10%, enquanto que a ordem encontrada para as inclinações dos 

modelos propostos apresentaram uma relação inversa ao conteúdo de grafite. Observa-

se ainda na Figura 14 (a) que as inclinações dos modelos tendem a zero, sugerindo que 

não é possível prever os valores de resistência à compressão a partir dos valores de 

resistividade elétrica para altos teores de grafite. Essa mudança de comportamento pode 

estar relacionada à diminuição da dependência da resistividade elétrica das argamassas 

com o grau de hidratação da pasta, passando a ter uma maior dependência com a 

condução elétrica da grafite ao longo da evolução do processo de hidratação. 

Comportamento esse também observado durante o envelhecimento das argamassas 



76 
 

(seção 4.2.1). Assim, para altos teores de grafite a condução na argamassa passa a ser 

mais eletrônica do que iônica. 

 Nas Figuras 14 (a-b), observa-se ainda que os valores de resistividade elétrica 

continuam aumentando, sugerindo que o processo de evolução da hidratação da pasta 

continua ao longo dos 28 dias. Entretanto, notam-se valores de resistividade elétrica 

mais baixos para altos teores de grafite. 

 

  

(a) (b) 

Figura 14. Curva de correlação entre a resistividade elétrica e: (a) resistência à 

compressão e (b) resistência à flexão aos 3, 7, 14, 21 e 28 dias de cura. 
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4.2.6 O efeito da grafite nas propriedades de resistência à compressão e flexão 

das argamassas. 

 

A grafite tem sido sugerida como um material alternativo de baixo custo que pode 

adicionar capacidade de condução a matriz de cimento. Contudo, apesar do seu 

potencial, o comprometimento da resistência à compressão para adições de grafite [2, 5] 

tem se configurado como principal desafio de sua aplicação. Nesse contexto, este 

trabalho investigou o efeito de três tipos de grafites no teor de 1% (G1, G2 e G3) nas 

propriedades de resistência à compressão e flexão de argamassas, Figura 15. 

Os resultados mostraram que para adições de 1% de grafite não houve modificações 

estatisticamente significantes para os diferentes tipos de grafite, Figura 15, independente 

da diferenciada morfologia observada para as grafites. Na Figura 16 estão apresentadas 

as microscopias obtidas para as grafites. Os resultados de MEV revelaram uma 

morfologia caracterizada pela forma de folhas amassadas para grafite G2, enquanto que 

para G1 e G3 as microscopias revelaram morfologias caracterizadas por estruturas 

lamelares em forma de placas, Figura 16.  
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Figura 15. Efeito da presença de 1% de diferentes tipos de grafite na resistência à (a) 

compressão e (b) flexão das argamassas. 
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Figura 16. Microscopias Eletrônicas de Varredura das grafites: (a-b) G1; (c-d) G2; (e-f) 

G3. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Contudo, é notável uma tendência a valores médios mais baixos de resistência à 

compressão para as argamassas com adições de grafite aos 28 dias. Nesse contexto, 

diferentes conteúdos de grafite G1 e G3 foram adicionados às argamassas, com o 

objetivo de investigar o comportamento da resistência à compressão e flexão aos 28 dias 

para maiores teores de grafite. Os resultados mostraram que o aumento do conteúdo de 

grafite resulta no comprometimento progressivo da propriedade mecânica de resistência 

à compressão, Figura 17 (a). Notam-se valores de resistência à compressão inferiores 

para as argamassas com adições de 5% e 10% de grafite quando comparados aos valores 

obtidos para as argamassas com 0% e 1%. Confirmando a tendência observada 

anteriormente para adições de 1% de grafite, bem como o comprometimento 

progressivo da resistência à compressão reportado na literatura para adições de grafite. 

Em contraste, os resultados de resistência à flexão não apresentaram mudanças 

estatisticamente significativas com o aumento do conteúdo de grafite, sendo os 

resultados considerados similares aos 28 dias, Figura 17 (b). 
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Figura 17. Efeito da adição de diferentes conteúdos de grafite – G1 e – G3 na 

resistência: (a) à compressão e (b) à flexão das argamassas aos 28 dias. Os valores 

apresentados são as médias aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de três 

amostras. 
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Entretanto, os trabalhos encontrados na literatura se restringem ao estudo da 

propriedade mecânica de compressão, ignorando o efeito da presença da grafite em 

outras propriedades mecânicas. Além disso, faltam investigações mais aprofundadas 

que apontem possíveis causas do comprometimento progressivo da resistência à 

compressão com o aumento do conteúdo da grafite. Nesse sentido, a presente tese 

também apresenta uma investigação do comportamento da resistência à compressão e 

flexão das argamassas com diferentes conteúdos de grafite ao longo do período de cura. 

A investigação do efeito da presença da grafite na resistência à compressão e 

flexão das argamassas ao longo do período de cura confirma o comportamento 

observado aos 28 dias. Os resultados mostraram que ao longo do período de cura as 

argamassas também apresentam o comprometimento da resistência à compressão para 

acréscimos de grafite G3 acima de 1%, conforme observado nas idades de 3, 7, 14, 21 e 

28 dias, Figura 18 (a). No entanto, os resultados de resistência à flexão não apresentam 

comprometimento progressivo com a presença da grafite ao longo do período de cura. 

Ao invés disso, é notável uma evolução similar dos valores médios de resistência à 

flexão para todas as argamassas aos 3, 7, 14 e 21 dias, Figura 18 (b).  

Uma melhor compreensão dos diferentes mecanismos de fratura nos ensaios de 

flexão e compressão pode esclarecer o papel da grafite no comprometimento da 

resistência à compressão. Para os compósitos a base de cimento, os esforços de 

cisalhamento são os principais responsáveis pela fratura no ensaio de compressão. 

Nesse contexto, as excelentes propriedades lubrificantes da grafite são bem conhecidas, 

devido às fracas ligações de van der Waals presentes entre as folhas, o que facilita o 

deslizamento entre as camadas [67]. Sugere-se que os esforços de cisalhamento 

presentes no ensaio de compressão excedam as interações de van der Waals entre as 

camadas de grafites facilitando o deslizamento nos planos de cisalhamento. 
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Consequentemente, o aumento progressivo do conteúdo de grafite reduz 

progressivamente a resistência aos esforços de cisalhamento, o que resulta no 

comprometimento da resistência à compressão. Em um trabalho recente, CHEN et al. 

[68] simulou o comportamento de extração do grafeno em uma matriz de C-S-H. A 

ligação entre o grafeno e a matriz de C-S-H foi considerada fraca em relação a matrizes 

de alumínio e polietileno, exibindo resistência ao cisalhamento interfacial de 17 MPa. A 

ligação mais fraca foi associada às moléculas de água e aos espaços entre o grafeno e a 

matriz de C-S-H, promovendo o comportamento lubrificante [68]. 

Em outra perspectiva, o modo de ruptura no ensaio de flexão é de tração [69], 

contudo, os compósitos a base de cimento apresentam baixa resistência à tração 

apresentando fratura frágil. O processo de fratura frágil consiste na formação e na 

propagação da trinca ao longo da seção transversal e na direção perpendicular à da carga 

aplicada. As microtrincas superficiais e internas, os poros e os vértices dos grãos 

presentes nas argamassas funcionam como concentradores de tensões, e a concentração 

de tensões causam a formação e propagação de trincas [70]. Assim, a presença da 

grafite não aumenta a possibilidade de falha na mesma proporção observada no ensaio 

de compressão, devido à grande quantidade de concentradores de tensões já presentes 

na argamassa. 
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Figura 18. Efeito do conteúdo de grafite na resistência à compressão (a) e flexão (b) das 

argamassas durante o período de cura. Os valores apresentados são as médias 

aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de três amostras. As mesmas letras 

(a,b,c) indicam os grupos homogêneos, onde a média dos valores dos compósitos não 

são significativamente diferentes. 
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 Nas Figuras 19 e 20 estão ilustradas as imagens de MEV da superfície de fratura 

das argamassas com adições de grafite G1 e G3. Os resultados de MEV apresentam 

consistência com os resultados observados para as propriedades mecânicas. Nas Figuras 

19 (a-d) e 20 (f) é possível observar um destacamento entre as camadas de grafites em 

diferentes idades, sugerindo que a força aplicada excedeu as interações de van der 

Waals entre as camadas e causou o descolamento das folhas. Nota-se ainda que as 

folhas de grafite não foram completamente descoladas e permaneceram aderidas à 

matriz, Figuras 19 (a-d) e 20 (f), sugerindo que as interações entre a grafite e a matriz 

excedam as interações entre camadas de grafites. 

 Além disso, a presença de produtos hidratados de cimento em torno das 

superfícies e nas bordas das camadas de grafite evidenciam uma maior interação nas 

bordas da grafite, Figuras 19 (b-c) e 20 (a-f). Segundo WILDGOOSE et al. [71], os 

grupos funcionais orgânicos, tais como grupos fenólicos, carboxílico, carbonil, quinilil e 

lactonil, estão presentes nos planos das bordas da grafite. Assim, conforme descrito na 

seção 4.2.1, os íons de cálcio presentes na pasta de cimento apresentam forte reticulação 

química com tais grupos funcionais, acelerando e facilitando a nucleação heterogênea 

dos produtos hidratados nas bordas da grafite. 
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(a) (b)  

 

(c) (d)  

Figura 19. Imagem de MEV da superfície de fratura das argamassas com adição de 1% 

de grafite G3: (a - b) 3 dias de cura; (c) 14 dias de cura e  (d) 28 dias de cura. Nota: G = 

grafite. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 20. Imagens de MEV da superfície de fratura das argamassas com adição de 

10% de grafite: (a) 3 dias de cura; (b) ampliação da região A; (c) 7 dias de cura; (d) 

ampliação da região B; (e) 21 dias de cura e (f) ampliação da região C. Nota: G = 

grafite. 

A 

B 
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Em outro cenário, alguns trabalhos [5] sugerem que o comprometimento da 

resistência à compressão nos compósitos de cimento com grafite esteja relacionado com 

o comprometimento do processo de hidratação. Vale ressaltar que o comprometimento 

na hidratação do cimento reflete em todas as propriedades mecânicas e não somente na 

resistência à compressão. Assim, os resultados anteriores mostraram que a propriedade 

de resistência à flexão não apresentou o comprometimento progressivo observado na 

resistência à compressão, bem como foi evidenciado que o comprometimento 

progressivo esteja relacionado com a redução progressiva da resistência aos esforços de 

cisalhamento. Entretanto, apesar dos resultados anteriores indicarem que o 

comprometimento do processo de hidratação não é a principal causa do 

comprometimento progressivo na resistência à compressão, nada impede que ocorram 

mudanças no processo de hidratação. Nesse sentido, uma investigação na formação das 

fases cristalinas também foi realizada para as argamassas. 

Na Figura 21 estão ilustrados os difratogramas de raios X das argamassas com 

adições de 0%, 1%, 5% e 10% de grafite G3 aos 28 dias. Em todas as argamassas foram 

identificados os seguintes produtos de hidratação do cimento: 

(a) portlandita (Ca(OH)2), com picos em 2θ =  18º, 34º, 47,1º e 50,8º, atribuídos 

aos planos (001), (101), (102) e (110), respectivamente, (JCPDS-ICDD, 

040733); 

(b) carbonato de cálcio (calcita, CaCO3), com picos em 2θ =  29,4º, 36º, 39,3º e 

48,4º atribuídos aos planos (104), (110), (113) e (116), respectivamente, 

(JCPDS-ICDD, 030596); 

(c) tobermorita, com picos em 2θ =  29,6º, 32º e 32,7º atribuídos aos planos 

(111), (200) e (113), respectivamente, (JCPDS-ICDD, 290329); 
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Observa-se ainda a presença das fases cristalinas de óxido de silício (quartzo, 

SiO2) presente na areia, com picos bem definidos em 2θ = 21º, 26,8º, 36,8º, 40,6º, 42,6º, 

46º, 60º, 64,2º, 67,9º, 68,4º, 73,9º, 76,1º e 78,3º, atribuídos aos planos (100), (101), 

(110), (111), (200), (201), (211), (113), (212), (301), (301), (302) e (302), 

respectivamente, (JCPDS-ICDD, 030444). 

Picos remanescentes de C2S e C3S (2θ = 32,3º e 32,7º, respectivamente) e picos 

de C2S ( 2θ = 31,8º) foram observados para todas as argamassas, indicando que após os 

28 dias ainda ocorrem transformações provenientes da hidratação dos constituintes 

anidros de cimento restantes. 

A presença dos principais produtos de hidratação do cimento foi observada em 

todas as argamassas, indicando que os constituintes do cimento anidro foram 

consumidos e evidenciando a evolução do processo de hidratação. 

Para as argamassas com adições de 5% e 10% de grafite, observa-se uma maior 

intensidade nos picos em 2θ = 26,5º e 54,8º, atribuída a presença da grafite, planos 

(002) e (004) respectivamente, (JCPDS-ICDD, 0130148). 

Ainda para as argamassas com adições de grafite, os resultados indicaram que a 

formação da fase portlandita é afetada pela presença da grafite. A presença dos picos em 

2θ = 28,7º e 62,5º, atribuídos aos planos (100) e (201) da portlandita, somente foi 

observada aos 28 dias para as argamassas com adições de grafite. Nota-se ainda, que as 

argamassas com adições de grafite apresentaram uma menor intensidade relativa do 

pico de portlandita em 2θ = 18º (P1, atribuído ao plano (001)) quando comparado aos 

picos em 2θ = 34º e 50,8º (P2 e P3). Menores relações entre os picos P1/P2 e P1/P3 foram 

encontradas para as argamassas com adições de grafite, Tabela 5, evidenciando que o 

plano (001) da portlandita apresentou um menor desenvolvimento em relação aos outros 

planos na presença da grafite. 
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Figura 21. Difratogramas de raios X das argamassas com adições de 0%, 1%, 5% e 

10% de grafite. Nota: 1= C2S; 2= C3S; Ca= carbonato de cálcio; P= portlandita; T= 

tobermorita; GF= grafite; Q= quartzo. 
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Tabela 5. Razão das intensidades relativas dos picos de DRX da portlandita. 

Adições de grafite (%) P1/P2 P1/P3 

0 1,71 0,73 

1 0,66 0,44 

5 0.61 0,17 

10 0,66 0,48 

P1= pico em 18º; P2= pico em 34º; P3= pico em 50,8º. 

 

Para as argamassas com adições de 0% e 1% de grafite a formação das fases 

cristalinas também foi investigada aos 3, 7, 14 e 21 dias de cura. Os difratogramas de 

raios X destas argamassas estão apresentados nas Figuras 22 (a-d). Os resultados 

mostraram que aos 3 dias de cura uma menor intensidade relativa do pico em 2θ = 18º 

(plano (001)) também é observada na presença da grafite, evidenciando que a 

modificação no crescimento preferencial da portlandita ocorre desde os primeiros dias 

de cura. 

Esses resultados apresentaram consistência com os resultados de MEV, onde se 

observou a formação de portlandita na forma de placas hexagonais aos 3 dias de cura 

para as argamassas com 1% e 10 % de grafite, Figuras 23 (a-b), sugerindo que a adição 

de grafite não favorece a morfologia tipo bastão que é típica de cristais com crescimento 

preferencial no plano (001). De acordo com estudos anteriores, a morfologia da 

portlandita é fortemente afetada pela presença de aditivos e impurezas presentes, 

podendo ser encontrada na forma de bastões, pilhas de grandes placas e até na forma 

indefinível. Segundo Berger e McGregor [72], adições de nitratos e cloreto de cálcio 

favorece o crescimento da portlandita no plano (001) resultando em cristais alongados, 

enquanto os sulfatos reforçam a morfologia tipo plaquetas. 



90 
 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
Figura 22. Difratogramas de raios X das argamassas com adições de 0% e 1% de 

grafite aos (a) 3, (b) 7, (c) 14 e (d) 21 dias. Nota: 1= C2S; 2= C3S; Ca= carbonato de 

cálcio; T= tobermorita; P= portlandita; GF= grafite; Q= quartzo. 
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(a) 

 

 

 (b) 

Figura 23. Imagem de MEV da superfície de fratura das argamassas com adição de: (a) 

1% de grafite G3 aos 3 dias de cura e (b) 10% de grafite G1 aos 3 dias de cura. Nota: P 

= portlandita; Ca = carbonato de cálcio (calcita). 
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A quantificação das fases cristalinas a partir dos difratogramas de raios X foi 

realizada pelo método de Rietveld. A Figura 24 apresenta as quantificações das fases 

hidratadas (portlandita, calcita, tobermorita e etringita) e anidras (C2S, C3S e C4AF) do 

cimento para as argamassas com adições de 0%, 1%, 5% e 10% de grafite G3 aos 28 

dias de cura. Os resultados mostraram que as argamassas com adições de grafite 

exibiram maiores teores de portlandita e tobermorita em comparação à argamassa de 

referência (0% de grafite), indicando uma aceleração na formação dessas fases.  

O alto teor de calcita observado em todas as argamassas está relacionado à 

adição de material cabornático presente no cimento Portland utilizado (CP II-32 Z-RS). 

De acordo com a quantificação das fases cristalinas presentes no cimento CP II-32 Z-RS 

realizada nesta tese, a calcita compõe 13,4% do cimento anidro, Tabela 1. Esses 

resultados apresentam coerência com os dados de quantificação cedidos pela 

Votorantim Cimentos (Tabela 1), que informam a presença de 10% de material 

carbonático na composição do cimento CP II-32 Z-RS, bem como com a NBR 11578 

[73] e NBR 5737 [74], que estabelecem a composição mínima de 86% de calcita 

(CaCO3) em materiais carbonáticos utilizados como adição no cimento Portland 

composto resistente a sulfatos. Por outro lado, menores teores de calcita foram 

observados na presença da grafite, evidenciando que a presença da grafite não favorece 

a formação da calcita.  

Na Figura 24, nota-se ainda que o maior teor de portlandita e o menor teor de 

calcita foram encontrados para 1% de adição de grafite G3. Nesse sentido, para 

esclarecer o comportamento das fases cristalinas ao longo do período de hidratação, a 

quantificação das fases cristalinas pelo método de Rietveld também foi realizada ao 

longo do período de cura para as argamassas com 0% e 1% de grafite G3, Figura 25. 
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Figura 24. Quantificações das principais fases cristalinas hidratadas (portlandita, 

calcita, tobermorita e etringita) e anidras (C2S, C3S e C4AF) do cimento presentes nas 

argamassas com adições de 0%, 1%, 5% e 10% de grafite aos 28 dias, obtidas pelo 

método Rietveld. Nota: C2S= silicato bicálcico; C3S= silicato tricálcico; C4AF= ferro-

aluminato tetracálcico. 

 

As Figuras 25 (a-f) apresentam a evolução das fases hidratadas (portlandita, 

calcita, tobermorita e etringita) e anidras (C2S, C3S e C4AF) do cimento ao longo do 

período de cura para as argamassas com 0% e 1% de grafite G3. Os resultados 

mostraram que aos 3 dias de cura a argamassa com 1% de grafite exibiu maiores teores 

de portlandita e tobermorita quando comparadas a argamassa de referência, indicando 

uma aceleração na formação destas fases nos primeiros dias, Figuras 25 (a) e (b). Em 

concordância a estes resultados também se observaram menores teores de C3S ao longo 

dos 3 aos 14 dias de cura para a argamassa com 1% de G3 (Figura 25(c)), indicando um 



94 
 

maior consumo dessa fase nos primeiros dias e evidenciando que o consumo acelerado 

desta fase é o fator responsável pelo maior teor de portlandita nos primeiros dias. De 

acordo com a teoria de nucleação, o período de indução está associado a uma barreira 

energética que precisa ser superada para formação de núcleos estáveis. A nucleação é 

um processo em que um cristal inicia o crescimento a partir de um ponto ou núcleo, e o 

seu início pode ocorrer por estímulos térmicos, químicos ou mecânicos. Sugere-se que 

as ligações livres presentes nas bordas das folhas da grafite criaram estímulos químicos 

para o início da nucleação, assim, a presença da grafite atuou facilitando a nucleação 

heterogênea. Esses resultados apresentam coerência com os resultados de MEV 

observados anteriormente para as argamassas com adições de grafite, Figuras 19 (c) e 

20 (a-f), onde se constataram maiores quantidades de produtos de hidratação do cimento 

presentes nas bordas das folhas de grafite, evidenciando uma maior interação com a 

matriz nas bordas das folhas. 

Em outra perspectiva, maiores teores de C3S e C2S são exibidos para a 

argamassa com adição de 1% de grafite após os 21 dias, sugerindo uma desaceleração 

no consumo dessas fases, Figuras 25 (c) e (f). 

Após os 14 dias a argamassa de referência exibiu um aumento progressivo nos 

teores de calcita, o qual foi acompanhado por uma redução nos teores de portlandita, 

sugerindo a ocorrência da carbonatação na argamassa de referência, Figuras 25 (d) e (a) 

respectivamente. No entanto, menores teores de calcita e maiores teores de portlandita 

foram observados para a argamassa com adições de 1% de grafite G3 aos 28 dias, 

Figura 25 (d) e (a) respectivamente, indicando que a presença da grafite não favorece a 

carbonatação. Sugere-se que a redução da carbonatação esteja relacionada ao efeito 

barreira causado pelas partículas de grafite após a solidificação da matriz. 

Comportamento semelhante foi observado anteriormente para matrizes de cimento com 
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óxidos de grafeno, menores profundidades de penetração de cloreto [42] e de 

carbonatação [75] foram relatados por MOHAMMED et al. [42,75] na presença do 

óxido de grafeno. A causa da redução da carbonatação foi relacionada ao refinamento 

da estrutura de poros e ao efeito bloqueio do óxido de grafeno aos íons carbonato e 

cálcio. 

Para ambas as argamassas, a presença da fase C4AF foi observada no período 

inicial de cura (3 dias). Contudo, aos 14 dias observa-se que o seu desaparecimento é 

acompanhado pelo aumento nos teores de etringita, aos 14 dias para a argamassa de 

referência e aos 21 dias para a argamassa com 1% de grafite, Figura 25 (e). Esse 

resultado sugere um retardo na formação da etringita na presença da grafite, o qual 

também pode estar relacionado ao efeito barreira causado pelas partículas de grafite. 

Esses resultados sugerem que o uso da grafite em matrizes de cimento apresenta 

potencial para inibição da carbonatação e da formação de fases indesejadas, como por 

exemplo, a etringita tardia. Uma vez que o efeito barreira da grafite pode restringir a 

penetração de sulfatos de origem externa, bem como, pode dificultar que os íons 

sulfatos encontrem as outras fases necessárias para formação da etringita tardia. 
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Figura 25. Evolução das principais fases cristalinas hidratadas e anidras do cimento 

presentes nas argamassas com 0% e 1% de grafite em função do tempo de hidratação: 

(a) portlandita, (b) tobermorita, (c) C3S, (d) calcita, (e) etringita e C4AF, e (f) C2S. 

Quantificação obtida pelo método Rietveld. 

(a) 

(c) 

(b) 

(f) (e) 

(d) 
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4.2.7 Envelhecimento das argamassas com adições de grafite 

 

As argamassas com adições 0%, 1% e 10% de grafite G1 foram submetidas ao 

envelhecimento natural externo por 1330 dias e avaliadas quanto à durabilidade. As 

Figuras 26 a 30 apresentam o efeito do envelhecimento natural externo por 1330 dias na 

propriedade de resistência à flexão, na morfologia e na formação das fases cristalinas 

das argamassas com adição de grafite G1.  

Para as argamassas envelhecidas os resultados mostraram que não houve 

diferença significativa na propriedade mecânica à flexão em relação aos valores obtidos 

aos 28 dias para as mesmas espécies, indicando a manutenção da propriedade mecânica 

à flexão mesmo em idades superiores aos 28 dias quando expostos à condição de 

envelhecimento natural externo por 1330 dias, Figura 26. 

 Comparando somente as argamassas submetidas ao envelhecimento natural 

externo por 1330 dias é possível observar que a argamassa com 1% de grafite G1 exibiu 

resposta mecânica à flexão estatisticamente superior a argamassa com 10% de grafite e 

a argamassa de referência (0% de grafite), confirmando a tendência observada 

anteriormente, na qual adições de 1% de grafite resultaram em valores médios de 

resistência à flexão superiores a argamassa de referência e as argamassas com 5% e 

10% de grafite aos 28 dias. Esse comportamento pode estar relacionado à aceleração no 

processo de hidratação evidenciado na seção 4.2.3: com o aumento da constante cinética 

de Avrami (k) para as argamassas com 1% de grafite. Esses resultados evidenciam que 

os ganhos iniciais observados na resistência à flexão aos 28 dias apresentaram evolução 

contínua durante o envelhecimento para as argamassas com 1% de grafite, resultando no 

aprimoramento da propriedade de resistência à flexão com o tempo. 
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 Observa-se ainda que a argamassa com adições de 10% de grafite apresentou 

valores equivalentes aos obtidos pela argamassa de referência aos 1330 dias, 

evidenciando que a presença da grafite não resulta em danos a propriedade mecânica à 

flexão após o envelhecimento natural externo das argamassas, Figura 26. 
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Figura 26. Efeito do envelhecimento externo por 1330 dias na resistência à flexão das 

argamassas com 0%, 1% e 10% de grafite G1. Os valores apresentados são as médias 

aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de três amostras. As mesmas letras 

(a,b,c) indicam os grupos homogêneos, onde a média dos valores dos compósitos não 

são significativamente diferentes. 

 

 As Figuras 27, 28 e 29 apresentam as imagens de MEV das superfícies de fratura 

das argamassas envelhecidas naturalmente em ambiente externo por 1330 dias. Os 

resultados revelaram superfícies porosas para as argamassas com adições de 0%, 1% e 

10% de grafite G1, Figuras 27 (a), (c) e (e). Observa-se ainda, que a argamassa de 

referência (0% de grafite) exibe poros praticamente vazios, com a presença de pequenas 

partículas com morfologia hexagonal da portlandita, Figura 27 (a) e (b). 

Diferenciadamente, as imagens de MEV das argamassas com adições de 1% e 10 % de 
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grafite G1 exibiram a presença de partículas de grafite dentro e fora dos poros, Figuras 

27 (c-f). As Figuras 27 (e) e (f) apresentam ampliações em que melhor se observam o 

preenchimento dos poros pelas partículas de grafite. Esses resultados evidenciam o 

refinamento da estrutura interna dos poros como consequência do preenchimento dos 

poros pela grafite, o que contribui para o aumento da resistência e da durabilidade. 

Nesse seguimento, a durabilidade dos materiais cimentícios aos agentes agressivos 

externos é controlada principalmente pela sua estrutura de poros e permeabilidade. 

Assim, com o refinamento a estrutura de poros torna-se mais tortuosa, dificultando a 

penetração dos agentes externos. Em outra perspectiva, a redução de cinco vezes a 

penetração de cloretos foi relatada por MOHAMMED et al. [42] quando óxidos de 

grafeno foram adicionados a matriz de cimento. Os autores sugeriram que as estruturas 

em camadas dos óxidos de grafeno (estrutura similar a grafite) tenham aprisionado e 

reduzido a profundidade da entrada dos cloretos. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 27. Imagens MEV das superfícies de fratura e dos poros das argamassas com 

adições de grafite G1 envelhecidas em ambiente natural externo por 1330 dias: (a) e (b) 

0%, (c) e (d) 1%, (e) e (f) 10%. 
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 As imagens de microscopia eletrônica de varredura apresentadas nas Figuras 28 

(a-f) revelam a presença de estruturas com morfologias típicas de C-S-H [76-78] para as 

argamassas com adições 0%, 1% e 10% de grafite G1 envelhecidas por 1330 dias. As 

imagens obtidas para a argamassa de referência (0% de grafite) exibem a presença de 

estruturas de C-S-H floral e C-S-H na forma de pequenas fibrilas distribuídas na 

superfície, Figura 28 (a) e (b). Por outro lado, para a argamassa com 1% de grafite foi 

observado à presença de redes reticuladas de C-S-H que caracterizam a evolução da 

forma fibral, além da presença de C-S-H floral e estruturas fibrilares alongadas de C-S-

H, Figuras 28 (c) e (d). Enquanto que para a argamassa com 10% de grafite observa-se 

uma superfície recoberta por C-S-H fibral, Figuras 28 (e) e (f). 

 Modificações na morfologia da portlandita (Ca(OH)2) foi observada na presença 

da grafite. A portlandita apresentou-se na forma de estruturas densificadas e 

aglomeradas na argamassa de referência, Figuras 28 (b) e 29 (a), enquanto que nas 

argamassas com adições de grafite exibiu-se na forma de placas finas empilhadas em 

diversas camadas, Figuras 28 (c) e 29 (b-c). Os dados obtidos pela análise pontual de 

EDS confirmam a grande concentração de cálcio na superfície sinalizada na Figura 29 

(b), Tabela 6. Esses resultados confirmam evidências anteriores de que a presença da 

grafite influencia na morfologia da portlandita (P). 
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Figura 28. Imagens MEV da superfície de fratura das argamassas com adições de 

grafite G1 envelhecidas em ambiente natural externo por 1330 dias: (a) e (b) 0%, (c) e 

(d) 1%, (e) e (f) 10%. 
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(a)  

  
(b) (c) 

Figura 29. Imagens MEV da superfície de fratura das argamassas com adições de 

grafite G1 envelhecidas em ambiente natural externo por 1330 dias: (a) 0%, (b) 1% e (c) 

10%. Nota: P= portlandita. 

 

Tabela 6 

Composição química elementar estimada por MEV-EDS 

Figura Detecção de elementos químicos (% em massa) 

29
 (

b)
 

C O Si Ca 

0,45 7,73 0,99 90,83 
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 O efeito do envelhecimento natural externo por 1330 dias na formação das fases 

cristalinas também foi investigado. A Figura 30 apresenta os difratogramas de raios X 

das argamassas envelhecidas por 1330 dias. Os resultados mostraram que todas as 

argamassas apresentaram perfis semelhantes ao da argamassa de referência. No entanto, 

no difratograma da argamassa com adição de 10% de grafite G1 verifica-se uma maior 

intensidade relativa do pico de portlandita em 2θ = 18º (P1), indicando um crescimento 

preferencial no plano (001) após o envelhecimento. Contudo, não foi possível 

identificar nas micrografias estruturas alongadas de portlandita nas argamassas com 

10% de grafite G1. 
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Figura 30. Difratogramas de raios X das argamassas com adições de 0%, 1% e 10% de 

grafite envelhecidas em ambiente natural externo por 1330 dias. 
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4.2.8 O efeito da adição de óxido de grafite nas propriedades de resistência à 

compressão e flexão das argamassas. 

 

 Com base nos estudos bem sucedidos sobre a oxidação da grafite descritos na 

literatura e nos resultados descritos nas seções anteriores. Conclui-se que a grafite com 

menor número de camadas empilhadas resultaria em um menor comprometimento das 

propriedades mecânicas dos compósitos. 

 Adicionalmente, o maior número de defeitos nas ligações químicas da grafite 

facilita o processo de oxidação e funcionalização.  Nesse contexto, as medidas Raman 

foram usadas para quantificar a quantidade de defeitos na estrutura da grafite, 

analisando a razão ID / IG [79]. O maior número de defeitos na estrutura do G3 foi 

evidente em comparação com o G1. G1 apresentou relação ID / IG em 0,043 e G3 

mostrou relação ID / IG em 0,36. Na Figura 31 é possível observar o perfil Raman com 

bandas típicas da grafite, modo D e G a 1352 e 1580 cm-1, respectivamente. Ao analisar 

o perfil Raman também é observado um modo D muito mais intenso para o G3 do que 

para o G1, o que corrobora com a análise dos dados Raman. Assim, o presente estudo 

concentrou-se na oxidação de grafite G3. 

 

  

 (a) (b) 
Figura 31. Espectros Raman das grafites (a) G1 e (b) G3. 
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Os perfis dos difratogramas de raios X da grafite G3 antes e depois da oxidação 

são apresentados nas Figuras 32 (a) e (b), respectivamente. É possível verificar 

claramente a presença do plano (002) na forma de um pico intenso em 2θ =26,5º 

característico da grafite organizada [80], Figura 32 (a). No entanto, após o processo de 

oxidação observa-se uma redução quase que total do plano (002), evidenciando uma 

desorganização nas camadas interplanares, Figura 32 (b). De acordo com KONG et 

al.[81] a redução significativa do pico (002) é um indicador de esfoliação. Além disso, o 

comprimento do cristalito ao longo do eixo C (Lc) e o número de camadas (N) foram 

calculados a partir das difrações de raios X usando as equações (13) e (14): 

 

                                                                                               (13) 

 

                                                                                                          (14) 

 

Onde, λ é o comprimento de onda utilizado na análise de raios X (1,5418), β é a 

largura a meia altura do pico do plano (002) e d é o espaçamento entre camadas. O 

número médio de camadas calculado foi 50 e 7, para a grafite antes a após a oxidação 

química, respectivamente, evidenciando a esfoliação da grafite. Segundo CAI et al. 

[82], durante a oxidação a introdução de grupos funcionais reduz interações 

interlamelares promovendo a esfoliação. 
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(a) (b) 
Figura 32. Difratogramas de raios X da grafite G3 (a) antes e (b) após a oxidação. 

 

Nesse contexto, o efeito da grafite oxidada (GO) na resistência à compressão e 

flexão das argamassas durante o período de cura foi investigado, Figuras 33 (a) e (b). Os 

resultados mostraram que a argamassa com adição de GO apresentou valores de 

resistência à compressão estatisticamente iguais aos da argamassa de referência para as 

mesmas idades, Figura 33 (a). Ainda assim, é notável uma tendência a valores mais 

altos de resistência à compressão para as argamassas com adição da grafite oxidada 

(GO), em especial aos 28 dias, com aumento de 15% em relação à argamassa de 

referência. Exibindo comportamento diferenciado ao observado anteriormente para as 

argamassas com adições de grafite, seção 4.2.6. 

Os resultados de resistência à flexão exibiram uma melhora no desempenho 

mecânico da argamassa com a incorporação de GO. A argamassa com adição de GO 

apresentou aos 14 dias valores de resistência à flexão somente alcançados pelo 

compósito de referência aos 21 e 28 dias de idade, Figura 33 (b). 

O aprimoramento das propriedades de resistência à compressão e flexão 

observado pode ser explicado com base nos mecanismos propostos na literatura para 
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estruturas de carbono com superfícies funcionalizadas, os quais estão relacionados 

principalmente com a presença abundante de grupos funcionais contendo oxigênio e sua 

forte reticulação química com os íons de cálcio. A aceleração na hidratação dos 

produtos hidratados do cimento na presença dos grupos funcionais contendo oxigênio 

tem sido evidenciada em várias pesquisas. Recentemente, foi mostrado por 

SOBOLKINA et al. [59] que quanto maior a concentração de grupos funcionais maior é 

a adsorção de Ca2+, como consequência uma menor concentração de cálcio é observada 

nas primeiras horas, causando um aumento da taxa de dissolução de C3S e reduzindo o 

período de indução. Assim, de acordo com os dados de EDS observados para as 

argamassas com GO, apresentados na seção 4.2.1 Figura 7, evidencia-se a ocorrência da 

reticulação química dos íons de cálcio com os grupos funcionais contendo oxigênio 

presentes no óxido de grafite. Sugere-se então, com base na grande concentração de 

cálcio na superfície das folhas do óxido de grafite, que o processo de nucleação 

heterogênea foi facilitado, iniciando a precipitação e o crescimento dos hidratos de 

cálcio na superfície do óxido de grafite. 

Em outra perspectiva, para esclarecer o mecanismo de reforço promovido pelos 

óxidos de grafeno em nível atômico, o comportamento da extração de óxidos de grafeno 

na matriz de C-S-H foi simulado por FAN et al. [83]. A resistência ao cisalhamento 

interfacial encontrada para o óxido de grafeno foi da ordem de 650 MPa, superior a 

resistência ao cisalhamento exibida pelo grafeno (17MPa) [70] e pelo cimento Portland 

em macro escala (6-35MPA) [84]. A alta resistência ao cisalhamento interfacial exibida 

pelo óxido de grafeno foi associada às ligações covalentes de C-O-Ca formadas entre a 

matriz e o óxido de grafeno. Segundo QURESHI et al.[85] os grupos funcionais 

presentes podem formar ligações cruzadas com a matriz durante o processo de 

hidratação do cimento, promovendo o aprimoramento da força. 
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(a) (b) 

Figura 33. Efeito do conteúdo da grafite oxidada (GO) na resistência à compressão (a) 

e flexão (b) das argamassas comparadas com a argamassa de referência (0%). Os 

valores apresentados são médias aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de 

três amostras. As mesmas letras (a,b,c) indicam os grupos homogêneos, onde a média 

dos valores dos compósitos não são significativamente diferentes. 

 

A formação e a quantificação das fases cristalinas da argamassa com adição de 

1% de óxido de grafite também foi investigada, Figuras 34 e 35. Os resultados exibiram 

perfil de DRX similar ao da argamassa de referência aos 28 dias. No entanto, uma maior 

intensidade relativa dos picos de portlandita em 2θ= 34º e 50,8º (planos (101) e (110)) 

quando comparados ao pico em 2θ= 18º (plano (001)) sugere um menor 

desenvolvimento no plano (001), Figura 34. Comportamento esse também observado 

para as argamassas com adições de grafite G3 (seção 4.2.6, Figura 21), indicando que a 

grafite e o óxido de grafite afetam de maneira similar a morfologia da portlandita 

reforçando a morfologia tipo plaquetas. Os resultados das quantificações das fases 

cristalinas para a argamassa com adição de GO exibem maiores teores de tobermorita e 

portlandita, bem como menores teores de calcita em relação à argamassa de referência 

a 
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aos 28 dias, Figura 35. Os menores teores de calcita combinado com os maiores teores 

de portlandita evidenciam que a presença da grafite oxidada reduz a carbonatação. Esses 

resultados corroboram com os resultados observados para adições de grafite (seção 

4.2.6) e óxidos de grafenos [75], sugerindo que os materiais de carbono com estruturas 

em camadas promovem a redução da carbonatação. 

 

 

Figura 34. Difratogramas de raios X da argamassa com adição de 1% de grafite 

oxidada (GO) e da argamassa de referência (0%) aos 28 dias. Nota: 1= C2S; 2= C3S; 

Ca= carbonato de cálcio (JCPDS-ICDD, 030596); E= etringita; P= portlandita (JCPDS-

ICDD, 040733); T= tobermorita (JCPDS-ICDD, 290329); GF= grafite (JCPDS-ICDD, 

0130148); Q= quartzo (JSPDS-ICDD, 030444). 
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Figura 35. Quantificações das principais fases cristalinas hidratadas (portlandita, 

calcita, tobermorita e etringita) e anidras (C2S, C3S e C4AF) do cimento presentes na 

argamassa de referência (0%) e na argamassa com adição de 1% de óxido de grafite aos 

28 dias, obtidas pelo método Rietveld. Os valores de GOF foram 2,05 e 3,15 

respectivamente. Nota: C2S= silicato bicálcico; C3S= silicato tricálcico; C4AF= ferro-

aluminato tetracálcico. 
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As micrografias das superfícies de fratura das argamassas com óxido de grafite 

(GO) e com grafite G3 são apresentadas nas Figuras 36 e 37. A imagem da Figura 36(e) 

revela que a grafite oxidada apresentou uma acumulação preferencial nos poros da 

matriz cimentícia. As Figuras 36 (f) e (g) apresentam ampliações dos poros em que 

melhor se observam as partículas de GO aglomeradas dentro dos poros. No entanto, na 

análise da superfície de fratura para a argamassa com grafite G3 não foi observado esse 

comportamento. Nas micrografias ampliadas dos poros não foi verificada a presença da 

grafite dentro dos poros, Figuras 36 (b) e (c). Ao contrário disso, observa-se a presença 

da grafite G3 distribuída na matriz. As setas amarelas nas Figuras 36 (a), (c) e (d) 

indicam a presença da grafite G3 na argamassa. 
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Figura 36. Imagens de microscopia eletrônica de varredura das argamassas com adições 

de grafite G3 (a-d) e grafite oxidada (GO) (e-h) aos 28 dias. 

 

(b) (f) 

(c) (g) 

(d) (h) 

(e) (a) 

A B C 

D 

(c) 

(b) (f) 

(d) (h) 

(g) 



115 
 

Os resultados de MEV corroboram com os resultados de DRX e EDS. Na Figura 

37 (b) observam-se estruturas na forma de placas hexagonais típicas de portlandita em 

torno das folhas da grafite oxidada, indicando que a portlandita não apresentou 

crescimento preferencial no plano (001), Figura 37 (b).  

Em concordância aos resultados de EDS, é possível observar uma superfície 

mais densa para as folhas da grafite oxidada, indicando o recobrimento pelos íons de 

cálcio em toda a superfície da folha, Figura 37. Estudos anteriores baseados em 

modelagem computacional [86] relataram que além do importante papel dos grupos 

hidroxilas funcionais, a presença dos contra-íons Ca2+ desempenha um papel 

fundamental como mediador nas interações interfaciais. Comportamento esse 

evidenciado pela presença da fase C-S-H fibras em torno das folhas de GO, Figuras 37 

(a) e (b). Da mesma maneira a presença das folhas de GO inseridas (indicados por setas) 

e recobertas pela matriz indicam boa compatibilidade entre as folhas de GO e a matriz 

cimentícia. Figuras 37 (a) e (c). 

Além disso, PARK et al.[61] mostrou que através das interações dos íons de 

Ca2+ com grupos de ácidos carboxílicos presentes nas folhas de óxidos de grafeno foi 

possível melhorar a rigidez mecânica e resistência à fratura de papeis de óxidos de 

grafeno. Assim, evidencia-se que a presença dos íons de cálcio não somente melhora a 

compatibilidade entre a matriz e a grafite oxidada, como também aumenta a rigidez das 

folhas de grafite oxidada, o que pode contribuir para uma melhora nas propriedades 

mecânicas. 

Baseado nos resultados de EDS e MEV sugere-se que a adsorção dos íons de 

cálcio na superfície do GO no estágio de precipitação e crescimento dos hidratos de 

cálcio promoveram o crescimento da portlandita na superfície das partículas dos óxidos 
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de grafite. Assim, a superfície do óxido de grafite atua como superfície de deposição, 

servindo como modelo para o crescimento da portlandita. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 37. Imagens de microscopia eletrônica de varredura da argamassa com adição 

1% de grafite oxidada (GO) aos 28 dias. 
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CAPÍTULO V  

 

Argamassas de cimento e agregados leves de partículas de pó de coco reforçadas 

com resíduos de fibras de carbono. 

 

5.1 PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS 

5.1.1 Materiais 

 

As argamassas leves foram produzidas usando cimento Portland CP II-32 Z-RS 

produzido pela Votorantim Cimentos Company, e partículas de pó de coco in natura, 

resíduo derivado do processamento da casca de coco para obtenção das fibras longas 

(cedidos pela Indusfibras Indústria de Fibras Ltda, Brazil). 

As partículas de pó de coco in natura utilizadas como agregados leves foram secas 

ao ar por uma semana e posteriormente foi conduzida a técnica de quarteamento de 

acordo com a ABNT NBR NM 27 [87]. Após o quarteamento, a amostra separada para 

a produção das argamassas inicialmente passou por uma etapa prévia de secagem a 

65ºC ± 5ºC por 24h, para eliminar a umidade, bem como por uma separação 

granulométrica mediante a utilização das peneiras, utilizando o pó de coco in natura que 

ficou retido entre as peneiras de malha nº 68 (0,210mm ) e nº 100 (0,149mm). 

Os resíduos das fibras curtas de carbono STS 24K HTA-7C F301 da Tejin (Toho 

Tenax) de alta resistência foram utilizadas como reforço para produção das argamassas 

CCFC e CCMFC, tendo como precursor a poliacrilonotrila (PAN). Os comprimentos 

médios das fibras utilizados foram 5mm, 10mm, 15mm e 20mm. 
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5.1.2 Produção das argamassas 

 

Dois procedimentos foram usados para a preparação das argamassas: 

A. Argamassas de cimento e pó de coco: 100% de cimento seco e 10% de pó de 

coco foram misturados usando uma argamassadeira em baixa velocidade por 

1 minuto. A água deionizada (relação água/cimento de 0,75) foi adicionada a 

mistura, a qual foi misturada por 1 minuto em baixa velocidade e em seguida 

por 2 minutos em alta velocidade. 

B. Argamassas de cimento e pó de coco moído (CC-M): O cimento seco foi 

inicialmente misturado com 10% de pó de coco em um moinho planetário de 

alta energia por 30 minutos a 200rpm. A água deionizada (relação 

água/cimento de 0,75) foi adicionada a mistura, a qual foi misturada por 1 

minuto em baixa velocidade e em seguida por 2 minutos em alta velocidade 

em uma argamassadeira. 

C. As seguintes argamassas com resíduos de fibras de carbono foram 

preparados: 

- CCFC: a produção seguiu o mesmo procedimento descrito no item A, 

onde 100% de cimento e 10% de pó de coco foram inicialmente misturados 

usando uma argamassadeira em baixa velocidade por 1 minuto. A água 

deionizada (relação água/cimento de 0,75) e 1% de resíduos de fibra de carbono 

com comprimento de 10 mm foram adicionados a mistura, a qual foi misturada 

por 1 minuto em baixa velocidade e em seguida por 2 minutos em alta 

velocidade. 
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-CCMFC: a produção seguiu o mesmo procedimento descrito no item B, 

onde 100% de cimento seco e 10% de pó de coco foram inicialmente misturados 

em um moinho planetário de alta energia por 30 minutos a 200rpm. Em uma 

argamassadeira, a água deionizada (relação água/cimento de 0,75) e 1% de 

resíduos de fibra de carbono com diferentes comprimentos (5, 10, 15 e 20 mm) 

foram adicionados a mistura, a qual foi misturada por 1 minuto em baixa 

velocidade e em seguida por 2 minutos em alta velocidade. As argamassas com 

os comprimentos de fibras DE 5, 10, 15 E 20 mm foram denotados por CCMFC-

5, CCMFC-10, CCMFC-15 e CCMFC-20, respectivamente. 

As fibras de carbono foram previamente dispersadas em um misturador 

mecânico para promover a separação das fibras. Todas as amostras foram moldadas em 

duas camadas, e cada camada foi compactada em uma mesa vibratória. 

 

5.1.3 Estudo de durabilidade 

 

O estudo de durabilidade foi conduzido para as argamassas CCM e CCMFC-20. 

A argamassa CCMFC-20 foi escolhida devido seu desempenho superior durante os 

testes de flexão. Após a cura, as argamassas foram expostas ao envelhecimento natural 

em dois ambientes: em ambiente interno (EI, no laboratório) a 20±3ºC, e em ambiente 

externo (EE) exposto ao intemperismo (sol e chuva) por 360 dias, alinhado com o norte 

magnético para maximizar a incidência solar, em Aracaju, Sergipe, Brasil, América do 

Sul. Os dados foram coletados em 60, 120, 180, 240, 300 e 360 dias de exposição. Para 

cada idade, três espécies de 20 x 20 x 80 mm foram submetidas a teste de flexão. A 

relação água/cimento usada para as argamassas CC-M no estudo de durabilidade foi 

0,65. 
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5.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.2.1 Influência do processo de moagem 

 

O efeito da moagem fica evidente quando comparamos o comportamento das 

argamassas CC e CC-M quanto à resistência à compressão e morfologia, Figura 38-42. 

A argamassa CC-M mostrou um ganho na resistência à compressão de 87% quando 

comparado a argamassa CC, os valores aumentaram de 6,99 para 13,06 MPa, Figura 38 

(a). Este comportamento foi confirmado pelo módulo de elasticidade, onde a argamassa 

CC-M mostrou valores 146% superiores à CC, Figura 38(c). Por outro lado, o processo 

de moagem não mostrou diferença estatisticamente significativa na resistência à flexão 

quando comparamos as argamassas CC e CC-M (grupo a), Figura 38 (b). 
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(a) 

 

(b) 

 

(c)  

Figura 38.  Efeito da moagem e da adição de fibras de carbono nas propriedades 

mecânicas das argamassas: (a) resistência à compressão; (b) resistência à flexão; (c) 

módulo de elasticidade. Os valores são Os valores mostrados são as médias aritméticas 

dos resultados obtidos para um grupo de amostras testadas após 28 dias. As mesmas 

letras (a, b, c) indicam grupos homogêneos, ou seja, as médias das argamassas não são 

significativamente diferentes através do teste ANOVA de uma via no nível de 

significância de 5%. Nota: CC= argamassa cimento-pó de coco; CCFC-10= argamassa 

cimento-pó de coco-fibras de carbono; CC-M= argamassa cimento e pó de coco moído; 
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CCMFC= argamassa cimento e pó de coco moído- fibras de carbono com diferentes 

comprimentos (5, 10, 15 e 20 mm). 

 

Na microscopia ótica da superfície de fratura, uma distribuição mais homogênea 

e um menor tamanho de partícula foram observados nas amostras moídas, Figura 39. Os 

resultados de MEV confirmaram que o tamanho e a morfologia das partículas de pó de 

coco foram alterados. Antes da moagem, as partículas apresentavam uma morfologia 

porosa com a presença de poros de superfície, Figura 40 (a). Após a moagem, a 

estrutura porosa das partículas de pó de coco colapsou, formando partículas com 

superfícies planas e morfologia densa, Figura 40 (b). Essa morfologia é preservada nas 

argamassas CC e CC-M, Figuras 41 e 42. Na argamassa CC, durante a aplicação de um 

esforço as partículas de pó de coco deformam antes de quebrarem. Enquanto que nas 

argamassas CC-M, as partículas colapsadas apresentam pouca ou nenhuma deformação, 

aumentando assim a rigidez. 

 

 (a)  (b) 

Figura 39. Superfície de fratura das argamassas: (a) CC; (b) CC-M. Nota: CC= 

argamassa cimento e pó de coco; CC-M= argamassa cimento e pó de coco moído. 
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(a) (b) 

Figura 40. Imagens de microscopia eletrônica de varredura das partículas de pó de 

coco: (a) faixa granulométrica de 0,149 a 0,210 mm; (b) após a moagem. 

 

(a) (b) 

Figura 41. Imagens de micrografia eletrônica de varredura das superfícies de fratura da 

argamassa CC: (a) ampliação de x500 e (b) ampliação de x1000. Nota: CC= argamassa 

cimento e pó de coco. 
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(a) (b) 

Figura 42. Imagens de micrografia eletrônica de varredura das superfícies de fratura da 

argamassa CC-M: (a) ampliação x450 e (b) ampliação x3000. Nota: CC-M= argamassa 

cimento e pó de coco moído. 

 

Os resultados de DRX corroboram com os resultados de resistência à 

compressão. Na Figura 43 observam-se picos mais intensos e definidos para a 

argamassa CC-M indicando uma melhor hidratação em relação à argamassa CC. 

Estudos anteriores confirmam que o uso de moinho de bolas planetário de alta energia 

pode aumentar a reatividade do pó em um tempo curto de moagem [88], como resultado 

da produção de pequenas partículas com uma grande área superficial. Adicionalmente, 

uma maior interação entre o cimento e as partículas de pó de coco pode ocorrer devido à 

maior área de contato. 

Assim, evidencia-se que três efeitos contribuíram para o aprimoramento da 

resistência à compressão: (i) o aumento da área superficial do cimento que proporcionou 

uma maior hidratação na matriz; (ii) a redução da porosidade da matriz como resultado 

da nova morfologia das partículas de pó de coco (forma plana e densa), pois os vazios e 

poros são pontos de fragilização [7], e assim a redução deles resulta no aprimoramento 

da resistência; (iii) a maior interação entre a matriz e as partículas de pó de coco como 

resultado da maior área de contato exposta das partículas de pó de coco. 
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Figura 43. Difratograma de raios X das argamassas CC e CC-M aos 28 dias, onde: 1 = 

silicato bicálcico, C2S, (JCPDS-ICDD, 330302); 2 = silicato tricálcico, C3S, (JCPDS-

ICDD, 420551); 3 = calcita ou carbonato de cálcio, CaCO3, (JCPDS-ICDD, 030596); 4 

= portlandita ou hidróxido de cálcio, Ca(OH)2, (JCPDS-ICDD, 040733); 5 = etringita, 

(JCPDS-ICDD, 020059); 6 = tobermorita (JCPDS-ICDD, 290329); 7 =  quartzo 

(JSPDS-ICDD, 030444). 

 

As propriedades físicas das argamassas estão ilustradas na Figura 44. A 

argamassa CC-M apresentou valores de densidade aparente superior e absorção de água 

(30%) inferior aos valores obtidos por Brasileiro et al. [13], em argamassas de cimento 

e partículas de pó de coco sem moagem. Essa diferença pode ser explicada pelas 

mudanças na morfologia e no tamanho de partículas. Conforme explicado 

anteriormente, a moagem colapsa a estrutura de poros existente no pó de coco in natura, 

que é um dos responsáveis pelo armazenamento de água dentro das argamassas. Além 
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disso, a menor porosidade observada na argamassa com moagem também é um fator 

responsável pela menor absorção de água e maior densidade, Figura 46 (d-f). Em outro 

estudo, OLORUNNISOLA  et al. [89] observou o aumento da densidade aparente em 

compósitos produzidos com cimento e casca de coco quando o tamanho das partículas 

era reduzido. 

 

(a) (b) (c)  

Figura 44. Efeito da adição das fibras de carbono nas propriedades físicas das 

argamassas produzidas pelo processo de moagem: (a) densidade aparente; (b) absorção 

de água; (c) porosidade aparente. Os valores apresentados são as médias aritméticas dos 

resultados obtidos para um grupo de três amostras. As mesmas letras (a, b, c) indicam 

grupos homogêneos, ou seja, as médias das argamassas não são significativamente 

diferentes através do teste ANOVA de uma via no nível de significância de 5%. Nota: 

CC-M= argamassa cimento e pó de coco moído; CCMFC = argamassas cimento e pó de 

coco moído- fibras de carbono com diferentes comprimentos (5, 10, 15 e 20 mm). 
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5.2.2 Influencia da adição de resíduos de fibras curtas de carbono 

 

Considerando o efeito da adição das fibras curtas de carbono na matriz com e 

sem moagem, foi observado que a incorporação das fibras de carbono na matriz CC não 

apresentou um efeito estatisticamente significante na resistência à compressão e a 

flexão, veja a argamassa CCFC-10 na Figura 38. Entretanto, é possível observar o 

entrelaçamento das fibras em um comportamento de reforço que pode impedir o 

desenvolvimento das rachaduras, veja a Figura 45. 

Por outro lado, para a matriz CC-M, a incorporação de fibras curtas de carbono 

resultou em um ganho estatisticamente significante na resistência à flexão quando 

comparamos com a argamassa sem fibras, veja a Figura 38 (b). A adição de fibras curtas 

de carbono com diferentes comprimentos mostrou ganhos na resistência à flexão que 

variaram de 113 a 192%, veja a Figura 38 (b). Portanto, além do reforço de fibra 

atribuído ao mecanismo de ponte na argamassa CCFC-10, uma melhoria na interação 

fibra/matriz pode ser evidenciada para as argamassas CCMFC. 

 

(a) (b) (c) 

Figura 45. Microscopia óptica de: (a) uma fratura na argamassa CCFC-10; (b) 

ampliação da região A; (c) ampliação da região B. Nota: CCFC-10 = argamassa 

cimento-pó de coco-fibra de carbono com 10 mm de comprimento. 
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Os resultados de MEV corroboram com os resultados mecânicos. As 

micrografias das superfícies de fratura das argamassas CCFC-10 e CCMFC-10 

revelaram superfícies porosas, Figura 46. No entanto, a argamassa CCFC-10 apresentou 

uma superfície de fratura mais porosa, Figura 46 (a), exibindo poros maiores em 

comparação a argamassa CCMFC-10. Na argamassa CCFC-10 a aglomeração das fibras 

criou zonas sem nenhuma argamassa presente, dificultando a aderência entre as fibras e 

a matriz e comprometendo as propriedades mecânicas do material. Enquanto isso, a 

argamassa CCMFC-10 apresentou um menor tamanho médio de poros e uma superfície 

de fratura mais densa, Figura 46 (d). Observa-se ainda a presença de produtos 

hidratados de cimento em torno das superfícies das fibras presentes na argamassa 

CCMFC-10, o que provavelmente levou a uma melhoria na ligação interfacial, Figuras 

46 (e- f). 
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(a) (d) 

(b) (e) 

(c) (f) 
Figura 46. Imagens de micrografia eletrônica de varredura das superfícies de fratura 

das argamassas: CCFC-10 (a-c); CCMFC-10 (d-f). Nota: CCFC-10 = argamassa 

cimento-pó de coco-fibra de carbono com 10 mm de comprimento; CCMFC-10 = 

argamassa cimento-pó de coco moído-fibra de carbono com 10 mm de comprimento. 
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A variação do comprimento das fibras de carbono não mostrou diferença 

estatisticamente significante na resistência à flexão dentro do grupo b (argamassas 

CCMFC-5, CCMFC-10 e CCMFC-15) e do grupo c (argamassas CCMFC-5, CCMFC-

10 e CCMFC-20). Porém, a argamassa CCMFC-20 mostrou um aumento 

estatisticamente significativo na resistência à flexão quando comparado com a 

argamassa CCMFC-15. Os valores de resistência à flexão para as argamassas CCMFC 

foram superiores aos reportados na literatura para compósitos leves [11, 13-14, 89-90], 

compósitos cimentícios com adição de fibras curtas de carbono [7, 91], Tabela 7. 

Estudos sobre a adição de fibras de carbono em matrizes cimentícias geralmente 

relatam baixos valores de resistência à compressão mecânica [7, 17]. No entanto, a 

Figura 38 (a) mostra que a adição de fibras curtas de carbono com 5 mm de 

comprimento (grupo b, CCMFC-5) apresentou aumento estatisticamente significante na 

resistência à compressão quando comparado a adição de fibras com 10 e 20 mm de 

comprimento (grupo c, CCMFC-10 e CCMFC-20, respectivamente). Comportamento 

semelhante foi observado em um recente estudo de compósitos cimentícios com 

agregados leves, foram reportados ganhos na propriedade de resistência à compressão 

para incorporações de 0,6 a 0,9% de fibras curtas de carbono (5 mm de comprimento) 

[87]. Segundo CHEN et al. [92] somente uma boa dispersão das fibras de carbono 

permite que melhorias significativas sejam alcançadas, evitando o comprometimento da 

resistência à compressão.  

Os resultados de MEV corroboram com os resultados de resistência à 

compressão. Na Figura 47 observam-se melhores distribuições das fibras de carbono 

para as argamassas CCMFC-5 e CCMFC-15. Nota-se ainda aglomerações das fibras nas 

argamassas CCMFC-10 e CCMFC-20, Figuras 46 (e) e 47 (f) respectivamente, 

indicando uma pobre dispersão das fibras. De forma geral, os resultados de resistência à 
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compressão para as argamassas CCMFC foram superiores aos estudos prévios de 

compósitos leves utilizando agregados naturais [13-14, 89], Tabela 7. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
Figura 47. Imagens de micrografia eletrônica de varredura das superfícies de fratura 

das argamassas: CCMFC-5 (a-b); CCMFC-15 (c-d); CCMFC-20 (e-f). Nota: CCMFC-

5, CCMFC-15 e CCMFC-20 = argamassa cimento e pó de coco moído- fibras de 

carbono com comprimento de 5 mm, 15 mm e 20 mm, respectivamente. 
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A Figura 44 ilustra os resultados obtidos para as propriedades físicas das 

argamassas. Os valores de densidade aparente para as argamassas CCMFC foram 

inferiores aos valores obtidos para a argamassa CC-M, o qual pode ser atribuído como 

conseqüência do aumento da porosidade causado pela adição das fibras de carbono. O 

mesmo comportamento foi observado por WU et al. [91] em seu estudo, onde o 

concreto com agregados leves apresentou uma leve redução na densidade como 

consequência do aumento da porosidade causada pela presença das fibras curtas de 

carbono [91]. Em um estudo anterior, CHEN et al. [92] mostrou que há uma relação 

direta entre o conteúdo de fibras curtas de carbono e o conteúdo e  tamanho médio dos 

vazios [92]. 

Os valores de densidade aparente, porosidade aparente e absorção de água foram 

similares para todas as argamassas com adições de fibras de carbono, Figura 44. Esse 

comportamento mostra que a variação do comprimento da fibra não teve influencia 

significativa nas propriedades físicas das argamassas CCMFC. 
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Tabela 7. Valores de resistência à flexão e compressão reportados na literatura para compósitos de cimento leve e compósitos produzidos com 

fibras de carbono. 

Materiais Adições 

(%) 

Tamanho 

da 

partícula 

(mm) 

Densidade 

aparente 

(g/cm3) 

Absorção de 

água (%) 

Resistência à 

Flexão 

(MPa) 

Resistência à 

compressão 

(MPa) 

Autores 

Pó de coco moído/ fibras 

curtas de carbono 

10/1 - 1.20 39-44 10.67-14.13 

 

12.50-15.27 

 

[Presente tese] 

 

Pó de coco moido 10 - 1.45 30 5.01 13.06 [Presente tese] 

Partículas de pó de coco 10 2.4 1.00 39 2.24-2.24 3.97-4.35 Brasileiro [13] 

Partículas de madeira     - 6-11 Bederina [14] 

Casca de coco  11 06-0.85 0.59-0.99 24-35 1.3-1.8 2.6-3.9 Olorunnisola[89] 

        

Agregado de argila 

expandida 

- - - - 3.9-5.9 15-25 Nepomuceno [11] 

Xisto de cerâmica expandida 

/fibra de carbono curta 

- - - - 4.8-5.2 - Wu [91] 

Nanotubos de carbono/fibras 

curtas de carbono 

- - - - 8.14-8.37 47.51-62.13 Li [7] 
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5.2.3 Estudo de Durabilidade 

 

A durabilidade de compósitos cimentícios reforçados com materiais vegetais é 

principalmente afetada pela perda de aderência e fragilização (perda de flexibilidade) 

[45] dos materiais vegetais ao longo do tempo. Como conseqüência da variação de 

volume devido à alta absorção de água pelos materiais vegetais e da mineralização 

provocada pela migração dos produtos hidratados do cimento para os vegetais, 

respectivamente. Resultando em perdas nas propriedades de resistência e tenacidade ao 

longo do tempo [45]. 

Nesse sentido, as argamassas CC-M e CCMFC-20 foram avaliados quanto à 

durabilidade observando suas respostas à flexão ao longo do tempo. A argamassa 

CCMFC-20 foi escolhida como representante do conjunto de amostras com fibras de 

carbono, devido seu desempenho superior durante os testes de flexão. 

A Figura 48 apresenta os resultados de resistência à flexão ao longo do tempo. Os 

resultados mostram que após o envelhecimento externo (E.E.) e interno (E.I.) a 

argamassa CC-M continuou a obter ganhos na propriedade mecânica à flexão até os 120 

dias. No entanto, após os 120 dias a argamassa CC-M apresentou perdas na propriedade 

de resistência à flexão durante o envelhecimento em ambiente externo. Comportamento 

diferenciado foi observado para as argamassas CC-M que envelheceram em ambiente 

interno, apresentando valores de resistência à flexão estatisticamente superiores aos 

obtidos no E.E., Figura 48 (a). Comportamento semelhante foi observado por Brasileiro 

et al. [50] no envelhecimento natural para argamassas com adições de pó de coco sem 

moagem, no entanto, a perda das propriedades mecânicas de flexão para as amostras 

envelhecidas em ambiente externo foram observadas logo após os 28 dias de 

envelhecimento.  
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A degradação de resistência em ambiente externo pode estar relacionada à perda de 

aderência entre a interface vegetal-matriz, a qual ocorre devido às sucessivas variações 

dimensionais do material lignocelulósico dentro do compósito cimentício submetido às 

intempéries [93]. 

Os resultados obtidos durante o envelhecimento natural das argamassas com fibras 

de carbono em diferentes idades não apresentaram diferença estatística, exceto para as 

amostras aos 360 dias E.E.; esses resultados foram significativamente inferiores do que 

as amostras aos 28 dias, com perda de 46% na resistência à flexão, Figura 48 (b). Por 

outro lado, durante o envelhecimento, as argamassas com fibras de carbono continuam 

apresentando valores de resistência à flexão superiores as argamassas sem fibras e aos 

compósitos cimentícios leves reportados na literatura que utilizam agregados naturais, 

Tabela 7. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 48. Efeito do envelhecimento natural em ambiente externo e interno na 

propriedade mecânica de flexão das argamassas: (a) CC-M e (b) CCMFC-20. Os 

valores apresentados são as médias aritméticas dos resultados obtidos para um grupo de 

três amostras. As mesmas letras (a, b, c) indicam grupos homogêneos, ou seja, as 

médias das argamassas não são significativamente diferentes através do teste ANOVA 

de uma via no nível de significância de 5%. Nota: CC-M= argamassa cimento e pó de 
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coco moído; CCMFC-20 = argamassa cimento e pó de coco moído- fibras de carbono 

com comprimento de 20 mm. 
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CAPÍTULO VI  

 

Conclusões 

 

Frente aos objetivos e resultados apresentados conclui-se que: 

 

(a) Em relação ao comportamento da propriedade de resistividade elétrica de 

argamassas com adições de grafite, óxido de grafite e grafite-like. 

 

As melhores propriedades de condução foram encontradas para adições de 10% 

de G3, apresentando também a maior estabilidade dos valores de resistividade elétrica 

após os 28 dias de cura. Após os 900 dias de envelhecimento foi possível observar uma 

relação inversa entre os valores de resistividade elétrica e os conteúdos de grafite. Onde 

a ordem crescente dos valores de resistividade elétrica para ambas as adições de grafite 

G1 e G3 foi: 10%˂5%˂1%. Indicando que após os 900 dias a resistividade elétrica é 

governada pelo volume de grafite presente. 

Comparando as adições de grafite, óxido de grafite e grafite-like para 1% de 

adição. Os resultados mostraram durante o envelhecimento uma melhor propriedade de 

condução para o grafite-like e o óxido de grafite quando comparado ao grafite, o que 

pode estar relacionado à melhor dispersão e distribuição obtida pelo óxido de grafite e o 

grafite-like. 
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(b) Em relação à investigação do efeito da adição de grafite e óxido de grafite 

nas propriedades mecânicas de resistência à compressão e flexão das argamassas. 

 

Os resultados mostraram comprometimento progressivo da resistência à 

compressão para adições de grafite acima de 1%. Em contraste, a resistência à flexão 

não apresentou influencia significativa da presença da grafite. Evidencia-se que o 

comprometimento progressivo da resistência à flexão esteja principalmente relacionado 

à redução da resistência aos esforços de cisalhamento causados pela grafite. 

Para adições de óxido de grafite os resultados mostraram um melhor 

desempenho da resistência à compressão e flexão, exibindo aos 14 dias valores de 

resistência à flexão somente alcançados pela argamassa de referência aos 21 e 28 dias. 

Os resultados de DRX e MEV indicaram que a formação da fase portlandita é 

afetada pela presença de grafite e do óxido de grafite, favorecendo a formação de 

portlandita na forma de placas hexagonais. Os resultados das análises de Rietveld 

sugerem que a presença da grafite acelera o processo de hidratação nas primeiras idades. 

Adicionalmente, os resultados indicando que a presença da grafite e do óxido de grafite 

não favorece a carbonatação, comportamento relacionado ao efeito barreira causado 

pelas partículas de grafite e óxido de grafite. 
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(c) Quanto à aplicação do modelo cinético de Avrami e ao ajuste dos modelos 

de regressão não-linear. 

 

Os resultados obtidos da aplicação do modelo cinético de Avrami aos dados de 

resistividade elétrica apresentam consistência com os resultados observados nas análises 

de Rietveld, sugerindo uma maior velocidade de hidratação para as argamassas com 

adição de 1% de grafite G3 e um retardo na hidratação das argamassas com adições de 5 

e 10% de grafite G3 em relação a argamassa de referência. 

Adicionalmente, os resultados da aplicação do modelo cinético de Avrami 

também corroboram com os resultados obtidos da aplicação dos modelos de regressão 

não-linear. No qual se observa maior e menor taxa de crescimento da resistividade 

elétrica para adições de 1% e 10% de grafite G1, respectivamente. 

Esses resultados apontam o potencial de investigação do comportamento 

cinético de materiais cimentícios a partir de medidas de resistividade elétrica. 
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(d) Quanto à investigação do efeito da incorporação do processo de moagem de 

alta energia e da adição dos resíduos de fibras de carbono nas propriedades físicas, 

mecânicas e de durabilidade. 

 

Os resultados evidenciaram que aprimoramento da resistência à compressão 

observada para as argamassas moídas teve contribuição de três efeitos: a maior 

hidratação da matriz como resultado do aumento da área superficial do cimento; a maior 

interação entre a matriz e as partículas de pó de coco; e a redução da porosidade da 

matriz, resultando em 87% de melhorias na taxa de desempenho. 

A adição das fibras curtas de carbono na matriz sem moagem não apresentou 

influência nas propriedades mecânicas de flexão e compressão. Entretanto, as 

argamassas produzidas pelo processo de moagem apresentaram valores de resistência à 

flexão que foram altamente influenciados pela presença das fibras de carbono. 

Evidenciando que a maior porosidade observada para as argamassas sem moagem não 

contribuiu para a ancoragem da fibra. 

O aprimoramento da resistência à compressão observado para as argamassas 

com fibras de carbono foi atribuído a melhor dispersão das fibras de carbono. 

A variação do comprimento das fibras não apresentou influência significativa 

nas propriedades físicas. 

Os resultados de durabilidade para as argamassas CC-M envelhecidas em 

ambiente interno mostrou estabilidade na propriedade mecânica de flexão ao longo do 

tempo. Por outro lado, as argamassas CC-M envelhecidas em ambiente externo 

apresentaram perdas na propriedade mecânica de flexão após os 120 dias. Para as 
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argamassas CCMFC, os resultados após o envelhecimento natural em ambiente externo 

e interno não apresentaram diferença estatística. 
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CAPÍTULO VII  

 

Trabalhos Futuros 

 

- Avaliar a influência da incorporação de maiores teores de óxido de grafite nas 

propriedades mecânicas e de resistividade elétrica de compósitos cimentícios; 

 

- Avaliar a influência da adição de grafite-like nas propriedades mecânicas de 

compósitos cimentícios; 

 

- Avaliar o potencial do uso de grafite, óxido de grafite e grafite-like como sensores; 

 

- Investigar as propriedades térmicas e acústicas das argamassas com adições de grafite, 

óxido de grafite e grafite-like. 
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APÊNDICE A - Análise estatística das propriedades mecânicas de 

compressão e flexão das argamassas com adições de grafite e óxido de 

grafite pelo Tukey teste (α = 0,05) 
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Tabela 8 – Análise estatística da propriedade mecânica de compressão da argamassa de 

referência e das argamassas com adições de grafite G3 em diferentes idades. Referente 

aos dados apresentados na Figura 18(a). 

ARGAMASSAS DIFERENÇA  P VALOR 
Referência – 3dias Referência – 7dias 2,40333333  0,9998637 
Referência – 3dias Referência – 14dias -6,55666667 0,3455939 
Referência – 3dias Referência – 21dias -10,99333333 0,0029336 
Referência – 3dias Referência – 28dias -11,89000000 0,0008981 
Referência – 3dias G3-1%- 3dias 1,20333333  1,0000000 
Referência – 3dias G3-1%- 7dias 6,59000000  0,3373387 
Referência – 3dias G3-1%- 14 dias 7,67666667  0,1349176 
Referência – 3dias G3-1%- 21 dias 14,70666667   0,0000187 
Referência – 3dias G3-1%- 28 dias 12,27333333   0,0000394 
Referência – 3dias G3-5%- 3dias -2,25000000 0,9999454 
Referência – 3dias G3-5%- 7dias 1,18333333  1,0000000 
Referência – 3dias G3-5%- 14 dias 2,91333333  0,9983766 
Referência – 3dias G3-5%- 21 dias 5,63666667  0,6049214 
Referência – 3dias G3-5%- 28 dias 4,80333333  0,8291534 
Referência – 3dias G3-10%- 7dias -1,98666667 0,9999910 
Referência – 3dias G3-10%- 14 dias -1,37666667 1,0000000 
Referência – 3dias G3-10%- 21 dias 0,38000000  1,0000000 
Referência – 3dias G3-10%- 28 dias -1,76333333 0,9999985 
Referência – 7dias Referência – 14dias -4,15333333 0,9400459 
Referência – 7dias Referência – 21dias -8,59000000 0,0532026 
Referência – 7dias Referência – 28dias -9,48666667 0,0191909 
Referência – 7dias G3-1%- 3dias -1,20000000  1,0000000 
Referência – 7dias G3-1%- 7dias 4,18666667  0,9360483 
Referência – 7dias G3-1%- 14 dias 5,27333333  0,7100741 
Referência – 7dias G3-1%- 21 dias 12,30333333   0,0005146 
Referência – 7dias G3-1%- 28 dias 9,87000000   0,0017301 
Referência – 7dias G3-5%- 3dias -4,65333333 0,8608713 
Referência – 7dias G3-5%- 7dias -1,22000000  1,0000000 
Referência – 7dias G3-5%- 14 dias 0,51000000  1,0000000 
Referência – 7dias G3-5%- 21 dias 3,23333333  0,9945983 
Referência – 7dias G3-5%- 28 dias 2,40000000  0,9998662 
Referência – 7dias G3-10%- 7dias -4,39000000 0,9077460 
Referência – 7dias G3-10%- 14 dias -3,78000000 0,9735875 
Referência – 7dias G3-10%- 21 dias -2,02333333 0,9999882 
Referência – 7dias G3-10%- 28 dias -4,16666667 0,9384680 
Referência – 14dias Referência – 21dias 4,43666667  0,9002812 
Referência – 14dias Referência – 28dias 5,33333333 0,6932240 
Referência – 14dias G3-1%- 3dias -5,35333333 0,6875485 
Referência – 14dias G3-1%- 7dias 0,03333333  1,0000000 
Referência – 14dias G3-1%- 14 dias 1,12000000  1,0000000 
Referência – 14dias G3-1%- 21 dias 8,15000000  0,0846056 
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Referência – 14dias G3-1%- 28 dias 5,71666667 0,3346299 
Referência – 14dias G3-5%- 3dias -8,80666667 0,0419387 
Referência – 14dias G3-5%- 7dias -5,37333333 0,6818459 
Referência – 14dias G3-5%- 14 dias -3,64333333 0,9813757 
Referência – 14dias G3-5%- 21 dias -0,92000000  1,0000000 
Referência – 14dias G3-5%- 28 dias -1,75333333 0,9999987 
Referência – 14dias G3-10%- 7dias -8,54333333 0,0559558 
Referência – 14dias G3-10%- 14 dias -7,93333333 0,1052210 
Referência – 14dias G3-10%- 21 dias -6,17666667 0,4468716 
Referência – 14dias G3-10%- 28 dias -8,32000000 0,0709504 
Referência – 21dias Referência – 28dias 0,89666667  1,0000000 
Referência – 21dias G3-1%- 3dias -9,79000000 0,0133385 
Referência – 21dias G3-1%- 7dias -4,40333333 0,9056504 
Referência – 21dias G3-1%- 14 dias -3,31666667 0,9928756 
Referência – 21dias G3-1%- 21 dias 3,71333333  0,9776462 
Referência – 21dias G3-1%- 28 dias 1,28000000  0,9999999 
Referência – 21dias G3-5%- 3dias -13,24333333 0,0001424 
Referência – 21dias G3-5%- 7dias -9,81000000 0,0130186 
Referência – 21dias G3-5%- 14 dias -8,08000000 0,0908527 
Referência – 21dias G3-5%- 21 dias -5,35666667 0,6865999 
Referência – 21dias G3-5%- 28 dias -6,19000000 0,4431235 
Referência – 21dias G3-10%- 7dias -12,98000000 0,0002045 
Referência – 21dias G3-10%- 14 dias -12,37000000 0,0004702 
Referência – 21dias G3-10%- 21 dias -10,61333333 0,0047836 
Referência – 21dias G3-10%- 28 dias -12,75666667 0,0002777 
Referência – 28dias G3-1%- 3dias -10,68666667 0,0043558 
Referência – 28dias G3-1%- 7dias -5,30000000 0,7026193 
Referência – 28dias G3-1%- 14 dias -4,21333333 0,9327223 
Referência – 28dias G3-1%- 21 dias 2,81666667  0,9989242 
Referência – 28dias G3-1%- 28 dias 0,38333333  1,0000000 
Referência – 28dias G3-5%- 3dias -14,14000000 0,0000412 
Referência – 28dias G3-5%- 7dias -10,70666667 0,0042457 
Referência – 28dias G3-5%- 14 dias -8,97666667 0,0346588 
Referência – 28dias G3-5%- 21 dias -6,25333333 0,4254885 
Referência – 28dias G3-5%- 28 dias -7,08666667 0,2285439 
Referência – 28dias G3-10%- 7dias -13,87666667 0,0000593 
Referência – 28dias G3-10%- 14 dias -13,26666667 0,0001379 
Referência – 28dias G3-10%- 21 dias -11,51000000 0,0014899 
Referência – 28dias G3-10%- 28 dias -13,65333333 0,0000808 
G3-1%- 3dias G3-1%- 7dias 5,38666667  0,6780299 
G3-1%- 3dias G3-1%- 14 dias -6,47333333 0,3667126 
G3-1%- 3dias G3-1%- 21 dias -13,50333333 0,0000995 
G3-1%- 3dias G3-1%- 28 dias -11,07000000 0,0002681 
G3-1%- 3dias G3-5%- 3dias -3,45333333 0,9891021 
G3-1%- 3dias G3-5%- 7dias -0,02000000  1,0000000 
G3-1%- 3dias G3-5%- 14 dias 1,71000000  0,9999991 
G3-1%- 3dias G3-5%- 21 dias 4,43333333  0,9008265 
G3-1%- 3dias G3-5%- 28 dias 3,60000000  0,9834305 
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G3-1%- 3dias G3-10%- 7dias -3,19000000 0,9953485 
G3-1%- 3dias G3-10%- 14 dias -2,58000000 0,9996480 
G3-1%- 3dias G3-10%- 21 dias -0,82333333  1,0000000 
G3-1%- 3dias G3-10%- 28 dias -2,96666667 0,9979834 
G3-1%- 7dias G3-1%- 14 dias -1,08666667  1,0000000 
G3-1%- 7dias G3-1%- 21 dias -8,11666667 0,0875330 
G3-1%- 7dias G3-1%- 28 dias -5,68333333 0,3441292 
G3-1%- 7dias G3-5%- 3dias -8,84000000 0,0404107 
G3-1%- 7dias G3-5%- 7dias -5,40666667 0,6722855 
G3-1%- 7dias G3-5%- 14 dias -3,67666667 0,9796650 
G3-1%- 7dias G3-5%- 21 dias -0,95333333  1,0000000 
G3-1%- 7dias G3-5%- 28 dias -1,78666667 0,9999982 
G3-1%- 7dias G3-10%- 7dias -8,57666667 0,0539766 
G3-1%- 7dias G3-10%- 14 dias -7,96666667 0,1017979 
G3-1%- 7dias G3-10%- 21 dias -6,21000000 0,4375240 
G3-1%- 7dias G3-10%- 28 dias -8,35333333 0,0685101 
G1-1%- 14 dias G1-1%- 21 dias 7,03000000  0,2395604 
G1-1%- 14 dias G1-1%- 28 dias 4,59666667  0,7004357 
G1-1%- 14 dias G3-5%- 3dias -9,92666667 0,0112919 
G1-1%- 14 dias G3-5%- 7dias -6,49333333 0,3615828 
G1-1%- 14 dias G3-5%- 14 dias -4,76333333 0,8379510 
G1-1%- 14 dias G3-5%- 21 dias -2,04000000 0,9999867 
G1-1%- 14 dias G3-5%- 28 dias -2,87333333 0,9986267 
G1-1%- 14 dias G3-10%- 7dias -9,66333333 0,0155426 
G1-1%- 14 dias G3-10%- 14 dias -9,05333333 0,0317685 
G1-1%- 14 dias G3-10%- 21 dias -7,29666667 0,1908829 
G1-1%- 14 dias G3-10%- 28 dias -9,44000000 0,0202801 
G1-1%- 21 dias G1-1%- 28 dias -2,43333333  0,9989563 
G1-1%- 21 dias G3-5%- 3dias -16,95666667 0,0000008 
G1-1%- 21 dias G3-5%- 7dias -13,52333333 0,0000968 
G1-1%- 21 dias G3-5%- 14 dias -11,79333333 0,0010221 
G1-1%- 21 dias G3-5%- 21 dias -9,07000000 0,0311701 
G1-1%- 21 dias G3-5%- 28 dias -9,90333333 0,0116189 
G1-1%- 21 dias G3-10%- 7dias -16,69333333 0,0000012 
G1-1%- 21 dias G3-10%- 14 dias -16,08333333 0,0000027 
G1-1%- 21 dias G3-10%- 21 dias -14,32666667 0,0000317 
G1-1%- 21 dias G3-10%- 28 dias -16,47000000 0,0000016 
G1-1%- 28 dias G3-5%- 3dias -14,52333333 0,0000011 
G1-1%- 28 dias G3-5%- 7dias -11,09000000 0,0002597 
G1-1%- 28 dias G3-5%- 14 dias -9,36000000 0,0037277 
G1-1%- 28 dias G3-5%- 21 dias -6,63666667 0,1366262 
G1-1%- 28 dias G3-5%- 28 dias -7,47000000 0,0511832 
G1-1%- 28 dias G3-10%- 7dias -14,26000000 0,0000016 
G1-1%- 28 dias G3-10%- 14 dias -13,65000000 0,0000043 
G1-1%- 28 dias G3-10%- 21 dias -11,89333333 0,0000724 
G1-1%- 28 dias G3-10%- 28 dias -14,03666667 0,0000023 
G3-5%- 3dias G3-5%- 7dias 3,43333333  0,9897372 
G3-5%- 3dias G3-5%- 14 dias -5,16333333 0,7401753 
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G3-5%- 3dias G3-5%- 21 dias -7,88666667 0,1101748 
G3-5%- 3dias G3-5%- 28 dias -7,05333333 0,2349800 
G3-5%- 3dias G3-10%- 7dias 0,26333333  1,0000000 
G3-5%- 3dias G3-10%- 14 dias 0,87333333  1,0000000 
G3-5%- 3dias G3-10%- 21 dias 2,63000000  0,9995481 
G3-5%- 3dias G3-10%- 28 dias 0,48666667  1,0000000 
G3-5%- 7dias G3-5%- 14 dias -1,73000000 0,9999989 
G3-5%- 7dias G3-5%- 21 dias -4,45333333 0,8975268 
G3-5%- 7dias G3-5%- 28 dias -3,62000000 0,9825053 
G3-5%- 7dias G3-10%- 7dias -3,17000000 0,9956645 
G3-5%- 7dias G3-10%- 14 dias -2,56000000 0,9996822 
G3-5%- 7dias G3-10%- 21 dias -0,80333333  1,0000000 
G3-5%- 7dias G3-10%- 28 dias -2,94666667 0,9981394 
G3-5%- 14 dias G3-5%- 21 dias 2,72333333  0,9992940 
G3-5%- 14 dias G3-5%- 28 dias 1,89000000  0,9999957 
G3-5%- 14 dias G3-10%- 7dias -4,90000000 0,8069235 
G3-5%- 14 dias G3-10%- 14 dias -4,29000000 0,9225167 
G3-5%- 14 dias G3-10%- 21 dias -2,53333333 0,9997232 
G3-5%- 14 dias G3-10%- 28 dias -4,67666667 0,8561689 
G3-5%- 21 dias G3-5%- 28 dias -0,83333333  1,0000000 
G3-5%- 21 dias G3-10%- 7dias -7,62333333 0,1418724 
G3-5%- 21 dias G3-10%- 14 dias -7,01333333 0,2428700 
G3-5%- 21 dias G3-10%- 21 dias -5,25666667 0,7147041 
G3-5%- 21 dias G3-10%- 28 dias -7,40000000 0,1741507 
G3-5%- 28 dias G3-10%- 7dias -6,79000000 0,2902495 
G3-5%- 28 dias G3-10%- 14 dias -6,18000000 0,4459335 
G3-5%- 28 dias G3-10%- 21 dias -4,42333333 0,9024513 
G3-5%- 28 dias G3-10%- 28 dias -6,56666667 0,3431056 
G3-10%- 7dias G3-10%- 14 dias -0,61000000  1,0000000 
G3-10%- 7dias G3-10%- 21 dias -2,36666667 0,9998896 
G3-10%- 7dias G3-10%- 28 dias -0,22333333  1,0000000 
G3-10%- 14 dias G3-10%- 21 dias 1,75666667  0,9999986 
G3-10%- 14 dias G3-10%- 28 dias -0,38666667  1,0000000 
G3-10%- 21 dias G3-10%- 28 dias -2,14333333 0,9999727 
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Tabela 9 – Análise estatística da propriedade mecânica de flexão da argamassa de 

referência e das argamassas com adições de grafite G3 em diferentes idades. Referente 

aos dados apresentados na Figura 18(b). 

ARGAMASSAS DIFERENÇA  P VALOR 
Referência – 3dias Referência – 7dias 0,50666667 0,9999997 
Referência – 3dias Referência – 14dias -0,99000000 0,9957137 
Referência – 3dias Referência – 21dias -1,64000000 0,6982293 
Referência – 3dias Referência – 28dias -2,07333333 0,2986136 
Referência – 3dias G3-1%- 3dias -0,63000000 0,9999912 
Referência – 3dias G3-1%- 7dias 0,20666667 1,0000000 
Referência – 3dias G3-1%- 14 dias 0,65666667 0,9999834 
Referência – 3dias G3-1%- 21 dias 1,35666667 0,9096656 
Referência – 3dias G3-1%- 28 dias 3,08333333  0,0011410 
Referência – 3dias G3-5%- 3dias -0,34000000 1,0000000 
Referência – 3dias G3-5%- 7dias 1,02666667 0,9935200 
Referência – 3dias G3-5%- 14 dias 1,45000000 0,8541784 
Referência – 3dias G3-5%- 21 dias 1,39333333 0,8897576 
Referência – 3dias G3-5%- 28 dias 2,82000000  0,0257042 
Referência – 3dias G3-10%- 3dias -0,05000000 1,0000000 
Referência – 3dias G3-10%- 7dias 0,85000000 0,9993495 
Referência – 3dias G3-10%- 14 dias 1,19000000 0,9704276 
Referência – 3dias G3-10%- 21 dias 1,34000000 0,9178994 
Referência – 3dias G3-10%- 28 dias 1,44000000 0,8608739 
Referência – 7dias Referência – 14dias -0,48333333 0,9999999 
Referência – 7dias Referência – 21dias -1,13333333 0,9815602 
Referência – 7dias Referência – 28dias -1,56666667 0,7640808 
Referência – 7dias G3-1%- 3dias -1,13666667 0,9810125 
Referência – 7dias G3-1%- 7dias -0,30000000 1,0000000 
Referência – 7dias G3-1%- 14 dias 0,15000000 1,0000000 
Referência – 7dias G3-1%- 21 dias 0,85000000 0,9993495 
Referência – 7dias G3-1%- 28 dias 2,57666667  0,0139095 
Referência – 7dias G3-5%- 3dias -0,84666667 0,9993822 
Referência – 7dias G3-5%- 7dias 0,52000000 0,9999996 
Referência – 7dias G3-5%- 14 dias 0,94333333 0,9975788 
Referência – 7dias G3-5%- 21 dias 0,88666667 0,9988773 
Referência – 7dias G3-5%- 28 dias 2,31333333 0,1518138 
Referência – 7dias G3-10%- 3dias -0,55666667 0,9999988 
Referência – 7dias G3-10%- 7dias 0,34333333 1,0000000 
Referência – 7dias G3-10%- 14 dias 0,68333333 0,9999697 
Referência – 7dias G3-10%- 21 dias 0,83333333 0,9994992 
Referência – 7dias G3-10%- 28 dias 0,93333333 0,9978727 
Referência – 14dias Referência – 21dias 0,65000000 0,9999858 
Referência – 14dias Referência – 28dias 1,08333333 0,9883937 
Referência – 14dias G3-1%- 3dias -1,62000000 0,7167302 
Referência – 14dias G3-1%- 7dias -0,78333333 0,9997839 
Referência – 14dias G3-1%- 14 dias -0,33333333 1,0000000 
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Referência – 14dias G3-1%- 21 dias 0,36666667 1,0000000 
Referência – 14dias G3-1%- 28 dias 2,09333333 0,1091711 
Referência – 14dias G3-5%- 3dias -1,33000000 0,9225968 
Referência – 14dias G3-5%- 7dias 0,03666667 1,0000000 
Referência – 14dias G3-5%- 14 dias 0,46000000 0,9999999 
Referência – 14dias G3-5%- 21 dias 0,40333333 1,0000000 
Referência – 14dias G3-5%- 28 dias 1,83000000 0,5134582 
Referência – 14dias G3-10%- 3dias -1,04000000 0,9925235 
Referência – 14dias G3-10%- 7dias -0,14000000 1,0000000 
Referência – 14dias G3-10%- 14 dias 0,20000000 1,0000000 
Referência – 14dias G3-10%- 21 dias 0,35000000 1,0000000 
Referência – 14dias G3-10%- 28 dias 0,45000000 1,0000000 
Referência – 21dias Referência – 28dias 0,43333333 1,0000000 
Referência – 21dias G3-1%- 3dias -2,27000000 0,1731290 
Referência – 21dias G3-1%- 7dias -1,43333333 0,8652396 
Referência – 21dias G3-1%- 14 dias -0,98333333 0,9960370 
Referência – 21dias G3-1%- 21 dias -0,28333333 1,0000000 
Referência – 21dias G3-1%- 28 dias 1,44333333 0,6731062 
Referência – 21dias G3-5%- 3dias -1,98000000 0,3745088 
Referência – 21dias G3-5%- 7dias -0,61333333 0,9999942 
Referência – 21dias G3-5%- 14 dias -0,19000000 1,0000000 
Referência – 21dias G3-5%- 21 dias -0,24666667 1,0000000 
Referência – 21dias G3-5%- 28 dias 1,18000000 0,9726891 
Referência – 21dias G3-10%- 3dias -1,69000000 0,6506541 
Referência – 21dias G3-10%- 7dias -0,79000000 0,9997570 
Referência – 21dias G3-10%- 14 dias -0,45000000 1,0000000 
Referência – 21dias G3-10%- 21 dias -0,30000000 1,0000000 
Referência – 21dias G3-10%- 28 dias -0,20000000 1,0000000 
Referência – 28dias G3-1%- 3dias -2,70333333 0,0400215 
Referência – 28dias G3-1%- 7dias -1,86666667 0,4780822 
Referência – 28dias G3-1%- 14 dias -1,41666667 0,8758071 
Referência – 28dias G3-1%- 21 dias -0,71666667 0,9999389 
Referência – 28dias G3-1%- 28 dias 1,01000000 0,9755830 
Referência – 28dias G3-5%- 3dias -2,41333333 0,1105499 
Referência – 28dias G3-5%- 7dias -1,04666667 0,9919804 
Referência – 28dias G3-5%- 14 dias -0,62333333 0,9999925 
Referência – 28dias G3-5%- 21 dias -0,68000000 0,9999719 
Referência – 28dias G3-5%- 28 dias 0,74666667 0,9998898 
Referência – 28dias G3-10%- 3dias -2,12333333 0,2621609 
Referência – 28dias G3-10%- 7dias -1,22333333 0,9618738 
Referência – 28dias G3-10%- 14 dias -0,88333333 0,9989299 
Referência – 28dias G3-10%- 21 dias -0,73333333 0,9999148 
Referência – 28dias G3-10%- 28 dias -0,63333333 0,9999904 
G3-1%- 3dias G3-1%- 7dias 0,83666667 0,9994720 
G3-1%- 3dias G3-1%- 14 dias -1,28666667 0,9408841 
G3-1%- 3dias G3-1%- 21 dias -1,98666667 0,3687722 
G3-1%- 3dias G3-1%- 28 dias -3,71333333 0,0000405 
G3-1%- 3dias G3-5%- 3dias 0,29000000 1,0000000 
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G3-1%- 3dias G3-5%- 7dias 1,65666667 0,6825589 
G3-1%- 3dias G3-5%- 14 dias 2,08000000 0,2935770 
G3-1%- 3dias G3-5%- 21 dias 2,02333333 0,3380593 
G3-1%- 3dias G3-5%- 28 dias 3,45000000  0,0018608 
G3-1%- 3dias G3-10%- 3dias 0,58000000 0,9999976 
G3-1%- 3dias G3-10%- 7dias 1,48000000 0,8330585 
G3-1%- 3dias G3-10%- 14 dias 1,82000000 0,5232052 
G3-1%- 3dias G3-10%- 21 dias 1,97000000 0,3831975 
G3-1%- 3dias G3-10%- 28 dias 2,07000000 0,3011519 
G3-1%- 7dias G3-1%- 14 dias -0,45000000 1,0000000 
G3-1%- 7dias G3-1%- 21 dias -1,15000000 0,9786946 
G3-1%- 7dias G3-1%- 28 dias -2,87666667 0,0032578 
G3-1%- 7dias G3-5%- 3dias -0,54666667 0,9999991 
G3-1%- 7dias G3-5%- 7dias 0,82000000 0,9995964 
G3-1%- 7dias G3-5%- 14 dias 1,24333333 0,9559446 
G3-1%- 7dias G3-5%- 21 dias 1,18666667 0,9711965 
G3-1%- 7dias G3-5%- 28 dias 2,61333333 0,0556216 
G3-1%- 7dias G3-10%- 3dias -0,25666667 1,0000000 
G3-1%- 7dias G3-10%- 7dias 0,64333333 0,9999878 
G3-1%- 7dias G3-10%- 14 dias 0,98333333 0,9960370 
G3-1%- 7dias G3-10%- 21 dias 1,13333333 0,9815602 
G3-1%- 7dias G3-10%- 28 dias 1,23333333 0,9589868 
G1-1%- 14 dias G1-1%- 21 dias 0,70000000 0,9999567 
G1-1%- 14 dias G1-1%- 28 dias 2,42666667  0,0275442 
G1-1%- 14 dias G3-5%- 3dias -0,99666667 0,9953689 
G1-1%- 14 dias G3-5%- 7dias 0,37000000 1,0000000 
G1-1%- 14 dias G3-5%- 14 dias 0,79333333 0,9997426 
G1-1%- 14 dias G3-5%- 21 dias 0,73666667 0,9999091 
G1-1%- 14 dias G3-5%- 28 dias 2,16333333 0,2352288 
G1-1%- 14 dias G3-10%- 3dias -0,70666667 0,9999503 
G1-1%- 14 dias G3-10%- 7dias 0,19333333 1,0000000 
G1-1%- 14 dias G3-10%- 14 dias 0,53333333 0,9999994 
G1-1%- 14 dias G3-10%- 21 dias 0,68333333 0,9999697 
G1-1%- 14 dias G3-10%- 28 dias 0,78333333 0,9997839 
G1-1%- 21 dias G1-1%- 28 dias 1,72666667 0,3626992 
G1-1%- 21 dias G3-5%- 3dias -1,69666667 0,6441994 
G1-1%- 21 dias G3-5%- 7dias -0,33000000 1,0000000 
G1-1%- 21 dias G3-5%- 14 dias 0,09333333 1,0000000 
G1-1%- 21 dias G3-5%- 21 dias 0,03666667 1,0000000 
G1-1%- 21 dias G3-5%- 28 dias 1,46333333 0,8449808 
G1-1%- 21 dias G3-10%- 3dias -1,40666667 0,8819072 
G1-1%- 21 dias G3-10%- 7dias -0,50666667 0,9999997 
G1-1%- 21 dias G3-10%- 14 dias -0,16666667 1,0000000 
G1-1%- 21 dias G3-10%- 21 dias -0,01666667 1,0000000 
G1-1%- 21 dias G3-10%- 28 dias 0,08333333 1,0000000 
G1-1%- 28 dias G3-5%- 3dias -3,42333333 0,0001917 
G1-1%- 28 dias G3-5%- 7dias -2,05666667 0,1251883 
G1-1%- 28 dias G3-5%- 14 dias -1,63333333 0,4597105 
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G1-1%- 28 dias G3-5%- 21 dias -1,69000000 0,3995780 
G1-1%- 28 dias G3-5%- 28 dias -0,26333333 1,0000000 
G1-1%- 28 dias G3-10%- 3dias -3,13333333 0,0008812 
G1-1%- 28 dias G3-10%- 7dias -2,23333333 0,0629060 
G1-1%- 28 dias G3-10%- 14 dias -1,89333333 0,2207111 
G1-1%- 28 dias G3-10%- 21 dias -1,74333333 0,3465443 
G1-1%- 28 dias G3-10%- 28 dias -1,64333333 0,4488594 
G3-5%- 3dias G3-5%- 7dias 1,36666667 0,9044810 
G3-5%- 3dias G3-5%- 14 dias -1,79000000 0,5526161 
G3-5%- 3dias G3-5%- 21 dias -1,73333333 0,6083939 
G3-5%- 3dias G3-5%- 28 dias -3,16000000 0,0064937 
G3-5%- 3dias G3-10%- 3dias 0,29000000 1,0000000 
G3-5%- 3dias G3-10%- 7dias 1,19000000 0,9704276 
G3-5%- 3dias G3-10%- 14 dias 1,53000000 0,7946075 
G3-5%- 3dias G3-10%- 21 dias 1,68000000 0,6602943 
G3-5%- 3dias G3-10%- 28 dias 1,78000000 0,5624570 
G3-5%- 7dias G3-5%- 14 dias -0,42333333 1,0000000 
G3-5%- 7dias G3-5%- 21 dias -0,36666667 1,0000000 
G3-5%- 7dias G3-5%- 28 dias -1,79333333 0,5493388 
G3-5%- 7dias G3-10%- 3dias -1,07666667 0,9891267 
G3-5%- 7dias G3-10%- 7dias -0,17666667 1,0000000 
G3-5%- 7dias G3-10%- 14 dias 0,16333333 1,0000000 
G3-5%- 7dias G3-10%- 21 dias 0,31333333 1,0000000 
G3-5%- 7dias G3-10%- 28 dias 0,41333333 1,0000000 
G3-5%- 14 dias G3-5%- 21 dias -0,05666667 1,0000000 
G3-5%- 14 dias G3-5%- 28 dias 1,37000000 0,9027120 
G3-5%- 14 dias G3-10%- 3dias -1,50000000 0,8181474 
G3-5%- 14 dias G3-10%- 7dias -0,60000000 0,9999959 
G3-5%- 14 dias G3-10%- 14 dias -0,26000000 1,0000000 
G3-5%- 14 dias G3-10%- 21 dias -0,11000000 1,0000000 
G3-5%- 14 dias G3-10%- 28 dias -0,01000000 1,0000000 
G3-5%- 21 dias G3-5%- 28 dias 1,42666667 0,8695264 
G3-5%- 21 dias G3-10%- 3dias -1,44333333 0,8586615 
G3-5%- 21 dias G3-10%- 7dias -0,54333333 0,9999992 
G3-5%- 21 dias G3-10%- 14 dias -0,20333333 1,0000000 
G3-5%- 21 dias G3-10%- 21 dias -0,05333333 1,0000000 
G3-5%- 21 dias G3-10%- 28 dias 0,04666667 1,0000000 
G3-5%- 28 dias G3-10%- 3dias -2,87000000 0,0211539 
G3-5%- 28 dias G3-10%- 7dias -1,97000000 0,3831975 
G3-5%- 28 dias G3-10%- 14 dias -1,63000000 0,7075240 
G3-5%- 28 dias G3-10%- 21 dias -1,48000000 0,8330585 
G3-5%- 28 dias G3-10%- 28 dias -1,38000000 0,8972826 
G3-10%- 3dias G3-10%- 7dias 0,90000000 0,9986441 
G3-10%- 3dias G3-10%- 14 dias -1,24000000 0,9569761 
G3-10%- 3dias G3-10%- 21 dias -1,39000000 0,8916694 
G3-10%- 3dias G3-10%- 28 dias -1,49000000 0,8256838 
G3-10%- 7dias G3-10%- 14 dias -0,34000000 1,0000000 
G3-10%- 7dias G3-10%- 21 dias -0,49000000 0,9999998 
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G3-10%- 7dias G3-10%- 28 dias -0,59000000 0,9999968 
G3-10%- 14 dias G3-10%- 21 dias 0,15000000 1,0000000 
G3-10%- 14 dias G3-10%- 28 dias 0,25000000 1,0000000 
G3-10%- 21 dias G3-10%- 28 dias 0,10000000 1,0000000 
 

 

 

 

Tabela 10 - Análise estatística da propriedade mecânica de flexão da argamassa de 

referência e da argamassa com adições de grafite G1 aos 28 dias e após 1330 dias de 

envelhecimento. Referente aos dados apresentados na Figura 26. 

ARGAMASSAS DIFERENÇA  P VALOR 
Referência – 28dias Referência – 1330dias -0,9666667 0,9642758 
 G1-1%- 28 dias 0,3600000 0,9996207 
 G1-1%- 1330 dias 3,7433333 0,0829355 
 G1-10%- 28 dias -0,2300000 0,9999580 
 G1-10%- 1330 dias -0,6900000 0,9917582 
Referência – 1330dias G1-1%- 28 dias -1,3266667 0,8793361 
 G1-1%- 1330 dias 4,7100000  0,0221276 
 G1-10%- 28 dias -0,7366667 0,9889347 
 G1-10%- 1330 dias 0,2766667 0,9998955 
G1-1%- 28 dias G1-1%- 1330 dias 3,3833333 0,1330587 
 G1-10%- 28 dias -0,5900000 0,9959856 
 G1-10%- 1330 dias -1,0500000 0,9500036 
G1-1%- 1330 dias G1-10%- 28 dias 3,9733333 0,0608349 
 G1-10%- 1330 dias -4,4333333 0,0324041 
G1-10%- 28 dias G1-10%- 1330 dias -0,4600000 0,9987610 
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Tabela 11- Análise estatística da propriedade mecânica de compressão da argamassa de 

referência e da argamassa com adição de GO em diferentes idades. Referente aos dados 

apresentados na Figura 33(a). 

ARGAMASSAS DIFERENÇA  P VALOR 
Referência – 3dias Referência – 7dias 2,40333333  0,9887101 
Referência – 3dias Referência – 14dias 6,55666667 0,3722133 
Referência – 3dias Referência – 21dias 10,99333333 0,0273027 
Referência – 3dias Referência – 28dias 13,67166667 0,0119909 
Referência – 7dias Referência – 14dias 4,15333333 0,8317321 
Referência – 7dias Referência – 21dias 8,59000000 0,1252720 
Referência – 7dias Referência – 28dias 11,26833333 0,0496131 
Referência – 14dias Referência – 21dias 4,43666667 0,7837404 
Referência – 14dias Referência – 28dias 7,11500000  0,4061804 
Referência – 21dias Referência – 28dias 2,67833333  0,9889177 
GO-1%- 14 dias Referência – 3dias  10,93000000   0,0284681 
GO-1%- 14 dias Referência – 7dias 8,52666667  0,1300688 
GO-1%- 14 dias Referência – 14dias 4,37333333  0,7949080 
GO-1%- 14 dias Referência – 21dias 0,06333333 1,0000000 
GO-1%- 14 dias Referência – 28dias 2,74166667 0,9873336 
GO-1%- 14 dias GO-1%- 21 dias 0,35333333 1,0000000 
GO-1%- 14 dias GO-1%- 28 dias 5,07416667  0,5897604 
GO-1%- 21 dias Referência – 3dias 11,28333333   0,0225325 
GO-1%- 21 dias Referência – 7dias 8,88000000  0,1052350 
GO-1%- 21 dias Referência – 14dias 4,72666667  0,7299139 
GO-1%- 21 dias Referência – 21dias 0,29000000  1,0000000 
GO-1%- 21 dias Referência – 28dias 2,38833333 0,9943397 
GO-1%- 21 dias GO-1%- 28 dias 4,72083333  0,6667111 
GO-1%- 28 dias Referência – 3dias 16,00416667   0,0004787 
GO-1%- 28 dias Referência – 7dias 13,60083333   0,0025536 
GO-1%- 28 dias Referência – 14dias 9,44750000   0,0489432 
GO-1%- 28 dias Referência – 21dias 5,01083333  0,6036061 
GO-1%- 28 dias Referência – 28dias 2,33250000  0,9932730 
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Tabela 12- Análise estatística da propriedade mecânica de flexão da argamassa de 

referência e da argamassa com adição de GO em diferentes idades. Referente aos dados 

apresentados na Figura 33(b). 

ARGAMASSAS DIFERENÇA  P VALOR 
Referência – 3dias Referência – 7dias 0,5066667 0,9866167 
Referência – 3dias Referência – 14dias -0,9900000  0,6073348 
Referência – 3dias Referência – 21dias -1,6400000  0,0806193 
Referência – 3dias Referência – 28dias -2,0733333  0,0136654 
Referência – 7dias Referência – 14dias -0,4833333  0,9902774 
Referência – 7dias Referência – 21dias -1,1333333  0,4354154 
Referência – 7dias Referência – 28dias -1,5666667 0,1066098 
Referência – 14dias Referência – 21dias 0,6500000  0,9379170 
Referência – 14dias Referência – 28dias 1,0833333 0,4935658 
Referência – 21dias Referência – 28dias 0,4333333  0,9954983 
GO-1%- 3dias Referência – 3dias  0,3116667  0,9998542 
GO-1%- 3dias Referência – 7dias -0,1950000  0,9999973 
GO-1%- 3dias Referência – 14dias -0,6783333  0,9582219 
GO-1%- 3dias Referência – 21dias -1,3283333  0,3755806 
GO-1%- 3dias Referência – 28dias -1,7616667  0,1030579 
GO-1%- 3dias GO-1%- 7dias 1,1016667  0,6130469 
GO-1%- 3dias GO-1%- 14 dias -2,6316667  0,0041082 
GO-1%- 3dias GO-1%- 21 dias -3,0116667  0,0009563 
GO-1%- 3dias GO-1%- 28 dias -2,4850000  0,0072206 
GO-1%- 7dias Referência – 3dias  1,4133333  0,1852467 
GO-1%- 7dias Referência – 7dias 0,9066667 0,7083104 
GO-1%- 7dias Referência – 14dias 0,4233333  0,9962006 
GO-1%- 7dias Referência – 21dias -0,2266667 0,9999741 
GO-1%- 7dias Referência – 28dias -0,6600000 0,9324397 
GO-1%- 7dias GO-1%- 14 dias -1,5300000  0,1221812 
GO-1%- 7dias GO-1%- 21 dias -1,9100000  0,0271664 
GO-1%- 7dias GO-1%- 28 dias -1,3833333  0,2051676 
GO-1%- 14 dias Referência – 3dias  2,9433333  0,0003335 
GO-1%- 14 dias Referência – 7dias 2,4366667  0,0028765 
GO-1%- 14 dias Referência – 14dias 1,9533333 0,0226736 
GO-1%- 14 dias Referência – 21dias 1,3033333 0,2663940 
GO-1%- 14 dias Referência – 28dias 0,8700000 0,7505011 
GO-1%- 14 dias GO-1%- 21 dias 0,3800000 0,9983008 
GO-1%- 14 dias GO-1%- 28 dias -0,1466667 0,9999994 
GO-1%- 21 dias Referência – 3dias 3,3233333 0,0000702 
GO-1%- 21 dias Referência – 7dias 2,8166667 0,0005677 
GO-1%- 21 dias Referência – 14dias 2,3333333 0,0044871 
GO-1%- 21 dias Referência – 21dias 1,6833333 0,0680892 
GO-1%- 21 dias Referência – 28dias 1,2500000 0,3139090 
GO-1%- 21 dias GO-1%- 28 dias -0,5266667 0,9827110 
GO-1%- 28 dias Referência – 3dias 2,7966667 0,0006178 
GO-1%- 28 dias Referência – 7dias 2,2900000 0,0054066 
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GO-1%- 28 dias Referência – 14dias 1,8066667 0,0415632 
GO-1%- 28 dias Referência – 21dias 1,1566667 0,4093695 
GO-1%- 28 dias Referência – 28dias 0,7233333 0,8906518 
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APÊNDICE B - Análise estatística das propriedades físicas e 

mecânicas das argamassas produzidas com pó de coco e fibras de 

carbono pelo Tukey teste (α = 0,05) 
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Tabela 13 – Análise estatística da propriedade mecânica de compressão das argamassas 

produzidas com adições de pó de coco e fibras de carbono. Referente aos dados 

apresentados na Figura 38 (a). 

ARGAMASSAS DIFERENÇA  P VALOR 
CC CC-M 6,0733333  0,0000014 
CC CCFC-10 0,2400000 0,9999502 
CC CCMFC-5 8,2841667  0,0000000 
CC CCMFC-10 5,6316667  0,0000001 
CC CCMFC-15 7,1998333  0,0000000 
CC CCMFC-20 5,5130000  0,0000002 
CC-M CCFC-10 -5,8333333 0,0000347 
CC-M CCMFC-5 2,2108333 0,1617764 
CC-M CCMFC-10 -0,4416667 0,9983269 
CC-M CCMFC-15 1,1265000 0,8339048 
CC-M CCMFC-20 -0,5603333 0,9938269 
CCFC-10 CCMFC-5 8,0441667  0,0000000 
CCFC-10 CCMFC-10 5,3916667  0,0000118 
CCFC-10 CCMFC-15 6,9598333  0,0000001 
CCFC-10 CCMFC-20 5,2730000  0,0000171 
CCMFC-5 CCMFC-10 -2,6525000 0,0101678 
CCMFC-5 CCMFC-15 -1,0843333 0,7049664 
CCMFC-5 CCMFC-20 -2,7711667 0,0065734 
CCMFC-10 CCMFC-15 1,5681667 0,2956551 
CCMFC-10 CCMFC-20 -0,1186667 0,9999974 
CCMFC-15 CCMFC-20 -1,6868333 0,2213519 
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Tabela 14 – Análise estatística da propriedade mecânica de flexão das argamassas 

produzidas com adições de pó de coco e fibras de carbono. Referente aos dados 

apresentados na Figura 38 (b). 

ARGAMASSAS DIFERENÇA  P VALOR 
CC CC-M 1,1400000 0,9341583 
CC CCFC-10 0,2716667 0,9999849 
CC CCMFC-5 7,7400000  0,0000001 
CC CCMFC-10 8,2983333  0,0000000 
CC CCMFC-15 6,8016667  0,0000014 
CC CCMFC-20 10,7600000  0,0000000 
CC-M CCFC-10 -0,8683333 0,9925625 
CC-M CCMFC-5 6,6000000  0,0000176 
CC-M CCMFC-10 7,1583333  0,0000042 
CC-M CCMFC-15 5,6616667  0,0001973 
CC-M CCMFC-20 9,6200000  0,0000000 
CCFC-10 CCMFC-5 7,4683333  0,0000101 
CCFC-10 CCMFC-10 8,0266667  0,0000028 
CCFC-10 CCMFC-15 6,5300000  0,0000911 
CCFC-10 CCMFC-20 10,4883333  0,0000000 
CCMFC-5 CCMFC-10 0,5583333 0,9969028 
CCMFC-5 CCMFC-15 -0,9383333 0,9550349 
CCMFC-5 CCMFC-20 3,0200000 0,0511432 
CCMFC-10 CCMFC-15 -1,4966667 0,7077496 
CCMFC-10 CCMFC-20 2,4616667 0,1729567 
CCMFC-15 CCMFC-20 3,9583333  0,0045277 
 

Tabela 15 – Análise estatística da propriedade física de densidade aparente das 

argamassas produzidas com adições de pó de coco e fibras de carbono. Referente aos 

dados apresentados na Figura 44 (a). 

ARGAMASSAS DIFERENÇA P VALOR  
CC-M CCMFC-5 -0,2433333333 0,0009822 
CC-M CCMFC-10 -0,2546666667 0,0006823 
CC-M CCMFC-15 -0,2540000000 0,0006969 
CC-M CCMFC-20 -0,2706666667 0,0004147 
CCMFC-5 CCMFC-10 -0,0113333333 0,9996226 
CCMFC-5 CCMFC-15 -0,0106666667 0,9997191 
CCMFC-5 CCMFC-20 -0,0273333333 0,9775947 
CCMFC-10 CCMFC-15 0,0006666667 1,0000000 
CCMFC-10 CCMFC-20 -0,0160000000 0,9980223 
CCMFC-15 CCMFC-20 -0,0166666667 0,9976021 
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Tabela 16 – Análise estatística da propriedade física de absorção de água das 

argamassas produzidas com adições de pó de coco e fibras de carbono. Referente aos 

dados apresentados na Figura 44 (b). 

ARGAMASSAS DIFERENÇA  P VALOR 
CC-M CCMFC-5 10,914333   0,0314842 
CC-M CCMFC-10 14,241000   0,0057440 
CC-M CCMFC-15 9,639667  0,0615745 
CC-M CCMFC-20 11,932000   0,0185034 
CCMFC-5 CCMFC-10 3,326667  0,8493048 
CCMFC-5 CCMFC-15 -1,274667 0,9972151 
CCMFC-5 CCMFC-20 1,017667  0,9990439 
CCMFC-10 CCMFC-15 -4,601333 0,6202857 
CCMFC-10 CCMFC-20 -2,309000 0,9612588 
CCMFC-15 CCMFC-20 2,292333  0,9623865 
 

 

Tabela 17 – Análise estatística da propriedade física de porosidade aparente das 

argamassas produzidas com adições de pó de coco e fibras de carbono. Referente aos 

dados apresentados na Figura 44 (c). 

ARGAMASSAS DIFERENÇA  P VALOR 
CC-M CCMFC-5 5,7833333  0,2031832 
CC-M CCMFC-10 9,0533333   0,0240049 
CC-M CCMFC-15 3,9633333  0,5426141 
CC-M CCMFC-20 5,9846667  0,1794324 
CCMFC-5 CCMFC-10 3,2700000  0,7111178 
CCMFC-5 CCMFC-15 -1,8200000  0,9619926 
CCMFC-5 CCMFC-20 0,2013333  0,9999990 
CCMFC-10 CCMFC-15 -5,0900000 0,3059288 
CCMFC-10 CCMFC-20 -3,0686667 0,7580778 
CCMFC-15 CCMFC-20 2,0213333  0,9422291 
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Tabela 18 - Análise estatística da propriedade mecânica de flexão das argamassas de 

cimento e pó de coco moído em diferentes idades. Referente aos dados apresentados na 

Figura 48(a). 

ARGAMASSAS DIFERENÇA  P VALOR 
28 dias E.E.- 60 dias -0,95833333  0,9982430 
28 dias E.E. - 120 dias -3,01166667  0,1477731 
28 dias E.E.- 180 dias 1,44166667  0,9502182 
28 dias E.E. - 240 dias 0,85500000  0,9994103 
28 dias E.E.- 300 dias 1,97833333  0,7076427 
28 dias E.E. - 360 dias 2,08833333  0,6365014 
28 dias E.I.- 60 dias -1,29500000  0,9771253 
28 dias E.I. - 120 dias -2,43833333  0,4092747 
28 dias E.I.- 180 dias -3,06333333  0,0701192 
28 dias E.I. - 240 dias -4,35500000  0,0057025 
28 dias E.I.- 300 dias -3,40166667  0,0630996 
28 dias E.I. - 360 dias -2,86833333  0,1963073 
E.E.- 60 dias E.E. - 120 dias 2,05333333  0,8232694 
E.E.- 60 dias E.E.- 180 dias -2,40000000  0,6430071 
E.E.- 60 dias E.E. - 240 dias -1,81333333  0,9129377 
E.E.- 60 dias E.E.- 300 dias -2,93666667  0,3483210 
E.E.- 60 dias E.E. - 360 dias -3,04666667  0,2977188 
E.E.- 60 dias E.I.- 60 dias 0,33666667  1,0000000 
E.E.- 60 dias E.I. - 120 dias 1,48000000  0,9788614 
E.E.- 60 dias E.I.- 180 dias 2,10500000  0,7260237 
E.E.- 60 dias E.I. - 240 dias 3,39666667  0,1701491 
E.E.- 60 dias E.I.- 300 dias 2,44333333  0,6181996 
E.E.- 60 dias E.I. - 360 dias 1,91000000  0,8811419 
E.E. - 120 dias E.E.- 180 dias -4,45333333  0,0209256 
E.E. - 120 dias E.E. - 240 dias -3,86666667  0,0712604 
E.E. - 120 dias E.E.- 300 dias -4,99000000  0,0062374 
E.E. - 120 dias E.E. - 360 dias -5,10000000  0,0048317 
E.E. - 120 dias E.I.- 60 dias 1,71666667  0,9387448 
E.E. - 120 dias E.I. - 120 dias -0,57333333  0,9999982 
E.E. - 120 dias E.I.- 180 dias 0,05166667  1,0000000 
E.E. - 120 dias E.I. - 240 dias 1,34333333  0,9902631 
E.E. - 120 dias E.I.- 300 dias 0,39000000  1,0000000 
E.E. - 120 dias E.I. - 360 dias -0,14333333  1,0000000 
E.E.- 180 dias E.E. - 240 dias 0,58666667  0,9999976 
E.E.- 180 dias E.E.- 300 dias -0,53666667  0,9999991 
E.E.- 180 dias E.E. - 360 dias -0,64666667  0,9999930 
E.E.- 180 dias E.I.- 60 dias -2,73666667  0,4514855 
E.E.- 180 dias E.I. - 120 dias -3,88000000  0,0694080 
E.E.- 180 dias E.I.- 180 dias 4,50500000   0,0092992 
E.E.- 180 dias E.I. - 240 dias 5,79666667   0,0009247 
E.E.- 180 dias E.I.- 300 dias 4,84333333   0,0087380 
E.E.- 180 dias E.I. - 360 dias 4,31000000   0,0285481 
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E.E. - 240 dias E.E.- 300 dias -1,12333333    0,9979801 
E.E. - 240 dias E.E. - 360 dias -1,23333333  0,9953080 
E.E. - 240 dias E.I.- 60 dias -2,15000000  0,7777514 
E.E. - 240 dias E.I. - 120 dias -3,29333333  0,2024939 
E.E. - 240 dias E.I.- 180 dias -3,91833333  0,0369253 
E.E. - 240 dias E.I. - 240 dias 5,21000000   0,0037356 
E.E. - 240 dias E.I.- 300 dias 4,25666667   0,0319926 
E.E. - 240 dias E.I. - 360 dias 3,72333333  0,0940820 
E.E.- 300 dias E.E. - 360 dias -0,11000000  1,0000000 
E.E.- 300 dias E.I.- 60 dias -3,27333333  0,2092597 
E.E.- 300 dias E.I. - 120 dias -4,41666667  0,0226697 
E.E.- 300 dias E.I.- 180 dias -5,04166667  0,0024446 
E.E.- 300 dias E.I. - 240 dias -6,33333333 0,0002528 
E.E.- 300 dias E.I.- 300 dias 5,38000000   0,0025018 
E.E.- 300 dias E.I. - 360 dias 4,84666667   0,0086717 
E.E. - 360 dias E.I.- 60 dias -3,38333333  0,1740809 
E.E. - 360 dias E.I. - 120 dias -4,52666667  0,0178091 
E.E. - 360 dias E.I.- 180 dias -5,15166667  0,0018487 
E.E. - 360 dias E.I. - 240 dias -6,44333333 0,0001936 
E.E. - 360 dias E.I.- 300 dias -5,49000000  0,0019267 
E.E. - 360 dias E.I. - 360 dias 4,95666667   0,0067364 
E.I.- 60 dias E.I. - 120 dias 1,14333333  0,9976236 
E.I.- 60 dias E.I.- 180 dias 1,76833333  0,8880635 
E.I.- 60 dias E.I. - 240 dias 3,06000000  0,2919171 
E.I.- 60 dias E.I.- 300 dias 2,10666667  0,7987393 
E.I.- 60 dias E.I. - 360 dias 1,57333333  0,9665951 
E.I. - 120 dias E.I.- 180 dias 0,62500000  0,9999899 
E.I. - 120 dias E.I. - 240 dias 1,91666667  0,8787287 
E.I. - 120 dias E.I.- 300 dias 0,96333333  0,9995370 
E.I. - 120 dias E.I. - 360 dias 0,43000000  0,9999999 
E.I.- 180 dias E.I. - 240 dias 1,29166667  0,9877898 
E.I.- 180 dias E.I.- 300 dias 0,33833333  1,0000000 
E.I.- 180 dias E.I. - 360 dias -0,19500000  1,0000000 
E.I. - 240 dias E.I.- 300 dias -0,95333333  0,9995825 
E.I. - 240 dias E.I. - 360 dias -1,48666667  0,9781195 
E.I.- 300 dias E.I. - 360 dias -0,53333333  0,9999992 
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Tabela 19- Análise estatística da propriedade mecânica de flexão das argamassas de 

cimento e pó de coco moído com adições de fibras de carbono em diferentes idades. 

Referente aos dados apresentados na Figura 48(b). 

ARGAMASSAS DIFERENÇA  P VALOR 
28 dias E.E.- 60 dias 3,6216667  0,6883798 
28 dias E.E. - 120 dias 3,5216667  0,7232176 
28 dias E.E.- 180 dias 5,2516667  0,1818313 
28 dias E.E. - 240 dias 2,7250000  0,9313836 
28 dias E.E.- 300 dias 6,0450000  0,0719654 
28 dias E.E. - 360 dias 6,7983333   0,0268037 
28 dias E.I.- 60 dias 1,6483333  0,9988555 
28 dias E.I. - 120 dias 6,0950000  0,0675893 
28 dias E.I.- 180 dias 4,9216667  0,2555591 
28 dias E.I. - 240 dias 3,9783333  0,5584910 
28 dias E.I.- 300 dias 3,8750000  0,5964937 
28 dias E.I. - 360 dias 3,6516667  0,6777196 
E.E.- 60 dias E.E. - 120 dias 0,1000000  1,0000000 
E.E.- 60 dias E.E.- 180 dias -1,6300000  0,9997504 
E.E.- 60 dias E.E. - 240 dias 0,8966667  0,9999996 
E.E.- 60 dias E.E.- 300 dias -2,4233333  0,9901110 
E.E.- 60 dias E.E. - 360 dias -3,1766667 0,9270406 
E.E.- 60 dias E.I.- 60 dias 1,9733333  0,9983908 
E.E.- 60 dias E.I. - 120 dias -2,4733333  0,9883048 
E.E.- 60 dias E.I.- 180 dias -1,3000000  0,9999765 
E.E.- 60 dias E.I. - 240 dias -0,3566667  1,0000000 
E.E.- 60 dias E.I.- 300 dias -0,2533333  1,0000000 
E.E.- 60 dias E.I. - 360 dias -0,0300000  1,0000000 
E.E. - 120 dias E.E.- 180 dias -1,7300000  0,9995471 
E.E. - 120 dias E.E. - 240 dias 0,7966667  0,9999999 
E.E. - 120 dias E.E.- 300 dias -2,5233333  0,9862490 
E.E. - 120 dias E.E. - 360 dias -3,2766667 0,9113461 
E.E. - 120 dias E.I.- 60 dias -1,8733333  0,9990165 
E.E. - 120 dias E.I. - 120 dias -2,5733333  0,9839223 
E.E. - 120 dias E.I.- 180 dias -1,4000000  0,9999483 
E.E. - 120 dias E.I. - 240 dias -0,4566667  1,0000000 
E.E. - 120 dias E.I.- 300 dias -0,3533333  1,0000000 
E.E. - 120 dias E.I. - 360 dias -0,1300000  1,0000000 
E.E.- 180 dias E.E. - 240 dias 2,5266667  0,9861026 
E.E.- 180 dias E.E.- 300 dias -0,7933333  0,9999999 
E.E.- 180 dias E.E. - 360 dias -1,5466667  0,9998538 
E.E.- 180 dias E.I.- 60 dias -3,6033333 0,8464655 
E.E.- 180 dias E.I. - 120 dias 0,8433333  0,9999998 
E.E.- 180 dias E.I.- 180 dias 0,3300000  1,0000000 
E.E.- 180 dias E.I. - 240 dias 1,2733333  0,9999812 
E.E.- 180 dias E.I.- 300 dias 1,3766667  0,9999567 
E.E.- 180 dias E.I. - 360 dias 1,6000000  0,9997932 
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E.E. - 240 dias E.E.- 300 dias -3,3200000 0,9039341 
E.E. - 240 dias E.E. - 360 dias -4,0733333 0,7211810 
E.E. - 240 dias E.I.- 60 dias -1,0766667  0,9999970 
E.E. - 240 dias E.I. - 120 dias 3,3700000  0,8949216 
E.E. - 240 dias E.I.- 180 dias 2,1966667  0,9957323 
E.E. - 240 dias E.I. - 240 dias -1,2533333  0,9999842 
E.E. - 240 dias E.I.- 300 dias -1,1500000  0,9999938 
E.E. - 240 dias E.I. - 360 dias -0,9266667  0,9999994 
E.E.- 300 dias E.E. - 360 dias -0,7533333  0,9999999 
E.E.- 300 dias E.I.- 60 dias -4,3966667 0,6212307 
E.E.- 300 dias E.I. - 120 dias 0,0500000  1,0000000 
E.E.- 300 dias E.I.- 180 dias -1,1233333  0,9999952 
E.E.- 300 dias E.I. - 240 dias -2,0666667  0,9975330 
E.E.- 300 dias E.I.- 300 dias 2,1700000  0,9961700 
E.E.- 300 dias E.I. - 360 dias 2,3933333  0,9910838 
E.E. - 360 dias E.I.- 60 dias -5,1500000 0,3894121 
E.E. - 360 dias E.I. - 120 dias -0,7033333  1,0000000 
E.E. - 360 dias E.I.- 180 dias -1,8766667  0,9989996 
E.E. - 360 dias E.I. - 240 dias -2,8200000 0,9677562 
E.E. - 360 dias E.I.- 300 dias -2,9233333 0,9582755 
E.E. - 360 dias E.I. - 360 dias 3,1466667  0,9313684 
E.I.- 60 dias E.I. - 120 dias -4,4466667 0,6053436 
E.I.- 60 dias E.I.- 180 dias -3,2733333 0,9119009 
E.I.- 60 dias E.I. - 240 dias -2,3300000  0,9928875 
E.I.- 60 dias E.I.- 300 dias -2,2266667  0,9951918 
E.I.- 60 dias E.I. - 360 dias -2,0033333  0,9981479 
E.I. - 120 dias E.I.- 180 dias 1,1733333  0,9999923 
E.I. - 120 dias E.I. - 240 dias 2,1166667  0,9969351 
E.I. - 120 dias E.I.- 300 dias 2,2200000  0,9953165 
E.I. - 120 dias E.I. - 360 dias 2,4433333  0,9894171 
E.I.- 180 dias E.I. - 240 dias 0,9433333  0,9999993 
E.I.- 180 dias E.I.- 300 dias 1,0466667  0,9999978 
E.I.- 180 dias E.I. - 360 dias 1,2700000  0,9999818 
E.I. - 240 dias E.I.- 300 dias 0,1033333  1,0000000 
E.I. - 240 dias E.I. - 360 dias 0,3266667  1,0000000 
E.I.- 300 dias E.I. - 360 dias 0,2233333  1,0000000 
 

 


