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A Reação Álcali Agregado (RAA) é uma reação ocasionada pelo alto teor de álcali 

presente no cimento ou no agregado reativo, na presença de umidade. Refere-se a uma 

reação química deletéria que ocorre devido à presença dos íons hidróxido (OH-) 

associados ao teor de álcali (NaOH) no cimento e certos minerais contidos no agregado. 

A RAA se manifesta de duas formas, sendo elas: Reação Álcali-Sílica (RAS) e Reação 

Álcali-Carbonato (RAC). Conhecer a origem geológica, composição mineralógica e a 

textura dos agregados é fundamental, uma vez evitando os agregados reativos em 

estruturas de concreto, evita-se o surgimento dessa manifestação patológica. Neste 

contexto, este trabalho objetiva avaliar a potencialidade reativa de rochas utilizadas 

como agregados graúdos de três jazidas situadas no Estado de Roraima, na região 

central que corresponde aos municípios de Boa Vista e Mucajaí, e na região sul, 

município de Rorainópolis. O estudo partiu da caracterização física e química dos 

agregados minerais. Feito isto, identificou-se as fases mineralógicas por meio de 

difratometria de raios X (DRX), análise química por espectrofotometria de fluorescência 

de raios X por energia dispersiva (EDX) e espectroscopia de plasma gerado por laser 

(LIBS), análise da reatividade através de ensaio petrográfico e teste de expansão em 

prismas de concreto pelo método acelerado. Dos três agregados minerais estudados, 

dois foram classificados petrograficamente como rochas graníticas e apresentaram 

texturas mirmequiticas e uma como basáltica. Mineralogicamente, ambos apresentaram 

fases cristalinas de feldspato plagioclásio. Por fim, constatou-se que os três agregados 

são não reativos, ou seja, inócuos de acordo com a análise petrografica e teste 

acelerado de expansão em prisma de concreto. 

Palavras-chaves: reação álcali-agregado, agregado mineral; análise petrográfica; 
expansão do concreto.   
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The Alkali Aggregate Reaction (AAR) is a reaction caused by the high content of alkali 

present in cement or in the reactive aggregate, in the presence of moisture. It is a 

deleterious chemical reaction that occurs due to the presence of hydroxide ions (OH-) 

associated with the alkali content (NaOH) in cement and certain minerals contained in 

the aggregate. The RAA manifests itself in two ways, namely: Alkali-Silica Reaction 

(ASR) and Alkali-Carbonate Reaction (ACR). Knowing the geological origin, 

mineralogical composition and texture of the aggregates is fundamental, it is possible to 

avoid reactive aggregates in concrete structures, the emergence of this pathological 

manifestation is prevented. In this context, this work aims to evaluate the reactive 

potential of rocks used as coarse aggregates from three deposits located in the State of 

Roraima, Boa Vista and Mucajaí, in the central region, Rorainópolis, located in the 

southern region. The study started with the physical and chemical characterization of 

mineral aggregates. After that, the mineralogical phases were identified by means of X-

ray diffraction (XRD), chemical analysis by energy dispersive X-ray spectrophotometry 

(EDX) and laser generated plasma spectroscopy (LIBS), reactivity analysis through of 

petrographic test and expansion test in concrete prisms by the accelerated method. 

Among three mineral aggregates studied, two were petrographically classified as a 

granitic rocks with myrmequitic textures, the other one was classified as a basaltic rock. 

Mineralogically, both showed crystalline phases of plagioclase feldspar. Finally, it was 

found that the three aggregates are non-reactive, that is, innocuous according to the 

petrographic analysis and accelerated expansion test in a concrete prism. 

 
Keywords: alkali-aggregate reaction; mineral aggregate; petrographic analysis; 

concrete expansion.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
A Reação Álcali-Agregado (RAA) ocorre pela interação química dos constituintes 

do concreto, onde a sílica presente no agregado interage com os íons alcalinos 

pertinentes à pasta, na presença de umidade [1, 2]. O produto desta reação é um gel 

sílico-alcalino frequentemente visível na interface pasta/agregado e nos poros do 

concreto com característica expansiva. A principal característica preocupante da RAA é 

sua manifestação contínua temporal, que amplia gradativamente o quadro de fissuração 

do concreto [1], afetando as propriedades físicas da estrutura o que favorece a redução 

de sua resistência mecânica. 

Segundo a Norma Brasileira (NBR) 15577-1 [3], a RAA se manifesta de duas 

formas, sendo elas: Reação Álcali-Sílica (RAS) e Reação Álcali-Carbonato (RAC). É 

uma reação química que ocorre em argamassas ou concretos envolvendo os íons 

hidroxila (OH-) associados com os componentes alcalinos sódio e potássio provenientes 

do cimento Portland ou outras fontes, com certas fases minerais que podem estar 

presentes em agregados graúdos ou miúdos, que, sob certas condições, pode causar 

expansão deletéria do concreto ou argamassa [3], o que contribui para redução da 

durabilidade. 

A perda de durabilidade do concreto se manifesta pela sua deterioração, que 

pode acontecer tanto por fatores externos quanto internos, sendo essas reações de 

origem física, química ou mecânica [2]. Os danos mecânicos são aqueles resultantes 

de impactos, erosão, abrasão, entre outros, porém as causas químicas são relacionadas 

a reações cimento/agregado, como as RAS e RAC, e também estão relacionadas a 

ataques químicos externos em meios agressivos, como cloretos e sulfatos. 

A RAS ocorre, basicamente, em duas etapas, a primeira delas é a reação 

química em si, onde há a formação do gel, e a segunda é a expansão do mesmo. Este 

último é um dos maiores problemas da RAA, pois o inchaço do gel gera tensões internas 

que causam microfissuramento do concreto e posterior queda das resistências 

mecânicas, afetando diretamente o desempenho e a durabilidade do material [4]. Os 



2 
 

principais indícios da RAA são a presença de manchas esbranquiçadas, exsudação do 

gel e formação de fissuras em formato de mapa na superfície do concreto [1]. 

A influência da RAA é um assunto complexo que baseia a justificativa de um 

estudo preliminar dos agregados a ser empregados na confecção do concreto 

constituído por um rol de ensaios laboratoriais que visam avaliar a potencialidade reativa 

dos agregados graúdos, principalmente naqueles utilizados em obras que necessitam 

de um grande volume de concreto [2].  

Uma vez identificada a presença do RAA, sua interrupção, bem como a 

recuperação da estrutura afetada gera um custo elevado, logo medidas preventivas 

mostram ser a melhor maneira de evitar o desencadeamento da RAA e, nesse sentido, 

conhecer a potencialidade reativa dos agregados é um passo importante.  

Para definir se um agregado é ou não reativo aos hidróxidos alcalinos é 

necessário a utilização de métodos e técnicas para sua avaliação, tais como análise 

petrográfica, medidas de expansão em prisma de concreto e pode requerer técnicas 

complementares, como análise por Difração de Raios X (DRX), Análise 

Termodiferencial (ATD), espectroscopia de infravermelho, Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) combinado com espectrometria dispersiva de energia (EDS), entre 

outras [3]. 

Com os avanços tecnológicos e experimentais a respeito dos materiais 

cimentícios, observou-se que o concreto apresenta vulnerabilidade aos processos de 

deterioração no decorrer da sua utilização, devido a agressividade ambiental e tempo 

de ocorrência das reações em função do meio em que está inserido [1]. Essas 

deteriorações são oriundas de diversos fatores, que se classificam em químicos como 

as reações expansivas e físicos, os efeitos das altas temperaturas, e os diferentes 

coeficientes de dilatação térmica dos agregados e da pasta de cimento endurecida [1,2]. 

Segundo dados do Sistema de Informação Geográfica da Mineração (SIGMINE) 

[5], Roraima atualmente tem três jazidas em operação, uma na capital Boa Vista que 

está sendo explorada desde o ano de 1998, outra no município de Mucajaí desde 2008 
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e em Rorainópolis desde 2010. Essas jazidas foram utilizadas como pontos de coleta 

de material para o estudo da RAA neste trabalho. 

A problemática da RAA, em casos avançados, é que o concreto tende a perder 

resistência mecânica, surgem fissuras e a vida útil estrutural é minorada [1]. Com base 

nisso, a realização deste trabalho justifica-se pela notoriedade do estudo da RAA 

decorrente de agregados reativos, visando apresentar resultados potencialmente 

relevantes quanto à possível solução da ocorrência da RAA em estruturas de concreto. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a potencialidade reativa de agregados minerais via Reação Álcali-

Agregado (RAA) de três jazidas situadas no Estado de Roraima, na região central que 

corresponde aos municípios de Boa Vista e Mucajaí, e na região sul, município de 

Rorainópolis. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar fisicamente, por meio dos ensaios de massa específica e 

granulometria, os agregados graúdos e miúdo; e índice de finura, início e fim de 

pega do cimento; 

2. Caracterizar quimicamente os agregados graúdos por meio das técnicas de 

Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva (EDX) e Espectroscopia de 

Plasma Gerado por Laser (LIBS); 

3. Identificar as fases mineralógicas nos agregados graúdos por meio de Difração 

de Raios X (DRX); 

4. Analisar a reatividade dos agregados graúdos através de ensaio petrográfico e 

teste de expansão em prismas de concreto. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO (RAA) 

 

A RAA conforme PRISZKULNIK [6] é um processo químico em que alguns 

constituintes minerais do agregado reagem com hidróxidos alcalinos (provenientes do 

cimento, água de amassamento, agregados e materiais pozolânicos) que estão 

dissolvidos nos poros do concreto. Como produto desta reação, forma-se um gel 

higroscópico expansivo.  

Segundo NEVILLE [2], este gel tem características de “expansão infinita”, por ser 

higroscópico, tendo assim tendência de atrair moléculas aquosas, com tendência a 

aumento de volume. Além disso devido ao gel estar confinado pela pasta de cimento 

hidratado, acarreta o surgimento de pressões internas, que tendem a microfissurar a 

matriz hidratada. SLAWETA e SWIT [7], confirmaram nas imagens da microestrutura a 

formação de um gel expansivo de sílica e álcalis, causando rachaduras no agregado e 

nas zonas de interface entre os agregados reativos e a pasta. 

A manifestação da RAA pode se dar de várias formas, desde expansões, 

movimentações diferenciais na estrutura e fissurações, exsudação de gel e redução das 

resistências mecânicas à compressão e tração [1, 2]. 

O primeiro a realizar um estudo sobre RAA foi Stanton (1940), onde foram feitas 

análises sobre a deterioração provocada pela RAA na barragem de Parker Dam - EUA, 

construída entre 1934 e 1938, e constatou a reatividade de certas fases dos agregados 

com os álcalis do cimento [1]. 

No Brasil, tomou-se conhecimento da reação patológica devido a RAA em 1985, 

nas barragens de Apolônio Sales, antigo Moxotó (Delmiro Gouveia-AL) e Joanes II (Dias 

d’Ávila-BA), as duas barragens apresentavam condições favoráveis para ocorrer a RAA, 

principalmente pela falta de conhecimento da natureza do agregado utilizado para a 

produção dos concretos [8]. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Delmiro_Gouveia_(Alagoas)
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A ocorrência da expansão por RAA, até anos atrás, era de comum incidência em 

obras de grande porte, como barragens e partes de usinas hidrelétricas. Porém já se 

tem estudos de ocorrência de RAA em blocos e sapatas de fundações de edifícios com 

idades de 3 a 20 anos de construção [6, 9, 10,11]. 

Colapsos repentinos devido a RAA são raros, uma vez que essas manifestações 

geralmente apresentam sintomas perceptíveis e pode ser corrigido ao longo da vida útil 

da estrutura ou até que um dos reagentes seja consumido ou a umidade seja reduzida 

[12]. 

 

3.2 TIPOS DE REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO (RAA) 

 

De acordo com a NBR 15577-1 [3], existem dois tipos de reação álcali-agregado 

em função dos tipos de minerais presentes nos agregados, sendo elas: Reação Álcali-

Sílica (RAS) e Reação Álcali-Carbonato (RAC).  

 

3.2.1 Reação Álcali-Sílica (RAS)  

 

Reação entre hidróxidos alcalinos, provenientes do cimento Portland ou outras 

fontes com certas rochas silicosas ou minerais silicosos, como opalas, cherts, quartzo 

microcristalino, quartzo deformado, vidro vulcânico, vidros reciclados, e outras, 

presentes em alguns agregados, que gera, como produto da reação, gel álcali-sílica, 

que pode causar expansão anormal e fissuração do concreto em serviço [3]. Este é o 

tipo de reação álcali-agregado com o desenvolvimento mais rápido.  

A RAS ocorre entre a sílica reativa dos agregados (SiO2) e íons hidroxila (OH-), 

íons Na+ e K+, na presença do Ca(OH)2 (hidróxido de cálcio) oriundo da hidratação do 

cimento, formando um gel expansivo, sendo a reação mais conhecida e frequente 

relatada nas bibliografias [4,13].  

A sílica (SiO2) é composta por um arranjo tridimensional tetraédrico, formada por 

um átomo central de Si ligado a quatro átomos de oxigênio, que formam o grupo siloxano 
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(≡Si-O-Si≡), conforme ilustra a Figura 1 [14]. O ângulo de ligação O-Si-O é fixado em 

109°, mas essa ligação entre os tetraedros SiO2 pode variar de 100° a 170°. Assim, 

existe uma grande quantidade de estruturas de sílica que podem ser macro-cristalinas, 

micro/nano-cristalinas, ou amorfas [4]. 

 

 

Figura 1 - Estrutura da sílica. 

Fonte: Adaptado de THOMAS et al., 2013 [14]. 

 

3.2.2 Reação Álcali-Carbonato (RAC)  

 

De acordo com a NBR 15577-1 [3], a RAC é um tipo de reação álcali-agregado 

em que participam os álcalis e agregados rochosos carbonáticos. A forma mais 

conhecida de deterioração do concreto é devida à desdolomitização da rocha (processo 

que modifica a estrutura do calcário, provocando aumento de volume) e consequente 

enfraquecimento da ligação pasta-agregado. Não há a formação de gel expansivo, mas 

de compostos cristalizados como brucita, carbonatos alcalinos, carbonato cálcico e 

silicato magnesiano. Como a reação regenera os hidróxidos alcalinos, a 

desdolomitização terá continuidade até que a dolomita tenha reagido por completo ou a 

fonte de álcalis se esgote.  

A RAC se dá entre alguns calcários dolomíticos ou dolomitos calcíticos e os 

álcalis do cimento, manifestando-se através de expansões no concreto, semelhantes às 

expansões da reação álcali-sílica [2].  
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3.3 FATORES QUE INFLUENCIAM NA RAA  

 

Existem três componentes que influenciam a RAA em estruturas de concreto, 

quais sejam: cimento com teor suficiente de álcalis, agregado reativo e umidade 

[1,2,15,16].  

3.3.1 Cimento Portland  

 

O cimento Portland é um material pulverulento, constituído de silicatos e 

aluminatos de cálcio, praticamente sem cal livre, o qual tem grande vantagem de poder 

formar um ligante hidráulico nos agregados rochosos [17]. Esses silicatos e aluminatos 

complexos, ao serem misturados com água, hidratam-se e produzem o endurecimento 

da massa [1,2,18,19].  

Comumente utilizado nas construções, é formado por uma mistura de clínquer, 

aluminato, ferritas, gipsita e álcalis (Tabela 1). Os constituintes secundários, em 

especial, os álcalis representados pelos óxidos Na2O e K2O, possuem efeitos ainda não 

totalmente conhecidos e complexos. Um grande exemplo disso é a influência na 

resistência do concreto: O K2O solúvel em água é o responsável pela perda de força no 

ganho de resistência da mistura de concreto. Contudo, na ausência total desses óxidos, 

haveria uma baixa significativa da resistência inicial da pasta de cimento [20]. 

Tabela 1 - Constituição de óxidos no cimento. 

Constituinte Óxidos Designação Percentual (%) 

Principal Cao Óxido de cálcio 60 a 68 

Secundários 

SiO2 Dióxido de silício 17 a 25 
Al2O3 Óxido de alumínio 2,0 a 9,0 
Fe2O3 Óxido de ferro (III) 0,5 a 6,0 
MgO Óxido de magnésio 0,1 a 4,0 
SO3 Trióxido de enxofre 0,1 a 4,0 

Na2O Óxido de sódio (Álcali) 1,0 a 3,0 
K2O Óxido de potássio (Álcali) 0,5 a 1,5 

Fonte: NEVILLE, 2011 [20]. 

 

Além disso, os álcalis reagem com os agregados quando estes são reativos e, 

por tanto, se faz necessária a limitação em 0,6% (medido como Na2O equivalente) da 
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quantidade desses elementos no cimento. No processo de fabricação do cimento, 

também é imprescindível o controle, apesar do severo aumento de energia [20]. 

Outro fato relevante a ser apontado é a alta alcalinidade da pasta fresca. Como 

consequência da hidratação do cimento, tem-se uma solução contendo CaO, Na2O e 

K2O e o pH da solução dos poros varia entre 12,5 a 13,5 no qual algumas rochas ácidas 

não permanecem estáveis [21]. Ademais, em um cimento com alto teor de álcalis, o pH 

tende a ser ainda maior e isso trará consequências à saúde humana dos manipuladores 

da mistura, como queimaduras, dermatites e lesão ocular [20]. 

No caso em que se decide prevenir a RAA, entre os tipos de cimento mais 

recomendado para a mitigação dos efeitos desta reação, indica-se o CP IV-32 RS, o 

cimento Portland pozolânico resistente a sulfatos, que possui baixo calor de hidratação 

e seu teor de pozolana reduz os riscos gerados por agregados reativos e ambientes de 

ataque ácido [22].  

Os principais constituintes encontrados no cimento Portland, é o silicato tricálcico 

(3CaO-SiO2) e o silicato dicálcico (2CaO-SiO2) [1,2,15,19,23]. O principal produto de 

hidratação do cimento é o C-S-H (silicato de cálcio hidratado, com estequiometria e 

morfologia variável), considerado o produto mais importante e que determina as 

propriedades mecânicas da pasta de cimento [1].  

As adições minerais são materiais silicosos finamente divididos, e usualmente 

adicionados no concreto em quantidades consideráveis, que podem variar de 20 a 70% 

de substituição por massa de material cimentício. Apesar de ainda serem utilizadas 

pozolanas naturais em estado bruto ou após ativação térmica em todo o mundo, torna-

se viável ambientalmente e economicamente a utilização de subprodutos industriais 

como fonte primária de adições minerais para concreto [1]. Uma razão principal é que 

estes materiais pozolânicos são mais finos que o cimento. Devido a este fato melhoram 

o empacotamento das partículas, reduzindo a permeabilidade do concreto, com isso 

pode-se dizer que os cimentos compostos por estas adições e ou concretos com 



10 
 

adições minerais favorecem aspectos de durabilidade relacionada a transporte de 

agentes agressivos através do concreto [2]. 

Segundo MEHTA e MONTEIRO [1], mesmo que seja corretamente dosado, 

lançado e curado, o concreto pode estar sujeito à deterioração prematura das estruturas 

em algumas situações. Boa parte dessas deteriorações, segundo os autores, podem 

estar relacionadas a fatores físicos como o desgaste superficial, e a fatores químicos, 

como as reações expansivas provenientes da RAA.  

 

3.3.2 Agregado reativo  

 

O agregado é um material granular, sem forma e volume definidos, geralmente 

inerte, de dimensões e propriedades adequadas para uso em obras de engenharia. Os 

agregados podem ser classificados do ponto de vista de sua origem e, neste caso, 

podemos dividi-los em naturais e artificiais [9, 10,12,17].  

Umas das maneiras de determinar o potencial reativo do agregado é através do 

ensaio de análise petrográfica das rochas conforme a NBR 7389-2 (ABNT, 2009) [24] e 

NBR 15577-3 (ABNT, 2018) [25], além de fornecer os minerais presentes nas rochas. É 

estabelecido limites aceitáveis de fases reativas para classificar um agregado como 

potencialmente inócuo, o agregado deve constituir até no máximo 5% (quartzo 

deformado), 3% (calcedônia), 1% (tridimita ou cristobalita), 3% (vidro vulcânico) e 0,5% 

(opala) de acordo com a NBR 15577-3 (ABNT,2018) [25].  

As rochas ígneas representam cerca de 80% em volume da crosta terrestre e 

são assim denominadas devido à sua formação que está intrinsecamente relacionada 

com a cristalização do magma. O magma é composto de O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na e K, 

mas também pode possuir certas quantidades de gases dissolvidos como H2O, CO2 e 

SO4 e se cristaliza em dois ambientes distintos: na crosta e manto, de maior 

profundidade, ou na superfície terrestre [26]. 

Quando o resfriamento ocorre na crosta, o processo é mais lento e dá-se origem 

à rocha plutônica ou intrusiva. Este tipo de rocha possui textura faneritica, ou seja, 
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possui grãos de tamanhos variáveis e distinguíveis a olho nu. Alguns exemplos de rocha 

plutônica são o granito e o gabro. Quando há o resfriamento rápido do magma, ocorre 

a cristalização dos minerais, contudo não há tempo hábil de crescimento deles. Neste 

caso, a rocha formada será denominada de vulcânica e sua textura será afanítica, com 

grãos muito finos, indistinguíveis a olho nu. Um exemplo deste tipo de rocha é o basalto 

[27]. 

Cada um dos tipos de rocha, seja plutônica ou vulcânica, possui sequência de 

cristalização que é resultado de reações contínuas entre a fusão e os cristais 

precipitados de acordo com o decréscimo de temperatura (Figura 2) [26]. 

 

 

Figura 2 - Diagrama composição - temperatura de rochas ígneas. 

Fonte: KLEIN, 2012 [26]. 

 

As rochas félsicas, ou silicosas, são assim denominadas devido à riqueza em 

feldspato alcalino e possuem uma fusão rica em minerais félsicos como feldspato e 

quartzo. Também são denominadas de hololeucráticas-leucocráticas, por possuírem 
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menos de 15% de minerais máficos (piroxênio, anfibólio e biotita), apresentando cor 

mais clara [27]. 

Já as rochas máficas, apresentam uma cor mais escura e podem ser 

denominadas de ultramelanocráticas, possuem de 35 a 90% de minerais máficos, como 

a olivina, piroxênio, hornblenda e biotita, pouco ou nenhum mineral félsico e é 

subsilicosa (pobre em SiO2) [27]. 

O basalto é uma rocha ígnea extrusiva e o granito é uma rocha ígnea intrusiva 

ambos mais comumente usados (Tabela 2), em parte pela sua abundância e pelo seu 

uso generalizado na construção e decoração. O granito está geralmente associado aos 

processos tectónicos ligados à formação de montanhas [28].  

 

Tabela 2 – Características das rochas ígneas mais comuns. 
 Félsico (granítico) Máfico (basáltico) 

Intrusivo (Plutônica) Granito Gabro 

Extrusivo (Vulcânica) Riolito Basalto 

Composição mineral 
Quartzo, feldspato potássico, 

plagioclásio rico em sódio, 
biotita e hornblenda 

Plagioclásio rico em 
sódio e piroxênio 

Fonte: Adaptado de REIS, 2010 [28]. 
 

As características microestruturais dos minerais, especialmente o quartzo que é 

o principal constituinte reativo dos agregados, é importante para a caracterização do 

grau de reatividade das rochas no que diz respeito à reação álcali-sílica [29].  

Existem texturas de exsolução reativas que são comuns em rochas graníticas 

[30]. A textura mirmequita é formada através do intercrescimento de quarzto e 

plagioclásio (frequentemente oligoclásio) no qual o plagioclásio hospeda o quartzo, 

sendo este último caracterizado em forma de gotas ou vermicular [25]. A textura pertitica 

é caracterizada pelo intercrescimento de plagioclásio (tipicamente albita) em feldspato 

potássico (sendo o microclínio a variação de feldspato potássico mais comum), sendo 

esse último o hospedeiro segundo a NBR 15577-3 (ABNT, 2018) [25]. 
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TIECHER et al. [31] avaliaram a composição química, a quantidade e a influência 

da cristalinidade do quartzo, em agregado basáltico, que foi analisado através da 

mesóstase, que é um material composto por grãos sub-microscópicos de quartzo e 

feldspatos, ou seja, é um material intersticial que constitui as rochas vulcânicas. No 

agregado basáltico, eles são disseminados entre os grãos, isto pode ser uma indicação 

de que a disseminação da mesóstase entre os minerais (Figura 3), aumenta seu 

potencial de reação com hidróxidos alcalinos devido à maior disponibilidade uniforme 

de material e facilidade de dissolução [31]. 

 

  
Figura 3 - Micrografia da amostra de basalto. 
Legenda: Mm = Mesóstase, Pl: Plagioclásio 

Fonte: TIECHER et al., 2018 [31]. 
 

Por fim os autores concluíram que a constituição da mesóstase e sua distribuição 

na rocha são as principais características que potencializam a reatividade de uma rocha 

vulcânica [31]. 

RAMOS et al. [32] realizaram uma pesquisa sobre a reatividade potencial de 

rochas graníticas. A partir dos resultados da caracterização petrográfica dos agregados 

graníticos e os diferentes ensaios de expansão que foram estudados, os autores 

concluíram que o ângulo de extinção ondulatório deve ser usado apenas como um 

possível indicador de RAS e não como uma ferramenta de diagnóstico; além da 

quantificação do quartzo microcristalino, a presença de microfissuras deve ser 

considerada na avaliação dos agregados; existe a possibilidade de que outros minerais, 

além do quartzo, possam participar do desenvolvimento da RAS e, portanto, a avaliação 

do grau de intemperismo pode ser importante. 
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TIECHER et al. [33] observaram a formação de sub grãos, com relação aos 

grãos de quartzo, eles representam um comportamento interfacial entre os grãos com 

bandas e os grãos recristalizados, podendo contribuir significativamente para o aumento 

das expansões, principalmente nas rochas consideradas menos deformadas.  

Mesmo em um grão levemente deformado (Figura 4), existem caminhos internos 

propensos à reação com as soluções de poros de concreto alcalino e ao 

desenvolvimento de RAS. Quanto mais deformados os grãos, mais falhas existem na 

estrutura do cristal. Os autores concluíram que a reatividade do quartzo aumenta à 

medida que a deformação da estrutura cristalina aumenta [33]. 

 

 
Figura 4 - Análise petrográfica do quartzo indicando o grão deformado. 

Fonte: TIECHER et al., 2017 [33]. 
 

Outro estudo realizado por TIECHER et al. [34] observaram a presença de 

paredes de deslocamento no quartzo, que facilita a reação com os hidróxidos alcalinos. 

As paredes de deslocamento são regiões nos grãos onde as ligações químicas entre Si 

e O são frágeis e podem ser vistas sob microscopia óptica. Os autores concluíram após 

o estudo, que o quartzo com intensa faixa ondulatória de extinção e deformação denota 

a condição mais favorável ao desenvolvimento da RAS. No entanto, em escala atômica, 

os grãos levemente deformados eram altamente propensos a reagir. Assim, em uma 

condição de alta alcalinidade, durante um longo período de tempo, qualquer quartzo 

tende a desenvolver a RAS, independentemente do grau de deformação do grão. 

SIMS et al. [35] descrevem as investigações para RAA do cascalho Wadi que 

estão disponíveis em muitas partes da região do Golfo no Qatar. Os autores realizaram 
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análise petrográfica, expansão pelo método acelerado com barra de argamassa e teste 

de prisma de concreto acelerado RILEM AAR-4.1. Ao analisar separadamente os tipos 

de rochas constituintes do cascalho Wadi, o calcário e quartzo apresentaram resultados 

inócuos, enquanto riolito, granito e quartzito apresentaram resultados potencialmente 

reativos de sílica alcalina após 14 dias de imersão nos testes de argamassa. 

KRIVENKO et al. [36] realizaram um estudo sobre os processos de formação de 

estruturas cristalina na zona de transição (pasta de cimento e agregado) dos concretos 

de cimento ativados por álcali. O conteúdo de cristalitos de quartzo foi definido de acordo 

com uma análise de DRX complexa (quantitativa e qualitativa). Os resultados indicam a 

importância do teor de alumínio na forma de óxido Al2O3 na composição química do 

cimento e agregado. Junto com componentes que são capazes de interagir ativamente 

com álcalis na presença de reativo SiO2.  

MARFIL et al. [37] estudaram a reatividade potencial de amostras de agregados 

de sete pedreiras da província de Buenos Aires na Argentina por estudo petrográfico de 

acordo com o Instituto Argentino de Normalização e Certificação (IRAM) padrão 1649 e 

o potencial reativo dos agregados foi avaliado por três métodos de ensaio de expansão: 

o ensaio acelerado de barra de argamassa, prisma de concreto e prisma de concreto 

pelo método acelerado. 

Os autores encontraram diferenças nos resultados do ensaio de prisma de 

concreto pelo método acelerado, com relação aos ensaios de barra de argamassa e 

prisma de concreto. Com isso sugeriram estudos futuros com o teste de prisma de 

concreto pelo período de dois anos, a fim de verificar o comportamento das amostras e 

deve ser avaliado a potencial liberação de álcalis pelos minerais dos agregados, pois 

podem contribuir para aumentar a expansão do concreto [37].  

Os mesmos resultados foram obtidos por MADSEN et al. [38] nenhum dos 

agregados estudados excedeu o limite máximo estabelecido pela norma após 20 

semanas, qualificando os agregados como não reativas, ou autores estenderam até 5 

anos de idade para avaliar a evolução da tendência de expansão e foi observado que a 
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expansão aumentou até 2 anos e depois estabilizou. LEEMANN [39] identificou fortes 

indícios de que o produto da RAS é uma fase característica formada em concreto com 

agregados de reação lenta. Sendo um dos motivos de estudar a expansão por mais 

tempo. 

 

3.3.3 Umidade e temperatura  

 

NEVILLE [2] ressalta que outro fator que influencia o processo da RAA é a 

permeabilidade da pasta de cimento hidratada, devido ao controle que ela exerce sobre 

a entrada de vários íons hidroxilas e a movimentação de água bem como do gel. 

Segundo o autor vários fatores físicos (umidade e temperatura) e químicos (teor de 

álcalis, fases reativas do agregado) tornam o problema da RAA altamente complexo. 

Ainda para o mesmo autor [2] como a água é essencial para a continuidade das reações 

cimento-agregado, por outro modo os ciclos de molhagem e secagem alternados 

agravam a migração dos íons alcalinos que se movem das partes úmidas para as partes 

secas.  

As reações cimento-agregado, só ocorrem na presença de água. Sendo a 

mínima umidade relativa no interior do concreto para ocorrer a reação é de 85% a uma 

temperatura de 20 ºC, sendo que quando a temperatura é mais elevada, a reação pode 

ocorrer com umidade um pouco menor. Em geral, uma temperatura mais elevada 

acelera o progresso da RAA, mas não aumenta a sua expansão total causada pela 

reação. O efeito da temperatura pode ser decorrente do fato que o seu aumento diminui 

a solubilidade do Ca(OH)2 e eleva o da sílica [2]. 

Segundo MEHTA e MONTEIRO [1] uma vez que as reações químicas dependem 

da temperatura, antes pensava-se que em locais com clima frio, como Dinamarca, 

Alemanha e Inglaterra, os mecanismos de expansão da RAA não seriam problema, após 

estudos mostraram que esta hipótese estava incorreta, devido aos ciclos de gelo e 

degelo não possuírem influência significativa na incidência da RAA.  



17 
 

A permeabilidade dos produtos de matriz cimentícia é um fator preponderante 

para a migração dos produtos formados pela RAA, sendo relacionada ao tamanho e 

volume dos poros existentes, além da sua interconexão. A permeabilidade depende de 

vários fatores, como a proporção de finos no concreto e fator água cimento [1, 2]. 

A incidência de umidade é fator primordial para a ocorrência da RAA devido a 

sua capacidade de transporte de álcalis e hidroxilas pela matriz cimentícia, além de 

participar da formação do gel álcali-sílica, gerando tensões hidráulicas internas nas 

estruturas [36]. 

De acordo com POOLE [40] a deterioração devida à RAA pode ocorrer dentro 

de dias, após anos ou mesmo décadas, até que o álcali do cimento reaja completamente 

com o agregado. Com um tempo médio estimado de 5 a 12 anos para desenvolver as 

reações de expansão. 

 

3.4 ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DE RAA 

 

Para identificar e analisar os efeitos da RAA é necessário realizar alguns ensaios 

de laboratório. Alguns autores [4,6-15,29-39,52-66] usaram um conjunto de métodos de 

ensaios, como análise petrográfica por microscopia óptica ou através da NBR 7389-2 e 

NBR 15577-3 para identificar a presença de fases minerais reativas; microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) combinada com espectrometria de dispersão de energia 

(EDS) para avaliar a mudança na composição dos cristais de quartzo após o ataque 

alcalino; e difração de raios X (DRX) para identificação das fases mineralógicas nos 

agregados. fluorescência de raios X (FRX), espectroscopia de plasma gerado por laser 

(LIBS) e espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX) para caracterizar 

quimicamente as rochas e medidas de expansão em prisma de concreto de acordo com 

o método acelerado descrito na NBR 15577-7. 

HELENE et al. [9] e FONSECA et al. [10] realizaram estudos na ponte Paulo 

Guerra em Recife que foi construída em 1977. HELENE et al. [9] fizeram teste de 

inspeção específicas, que incluíam a observação visual dos blocos de fundação, 
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extração de núcleos, testes ultrassônicos de velocidade de pulso, teste de 

carbonatação, medições da concentração de cloretos, resistividade eletroquímica, 

potencial de corrosão, resistência à compressão e módulo de elasticidade, avaliações 

de raios X e microscopia.  

Os autores [9,10] concluíram que a ocorrência da RAA nos blocos de fundações 

da ponte compromete seu desempenho e durabilidade. Mesmo que soluções corretivas 

sejam feitas, não tem como recuperar totalmente a estrutura. Logo para se evitar a 

ocorrência da RAA é necessário verificar o potencial reativos dos agregados a serem 

usados na estrutura [9, 10].  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A metodologia adotada neste trabalho (Figura 5) partiu da coleta dos agregados 

graúdos nas jazidas dos municípios de Boa Vista, Mucajaí e Rorainópolis no Estado de 

Roraima (Figura 7), seguida do beneficiamento e caracterização física das matérias-

primas (agregado miúdo e graúdo) e o cimento Portland; foi realizada a caracterização 

química e mineralógica dos agregados graúdos, moldagem dos prismas de concreto e 

identificação da reatividade dos agregados graúdos através da análise petrográfica e do 

teste de expansão em prismas de concreto pelo método acelerado.  

 

 

Figura 5 - Fluxograma da metodologia do trabalho. 
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4.1 COLETA E BENEFICIAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS 

 

4.1.1 Agregado miúdo 
 

Para a confecção dos corpos de prova foi utilizada a areia normal Brasileira do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Esta areia (Figura 6) é um material de 

referência utilizado por todos os laboratórios nacionais que realizam ensaios físico-

mecânicos de cimento Portland. Este material é fornecido em embalagens de 25kg com 

certificado de material de referência Nº 2293-103 e lote 10/2020. 

 

 

Figura 6 - Agregado miúdo. 

 
 

4.1.2 Agregado graúdo 
 

A coleta dos agregados graúdos foi realizada em três jazidas de Roraima, uma 

delas em Boa Vista-RR capital do Estado, e nos municípios de Mucajaí-RR à 58 km da 

capital e Rorainópolis-RR que fica no Sul do Estado a 290,40 km da capital (Figura 7). 

A Tabela 3 apresenta as coordenadas geográficas das jazidas. 

 
Tabela 3 - Coordenadas geográficas das jazidas. 

Local da Coleta Sigla Coordenadas 

Boa Vista BV 02º57'24,3''N 60º43'56,3''W 

Mucajaí MC 02º26'24,6''N 60º57'04''W 

Rorainópolis RO 01º04'16''N 60º22'43''W 



21 
 

.  

Figura 7 – Locais de coleta das amostras de agregado graúdo 

Fonte: Adaptado da base de dados do IBGE, 2021 [41]. 

 

4.2  CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

Foram realizados ensaios de caracterização dos materiais (cimento, agregado 

miúdo e graúdo) utilizados neste trabalho. A Tabela 4 apresenta os ensaios de 

caracterização físicas do cimento Portland CP II-Z-40. 

 
Tabela 4 - Ensaios de caracterização física do cimento Portland. 

Ensaio Norma 

Pasta de consistência NBR NM 16606 (ABNT, 2018) [42] 

Tempos de pega NBR NM 16607 (ABNT, 2018) [43] 

Índice de finura NBR 11579 (ABNT, 2012) [44] 



22 
 

A NBR NM 16606 (ABNT, 2018) estabelece o método para determinação da 

consistência normal da pasta de cimento Portland, segundo a norma a pasta é 

considerada como tendo consistência normal quando a sonda se situa a uma distância 

de (6 ± 1) mm da placa base, após 30 s do instante em que foi solto [42]. 

Foi pesada uma amostra 500 g de cimento Portland, com balança de precisão 

0,1 g. Em seguida, pelo método de tentativas, foi-se acrescentando água destilada ao 

cimento como reagente, sendo também medida a massa de água adicionada. Para este 

procedimento, foi utilizado um misturador mecânico de argamassa [42]. 

Ao término da mistura, a pasta foi colocada em um molde de forma tronco-cônica 

de um material não absorvente e resistente ao ataque da pasta de cimento, com sua 

base maior apoiada sobre uma base. A cada adição na massa de água, procedeu-se à 

medição de penetração da agulha do aparelho de Vicat até que se obtivesse o valor 

correspondente a (6 ± 1) mm na agulha [42]. 

A NBR NM 16607 (ABNT, 2018) estabelece o método para determinar os tempos 

de início e fim pega da pasta de cimento Portland, utilizando o aparelho Vicat, 

expressados em minutos com aproximação de 5 min para início de pega, 15 min para 

fim de pega, e obtenção do valor a partir de uma determinação única [43]. 

Pesou-se uma amostra 500g de cimento Portland ensaiada com uma balança de 

precisão 0,1g. Em seguida foi adicionada água destilada ao cimento em quantidade 

necessária à obtenção da consistência normal da pasta de cimento conforme a NM 

16606 (ABNT, 2018) [42]. Após o preparo, colocou-se a pasta no molde tronco-cônico 

lubrificado com óleo mineral para facilitar a desforma da amostra no final do tempo de 

pega [43]. 

Decorridos 30 min de espera após o enchimento do molde, procedeu-se a 

execução do ensaio de pega, efetuando-se penetrações da agulha do aparelho de Vicat 

em posições convenientemente separadas, distando, no mínimo, 10 mm da borda do 

molde e entre elas, em intervalos de tempos de 10 min [43]. 
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Limpou-se a agulha de Vicat imediatamente após cada penetração. Anotou-se a 

leitura na escala e o tempo de cada penetração e definiu-se o início de pega como o 

intervalo de tempo transcorrido desde a adição de água ao cimento até o momento em 

que a agulha de Vicat correspondente penetrou na pasta até uma distância de 3 mm da 

placa base. Ao identificar o início de pega trocou-se a haste pela agulha de Vicat e a 

pasta foi virada do contrário, sendo observado o acessório anular, que indicaria o fim de 

pega, ou seja, menos de 0,5 mm na pasta [43]. 

A NBR 11579 (ABNT, 2012) prescreve os métodos de ensaio de peneiramento 

manual ou mecânico a seco para determinação do índice de finura de cimento Portland 

com o emprego da peneira nº 200. O resultado é obtido a partir de uma determinação 

única de 0,1% [44]. 

Pesou-se a amostra de cimento Portland a ser ensaiada: 50 ± 0,05 g. Colocou-

se o cimento na peneira nº 200, até que os grãos mais finos passassem quase que 

totalmente pelas malhas da tela. O material retido na peneira foi pesado e calculada a 

porcentagem referente à massa inicial com precisão de 0,05 g [44]. 

A Tabela 5 apresenta as determinações químicas do cimento Portland utilizado 

no trabalho. 

 
Tabela 5 - Determinações químicas do cimento Portland, % em massa. 

PF RI SO3 CaO CO2 

4,41 11,23 3,17 0,73 0,00 

Legenda: PF – Perda ao fogo, RI – Resíduo insolúvel. 
Fonte: Mizu – Cimentos especiais, 2020 [45]. 

 

A Tabela 6 apresenta os ensaios de caracterização que foram realizados nos 

agregados miúdo e graúdos. 

 
Tabela 6 - Ensaios de caracterização dos agregados. 

Ensaio Norma 

Massa especifica NBR NM 52 e 53(ABNT, 2009) [46,47] 

Análise granulométrica NBR NM 248 (ABNT, 2003) [48] 
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As NBR NM 52 e 53 (ABNT, 2009) objetivam a determinação da massa 

específica (g/cm³) na condição seca do agregado miúdo e graúdo destinados ao uso em 

concreto. Os resultados devem ser a média de duas determinações que não difiram 

entre si em mais de 0,02 g/cm³ [46,47]. 

Para a determinação da massa específica do agregado miúdo procedeu-se da 

seguinte maneira: Tomou-se uma massa de agregado miúdo em condição de superfície 

seca, segundo a NM 52 (ABNT, 2009) [46], de acordo com o enquadramento de faixa 

determinado no ensaio de análise granulométrica, segundo a NBR NM 248 (ABNT, 

2003) [48]. Em seguida, inserir o agregado em um frasco de vidro contendo água e 

submeter o conjunto a banho em temperatura de 19 a 23ºC por 1 hora. Transcorrido 

esse tempo, pesou-se o conjunto com precisão de 1 g, transportou-se a amostra de 

agregado miúdo para um recipiente e o submeteu a secagem em estufa com 

temperatura de 105 ± 5 °C até constância de massa. Por fim, pesou-se a amostra de 

agregado miúdo seca. 

Para a determinação da massa específica do agregado graúdo, seguindo a NM 

53 (ABNT, 2009) [47], submergiu-se o agregado graúdo em água à temperatura 

ambiente por 24 h. Depois disso, retirou-se a amostra da água e utilizando um pano 

absorvente eliminou-se o brilho da água da superfície, mas evitando que a água dos 

poros evaporasse. Determinou-se a massa da amostra saturada com superfície seca 

com precisão de 1 g. Feito isso, colocou-se a amostra no cesto de arame, submergiu-a 

em água a temperatura de 23 ± 2°C e pesou em água utilizando a balança hidrostática. 

A NBR NM 248 (ABNT, 2003) objetiva determinar a composição granulométrica 

dos agregados miúdos e graúdos utilizados na confecção do concreto. Foi possível 

também obter a dimensão máxima dos agregados e módulo de finura deles [48]. 

Para a determinação da granulometria dos agregados utilizou-se uma amostra 

de 0,3 kg para o agregado miúdo e 1,0 kg para o agregado graúdo. Feita a separação 

da quantidade de amostra de cada agregado, procedeu-se às demais etapas do ensaio 
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de maneira individual para cada agregado: quarteamento e peneiramento em um 

conjunto de peneiras. Feito isso, as parcelas retidas em cada peneira foram pesadas 

com aproximação de 0,1%. Com estes dados, foi possível obter a granulometria de cada 

agregado, bem como foram calculados o módulo de finura e o diâmetro máximo de cada 

um [48]. 

 

4.3 DEFINIÇÃO DO TRAÇO DO CONCRETO 

 

O traço ideal de dosagem do concreto foi determinado utilizando o método do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que é conhecido como método IBRACON de 

dosagem de concreto. A dosagem padrão foi segundo a NBR 12821 [49] que prescreve 

o procedimento para preparação do concreto em laboratório. Utilizou-se a relação 

água/cimento de 0,45.  

Visando aumentar o teor de álcalis do concreto, foi adicionado NaOH à água de 

amassamento da mistura em 1,25% de massa do cimento, conforme estabelecido no 

Anexo A da NBR 15577-7(ABNT, 2018) [50]. 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

 

4.4.1 Fluorescência de raios X por energia dispersiva (EDX) 

 

Os percentuais dos óxidos constituintes das três amostras dos agregados 

graúdos (BV, MC e R0) foram determinados empregando espectrômetro de 

fluorescência de raios X por energia dispersiva modelo, Ray Ny EDX-720 da Shimadzu. 

Operando com voltagem aplicada ao tubo de raios X foi de 15 keV e 50 keV, corrente 

de 100 μA com tempo morto do detector de 40% e colimador de 10 mm. Os espectros 

foram obtidos sequencialmente de 0 a 40 keV. O tempo de irradiação foi de 100 s em 

atmosfera à vácuo. Para a realização das análises, as amostras foram acondicionadas 

em um porta amostra de polietileno recoberto com filme de polipropileno. O ensaio foi 

executado no Centro de Laboratórios de Química Multiusuários (CLQM) da UFS. 
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4.4.2 Espectroscopia de plasma gerado por laser (LIBS) 

 

A fim de identificar os elementos químicos dos agregados graúdos e do cimento, 

foram encaminhadas, ao Laboratório de Plasma e Espectroscopia Atômica (LaPEA) do 

Programa de Pós-graduação em Física da Universidade Federal de Roraima, amostras 

destes materiais nas seguintes condições: 

• Agregados: amostra bruta sem necessidade de preparação prévia. As 

amostras MC e RO foram analisadas em dois pontos, ou seja, houve 

leituras na parte escura e na parte clara (Figura 8); 

• Cimento: foi preparada uma mistura de argamassa (água e cimento) em 

um molde cilíndrico (50x100) mm e após 24 horas foi desmoldado e seco 

a temperatura ambiente.  

 

 
Figura 8 – Agregado graúdo granítico. 

Legenda: PC – Parte clara e PE – Parte escura. 

 

As amostras foram posicionadas no foco de um feixe laser Nd:YAG Q-switched 

da Quantel modelo Brilhant B operando no comprimento de onda fundamental de 233-

824 nm e energia ajustada em (131 ± 2) mJ por pulso de intervalos de 5ns. Este pulso 

laser produz a ablação do alvo formando um plasma que emite radiação luminosa 

característica dos componentes deste plasma, ou seja, revela quais elementos químicos 

estão presentes nas amostras. 

PE PC 
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A composição elementar das amostras foi identificada usando transições 

ressonantes ou com alta probabilidade de transição de acordo para o Instituto Nacional 

de Padrões e Tecnologia (NIST). 

 

4.5 CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA 

 

4.5.1 Difratometria de raios X (DRX) 

 

A difratometria de raios X (DRX) foi utilizada para a identificação das fases 

mineralógicas nos agregados graúdos. A análise feita pela comparação do difratograma 

obtido com padrões (fichas) do banco de dados do International Center dor Diffraction 

Data – Powder Diffraction File (ICDD-PDF).  

As três amostras dos agregados graúdos (BV, MC e RO) foram lavadas e secas 

em estufa a 110 ºC por 24 h, britadas e passadas em peneira de abertura de malha de 

150 μm. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Análises Minerais (LAMIN) do 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM) de Manaus-AM, em um Difratômetro de raios X 

modelo X´PERT PRO MPD (PW 3040/60), da PANalytical com goniômetro PW3050/60 

(Theta/Theta) e com tubo de raios-x cerâmico de anodo de Cu (Kα1 1,5406 Å), modelo 

PW3373/00, foco fino longo, 2200W, 60kV, com detector do tipo RTMS, Pixcel/1D. Para 

a coleta de dados empregou-se o software X’Pert Data Collector, versão 2.1ª, e o 

tratamento dos dados com o software X´Pert HighScore, versão 3.0d, ambos da 

PANalytical.   

Foram utilizadas as seguintes condições de análise: voltagem de 40kV; corrente 

de 40 mA; alcance de varredura 2θ = 5 – 70º; tamanho do passo 2θ de 0,02; modo de 

digitalização: contínuo; tempo de contagem 50s.  
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4.6  AVALIAÇÃO DA REATIVIDADE DOS AGREGADOS 

 

Para conhecer o potencial reativo do agregado graúdo, foram realizados os 

seguintes ensaios: análise petrográfica segundo a NBR 15577-3 [25] e expansão do 

concreto conforme a NBR 15577-7 [50]. 

 

4.6.1 Análise petrográfica  

 

Para ter indicações sobre o potecial reativo do agregado graúdo, foi realizado a 

análise petrográfica conforme a NBR 15577-3 [25]. As amostras utilizadas nesta análise 

foram:  agregados graúdos (BV, MC e RO) e amostras de concreto (BV-C, MC-C  e   

RO-C) a saber a mistura de cada um destes agregados com areia, cimento e água  

A partir da amostra bruta dos agregados graúdos (Figura 9 a - c) e dos prismas 

de concreto moldados (Figura 9 d - f), utilizando técnicas de laminação, confeccionou-

se lâminas delgadas de cerca de 30 μm de espessura que possibilitaram a leitura, 

através de microscópio ótico de luz transmitida.  

 

 
Figura 9 – Lâminas para análise petrografia e suas respectivas amostras:  

(a) BV; (b) MC; (c) RO; (d) BV-C; (e) MC-C e (f) RO-C. 

 
A análise petrográfica foi realizada no Laboratório de Petrografia (labPetro), do 

Instituto de Geociências (IGEO) da UFRR. Foram analisados aspectos como a estrutura, 

textura, dimensão e presença de possíveis agentes deletérios que possam resultar em 

reatividade álcali-agregado [25].  
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Ressalta-se que a potencialidade reativa dos agregados devida a RAS só é 

possível ser observada e confirmada pela correlação de resultados de petrografia com 

o ensaio de expansão do concreto [3]. 

 

4.6.2 Expansão do concreto 

 

Para este ensaio, utilizou-se a NBR 15577-7 [50]. Foram moldados quatro corpos 

de prova (CPs) prismáticos de concreto com dimensão de (75x75x285) mm para cada 

mistura efetuada (Figura 10 a). Decorridas 24 h da moldagem, os CPs foram 

identificados e colocados em um recipiente com capacidade de 20 L contendo lâmina 

d’água de 30-40 cm (Figura 10 b). Em seguida, foram submetidos às condições de 

ensaio: câmara fechada com temperatura a (60 ± 2) ºC e realizou-se leituras contadas 

a partir da moldagem dos CPs, nas idades de 5,10,15 e 20 semanas (Figura 10 c).  

 

 

  

Figura 10 – Etapas do ensaio de expansão:  

(a) Moldes dos prismas de concreto; 

(b) Recipiente para armazenamento dos prismas de concreto e  

(c) Leitura da expansão do prisma de concreto no relógio comparador. 

  

(a) 

(b) (c) 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

5.1.1 Agregado miúdo 

 
Os resultados da caracterização física do agregado miúdo estão apresentados 

na Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Ensaios de caracterização do agregado miúdo. 

Massa especifica 2,73 g/cm³ 

Análise granulométrica Areia grossa 

 

O valor da massa específica do agregado miúdo de 2,73 g/cm³, foi a média de 

duas determinações que não diferiram entre si em mais de 0,02 g/cm³ [46]. 

Após o ensaio de análise granulométrica, o agregado miúdo utilizado no 

trabalho foi classificado como areia grossa, pois sua porcentagem em massa ficou em 

93% retido acumulado entre as peneiras 1,2 mm e 2 mm. [48] 

 

5.1.2 Agregado graúdo 

 
Os resultados da caracterização física dos agregados graúdos estão 

apresentados na Tabela 8. 

 
Tabela 8 - Ensaios de caracterização dos agregados graúdos. 

Amostra 
Massa especifica 

(g/cm³) 
Análise 

granulométrica 

BV 2,82 

Brita 0  MC 2,65 

RO 2,61 

 
Os valores de massa específica dos agregados graúdos estiveram bem 

próximos e dentro de um único intervalo de (2,61 à 2,65) g/cm³ para as britas graníticas 

(MC e RO) e 2,82 g/cm³ para a brita basáltica (BV). Todas as amostras assemelham-se 

granulometricamente, de dimensão nominal máxima inferior a 9,5 mm e classificada 

como brita 0 (Figura 11) de acordo com a NBR 7211 (ABNT, 2009) [51]. 
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(a) (b) (c) 

Figura 11 – Agregados graúdos: (a) Boa Vista-BV  

(b) Mucajaí-MC e (c) Rorainópolis–RO. 

 

5.1.3 Cimento Portland 

 
A porcentagem de água necessária para obtenção da consistência normal do 

cimento Portland foi 28%. O início de pega foi de 2 h 27 min e fim de pega de 3 h 7 min. 

O índice de finura do cimento é 2,10% de acordo com a NBR 11579 (ABNT, 2012) [44].  

A obtenção dos resultados do ensaio de massa específica e análise 

granulométrica dos agregados utilizados no trabalho e índice de finura do cimento 

Portland foi essencial para o cálculo do traço ideal do concreto, para posteriormente 

moldar os prismas de concreto. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

 

5.2.1  Fluorescência de raios X por energia dispersiva (EDX) 

 
Os agregados foram analisados quimicamente (Tabela 9) e de acordo com 

KLEIN [26] os agregados basálticos e graníticos tem um forte indicativo de teores 

variantes de SiO2 de 40 até 75% em peso. 

Em relação a classificação, o agregado BV é dito como rocha máfica devido a 

quantidade de SiO2 (49,05%) o que segundo KOVALCHUK e ZOZULYNETS [52] é 

característico de rochas basálticas, e a sua alta porcentagem de minerais 

ferromagnesianos1, o que também responde pela cor mais escura (Figura 11 a) [26]. 

 
1 Mineral com teores expressivos de Fe e Mg. 



32 
 

Já os agregados MC e RO em comparação ao agregado BV, possuem 

porcentagens maiores de SiO2 (59,43% e 62,17% respectivamente) o que segundo 

ANTOLIK e JOZWIAK-NIEDZWIEDZKA [29] é fato característico de rochas graníticas. 

As amostras também possuem feldspato acompanhado de teores menores de minerais 

ferromagnesianos. Esses agregados são rochas referidas como félsicas2 ou silicosas e 

apresentam uma coloração mais clara (Figura 11 b-c) conforme KLEIN [26].  

 
Tabela 9 - Composição química das amostras, % em massa. 

Amostras SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO TiO2 K2O Outros 𝐒𝐢𝐎𝟐
𝐀𝐥𝟐𝐎𝟑
⁄  

BV 49,05 25,60 13,37 9,09 1,35 1,11 0,43 1,92 

MC 59,43 25,29 5,69 2,30 0,73 aus. 0,21 2,35 

RO 62,17 23,80 4,30 2,36 0,63 6,53 0,21 2,61 

Legenda: aus. – Ausente. 

 
O agregado BV apresentou uma quantidade maior de óxidos de ferro e cálcio 

(13,37% e 9,08% respectivamente) em sua composição em relação aos agregados MC 

(5,69% e 2,29%) e RO (4,30% e 2,36%). O agregado RO apresentou 6,53% de K2O e o 

agregado MC não apresentou. E ambos agregados apresentaram menores teores de 

TiO2. A relação sílica-alumina na amostra BV (1,92%) foi menor em comparação com 

as amostras MC (2,35%) e RO (2,61%). 

 

5.2.2 Espectroscopia de plasma gerado por laser (LIBS) 

 

Devido à heterogeneidade mineralógica do granito, as amostras MC e RO foram 

analisadas em dois pontos, visto que ambas são de formações ígneas plutônicas. Sendo 

assim, as amostras apresentam tonalidade variegada e isto foi fator considerável na 

escolha dos pontos de lançamento de feixe. Ou seja, houve leituras na parte escura, em 

função da presença de pequenos grãos de mica e, na parte clara que é devida à 

existência de feldspato (Figura 8) [53]. 

 
2 Ricas em feldspato alcalino 
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5.2.2.1 Agregado BV 

 

A emissão atômica de faixa completa do agregado BV é mostrado na Figura 12 

(a), cujo intervalo espectral é de 233 a 824 nm, embora a maior concentração esteja na 

faixa de 233 a 460 nm. A Figura 12 (b) mostra duas das transições espectrais 

encontradas de Ca II. 

 

 
Figura 12 - Espectro da amostra BV : (a) Emissão atômica de faixa completa;  

(b) Linhas espectrais de Ca (II). 

 

Para a amostra BV, foi identificado abundantes transições em todo o espectro 

de elementos Si, Al, Fe e Ca, os resultados estão de acordo com o encontrado por 

KOVALCHUK e ZOZULYNETS [52] e ENESCU et al. [54] tendo em vista que se trata 

de uma rocha basáltica. 

Todas as linhas de emissão correspondem aos elementos identificados com a 

técnica de EDX, conforme discutido na seção anterior. A Tabela 10 apresenta os dados 

de comprimento de onda dos elementos principais identificados na amostra BV. 
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Tabela 10 - Linhas de comprimento de onda de emissão dos elementos identificados 
na amostra BV. 

Elemento Comprimento de Onda (nm) 

Si I 288,14; 390,55 e 742,31 

Al I 308,21; 309,28; 394,40 e 396,34 

Fe I 371,93; 373,71; 374,55; 385,99; 388,63 e 427,17 

Fe II 373,57; 373,95; 374,65 e 374,93 

Ca I 422,67; 445,47; 485,74; 643,92; 646,26; 649,37; 714,81 e 720,22 

Ca II 318,13; 317,93; 315,88; 370,62; 373,69; 393,37 e 396,85 

Ti II 334,94 

K I 766,49 

K II 269,91 

 

5.2.2.2 Agregado MC 

 
A amostra do agregado MC foi analisada em dois pontos, pois a amostra não é 

homogênea e apresenta minerais diferentes. Com isso foi possível observar espectros 

diferentes nos pontos analisados (Figura 13 e 14). 

A emissão atômica de faixa completa do agregado MC é mostrada na Figura 13 

(a) em cujo intervalo espectral é de 233 a 824 nm, embora a maior concentração de 

linhas espectrais ocorreu na faixa de 233 a 445 nm. A Figura 13 (b) mostra três das 

transições espectrais encontradas de Fe II. 

 
Figura 13 – Espectro da amostra MC-I : (a) Emissão atômica de faixa completa;   

(b) Linhas espectrais de Fe (II). 
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A Figura 14 (a) mostra o espectro registrado durante o experimento do outro 

ponto analisado, em cujo intervalo espectral é de 233 a 824 nm, embora o maior a 

concentração de linhas espectrais ocorreu na faixa de 233 a 320 nm e 380 a 430 nm. A 

Figura 14 (b) mostra duas das transições espectrais encontradas de Ca II e uma de Al 

I. 

 

 

Figura 14 - Espectro da amostra MC-II : (a) Emissão atômica de faixa completa;  
 (b) Linhas espectrais de Ca (II) e Al (I). 

 

Para a amostra MC, foi identificado abundantes transições em todo o espectro 

de elementos Fe e Ca, e menores transições de Si, Al, Ti e K, os resultados estão de 

acordo com o encontrado por ANTOLIK e JOZWIAK-NIEDZWIEDZKA [29] e FONTANA 

et al. [55] tendo em vista que se trata de uma rocha granítica. 

Todas as linhas de emissão correspondem aos elementos identificados com a 

técnica de EDX, conforme discutido na seção anterior. A Tabela 11 apresenta os dados 

de comprimento de onda dos elementos principais identificados na amostra. 
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Tabela 11 - Linhas de comprimento de onda de emissão dos elementos identificados 
na amostra MC. 

Elemento Comprimento de Onda (nm) 

Si I 385,60 e 288,14 

Al I 308,21; 309,28 e 396,34 

Al II 373,39 e 373,80 

Fe I 285,18; 357,19; 361,88; 404,58; 406,36; 422,74; 438,35 e 440,48  

Fe II 273,95; 274,93; 275,57 e 280,34 

Ca I 422,67; 428,30; 443,49; 445,47; 558,88 e 559,85 

Ca II 315,89; 317,93; 373,69; 393,37 e 396,85 

Ti I 498,17 e 499,10 

Ti II 302,26; 334,94 e 336,12 

K II 360,88 e 393,44 

 

5.2.2.3  Agregado RO 

 
A amostra do agregado RO foi analisada em dois pontos, pois a amostra não é 

homogênea e apresenta minerais diferentes. Com isso foi possível observar espectros 

diferentes nos pontos analisados (Figura 15 e 16). 

A emissão atômica de faixa completa do agregado RO é mostrada na Figura 15 

(a) cujo intervalo espectral é de 233 a 824 nm, embora a maior a concentração de linhas 

espectrais ocorreu na faixa de 233 a 320 nm e 370 a 430 nm. A Figura 15 (b) mostra 

uma das transições espectrais encontradas de Si I. 

 

Figura 15 - Espectro da amostra RO-I : (a) Emissão atômica de faixa completa;  
(b) Linha espectral de Si (I). 
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A Figura 16 (a) mostra o espectro registrado durante o experimento do agregado 

RO-II, em cujo intervalo espectral é de 233 a 824 nm, embora o maior a concentração 

de linhas espectrais ocorreu na faixa de 233 a 480 nm e 590 a 820 nm. A Figura 16 (b) 

mostra uma das transições espectrais encontradas de Si I e Ca II. 

 

 

Figura 16 - Espectro da amostra RO-II : (a) Emissão atômica de faixa completa;  
(b) Linha espectral de Si (I) e Ca (II). 

 

Para a amostra RO, foi identificado abundantes transições em todo o espectro 

de elementos Si e Al, e menores transições de Fe, Ca, Ti e K, os resultados estão de 

acordo com o encontrado por ANTOLIK e JOZWIAK-NIEDZWIEDZKA [29] e FONTANA 

et al. [55] tendo em vista que se trata de uma rocha granítica. 

Todas as linhas de emissão correspondem aos elementos identificados com a 

técnica de EDX, conforme discutido na seção anterior. A Tabela 12 apresenta os dados 

de comprimento de onda dos elementos principais identificados na amostra. 
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Tabela 12 - Linhas de comprimento de onda de emissão dos elementos identificados 
na amostra RO. 

Elemento Comprimento de Onda (nm) 

Si I 288,14 e 390,55 

Si II 385,60; 386,26; 413,09; 421,55 e 634,71 

Al I 308,21; 309,28; 393,40 e 396,34 

Fe I 422,74 e 440,48 

Fe II 273,95; 274,93 e 275,57 

Ca I 422,67 

Ca II 317,93; 393,37 e 396,85 

Ti I 455,54 

K II 766,49 

 
A técnica LIBS tem sido amplamente utilizada para análise de minerais, 

conforme SHAH et al. [56], pois ela não requer preparação demorada de amostra. 

 

5.2.2.4 Cimento Portland 

 
Para a amostra do Cimento Portlant, foi obtido o espectro (Figura 17 a) registrado 

durante o experimento, cujo intervalo espectral é de 233 a 824 nm, embora o maior a 

concentração de linhas espectrais ocorreu na faixa de 233 a 445 nm. A Figura 17 (b) 

mostra duas das transições espectrais encontradas de Ca II. 

 
Figura 17 - Espectro da amostra de cimento Portland : (a) Emissão atômica de faixa 

completa; (b) Linha espectral de Ca (II). 
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Para a amostra do cimento Portlant, foram identificadas abundantes linhas 

espectrais características dos elementos de Si e Ca, e menores transições de Mg, Fe e 

Al, os resultados estão de acordo com o encontrado por VOLKER et al. [57] e MILLAR 

et al. [58] por meio da técnica LIBS, tendo em vista que se trata de um cimento Portland. 

A Tabela 13 apresenta os dados de comprimento de onda dos elementos 

principais identificados na amostra: Si, Ca, Mg, Fe e Al, o que já era esperado, tendo 

em vista que se trata de um cimento Portland [57,58]. 

 
Tabela 13 - Linhas de comprimento de onda de emissão dos elementos identificados 

na amostra de cimento Portland. 

Elemento Comprimento de Onda (nm) 

Si I 288,14; 388,14 e 390,55 

Si II 386,26 e 413,09 

Ca I  428,94; 430,25; 431,86; 558,88; 646,26 e 649,37 

Ca II 315,88; 370,62; 393,37 e 396,85  

Mg I 285,21 

Mg II 279,55 e 280,27 

Fe I 422,74 

Fe II 273,95 

Al II 373,80 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA  

 

5.3.1 Difratometria de raios X (DRX) 

 
Os resultados de DRX para os agregados BV, MC e RO estão apresentados nas 

Figuras 18 – 20 e Tabela 14.  

De acordo com a mineralogia identificada por DRX, os agregados são 

constituídos essencialmente por quartzo, as peculiaridades de cada amostra serão 

discutidas nos próximos subitens. 

 

5.3.1.1 Agregado BV 
 

Na amostra de Boa Vista (BV) foi identificada a presença predominante de 

feldspato plagioclásio (ICDD-PDF 00-020-0572), frações de piroxênio (augita, ICDD-



40 
 

PDF 01-078-1391), quartzo (ICDD-PDF 01-086-1628) e frações pequenas de clorita 

(ICDD-PDF 01-089-6455).   

 
Figura 18 - Difratograma da amostra BV. 

 

As principais fases cristalinas presentes em rochas basálticas é o plagioclásio, 

piroxênio e olivina segundo PATIL e KASTHURBA [59]. A fase cristalina de clorita é 

produto de alteração de outros silicatos como piroxênios e anfibólio [60] que foi 

observado na análise petrografia microscópica. 

Foi observado por CHEN [61] que o piroxênio é visto principalmente no 

agrupamento de rochas que tem mais quantidade de cálcio e ferro, como é o caso da 

amostra BV de acordo com o resultado encontrado no LIBS. Todas as fases cristalinas 

encontradas na amostra BV são características de rochas basálticas [52]. 

 

 5.3.1.2 Agregados MC e RO 

 
A amostra MC contém predominantemente feldspato potássico (microclina3, 

ICDD-PDF 00-019-0926), quartzo (ICDD-PDF 00-046-1045) e plagioclásio (labradorite, 

 
3 feldspato alcalino rico em potássio. 
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ICDD-PDF 01-083-1371) e frações pequenas de anfibólio4 (ferro-ferri-horblenda, ICDD-

PDF 00-029-1258) e mica (biotita, ICDD-PDF 00-042-1414).  

 
Figura 19  Difratograma da amostra MC. 

 
 Ao analisar a amostra RO através da técnica de DRX, foi possível identificar 

predominantemente quartzo (ICDD-PDF 01-086-1560), frações de plagioclásio (albite, 

ICDD-PDF 00-041-1480) e feldspato potássico (microclina, ICDD-PDF 00-019-0926), e 

frações pequenas de mica (biotita, ICDD-PDF 01-088-1906).  

 
Figura 20 - Difratograma da amostra RO. 

 
4 silicatos de ferro e magnésio. 
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Os principais minerais formadores de rochas plutônicas incluem quartzo, 

microclina e biotita [55]. O quartzo é um dos minerais mais abundantes em rochas 

graníticas [62]. Assim como foi observado por FONTANA et al. [55] a biotita é 

encontrada na maioria dos agregados graníticos.  

As fases cristalinas encontradas nas amostras MC e RO são características de 

rochas graníticas [29, 55]. Os minerais detectados nas amostras MC e RO pela análise 

de DRX são consistentes com a análise petrográfica. 

 

Tabela 14 - Fases mineralógicas das amostras. 

Amostras BV MC RO 

Fases 

Feldspato, 
plagioclásio, 

piroxênio,  
quartzo e clorita 

Feldspato potássico,  
quartzo, 

plagioclásio, 
anfibólio e mica 

Quartzo, 
plagioclásio, 

feldspato potássico 
e mica 

 

5.4 AVALIAÇÃO DA REATIVIDADE DOS AGREGADOS 

 

5.4.1 Análise petrográfica 
 

5.4.1.1 Análise macroscópica  

 

Os resultados de análise petrográfica macroscópica são apresentados na Tabela 

15. 

 

Tabela 15 - Características básicas macroscópicas dos agregados. 

Características BV MC RO 

Tipo de rocha Ígnea vulcânica Ígnea plutônica Ígnea plutônica 

Classificação 
petrográfica 

Basáltica Granítica Granítica 

Estrutura Maciça Foliada Foliada 

Cor Cinza escuro 
Rosa pálido cinza 
com linhas pretas 

Cinza médio com 
pintas pretas 

Granulação Pedra britada Pedra britada Pedra britada 

Textura Afanítica5 
Cristais de pórfiros 

de feldspatos 
Cristais de pórfiros 

de feldspatos 

 

 
5 Os cristais da componente mineral não são detectáveis a olho nu. 
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Apesar dos resultados apontarem para um comportamento semelhante entre as 

amostras de agregados quanto à composição química, a análise da textura dos 

agregados por microscopia óptica, em lâminas delgadas, usando nicóis cruzados e luz 

polarizada plana, mostrou uma semelhança entre os agregados MC e RO, por se tratar 

de rochas graníticas, e uma diferença em relação ao agregado BV que se trata de uma 

rocha basáltica.  

 

5.4.1.2 Análise microscópica 

 

Os resultados de análise microscópica de petrografia são apresentados nos 

subitens a seguir. 

 

I) Agregado BV 
 

A composição mineralógica da amostra BV é de cristais de plagioclásio, minerais 

opacos, anfibólio e minerais acessórios não identificados. Os minerais de plagioclásio 

apresentam intensa alteração, que parece argilização6.  

As Figuras 21 e 22 apresentam as imagens petrográficas das amostras BV e  

BV-C respectivamente. 

 

  
(a) (b) 

Figura 21 - Lâmina petrográfica de agregado BV: (a) paralelo;  
(b) nicóis cruzados 100x e (c) nicóis cruzados 500x. 

Legenda: PL – Plagioclásio, A - Anfibólio. 
 

 
6 Transformação de feldspato em argilominerais. 
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(a) (b) 

Figura 22-Lâmina petrográfica de agregado BV-C: 
(a) paralelo e (b) nicóis cruzados 100x. 

Legenda: PL - Plagioclásio; A - Areia e PC - Pasta de Cimento. 
 

A composição mineralógica principal do agregado BV é de fenocristais de 

plagioclásio (80 a 90%), o que é condizente com as fases predominantes de feldspato 

plagioclásio detectadas no ensaio de DRX. A composição mineralógica subordinada é 

de minerais opacos, provavelmente fases de pirita ou óxido de ferro, anfibólio e minerais 

acessórios não identificados de 10 a 20%. 

Os fenocristais de plagioclásio também foram observados por PEREIRA [63] 

sendo definida pela presença dominante de cristais prismáticos e ripiformes (Figura 21 

a). O anfibólio é raro, sendo observado apenas um único com base hexágona, sem 

identificação clara do plano de clivagem (Figura 21 b). A fase cristalina de clorita que foi 

observada no DRX da amostra BV é produto de alteração do anfibólio segundo VIEIRA 

et al. [60]. 

 
II) Agregado MC 

 
A análise da amostra MC demonstrou que 95% de sua composição mineralógica 

principal é de feldspato plagioclásio, quartzo, micas em geral, biotita como mica principal 

e hornblenda. o que é condizente com as fases cristalinas detectadas no ensaio de DRX. 

A composição mineralógica subordinada é de epítodo, opacos, zircão e apatita. 

As Figuras 23 e 24 apresentam as imagens petrográficas das amostras MC e 

MC-C respectivamente. 
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(a) (b) 

Figura 23 - Lâmina petrográfica de agregado MC:  
(a) nicóis cruzados 100x e (b) Paralelo. 

Legenda: B - Biotita; F - Feldspato (plagioclásio); H – Hornblenda;  
Q - Quartzo e M – Textura Mirmequita (quartzo vermiforme). 

 

  
(a) (b) 

Figura 24 - Lâmina petrográfica de agregado MC-C:  
(a) nicóis cruzados 100x e (b) paralelo. 

Legenda: B – Biotita e PC – Pasta de Cimento. 
 

A textura do agregado MC é granular grossa. Todos os cristais estão bem 

visíveis, com tamanho que pode chegar à mais de 1mm. Na granularidade do agregado 

MC os grãos tendem a ser alongados, com o eixo menor de 90 µm e eixo maior de 300 

µm. 

A biotita é o principal mineral máfico [60] e ocorre na forma de lamelas orientadas 

(Figura 23 b) ou associada o hornblenda, com cor marrom avermelhada (Figura 23 a). 
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A hornblenda ocorre na forma de cristais hipidiomórfico (predomínio de minerais 

com formas subédricas7) na cor verde pálido (Figura 23 b), mineral também observado 

por VIEIRA et al. [60]. 

Fenocristais arredondados de quartzo e feldspato (plagioclásio) ocorrem 

localmente. VIEIRA et al. [60] destaca que esses fenocristais são interpretados como 

pertencentes ao granito, evidenciando um contexto de mistura de magmas, em que os 

fenocristais são parcialmente dissolvidos com a mudança na composição do magma, 

como é possível observar na Figura 23 (a) os fenocristais de quartzo e feldspato 

(plagioclásio) com bordas arredondadas e formação de subgrãos. 

Quanto a textura potencialmente reativa foi possível observar a mirmequita em 

formato de um quartzo vermiforme, no contato entre os cristais de feldspato plagioclásio 

(Figura 23 a) de acordo com a NBR 15577-3 (ABNT, 2018) [25], o mesmo foi notado por 

MUNHOZ et al. [30] e VIEIRA et al. [60] em uma rocha granítica.  

Foi constatado por CECCATO et al. [64] que a formação da mirmequita promove 

a mistura de fases no recristalizado do agregado, levando à ativação de processos de 

enfraquecimento da rocha, o que favorece a perda de resistência do concreto. 

 

III) Agregado RO 
 

A composição mineralógica principal da amostra RO é feldspato (plagioclásio), 

quartzo e biotita, o que é condizente com as fases predominantes de feldspato 

plagioclásio detectadas no ensaio de DRX.  Já a subordinada é de muscovita, 

argilominerais (Ilita), opacos e zircão. As Figuras 25 e 26 apresentam as imagens 

petrográficas da amostra RO e RO-C respectivamente. 

 
7 O cristal está limitado apenas por algumas das suas faces características. 
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(a) (b) (c) 

Figura 25 - Lâmina petrográfica de agregado RO: (a) nicóis cruzados 100x;  
(b) e (c) nicóis cruzados 500x. 

Legenda: G – Textura Gráfica; M - Textura Mirmequita, (quartzo vermiforme);  
P – Textura Pertitica e Z - Zircão. 

 

 

  
(a) (b) 

Figura 26 - Lâmina petrográfica de agregado RO-C:  
(a) e (b) nicóis cruzados 100x. 

Legenda: F – Feldspato; Q – Quartzo; P – Textura Pertitica e  
PC – Pasta de Cimento. 

 

A textura do agregado RO começa com granular e podem ser vistos fenocristais 

de mais de 2 mm de tamanho. A granularidade do agregado RO é de cristais grossos à 

muitos grossos, ou seja, 500 µm à mais de 2 mm no geral, mas tem cristais bem finos 

de menos de 100 µm. 

Na amostra RO também foi observado a textura mirmequítica na interface de 

contato com fenocristais de feldspato (Figura 25 c), sendo notada por VIEIRA et al. [60] 
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em uma rocha granítica. Já a textura gráfica é um intercrescimento orientado entre 

quartzo e feldspato sendo observada na Figura 25 a. 

Para MUNHOZ et al. [30] as texturas mirmequita e pertitica são características 

petrográficas de rocha granítica, significando sua origem ígnea segundo PHANI et al. 

[65]. Foi constatado por CECCATO et al. [64] que a formação da mirmequita promove a 

mistura de fases no recristalizado do agregado, com isso levando a ativação de 

processos de enfraquecimento da rocha.  

Quanto as texturas potencialmente reativas, foi possível observar a pertitica a 

partir do intercrescimento de plagioclásio sobre os grãos de feldspato (Figura 26 a) e 

mirmequitica em formato de um quartzo vermiforme, no contato entre os cristais de 

feldspato plagioclásio (Figura 25 c). de acordo com a NBR 15577-3 (ABNT, 2018) [25]. 

O zircão ocorre como cristais euédricos8 zonados, inclusos geralmente em 

feldspatos e biotita [60]. Na Figura 25 (b) é possível observar o zircão que é evidenciado 

pela presença forte pleocroísmo9 marrom ao seu redor. 

Na Figura 26 (b) é possível observar os fenocristais arredondados de quartzo e 

feldspato (plagioclásio) que ocorrem localmente, com bordas arredondadas e formação 

de subgrãos, característica ressaltada por VIEIRA et al. [60]. 

 

5.4.2  Expansão do concreto 

 

Os resultados do ensaio de expansão dos prismas de concreto (Figura 27) 

mostraram que as amostras BV-C, MC-C e RO-C evidenciaram expansões médias 

iguais a -0,11, -0,08 e -0,06%, respectivamente em 20 semanas.  

 

 
8 O cristal está limitado pelas suas faces características. 
9 Propriedade ótica de mineral anisotrópico, resultando em mudanças de cor ao se girar o 
mineral. 
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Figura 27 - Expansão dos prismas de concreto. 

Legenda: PR – Potencialmente Reativo e PI – Potencialmente Inócuo. 

 

Segundo o item 6.2.4 da NBR 15777-7 (ABNT, 2018) [50]: 

 
Se o resultado obtido nesse ensaio indicar expansão menor que 0,03 % 
na idade de 20 semanas, o agregado é considerado potencialmente 
inócuo para uso em concreto. Se o resultado obtido no ensaio com 
prismas de concreto indicar expansão maior ou igual a 0,03 % na idade 
de 20 semanas, o agregado é classificado como potencialmente reativo. 

 

Assim, os agregados BV, MC e RO podem ser considerados como 

potencialmente inócuos na idade de 20 semanas.  

Resultados semelhantes foram encontrados por MARFIL et al. [37], MADSEN et 

al. [38] e LEEMANN [39] que destacaram a importância de continuar o ensaio de 

expansão por um maior período de tempo, dado que a expansão no concreto devido a 

RAA pode ocorrer e se desenvolver depois de anos.  

Outro comportamento semelhante foi observado por SIMS et al. [35] onde as 

amostras estudadas apresentaram uma queda nas expansões pelo teste de prima de 

concreto em 10 semanas e após 15 semanas um aumento linear até chegar a 20 

semanas de leitura. 
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A causa da inocuidade encontrada nos agregados graúdos de Boa Vista, 

Roraima, poderia ser detalhada e confirmada a partir da realização do ensaio de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), visto que este evidenciaria a microestrutura 

das amostras estudadas. A partir do MEV seria provável a observação de algumas 

características inerentes a rochas reativas, como: qualquer formação esbranquiçada na 

superfície dos agregados; alterações dos poros; fissuras ou imperfeições na estrutura 

cristalina que apontassem para minerais alcalinos que reagiriam com os álcalis do 

cimento [66].  
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6. CONCLUSÃO 

 
A partir dos estudos realizados pode-se concluir que: 

a) Quanto à caracterização física dos agregados graúdos e miúdos: 

• O agregado miúdo foi classificado como areia grossa (1,2 mm a 2 mm) 

de massa especifica igual a 2,73 g/cm³; 

• Os agregados graúdos foram caraterizados granulometricamente como 

brita 0 (1,2 mm a 2,0 mm) e de massa específica igual a 2,82 g/cm³ (Boa 

Vista); 2,65 g/cm³ (Mucajaí) e 2,61 g/cm³ (Rorainópolis). 

 
b) Quanto à caracterização física do cimento Portland: 

• A pasta de consistência normal do cimento foi obtida com 27,70% de 

porcentagem, em massa, de água. O inicio de pega foi de 2h27min; o fim 

de pega foi dado após 3h7min. O cimento apresentou índice de finura de 

2,10%.  

 
c) Quanto à caracterização química dos agregados graúdos: 

• Quimicamente, os agregados graúdos apresentaram elevados teores de 

óxido de silício (>45%), óxido de alumínio (23 - 25%) e dióxido de ferro 

(4 - 13%). 

 
d) Quanto à identificação das fases mineralógicas dos agregados graúdos: 

• Mineralogicamente a amostra BV apresentou fases cristalinas de 

feldspato plagioclásio, piroxênio, quartzo e clorita, que são características 

de rochas ígneas vulcânicas, classificada como um agregado basáltico 

segundo a análise petrografica macroscópica. A amostra MC apresentou 

fases cristalinas de feldspato potássico, plagioclásio, quartzo, anfibólio, 

horblenda e mica, e a amostra RO apresentou fases cristalinas de 

quartzo, plagioclásio, feldspato potássico e mica. Que são características 
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de rochas ígneas plutônicas, classificadas como agregados graníticos 

segundo a análise petrografica macroscópica. 

 
e) Quanto à análise da reatividade dos agregados graúdos através do ensaio de 

petrografia: 

• A análise petrográfica microscópica da amostra BV apresentou a 

composição mineralógica de cristais de plagioclásio, minerais opacos, 

anfibólio e minerais acessórios não identificados. Quanto as texturas 

potencialmente reativas, não foi possível observar mirmequita, 

mesopertita e perlita. A amostra MC apresentou a composição 

mineralógica de feldspato plagioclásio, quartzo, micas em geral, biotita 

como mica principal e hornblenda. Quanto às texturas potencialmente 

reativas observou-se a mirmequita. A amostra RO apresentou a 

composição mineralógica de feldspato (plagioclásio), quartzo e biotita, e 

a subordinada é de muscovita, argilominerais (Ilita), opacos e zircão. 

Quanto as texturas potencialmente reativas, foi possível observar a 

pertitica e mirmequitica. 

 
f) Quanto à análise da reatividade dos agregados graúdos através do teste de 

expansão em prismas de concreto: 

• O teste de expansão dos prismas de concreto pelo método acelerado 

mostrou que os agregados BV, MC e RO são potencialmente inócuos. 

Porém é recomendado que seja realizado o teste pelo método de um ano 

ou mais, pois a expansão do gel hidroscópico devido a RAA é um 

processo lento, o primeiro sinal visível pode demorar alguns meses a 

vários anos para se desenvolver. 

 

Por fim, os mecanismos de expansão induzidos por RAA devido ao agregado 

potencialmente reativo estão relacionados a origem geológica, composição 
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mineralógica e à textura do agregado. Este é o motivo de estudar e avaliar a origem dos 

agregados que serão usados nos concretos de construções, para assim evitar futuros 

problemas na estrutura. 
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7. SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

• Estudo da expansão do concreto pelo método de prisma de longa duração (até 

um ano ou mais) para correlacionar e comparar os resultados com o método 

acelerado. 

• Análise dos corpos de prova por meio do Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV), visando observar a formação do gel sílico-alcalino, poros fissurados e 

preenchidos por produtos da RAA. 
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