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influência das características composicionais e microestruturais dos agregados 
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throughout the world. Basically, it is a chemical reaction resulting from the interaction 

between alkalis released from cement and some silicates in the reactive aggregates. 

Aggregates have been studied and there are many disagreements as to the involvement 

of the granitic aggregates in the AAR. This study was originated from the absence of 

findings on the influence of compositional and microstructural characteristics of granite 

aggregates in the occurrence of AAR and the inadequacy of standardized testing 

methods for the prediction of reaction. This research presents contributions to the 

methods for prediction of the AAR using microwave treatment to accelerate the 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TEMA DE PESQUISA 

Os agregados naturais são conhecidos, usualmente, como os componentes 

quimicamente inertes usados para a produção de estruturas de concreto. Nas últimas 

décadas, porém, agregados do mundo inteiro apresentaram reações indesejadas com o 

cimento Portland, gerando produtos expansivos que provocaram desde microfissuras até 

trincas nas estruturas, comprometendo a sua durabilidade e, consequentemente, 

reduzindo a sua vida útil (ROGERS, 1993, WAKIZAKA, 2000, FERNANDES et al., 

2004,  JENSEN, 2004, ÇOPUROĞLU et al., 2009, FERNANDES, 2009, ŠTRASNÁ et 

al., 2012) 

 

Esta manifestação patológica, conhecida como reação álcali-agregado (RAA), é 

decorrente de uma interação química entre minerais de alguns agregados considerados 

reativos e os álcalis liberados, principalmente, pelos cimentos, formando um gel 

higroscópico expansivo conhecido como o produto da RAA. 

 

Há muitas variáveis envolvidas impossibilitando a definição de um único mecanismo de 

reação. A enorme variedade de agregados para concreto com diferentes características 

litológicas, aglomerantes com variadas composições químicas, diversos aditivos 

químicos e adições minerais, e a diversidade de ambientes de exposição dificultam o 

estudo conclusivo do seu mecanismo. Isto é demonstrado, em campo ou em laboratório, 

por produtos de reação com diferentes composições e aspectos morfológicos.  

 

Naturalmente, questiona-se porque o fenômeno não é amplamente exposto, até mesmo 

no meio técnico de maior interesse. Primeiramente, porque se inicia por uma reação 
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química, a partir dos materiais básicos do concreto (cimento, agregado e água) dos 

quais, um deles (o agregado) é normalmente apresentado como material “inerte”, ou 

seja, para o corpo técnico, este seria sempre o componente que não reagiria 

quimicamente com nenhum outro. Partindo desta reação química, surgem os produtos 

de reação que podem ou não ocasionar fissuras no material em períodos curtos ou em 

até anos após o início da reação, quando já não se esperam mais problemas ocasionados 

pela escolha dos materiais. Além disso, em virtude da reação exigir alta umidade, no 

caso das construções prediais, a manifestação ocorre, principalmente, nas fundações, 

fora do alcance da visão. Os setores mais ocupados com o problema são os das 

construções que utilizam o concreto para contenção de água e em grande volume 

(concreto massa), como as estruturas que compõem as barragens. Obras de arte como 

pontes e viadutos, e pavimentos rígidos em estradas, também podem ser afetados por 

utilizarem grande volume de material e em constante contato com a umidade. 

 

No caso das edificações habitacionais, um caso específico trouxe forte repercussão no 

Brasil, chamando atenção da população e dos meios técnico e científico. O colapso do 

Edifício Areia Branca, em 14 de outubro de 2004, na Região Metropolitana do Recife, 

que vitimou 04 pessoas, provocou um intenso movimento para descobrir as causas da 

sua ruína. SILVA (2007) comenta que especulações foram feitas por parte de técnicos 

apontando o fenômeno da RAA como principal causa do desabamento do Edifício, ideia 

descartada logo após a divulgação do laudo do CREA-PE que acusou vícios 

construtivos durante a execução da obra. Com o ocorrido, vários condomínios iniciaram 

vistorias em suas fundações, prática pouco comum exceto em situações extremas, 

diagnosticando aproximadamente vinte edifícios residenciais e comerciais com 
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fundação comprometida pela RAA na região. A figura 1 ilustra um bloco de fundação 

do Edifício Apolônio Sales, no Recife, com fissuras e trincas acometidas pela RAA. 

 

 

 

 

Além do problema em si, a RAA está inserida em uma discussão mais ampla. A 

construção civil precisa se modernizar tecnologicamente para produzir mais 

rapidamente, com alta qualidade e produtividade e com custos menores para atender a 

demanda crescente por habitações populares e infraestrutura no país, inclusive para 

atender as demandas da nova norma de desempenho das edificações habitacionais, a 

NBR 15575 (2013), que direciona as atenções para o problema da vida útil dos diversos 

sistemas construtivos. A questão da durabilidade das construções tem recebido grande 

atenção de pesquisadores nos últimos anos motivada pela frequente ocorrência de casos 

patológicos e ao grande custo associado a reparos.  

 

A NBR 15575 (2013), em sua primeira parte, explica que a durabilidade do edifício e 

dos seus sistemas é uma exigência econômica do usuário, pois está associada ao custo 

Figura 1 - Bloco de fundação do Edifício Apolônio Sales, em Recife (SILVA, 2007). 
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do imóvel adquirido e que se extingue quando deixa de cumprir as funções que lhe 

foram atribuídas, como por exemplo, por degradação. Por isso, estabelece que 

projetistas, construtores e incorporadores sejam responsáveis pelos valores da Vida Útil 

de Projeto (VUP), que é um período de tempo estimado para o qual um sistema é 

projetado a fim de atender aos requisitos estabelecidos pela norma. Tomando como 

exemplo as fundações em concreto, a VUP mínima estabelecida é de 50 anos, a mesma 

vida útil do edifício, já que suas falhas trazem perigo à vida e não possibilitam 

manutenção pela dificuldade de acesso. Isso quer dizer que, mesmo que o projeto e a 

execução sejam realizados adequadamente, o desconhecimento de características 

intrínsecas ao material, que o levariam a algum tipo de degradação ao longo do tempo, 

como a RAA, permitiria o não cumprimento desta exigência. 

 

Isso mostra a necessidade da previsão das manifestações patológicas que podem variar 

de região para região, devido ao ambiente natural e as características intrínsecas das 

matérias primas utilizadas nas construções. Não há como prever a resposta de um 

material em uso, sem que se conheçam suas características. Faz parte dos desafios atuais 

da pesquisa e desenvolvimento no setor da construção civil, especialmente no Brasil, 

avaliar e melhorar o desempenho dos materiais, em particular o estudo das 

manifestações patológicas que afetam diretamente a durabilidade. Conhecendo o 

comportamento da matéria prima é possível fazer estudos de durabilidade de longo 

prazo em laboratório e nas obras onde são utilizadas.   
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1.2. JUSTIFICATIVA DA TESE 

Os agregados afetam diretamente o desempenho das estruturas de concreto, pois são 

responsáveis pela resistência mecânica, durabilidade e pelo custo final do produto. São 

matérias primas de difícil controle de qualidade em virtude, principalmente, de sua 

origem natural, com significativas variações de características e propriedades que 

dificultam a uniformização de especificações, controle de qualidade e previsão da vida 

útil do produto final. Essas observações fazem do estudo dos agregados para concreto 

uma permanente necessidade. O conhecimento de suas características e a simulação do 

seu comportamento em uso, realizado em laboratório, possibilitam a previsão de muitas 

manifestações patológicas que possam acometer as estruturas de concreto ao longo do 

tempo. 

 

O histórico de estudos sobre a identificação e a previsão da RAA com agregados 

graníticos, nos limites das referências bibliográficas apontadas no capítulo 2, mostrou 

que as metodologias atuais para a identificação e previsão da RAA (métodos químicos e 

os que simulam o comportamento de estruturas reais em barras de argamassa e prismas 

de concreto) não apresentam uniformidade de resultados entre si. Os estudos, também, 

não são unânimes quanto à definição das fases minerais e dos aspectos morfológicos 

responsáveis pela reatividade dos agregados graníticos e como estes participam do 

processo de formação de produtos, em função do tempo. A ausência de respostas 

conclusivas sobre estes problemas motivaram a realização desta pesquisa e a construção 

dos seus objetivos e métodos. 

 

Percebeu-se, assim, que sistemas complexos como os agregados graníticos e a RAA 

demandam a complementaridade do uso de técnicas de caracterização para uma análise 
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pertinente dos eventos. Além disso, há a necessidade de desenvolvimento de métodos 

que, em curto espaço de tempo, facilitem a caracterização microestrutural dos agregados 

prevendo, eficazmente, a manifestação da RAA nas estruturas de concreto, em médio e 

longo prazo. 

 

1.3. OBJETIVOS 

O escopo geral da tese é contribuir com as metodologias de identificação e previsão da 

RAA a partir de agregados graníticos. O estudo pretende analisar o efeito da técnica de 

microondas na microestrutura dos agregados graníticos visando à previsão da 

manifestação da reação álcali-agregado (RAA) em estruturas de concreto. 

Para tanto, tem como objetivos específicos: 

a) Analisar a influência das características composicionais, mineralógicas e texturais 

dos agregados graníticos na previsão da RAA;  

b) Avaliar o potencial de aplicabilidade da técnica de microondas para identificação e 

previsão da formação de produtos da RAA a partir de agregados graníticos; 

c) Analisar a influência do tratamento por microondas nas características 

composicionais, microestruturais e morfológicas dos agregados graníticos com 

consequência na RAA. 

 

1.4. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa foi classificada quanto à área de conhecimento, baseando-se na 

classificação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), e quanto à sua natureza, aos seus objetivos, aos seus procedimentos técnicos e 

à forma de abordagem do problema, segundo PRODANOV & FREITAS (2013). 
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1.4.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO À ÁREA DE CONHECIMENTO 

Este trabalho, desenvolvido na linha de pesquisa “Tecnologia de Materiais e 

Componentes Aplicados à Construção Civil”, insere-se na grande área “Engenharias” 

correlacionando a área “Engenharia Civil”, subárea “Construção Civil”, especialidade 

“Materiais e Componentes de Construção”, com a área “Engenharia de Materiais e 

Metalúrgica”, subárea “Materiais Não Metálicos”, especialidade “Materiais Conjugados 

Não Metálicos”. 

 

1.4.2. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO À SUA NATUREZA 

Sob o ponto de vista da sua natureza, uma pesquisa pode ser classificada como pesquisa 

básica ou pesquisa aplicada. A pesquisa desenvolvida nesta Tese configura-se como 

uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo situações e interesses locais. 

 

1.4.3. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO AOS SEUS OBJETIVOS 

Quanto a esse ponto de vista, as pesquisas podem ser classificadas como pesquisa 

exploratória, pesquisa descritiva ou pesquisa explicativa. O estudo aqui apresentado tem 

como objetivo o aprofundamento de uma realidade, por meio de manipulação e controle 

de variáveis, utilizando métodos experimentais e estudando em profundidade as 

variáveis que colaboram com o fenômeno. Esta especificidade classifica este estudo 

como uma pesquisa explicativa. 
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1.4.4. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO AOS SEUS PROCEDIMENTOS 

TÉCNICOS 

Considerando a maneira como se obtiveram os dados necessários para esta pesquisa, 

pode-se classificá-la como uma pesquisa experimental, já que foram selecionadas 

variáveis capazes de influenciar o objeto de estudo (a RAA), definindo formas de 

controle das variáveis e formas de observação dos efeitos produzidos, utilizando, mais 

especificamente, a pesquisa de laboratório. 

 

1.4.5. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA QUANTO À FORMA DE ABORDAGEM 

DO PROBLEMA 

A maneira pela qual se pretende analisar o problema ou fenômeno e o enfoque adotado 

determina uma metodologia quantitativa ou qualitativa. Esta Tese de Doutorado 

priorizou a observação e o entendimento do fenômeno “reação álcali-agregado” 

utilizando, principalmente, técnicas de caracterização qualitativas, sendo estas a 

Difratometria de Raios X (DRX), a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), a 

Espectroscopia no infravermelho (FTIR) e a Ressonância Magnética Nuclear (RMN). 

Apesar de utilizar as bases de um planejamento experimental e a quantificação de 

alguns parâmetros - como, por exemplo, a sílica dissolvida por Espectroscopia de 

Emissão Óptica (ICP/OES) e a composição química por Fluorescência de Raios X 

(FRX) - não utiliza dados matemáticos e estatísticos como o centro do processo de 

análise do problema e não há a preocupação em comprovar, quantitativamente, 

hipóteses previamente estabelecidas. Essas características fazem deste estudo uma 

pesquisa predominantemente qualitativa. 
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1.5. ESTRUTURA DA TESE 

A Tese foi dividida em seis capítulos. No capítulo 1 foi realizada uma breve explanação 

sobre a RAA, como ela está inserida no meio científico e na construção civil, além de 

situar a pesquisa nas necessidades atuais, definindo objetivos, justificando e 

classificando o estudo. No capítulo 2, Estado da Arte, são apresentadas informações, 

com base na literatura, sobre a química e o mecanismo da RAA, além do problema dos 

agregados graníticos e dos métodos de ensaio, introduzindo os princípios e aplicações 

da técnica de microondas. No capítulo 3 é apresentada a metodologia para atender os 

objetivos deste trabalho. No capítulo 4 são apresentados os resultados com discussão 

para as etapas experimentais. No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões e no 

Capítulo 6 as sugestões para estudos futuros. 
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2. ESTADO DA ARTE 

2.1. DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA RAA 

Em linhas gerais, a RAA ocorre quando alguns minerais presentes nos agregados 

reagem quimicamente com os cátions (Na+, K+ e Ca2+) provenientes, principalmente, 

mas não exclusivamente, do cimento, formando um gel higroscópico que na presença da 

umidade pode causar fissuras e até trincas no concreto, comprometendo sua estabilidade 

dimensional, sua capacidade de carga e a sua durabilidade. Esta definição representa 

bem a complexidade do fenômeno com as suas variáveis. Os dois principais elementos 

que geram a RAA (constituintes mineralógicos do agregado e os álcalis) dão margem a 

questionamentos. Os agregados considerados reativos apresentam composições e 

aspectos morfológicos extremamente variados influenciando diferentemente na 

ocorrência da RAA e os álcalis, essenciais para a reação, não têm como única fonte os 

cimentos. Estudos mostraram que alguns agregados contribuem na formação de um 

ambiente alcalino propício à RAA (BÉRUBÉ et al., 2002, CONSTANTINER & 

DIAMOND, 2003, LAGERBLAD, 2012, MENÉNDEZ et al., 2012). Além disso, a 

água de amassamento, os aditivos químicos, as adições minerais e, especialmente, o 

ambiente de exposição devem ser considerados no estudo do fenômeno. Tipicamente, as 

reações podem levar entre menos de 1 ano a até mais de 10 anos para se desenvolver 

(JENSEN, 2012). 

 

As mais evidentes manifestações da RAA nas estruturas são as fissuras e os 

deslocamentos de membros estruturais. Porém as fissuras, resultado de excessivas 

tensões internas de tração podem, também, serem causadas por outras ações como 

carregamentos externos excessivos, retrações térmicas, corrosão das armaduras e 

ataques internos e externos de sulfatos. Estudos defendem as fissuras decorrentes da 
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RAA com morfologia “em mapa”, porém a complementaridade das técnicas de 

caracterização se faz necessária para o devido diagnóstico da manifestação. A figura 2a  

mostra fissuras em forma de mapa  e a figura 2b mostra trincas com aproximadamente 

10 mm de abertura, em estruturas de concreto da Usina Hidrelétrica Jaguari (SP) 

afetadas pela RAA (SALLES et al., 2010). Porém, as figura 2c e 2d mostram fissuras e 

trincas, em bloco de fundação de um edifício residencial multipavimentos em João 

Pessoa-PB, com diagnóstico descartando a RAA e apontando provável falha estrutural 

e/ou retração térmica, após ensaios macro e microestruturais em testemunhos de 

concreto extraídos das peças afetadas (BARBOSA et al., 2009). 

 

 

Figura 2 – (a) e (b) Fissuras e trincas por RAA (SALLES et al., 2010); (c) e (d) 
Fissuras e trincas por falha estrutural e/ou retração térmica (BARBOSA et al., 2009) . 
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A NBR 15577-1 (2008) subdivide a RAA em três tipos: a) reação álcali-sílica (RAS); b) 

reação álcali-silicato, e; c) reação álcali-carbonato (RAC). A maioria dos trabalhos 

reúnem os tipos “a” e “b” em uma única classificação, denominada reação álcali-sílica 

(RAS). TIECHER (2010) cita que os silicatos amorfos ou com baixíssima 

cristalinidade, desencadeiam a reação do tipo álcali-sílica e os silicatos mais 

cristalizados desencadeiam a reação álcali-silicato. Sendo assim, dada à variedade de 

silicatos existentes, as reações álcali-sílica e álcali-silicato, se assim definidas, podem 

ocorrer simultaneamente no concreto. Já a reação álcali-carbonato (RAC) é um tipo de 

reação em que participam os álcalis e os agregados rochosos carbonáticos e sua forma 

mais conhecida de deterioração no concreto é o enfraquecimento da ligação pasta-

agregado, não havendo formação de gel expansivo (NBR 15577-1, 2008). Neste 

trabalho, a expressão “reação álcali-agregado (RAA)” foi usada para se referir as 

reações álcali-sílica e álcali-silicato que poderiam ocorrer simultaneamente com os 

agregados graníticos usados. 

 

Com o desenvolvimento gradual das pesquisas, a classificação da RAA tem sido 

considerada de acordo com a cinética de reação. JENSEN (2012) propõe três grupos: a) 

agregados de reações lentas, tendo como constituintes reativos o quartzo altamente 

deformado, recristalizado, com formação de subgrãos e ainda com a presença de quartzo 

microcristalino e criptocristalino; b) agregados de reações rápidas, cujos constituintes 

reativos são os minerais vítreos ou amorfos, como os vidros vulcânicos e a opala, 

incluindo também o quartzo criptocristalino, e; c) agregados de reações muito rápidas, 

que incluem componentes como cristais finos de dolomita e argilominerais expansivos. 
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2.2. A QUÍMICA E O MECANISMO DA RAA 

A cada estudo novas contribuições surgem para complementar as pesquisas pioneiras, 

colaborando com a compreensão do mecanismo e da química da RAA. O mecanismo se 

inicia por uma reação ácido-base com a liberação dos íons hidroxila (OH-) e dos íons 

Na+ e K+, provenientes dos constituintes solúveis do cimento, na solução de poros do 

concreto. Há a reação dos íons hidroxila (OH-) com os grupos silanol (Si-OH) e, em um 

segundo estágio, com os grupos siloxano (Si-O-Si), que têm suas ligações quebradas 

formando pares Si-O- dissociados, promovendo a dissolução dos silicatos. Nos dois 

estágios há a liberação de água e os cátions (Na+, K+) são atraídos para contrabalancear 

as cargas negativas e formar o gel (DENT GLASSER & KATAOKA, 1981, KURTIS & 

MONTEIRO, 2003). Os silicatos amorfos ou com baixíssima cristalinidade permitem a 

penetração dos íons (OH-, Na+ e K+) no interior da rede cristalina intensificando as 

reações, ao contrário dos silicatos cristalinos que têm estrutura “fechada” que dificulta a 

entrada de íons (PRISZKULNIK, 2005, HASPARIK, 2011). 

 

Partindo deste mecanismo, vários estudos usaram a dissolução da sílica em estudos 

quantitativos e qualitativos para avaliar a reatividade de diversos agregados e silicatos 

(e.g. BULTEEL et al., 2002, LEEMANN & HOLZER, 2005, TIECHER et al., 2012, 

GAO et al., 2013a) 

 

CHATTERJI (2005) comenta que as cargas negativas quando contrabalanceadas pelos 

íons de cargas positivas, formam uma dupla camada elétrica na superfície dos grãos 

individuais. Segundo o autor, o potencial elétrico negativo dá preferência à migração de 

íons bivalentes (Ca2+) o que explicaria, em alguns casos, a presença do cálcio nos 

produtos de reação. SIMS & POOLE (2003) reforçam que o hidróxido de cálcio 
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(Ca(OH)2) seria um dos fatores críticos para a ocorrência da RAA e que explicaria a 

eficácia de algumas adições minerais (sílica ativa, escória de alto-forno, cinzas volantes, 

etc.) como mitigadores da expansão, justamente por utilizarem o hidróxido de cálcio em 

suas reações químicas. 

 

Para a compreensão da RAA, uma explicação sobre a origem e o significado da solução 

de poros no concreto se torna indispensável. O fator água/cimento é um importante 

parâmetro na fase da mistura do concreto. Comumente, seus valores estão entre 0,35 e 

0,60 permitindo uma trabalhabilidade adequada, enquanto fresco, durante a execução da 

estrutura. Porém, valores baixos do fator a/c, próximos de 0,25, seriam suficientes para 

a completa hidratação do cimento e acima disto, uma fase aquosa em excesso é 

formada.  Durante os estágios iniciais da hidratação, a fase aquosa é mais abundante. 

Posteriormente, produtos de hidratação (C-S-H, Ca(OH)2, etc.) são formados tornando a 

fase aquosa gradualmente descontínua, permanecendo um espaço para acomodar o 

fluido remanescente, daí o termo “solução de poros”. Esta serve como uma ponte entre 

os produtos de hidratação do cimento e os agregados, permitindo que materiais de 

espécies solúveis, como os íons hidroxila e os íons alcalinos, sejam transportados. 

 

CHATTERJI (2005) cita que a composição da solução de poros afeta a taxa e a 

extensão da reação álcali-agregado. Até às primeiras oito horas, a solução contém uma 

mistura de íons Ca2+, K+, Na+, OH- e SO4
2-. Após este tempo, a concentração de Ca2+ e 

SO4
2- cai rapidamente e aquela de álcalis e íons hidroxila aumenta, tanto que, segundo o 

autor, a solução dos poros é convertida em um concentrado de hidróxidos alcalinos e 

apenas traços de íons de cálcio e pouca sílica são encontrados. Porém, TREMBLAY et 

al. (2010) reforçam que os íons de cálcio (Ca2+) têm um importante papel na formação 
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do gel, apresentando significativo teor de cálcio em sua composição. Explicam que 

testes de imersão em soluções alcalinas por longos anos, utilizando vários agregados 

com sílicas reativas, porém livres de cálcio, claramente demonstraram que grande 

quantidade de sílica pode ser dissolvida e permanecer na solução até que Ca(OH)2 

fossem incorporado ao sistema, resultando na precipitação de gel rico em álcalis, silício 

e cálcio.  

 

Um fator preponderante para a RAA é a umidade. A água tem um duplo papel na 

reação: primeiramente, é essencial para “conduzir” os íons alcalinos e hidroxilas e, 

secundariamente, é absorvida pelo gel higroscópico que incha, desenvolvendo pressão 

suficiente para fissurar o concreto. 

 

SIMS & POOLE (2003) indicam que qualquer umidade relativa em excesso (em torno 

de 75%) é considerada como desencadeadora da reação. Isso significa que qualquer 

concreto exposto a ambientes externos úmidos e quentes estará em risco, se contém 

materiais reativos. Experiências em regiões desérticas dos E.U.A., com periódicas 

inundações, comprovaram que podem ocorrer expansão e fissuração do material por 

RAA mesmo nestas condições. 

 

Geralmente, o gel se concentra ao redor da superfície dos grãos reativos, podendo 

também, quando suficientemente fluido, exsudar ao longo das fissuras, preenchendo 

vazios e alcançando, em alguns casos, a superfície do concreto.  HASPARIK (2005), 

após estudos com géis exsudados em estruturas da galeria de drenagem do vertedouro 

da Usina Hidrelétrica de Furnas, citou que os produtos apresentaram superfície lisa a 

rugosa, rígidos, semelhante a vidro por se quebrarem quando golpeados. 
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Como a maioria das reações químicas, a RAA se intensifica com o aumento da 

temperatura. Segundo CHATTERJI (2005) é mais fácil detectar a reação em altas 

temperaturas, porém, expansões de longa duração podem ser maiores em baixas 

temperaturas. A norma brasileira que trata da RAA, a NBR 15577 (2008), em suas 

partes 4 e 6,  regulamentam a exposição das barras de argamassa à temperatura de 80oC, 

por 30 dias, e prismas de concreto, a 38oC, por um ano, respectivamente. 

 

Como será explicitado no item 2.5 e demonstrado na parte experimental deste trabalho, 

agregados graníticos podem ser qualificados como inócuos em virtude das suas reações 

serem lentas e não detectadas por completo em ensaios de barras de argamassa a 80°C, 

em 30 dias, em ambiente com elevada alcalinidade. Tempos mais longos, com menores 

temperaturas e alta concentração de NaOH, podem ser mais condizentes com o 

comportamento em estruturas reais, mas, inviabilizados pela necessidade de respostas 

com métodos mais rápidos e eficazes na previsão da RAA. 

  

2.3. A INFLUÊNCIA DO CIMENTO PORTLAND NA RAA 

O clínquer dos cimentos Portland tem como matérias-primas básicas as pedras calcárias 

(75 a 80%) e as argilas (20 a 25%), calcinadas em fornos, a altas temperaturas 

(aproximadamente 1450 oC), onde uma série de reações químicas ocorrem enquanto os 

materiais são progressivamente queimados. Durante as transformações mineralógicas no  

interior do forno, as fases minerais naturais, como a calcita, a dolomita, o quartzo, o 

plagioclásio, a caulinita, a biotita, a muscovita, a hematita, entre outras, são 

transformadas em minerais metaestáveis, cujo campo de estabilidade térmica envolve 

temperaturas acima de 1000°C. São formados, assim, os silicatos cálcicos (alita, 
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Ca3SiO5, e belita, Ca2SiO4) e os aluminatos e ferroaluminatos cálcicos (Ca3Al 2O6 e 

Ca4Al 2Fe2O10). A alita (C3S) e a belita (C2S) são os principais responsáveis pelo 

endurecimento e resistência mecânica. Os aluminatos (C3A) também respondem pelo 

endurecimento e os ferroaluminatos (C4AF) têm importância fundamental na resistência 

química do cimento. Em menores proporção e importância, são também constituintes do 

cimento anidro, a “cal livre” (CaO), o MgO e os sulfatos alcalinos encontrados em 

cimentos cujas matérias primas são ricas em Na e K, que podem contribuir para a 

formação dos produtos da RAA (BATTAGIN, 2011). 

 

O Na e o K estão presentes, também, nos principais constituintes do clínquer anidro 

(silicatos cálcicos, aluminatos e ferroaluminatos cálcicos), em teores entre 0,1 e 1%, e 

0,1 e 4 %, quando expressos na forma dos óxidos Na2O e K2O, respectivamente. Os 

aluminatos são os que retêm a maior porcentagem desses elementos. (CINCOTTO, 

2011) 

 

Após a hidratação do cimento anidro, dá-se início um processo complexo de formação 

dos produtos hidratados. Quando todo volume de água está disponível se inicia a 

dissolução de acordo com a solubilidade de cada fase constituinte do cimento anidro, 

liberando íons à solução, que formarão os produtos em um processo de endurecimento 

ao longo do tempo, respeitando o mecanismo e a cinética de reação de cada fase 

(CINCOTTO, 2011). Com a evolução do endurecimento, remanesce a solução de poros 

rica em íons, incluindo Na+, K+, Ca2+ e OH-.  

 

Os principais produtos formados com a hidratação do cimento são: o C-S-H (silicato de 

cálcio hidratado, com estequiometria e morfologia variável), considerado o produto 
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mais importante e que determina as propriedades mecânicas da pasta de cimento, 

compondo 50 a 60% do volume dos sólidos da pasta; o Ca(OH)2, ou portlandita, com 

morfologia em forma de placas hexagonais e com contribuição limitada à resistência da 

pasta, compondo entre 20 e 25% do volume dos sólidos; e os sulfoaluminatos de cálcio, 

como a etringita, com forma de cristais prismáticos aciculares, que possuem papel 

secundário nas relações entre microestrutura e propriedades do sólido e correspondem a 

15 a 20% do volume dos sólidos (MEHTA & MONTEIRO, 2008). A depender da 

solubilidade das fases formadas, em contato com a água dos poros, estas contribuirão 

mais ou menos para a liberação de íons OH-. É reconhecido que o hidróxido de cálcio é 

um importante fornecedor de íons OH- quando em reação com a água. 

 

Com a certeza da presença dos íons alcalinos na solução de poros do concreto, vários 

autores discorrem sobre a adoção de um teor máximo de álcalis no cimento 

(LEEMANN & LOTHENBACH, 2008, LINDGARD et al., 2012). No Reino Unido, 

adotou-se o conteúdo ideal de álcalis em relação à massa de concreto, sendo este menor 

que 3,0 kg/m3, mas, em alguns casos, os efeitos das reações foram observados embora 

os níveis de álcalis estivessem abaixo deste limite (BATTAGIN, 2011). 

 

Além dos produtos do cimento, a concentração de Na+, K+ e OH- pode ter origem, 

também, na água de amassamento, nas adições minerais, nos aditivos químicos, nas 

águas superficiais e subterrâneas, além da possibilidade de serem liberados pelos 

agregados ricos em feldspatos e micas, o que torna o controle do teor de álcalis no 

concreto um problema bastante complexo. 
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2.4. OS AGREGADOS GRANÍTICOS, SUAS MINERALOGIA, 

MICROESTRUTURA E CORRELAÇÃO COM A RAA 

No mundo inteiro são encontrados agregados reativos e não reativos de acordo com a 

composição mineralógica e/ou a textura da rocha de origem. A classificação quanto à 

reatividade tem um forte caráter ligado às características texturais que variam de uma 

região a outra. O primeiro passo para a avaliação do potencial reativo deve ser a 

caracterização petrográfica, porém, não é confiável apenas uma genérica classificação 

do tipo de rocha. Devido a diferentes históricos geológicos e condições ambientais, um 

tipo de rocha pode ser inócuo em um país ou região e reativo em outros (LINDGARD et 

al. 2012). 

 

Os agregados graníticos usados para concreto são originados das rochas de natureza 

ígnea.  Essas rochas são formadas pelo resfriamento do magma e são subdivididas em: 

a) vulcânicas ou extrusivas que, após erupções vulcânicas, sofrem resfriamento rápido 

em contato com o ar, formando assim rochas ricas em vidros, como o basalto; e b) 

plutônicas ou intrusivas, cujo magma resfriado no interior da crosta forma rochas mais 

bem cristalizadas, como por exemplo, as graníticas. 

 

As rochas graníticas contêm, em maior proporção, o quartzo e os feldspatos alcalinos e 

plagioclásios, dos quais os feldspatos são os mais abundantes e amplamente distribuídos 

na rocha. Ainda são encontradas em menor proporção, as hornblendas (silicatos 

quimicamente complexos do grupo dos anfibólios), a biotita (a mais comum das micas 

ígneas), pequenas quantidades de minerais opacos, como óxidos de ferro e titânio, e 

minerais acessórios, constituídos por elementos excluídos ou que não conseguiram ser 

completamente acomodados nas fases essenciais, como por exemplo, o zircão e a 
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titanita. A composição mineralógica reflete a composição química da crosta ou do 

manto e os elementos mais comuns (O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K e Mg) são distribuídos nos 

minerais constituintes das rochas graníticas ígneas (COSTA, 2013). 

 

O quartzo, do grupo dos tectosilicatos, é a forma mais comum de sílica (SiO2) nas 

rochas ígneas ácidas. Estruturalmente, possui um átomo de silício, no centro de um 

tetraedro, ligado a quatro átomos de oxigênio. Cada oxigênio desta estrutura é ligado a 

dois tetraedros iguais formando um arranjo tridimensional (KLEIN & HURLBUT JR, 

1999). Em sua formação original, tem ligações atômicas fortes e estrutura densa, sendo 

relativamente não reativos na presença da maioria dos ácidos ou álcalis. 

 

Os feldspatos, do grupo dos tectosilicatos, possuem, também, todos os íons de oxigênio 

de cada tetraedro de SiO4 compartilhados com outros tetraedros vizinhos, resultando em 

uma estrutura fortemente unida e estável. A composição química e nomenclatura dos 

feldspatos podem ser analisadas por um sistema ternário  KAlSi3O8 (ortoclase) – 

NaAlSi3O8 (albita) – CaAl2Si2O8 (anortita), mostrado na figura 3, cujos vértices são os 

termos extremos das soluções sólidas encontradas nos feldspatos. Os feldspatos 

alcalinos, também denominados de feldspatos sódico-potássicos, variam seus teores de 

Na e K, entre a albita e o ortoclásio, e os feldpatos cálcico-sódicos (plagioclásios) 

variam seus terores de Na e Ca entre a albita e a anortita, com substituição concomitante 

de Si por Al. A substituição de K por Ca, e vive-versa, é muito restrita. A microclina 

possui a mesma composição do ortoclásio (KAlSi3O8), diferenciando-se na 

configuração das suas estruturas cristalinas  (KLEIN & HURLBUT JR, 1999, COSTA, 

2013). 
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Durante a cristalização dos minerais na formação das rochas graníticas, os plagioclásios 

são os primeiros a serem formados e os espaços entre eles são preenchidos com os 

feldspatos alcalinos e o quartzo. Essa ordem de crescimento faz com que os grãos dos 

minerais formados no estágio final da cristalização apresentem faces mal definidas, ou 

seja, tenha a forma anédrica (PONCE & BATIC, 2006, COSTA, 2013). Os grãos 

euédricos e subédricos são aqueles que possuem faces mais bem definidas e 

parcialmente definidas, respectivamente. PONCE & BATIC (2006) indicam que, para o 

quartzo, essa forma natural e intrínseca de crescimento pode ser um dos fatores que 

permitem acesso das soluções alcalinas ao interior dos grãos. 
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Os agregados graníticos parecem ser pouco vulneráveis à RAA em virtude da 

estabilidade das fases minerais principais (quartzo e feldspatos). Porém, quando as 

rochas graníticas sofrem metamorfismo por imposição de tensões ou gradientes de 

temperatura, os minerais desenvolvem microestruturas diferenciadas com o objetivo de 

reduzir as tensões acumuladas e a energia livre nos cristais. Essas modificações 

morfológicas são apontadas como as responsáveis pela entrada dos íons das soluções 

alcalinas com subsequentes reações químicas. Tais íons podem atacar os minerais de 

diferentes formas de acordo com a sua vulnerabilidade, mostrando que em um mesmo 

agregado existem fases mais ou menos reativas que outras.  

 

As diversas características texturais decorrentes dos processos térmicos e/ou mecânicos 

e a ação simultânea de vários componentes reativos dificultam a identificação direta e 

explícita dos fatores mais responsáveis pela reatividade de cada agregado granítico 

usado. 

 

Para o quartzo, por exemplo, com o aumento da deformação este passará a apresentar 

extinção ondulante1 e formará bandas e lamelas de deformação. Em estágios mais 

avançados, poderá ocorrer a “recristalização em subgrãos” que tende a eliminar as 

deformações dos cristais com a migração dos contornos de grãos e rotação de subgrãos. 

Ao final deste processo os subgrãos formados se apresentam livres de defeitos em sua 

rede cristalina e orientação estrutural ligeiramente distinta entre si, processo também 

chamado de “recuperação de grãos” (PONCE & BATIC, 2006, LOCATI et al., 2010, 

TIECHER et al., 2012, COSTA, 2013, ŠACHLOVÁ, 2013). A figura 4 esquematiza o 

processo de deformação do quartzo e a formação de subgrãos. 

                                                           
1
 Efeito óptico causado pela rotação da platina no microscópio, desenvolvida quando um mineral sofreu 

esforços mecânicos durante o metamorfismo. 
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Diversos estudos contribuíram para a indicação das principais fases responsáveis pela 

reatividade dos agregados originados das rochas graníticas. WIGUM (1995), em estudo 

com rochas graníticas deformadas, afirmou que com a formação de subgrãos de quartzo, 

a área total de contornos de grãos e o tamanho dos grãos seriam os parâmetros 

quantitativos mais favoráveis relacionados às expansões. WENK & MONTEIRO 

(2008) indicaram que o aumento da deformação acompanhado da redução do tamanho 

dos grãos de quartzo levaria ao aumento da densidade de discordâncias e este seria um 

importante fator de reatividade. Porém, recentemente, HAGELIA & FERNANDES 

(2012) afirmaram que o tamanho dos grãos de quartzo pode ser menos importante, 

considerando que a dissolução dos feldspatos e das micas poderia controlar 

parcialmente a reatividade. Os autores mostraram que estruturas afetadas pela RAA 

Figura 4 – Representação esquemática da deformação do quartzo e da formação de 
subgrãos. 
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apresentaram produtos associados a grãos de quartzo grandes – com até 1500 µm - e 

essencialmente livres de deformação, enquanto que milonitos graníticos com quartzo 

microcristalino com baixo teor de mica foram apresentados como inócuos. LEEMANN 

& HOLZER (2005) em estudos de dissolução de agregados complexos em soluções 

extremamente alcalinas, mostraram que grãos de quartzo com diferentes tamanhos 

apresentaram fenômenos de dissolução similares e por isso o grau de lixiviação após o 

tratamento seria independente do tamanho dos grãos. TIECHER et al. (2012) em 

estudos de dissolução com três agregados brasileiros (um granito, um milonito e um 

quartzito), os quais apresentaram diferentes graus de deformação, concluíram que grãos 

apresentando texturas mais deformadas (pertencentes ao quartzito e ao milonito), com 

marcante extinção ondulante e bandas de deformação, dissolveram mais facilmente e 

apresentaram maiores expansões em barras de argamassa em detrimento do granito que 

apresentou maior teor de subgrãos de quartzo recristalizado. Assim, ainda não se 

apresenta na literatura estudos conclusivos sobre a influência dos subgrãos de quartzo e 

do quartzo com reduzidas dimensões, indicando a necessidade de continuidade de 

estudos com estruturas em campo e testes em laboratório. 

 

Além disso, outras características associadas às rochas graníticas são descritas também 

como relevantes, como as foliações, fissuras e as alterações dos minerais, em especial os 

feldspatos, que serviriam como acesso das soluções alcalinas ao interior dos minerais 

(PONCE & BATIC, 2006). A presença da mica, especialmente a intersticial também 

parece afetar a reatividade do agregado (WENK & MONTEIRO, 2008, FERNANDES, 

2009). 
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A ação simultânea dos fatores descritos indica a complexidade deste tipo de agregado e 

as diversas fases, com diferentes graus de suscetibilidade, acarretam também, em 

reações com comportamento cinético diferenciado. Reações lentas, ao longo dos anos, 

podem vir a ocasionar efeitos mais deletérios que aquelas mais rápidas. Esta 

característica da RAA fez com que JENSEN (2012) a classificasse em três tipos de 

acordo com a cinética da reação, como apresentado no item 2.1. deste trabalho. 

 

Esta complexidade aponta, também, para a necessidade de estudos levando em conta a 

origem e a utilização dos agregados graníticos nas diferentes localidades. Os estudos no 

Brasil mostraram a diversidade de respostas frente à RAA. VALDUGA (2002), em 

estudos com agregados de 26 localidades no Estado de São Paulo, concluiu que quatro 

dos seis agregados graúdos graníticos, apesar de não apresentarem expansões acima dos 

limites nos testes acelerados em barras de argamassa, foram considerados 

potencialmente reativos por possuírem quartzo deformado e com extinção ondulante, 

além de géis com morfologias variadas dentro dos poros da argamassa. COUTO et al. 

(2008) estudaram três agregados graníticos de Goiás, com granulação média, dois deles 

com estrutura maciça e um com estrutura foliada, todos com quartzo apresentando 

expressiva extinção ondulante, porém, o granito foliado foi o único a alcançar o limite 

de expansão das barras de argamassa. Na região Nordeste, agregados graúdos 

milonitizados, da Região Metropolitana do Recife, foram estudados por SILVA et al. 

(2009) concluindo que as maiores expansões em barras de argamassa foram atribuídas 

aos agregados com maiores teores de quartzo microcristalino exibidos na análise 

petrográfica, porém feldspatos alterados e biotita foram detectados nos agregados.  
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Em Sergipe, três diferentes agregados graúdos de natureza metamórfica, coletados nas 

usinas produtoras de concreto, foram avaliados por análise petrográfica e por medidas 

de expansão em barras de argamassa por CARDOSO et al. (2009). Apesar de apenas 

dois deles apresentarem orientação dos grãos de quartzo, os três agregados foram 

apresentados como potencialmente reativos. 

 

2.5. OS MÉTODOS QUÍMICOS E OS AGREGADOS GRANÍTICOS 

A complexidade do estudo das rochas graníticas frente à RAA está condicionada, 

principalmente, à sua constituição polifásica. Importantes estudos foram realizados 

usando agregados e silicatos monofásicos ou menos complexos, alguns 

reconhecidamente reativos ou inócuos, como a opala, vidro de sílica, sílica gel, 

microssílica, areias, etc. (e.g. BULTEEL et al., 2004, MITCHELL et al., 2004, 

BOINSKI et al., 2010, MO & FOURNIER, 2007, LEEMANN et al., 2011) mostrando 

que é imprescindível estudar partes para se conhecer o todo.  

 

Os poucos estudos direcionados aos agregados graníticos, detalhados no item 2.4., 

mostraram o quão difícil é separar o comportamento das diferentes fases e apontar as 

principais responsáveis pela reatividade, já que a ação simultânea destas trazem 

resultados diferentes da sua contribuição quando estudadas isoladamente. 

 

Além da complexidade que envolve a formação dos agregados graníticos, problemas 

são encontrados nos métodos para avaliação da sua reatividade. A análise petrográfica 

inicial é extremamente recomendada, pois dá acesso à composição mineralógica e às 

suas características texturais. Porém, é necessária a avaliação do comportamento do 

agregado em ambiente químico minimamente similar ao campo. Os que mais se 
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aproximam das condições reais das estruturas podem chegar a um ano de experimento, 

como no caso do método dos prismas de concreto, no Brasil regido pela norma NBR 

15577-6 (2008). Os métodos acelerados em barras de argamassa são                                                                                                                             

soluções rápidas e muito empregados, porém, há registros de incompatibilidade com os 

métodos de tempos mais longos, como verificado por SANCHEZ et al. (2009).   

 

Os métodos químicos, por sua vez, avaliam os agregados em um espaço de tempo mais 

curto, utilizando variados tratamentos e técnicas de caracterização. Um dos métodos 

químicos mais discutidos é o regido pela ASTM C289 (2007) e algumas pesquisas 

propuseram sua alteração com objetivo de otimizar as avaliações, já que o método 

parece não ser apropriado a uma série de agregados, incluindo alguns granitos, como 

concluído por TIECHER et al. (2010).  

 

A tabela 1 resume métodos químicos encontrados na literatura com observações 

importantes para a construção desta pesquisa. Mostra que ainda não existem métodos 

plenamente estabelecidos para avaliar a RAA, em especial pela dependência com a 

variabilidade das características intrínsecas de cada agregado.  
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Autores Objetivos Materiais Método Resultados Observações 

1. Bulteel 
et al. 
(2002) 

2. Bulteel 
et al. 
(2004) 

1. Propor novo método para medidas 
quantitativas do grau de reatividade, 
correlacionando resultados de RMN e de 
sílica dissolvida (ICP), antes e após 
tratamento químico; 

2. Com o método proposto avaliar o 
mecanismo de degradação do agregado 
estudado. 

Agregado “flint” 
criptocristalino (variedade 
de SiO2);  
KOH e Ca(OH)2; 
HCl. 

Autoclave a 80 °C, por mais 
que 150 h, em KOH e 
CaOH2; 
Medidas de Si/ICP; 
RMN 29Si; 
Microscopia óptica e MEV. 

 

1. Sítio Q3, referente 
aos grupos silanol, 
foi fortemente 
afetado, com 
eliminação da 
banda; 

2. Por microscopia, se 
verificou a 
amorfização do 
agregado. 
 

1. Método difícil de ser 
reproduzido com agregados 
polifásicos, como o granito; 

2. A forma de trabalhar os 
resultados não é clara e 
objetiva. 

 

Leemann e 
Holzer 
(2005) 

Propor método para identificar os componentes 
das rochas responsáveis pela RAA. 

Dois Agregados 
complexos suíços cortados 
e polidos; 
NaOH. 

Análise petrográfica; 
Dissolução em 2 mol/L 
NaOH, em banho, a 38°C, 
por até 2 semanas; 
ICP/OES; 
Microscopia por ESEM-
FEG. 

Quartzo apresentou 
maior grau de lixiviação; 
Tamanho do quartzo 
apresentou menor 
importância; 
Quartzo em agregado 
granítico deformado foi 
mais afetado que em 
arenito; 
Mica e feldspatos 
dissolveram menos 
frequentemente que o 
quartzo. 

Importante para o entendimento 
da RAA com agregados 
polifásicos; 
Informações importantes sobre a 
influência da morfologia do 
quartzo e sobre a participação dos 
feldspatos e das micas; 
Ausência de técnicas que 
caracterizem o agregado como um 
todo, antes e após o tratamento 
(Ex: DRX, RMN, FRX); 
Período longo (2 semanas) para a 
obtenção dos resultados. 

Hou et al. 
(2004) 

Método para avaliar o produto da RAA e o 
papel do Ca(OH)2. 

Silicatos: opala, vidro 
(vycor glass) e areia; 
NaOH, KOH e Ca(OH)2. 

Silicatos em pó (≤ 300 µm) 
e em cubo (0,64 cm de 
lado); 
Imersão (pó) nas soluções, 
de 1 a 360 dias, em 
temperatura ambiente; 
Imersão (cubos) em banho, 
a 80 °C ,1 dia; 
DRX, RMN e MEV. 

Os produtos da RAA 
foram similares ao 
encontrados em 
argamassas e concretos 
afetados; 
Propõe uma sequencia 
de reações, desde a 
formação de C-S-H até a 
formação do produto da 
RAA. 

O tamanho dos grãos, quando em 
pó, facilitou as observações por 
MEV, o que não ocorreu com 
grãos muito pequenos; 
Aplicado a silicatos menos 
complexos que os graníticos; 
A exposição em temperatura 
ambiente por até 360 dias 
aproxima das condições do 
método dos prismas e estruturas 
reais. 

Mitchell et 
al. (2004) 

Investigar a interação da sílica reativa (opala) 
na presença de KOH, LIOH e Ca(OH)2. 

Sílica reativa em pó 
(opala); 
KOH, LiOH e Ca(OH)2. 

À temperatura ambiente, por 
até 67 dias de exposição; 
DRX, RMN e MEV. 

Sílica da opala 
dissolvida em poucos 
dias; 
As evidências da 

Aplicado à sílica muito reativa e 
monofásica; 
O comportamento da opala nestas 
condições pode ser semelhante ao 

Tabela 1 - Métodos químicos para estudo da RAA descritos na literatura. 
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dissolução são a perda 
da angularidade e do 
relevo da superfície, 
diminuição do tamanho 
de grãos e tendência à 
agregação das partículas. 

das fases reativas nos agregados 
graníticos em condições de ensaio 
mais severas. 

Lu et al. 
(2006) 

Estudar o mecanismo da RAA, subdividida em 
RAC e RAS, usando autoclave e diferentes 
soluções alcalinas, classificando o método 
como “teste ultra-acelerado”. 

Agregados muito reativos: 
rochas carbonáticas com 
quartzo criptocristalino; 
NaOH, KOH e LiOH. 

Agregados em pedaços, com 
uma face polida; 
1,8 mol/L 
NaOH/KOH/LiOH; 
Autoclave por 150 h, a 150 
°C; 
DRX e MEV/EDS. 

Amostras quase se 
desintegraram com os 
tratamentos; 
O quartzo 
criptocristalino foi 
suprimido com NaOH; 
Produtos formados com 
diferentes morfologias; 
Ao longo do tempo, o 
gel passou de amorfo 
para cristalino. 

Mostra a viabilidade técnica dos 
testes ultra-acelerados; 
O comportamento do quartzo e a 
formação dos produtos, incluindo 
a cristalização, podem ser 
importantes para o estudo das 
fases reativas dos agregados 
graníticos. 

 
Gao et al. 
(2013a) 
 

Comparar três métodos químicos para 
quantificação e avaliação da sílica reativa em 
agregados, por dissolução seletiva. 

Quatro agregados: três 
reativos (opala, quartzito e 
calcário silicoso) e um não 
reativo (agregado de 
quartzo), com partículas ≤ 
80 µm; 
NaOH, HF e HCl. 

Método 1: Baseado na 
ASTM C289 . Inseridos em 
1mol/L NaOH, a 100 °C, até 
96 h. Alguns testes a 60 °C. 
Lavagem final em HCl.  

A sílica do agregado não 
reativo não foi 
totalmente consumida; 
Elevadas taxas de 
dissolução foram 
atribuídas a agregados 
muito reativos; 
A 100 °C a sílica “bem 
cristalizada” e não 
reativa pode ter sido 
dissolvida (para o 
calcário silicoso). 

Os agregados graníticos, que 
possuem um comportamento 
cinético diferenciado, com fases 
reativas inseridas na classificação 
de “reações lentas”, necessitariam 
de um ataque químico mais 
agressivo que os agregados com 
fases de “reações rápidas” cuja 
sílica foi facilmente dissolvida 
neste trabalho. 

Método 2: Inseridos em 
12/mol/L HCl, depois em 
4,5 mol/L KOH. 

Inadequado, já que 
resultados de agregado 
reativo e não reativo 
foram similares. 

Método 3: Inseridos em 
solução HF + HCl, a 4ºC, 
por até 24 h. 
Para os 3 métodos: ICP(Si) 
e microscopia óptica 

Considerado o mais 
simples e rápido, com 
separação da sílica 
reativa e não reativa e 
boa correlação com o 
método das barras. 

 
 

Continuação da Tabela 1 - Métodos químicos para estudo da RAA descritos na literatura. 
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2.6. PRINCÍPIO E APLICAÇÕES DA TÉCNICA DE MICROONDAS 

As microondas são formas de radiação eletromagnética cujo espectro abrange a faixa de 

energia entre 10-6 e 10-2 eV e frequência entre 109 e 1012 Hz, situadas entre as ondas de 

rádio e infravermelho (CALLISTER JR., 2006). O uso da técnica de microondas para 

processar e sintetizar materiais tem a vantagem de oferecer resultados similares ou 

superiores aos métodos convencionais de aquecimento, com economia de tempo e 

energia.  

 

Nos métodos convencionais de aquecimento, a energia é transferida ao material por 

convecção, condução e radiação de calor, da superfície ao interior do material, devido 

ao gradiente térmico. A radiação de microondas é fornecida diretamente ao material por 

interação molecular com o campo eletromagnético aplicado, convertendo energia 

eletromagnética em energia térmica. Esta diferença na produção de energia resulta em 

muitas vantagens no processamento e síntese de materiais (THOSTENSON & CHOU, 

1999). Os principais mecanismos responsáveis pela transformação da energia 

eletromagnética de microondas em energia térmica são a rotação dipolar e a condução 

iônica. Em um sistema com hidróxidos alcalinos em solução aquosa, como o proposto 

neste trabalho, as velocidades das rotações do dipolo H2O e das orientações dos íons 

OH- e cátions (Na+) podem chegar à ordem de grandeza de 109 por segundo, levando a 

vibrações, quebra de ligações, fricção e colisão dos íons, gerando grande quantidade de 

energia térmica rapidamente (CAI et al., 2008). 

 

Quanto aos estudos da RAA, GAO et al. (2013b) usaram a técnica de microondas para 

desenvolver um método de recuperação de agregados de estruturas afetadas para 

estudos posteriores sobre a RAA. Porém, até o presente momento, nos limites da 
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revisão bibliográfica realizada, a técnica de microondas não foi usada para os fins 

propostos neste trabalho, ou seja, para a previsão e identificação da RAA.  

 

Para subsidiar esta pesquisa, outros sistemas similares que usaram a técnica de 

microondas foram estudados e as informações importantes para esta pesquisa estão 

expostas na tabela 2. 



32 

 

Autores Objetivos Materiais Método Resultados Observações 

Somaratna et al. (2010) Ativar cinzas volantes 
(fly ash) em argamassas 
de cimento e areia de rio. 

Cinzas volantes (fly ash); 
Cimento e areia de rio; 
NaOH. 

Corpos de prova (CPs) 
de argamassa com cinzas 
volantes; 
Potência do forno de 
microondas entre 0 e 
1200 W; 
4, 6, 8 e 10 mol/L 
NaOH. 

Entre 600 W e 1200 W 
ocorreram grande 
fissuração e deterioração 
dos CPs em poucos 
minutos; 
Rápidos aumentos da 
temperatura ocasionaram 
danos aos CPs; 
Melhores resultados com 
8 mol/L NaOH, 240 W e 
120 minutos. 

Tratamentos severos em 
virtude das cinzas serem 
revestidas por argamassa 
curada; 
Os resultados são 
importantes por tratar da 
ativação pozolânica das 
cinzas (material muito 
reativo); 
Por MEV, foi possível 
constatar a formação de 
gel ao redor das 
partículas das cinzas 
após 120 minutos. 

Matlob et al. (2012) Otimizar a extração do 
silício e do alumínio, das 
cinzas volantes. 

Cinzas volantes; 
NaOH. 

 

Planejamento estatístico; 
2, 4 e 6 mol/L NaOH; 
Potência do forno de 
microondas doméstico: 
10, 50 e 100 W; 
Tempo de ensaio : 1, 3,5 
e 6 minutos; 
ICP (Si) 

Quanto maior 
concentração de NaOH, 
maior extração de Si e 
Al; 
Utilizando a combinação 
dos fatores, a melhor 
condição de extração 
ocorreu com 5,6 mol/L, 
em 5,5 minutos. 

Cinzas volantes são 
muito reativas (sílica 
amorfa) e os tratamentos 
exigiram pouco tempo, 
porém, alta concentração 
de NaOH; 
Para as fases reativas dos 
agregados graníticos 
(mais estáveis) o tempo 
deverá ser maior. 

Cai et al. (2008) Digerir vários silicatos 
utilizando álcalis, ao 
invés de ácidos. 

Silicatos: quartzo, 
caulim, feldspato e 
vidro; 
NaOH. 

Uso do microondas 
doméstico  na opção 
“alta temperatura”; 
Até 10mol/L NaOH 
(450g/L); 
Tempo: até 210 
segundos. 

300 g/L de NaOH, em 
150 segundos, foram 
necessários para digerir 
por completo o quartzo e 
o feldspato. 

Muito altas 
concentrações de NaOH 
poderiam digerir as fases 
mais reativas dos 
agregados graníticos, em 
muito pouco tempo. 

 

Tabela 2 - Métodos químicos usando a técnica de microondas, com sistemas similares ao proposto na Tese. 
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3. METODOLOGIA 

A parte experimental, visando atender os objetivos deste trabalho, é apresentada no 

fluxograma da figura 5. 

 

Figura 5 – Fluxograma da parte experimental. 
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3.1. MATERIAIS EMPREGADOS 

O estudo pretendeu usar os agregados selecionados como referência para validar o uso 

da técnica de microondas para induzir a formação de produtos e prever a ocorrência da 

RAA, servindo de base para outros estudos com agregados graníticos e demais tipos de 

agregados para concreto.  

 

Além de atender a uma necessidade global sobre a RAA, a escolha dos agregados deste 

estudo foi baseada, também, no seu grande uso em obras de concreto, de pequeno, 

médio e grande porte em todo o Estado de Sergipe. Devido ao seu pequeno território, a 

produção de concreto usinado para todo o Estado se concentra dentro da Região 

Metropolitana da Capital Aracaju. Com isso, foram escolhidos três agregados 

largamente usados em obras de concreto usinado e moldado in loco na região, descritos 

na tabela 3.  

 
Tabela 3 - Nomenclatura, origem, coleta e uso dos agregados selecionados para o 
estudo. 

Agregado Localidade do 
maciço rochoso 

Coleta Uso 

 
GRA 

Município de 
Itabaiana. 

Em depósito de 
distribuição na 
Cidade de Aracaju. 

Obras de pequeno a 
grande porte. O mais 
usado em Sergipe por 
usinas e produção in 
loco. 

 
GRB 

Povoado Mundo 
Novo, Município de 
Itabaiana. 

Em usina de concreto 
na Grande Aracaju. 

Obras de pequeno a 
grande porte. Uso 
exclusivo de uma 
usina de concreto. 

 
GRC 

Município de 
Itaporanga D’ajuda. 

Em depósito de 
distribuição na 
Cidade de Aracaju. 

Usada em obras de 
pequeno e médio 
porte, com produção 
in loco. Usinas, 
atualmente, o 
recusam por suspeita 
de reatividade. 

 

Os agregados foram coletados, já britados, em tamanho comercial, com partículas 

variando entre 20 e 40 mm. Para garantir uma amostragem adequada, foram coletadas 
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pequenas porções em vários pontos das pilhas, em sua superfície e interior. Para cada 

agregado foi coletado aproximadamente 0,2 m3 de material. Os agregados foram 

devidamente tratados para atender a cada objetivo proposto e os tratamentos são 

apresentados nos respectivos itens. 

 

Para a produção das barras de argamassa pelo método acelerado (NBR 15577-4, 2008) 

foi escolhido o cimento Portland composto, CP II Z-32, da marca Nassau, muito usado 

em obras da região. Sua análise por Energia Dispersiva de Raios X (EDX) é apresentada 

no item 4.1. 

 

3.2. MÉTODOS EMPREGADOS 

3.2.1. MÉTODO DE ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS 

COMPOSICIONAIS, MINERALÓGICAS E TEXTURAIS DOS AGREGADOS 

GRANÍTICOS NA PREVISÃO DA RAA 

Para esta etapa, os agregados em tamanho comercial foram selecionados do montante 

armazenado, retirando aproximadamente 10 kg de diferentes regiões. Os agregados 

foram lavados abundantemente em água corrente e secos em estufa ventilada a 105 °C, 

por 24 horas. Após esta etapa inicial as partículas foram reduzidas em moinho de 

mandíbulas para atender a granulometria desejada em cada experimento. 

 

Por peneiramento, as partículas passantes na peneira com abertura de 0,075 mm foram 

selecionadas para os ensaios de Energia Dispersiva de Raios X (EDX) e Difratometria 

de Raios X (DRX). Para o ensaio em barras de argamassa, foram selecionadas e pesadas 

as partículas nas dimensões exigidas pela NBR 15577-4 (2008), que variam entre 0,15 e 

2,36 mm. Para os ensaios baseados na ASTM C289 (2007), foram selecionadas as 
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partículas entre 0,15 e 0,3 mm. Antes do uso, as partículas foram lavadas em água 

deionizada e secas em estufa, por 24 horas, a 105°C. 

 

A análise petrográfica foi realizada em lâminas delgadas produzidas com fragmentos 

dos três agregados com dimensões próximas a 40 mm. A análise foi efetuada usando um 

microscópio óptico binocular, OPTON, TNP-09T. 

 

A análise composicional e elementar, bem como a identificação das fases mineralógicas 

presentes nos agregados foram feitas com Espectroscopia por Energia Dispersiva de 

Raios-X (EDX), usando um espectroscópio SHIMADZU, EDX 720, e Difratometria de 

Raios-X (DRX), usando um difratômetro RIGAKU em modo varredura com radiação 

Cu-Kα  (λ = 1,5418 Å) com taxa de 5o por minuto e 2Ө  entre 5º e 80º.  

 

Para avaliar o comportamento da RAA ao longo do tempo, com os agregados em 

estudo, foram realizados dois procedimentos experimentais: medidas de expansões em 

barras de argamassa pelo método acelerado, baseadas na NBR 15577-4 (2008) e 

medidas de sílica dissolvida, baseadas na ASTM C 289 (2007). 

 

No método acelerado, barras de argamassa (25 x 25 x 285 mm) feitas com os agregados 

graníticos e cimento CP II Z-32 foram expostas a uma solução de NaOH (1 mol/L), a 80 

ºC, em banho, durante 30 dias. As expansões foram medidas usando um relógio 

comparador digital, como mostra a figura 6. Todas as medidas foram realizadas em 

triplicata.  
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Para o melhor entendimento sobre as reações nas barras de argamassa, Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS) foram 

usadas para a análise morfológica e elementar qualitativa dos produtos de reação em 

fragmentos das barras após os ensaios de expansão. Foi usado um microscópio 

eletrônico Jeol JCM-5700 Carry Scope, acoplado com EDS, com deposição de ouro 

sobre as amostras por 360 segundos e voltagem do filamento igual a 10 kV para as 

imagens por MEV, e 15 kV para as análises por EDS.  

 

Conforme procedimento recomendado pela ASTM C289 (2007) para a determinação da 

sílica dissolvida, 25 g dos agregados em pó (0,15 a 0,30 mm) foram inseridas em vasos 

de PTFE contendo 25 mL de solução de NaOH (1 mol/L) e colocadas em banho, a 

Figura 6 – (a) Moldagem das barras de argamassa; e (b) Leitura das expansões com 
relógio comparador. 
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80ºC, em triplicata. A medição da sílica dissolvida foi realizada por espectrometria de 

absorção molecular na região do ultravioleta visível (Espectrômetro Biochrom, Libra 

S12), após a reação das soluções com ácido clorídrico, ácido oxálico e molibdato de 

amônio. Além das usuais 24 horas, foram medidas as dissoluções em 96 horas e 192 

horas. Não foi de interesse deste estudo utilizar o parâmetro “redução da alcalinidade” 

indicado pela norma.  

 

3.2.2. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS EM 

MICROONDAS USANDO O AGREGADO GRC 

Neste estudo, decidiu-se partir de um planejamento experimental usando três variáveis 

(concentração, temperatura e tempo) mostradas na tabela 4 com os seus respectivos 

níveis (baixo, médio e alto). Utilizou-se um forno de microondas CEM, modelo MARS 

5. Cabe ressaltar que o objetivo do planejamento de experimentos não foi atingir a 

digestão completa da amostra, mas sim obter os maiores valores de dissolução da sílica, 

medida pelo teor de silício em solução, porém mantendo a integridade física das 

amostras. 

 
Tabela 4 - Níveis das variáveis independentes para o uso do agregado GRC em 
microondas. 

Variáveis/Níveis Baixo (-1) Médio (0) Alto (+1) 

NaOH (mol/L) 0,1 0,55 1,0 

Temperatura do microondas (oC) 80 140 200 

Tempo (min) 10 35 60 

 

As combinações das variáveis independentes levaram aos experimentos indicados na 

tabela 5. 
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Tabela 5 – Descrição dos experimentos em microondas com o agregado GRC. 
Experimento Abreviatura Parâmetros experimentais 

Concentração 

NaOH (mol/L) 

Temperatura 

(°C) 

Tempo 

(minutos) 

1 C/0,1/80/10 0,1 80 10 

2 C/1/80/10 1 80 10 

3 C/0,1/200/10 0,1 200 10 

4 C/1/200/10 1 200 10 

5 C/0,1/80/60 0,1 80 60 

6 C/1/80/60 1 80 60 

7 C/0,1/200/60 0,1 200 60 

8 C/1/200/60 1 200 60 

9 PM1 0,55 140 35 

10 PM2 0,55 140 35 

11 PM3 0,55 140 35 

PM=ponto médio. 

  

Para cada ensaio foram utilizados 10 g do agregado, com partículas entre 0,15 mm e 0,3 

mm, em 30 mL de solução de NaOH, inseridos nos reatores de PTFE. O equipamento 

permitiu o monitoramento da pressão e da temperatura no interior do recipiente. Para 

cada experimento, os reatores foram usados como indicado na tabela 6, em duplicata. 

 
       Tabela 6 - Distribuição dos reatores no forno de microondas. 

REATOR 1 REATOR 2 REATOR 3 

10 g do GRC 

30 mL Solução de 

NaOH 

10 g do GRC 

30 mL de H2O 

deionizada 

Branco 

(Solução de 

NaOH) 

 

Até atingir a temperatura desejada, em todos os experimentos foi adotada uma rampa de 

temperatura de 10 minutos, com crescimento controlado pelo forno de microondas. Da 
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mesma forma, após o tempo de ensaio, mais 10 minutos foram utilizados para o 

resfriamento e retirada do material do forno. 

 

Os experimentos com água deionizada (reator 2) intencionaram verificar a ação isolada 

das microondas nos agregados estudados. 

 

Após os experimentos, as misturas foram filtradas a vácuo, utilizando filtro de papel 

qualitativo. As soluções foram diluídas (entre 10 e 200 vezes) em água deionizada e os 

teores de Si foram detectados por Espectroscopia de Emissão Óptica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-OES), equipamento VARIAN, ES-720, utilizando 

argônio para a formação do plasma. 

 

3.2.3. MÉTODO DE ANÁLISE DO AGREGADO GRC APÓS O USO DA TÉCNICA 

DE MICROONDAS 

Para esta fase, mais um ensaio foi feito para as condições C/1/200/10 e C/1/200/60, 

obtendo assim os resultados de Si e Na, por ICP/OES, em triplicata. 

 

Para efeito de comparação, foi realizado o experimento em banho, a 80oC, com duração 

de 192 horas (8 dias), com concentração da solução igual a 1 mol/L e a mesma 

proporção sólido/solução. A condição de ensaio foi denominada C/1/80/8d. 

 

Após a filtragem, os sólidos foram imediatamente lavados em água deionizada, 

utilizando peneira com abertura de 75 µm e secos em estufa ventilada, a 105 oC, por 24 

horas, e mantidos em dessecador. Espectrometria de Fluorescência de Raios X 

(Equipamento Bruker, modelo S8 Tiger, operando a 40 kV, 10 mA, sob vácuo), 
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Difratometria de Raios X (Equipamento SHIMADZU, modelo XDR-6000, operando 

em modo varredura com 2Ɵ entre 5o e 40o, 1o por minuto), Espectroscopia no 

Infravermelho com Transformada de Fourier (Equipamento VARIAN, modelo 640-IR, 

técnica ATR, entre 600 e 4000 cm-1, resolução 4 cm-1), Ressonância Magnética Nuclear 

(Equipamento BRUKER AVANCE II 400+, com frequência de 79,5 MHz, com 

desacoplamento do próton para os espectros quantitativos, com tempo de repetição de 

pulso de 60 segundos e ângulo de pulso de 90 graus)  foram usadas para caracterizar os 

sólidos, moídos em almofariz de ágata até passar na peneira com abertura de 75 µm. 

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com análise química por EDS 

(Equipamento JEOL, JCM-5700) foi realizada com as partículas nas dimensões de 

ensaio, depois de lavadas e secas. 

 

3.2.4. MÉTODO DE ANÁLISE DOS AGREGADOS GRA E GRB APÓS O USO DA 

TÉCNICA DE MICROONDAS 

Nesta fase, foi utilizada a mesma metodologia empregada no item 3.2.3., porém, 

utilizando apenas uma condição experimental: 1 mol/L NaOH, a 200 °C, por 60 

minutos, denominadas A/1/200/60 e B/1/200/60, para os agregados GRA e GRB, 

respectivamente. Nesta fase não foi realizada a caracterização por FRX. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS COMPOSICIONAIS, 

MINERALÓGICAS E TEXTURAIS DOS AGREGADOS GRANÍTICOS NA 

PREVISÃO DA RAA 

Os resultados apresentados neste item foram publicados em GOMES NETO et al. 

(2014). 

 

A análise elementar e composicional (tabela 7) mostraram que os três agregados 

apresentaram em torno de 70% de Si, 17% de Al e menores teores de Na, K, Ca, Fe e 

Mg. Os resultados por DRX (Figura 7), para os três agregados, foram similares e 

mostraram a predominância dos picos de quartzo (SiO2, JCPDS 46-1045), microclina 

(feldspato potássico – KalSi3O8, JCPDS 2-0513) e plagioclásio (NaAlSi3O8, JCPDS 20-

0554 e CaAl2Si2O8, JCPDS 20-0528).  

 

Tabela 7 - Teor de óxidos dos agregados e do cimento por EDX. 
Óxidos GRA (%) GRB (%) GRC (%) Cimento (%) 
SiO2 67,13 70,34 66,53 22,69 

Al 2O3 17,29 17,24 17,28 5,27 

K2O 3,85 3,89 4,27 1,32 

Na2O 3,21 3,51 2,12 - 

Fe2O3 3,05 1,87 3,72 3,1 

CaO 2,63 1,77 3,05 61,64 

MgO 1,69 0,68 1,82 1,15 

SO2 0,55 0,24 0,3 4,36 

TiO2 0,31 0,21 0,59 0,25 
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Apesar dos resultados apontarem para um comportamento semelhante entre os 

agregados quanto à composição, a análise da textura dos agregados por microscopia 

óptica, em laminas delgadas, usando nicóis cruzados e luz polarizada plana, mostrou 

diferenças significativas, em especial para o agregado GRC. Suas características básicas 

são mostradas na tabela 8. 

 

Figura 7 – Difratogramas de raios X dos agregados GRA, GRB e GRC. 
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Tabela 8 - Características básicas dos agregados. 

Características 
 

GRA GRB GRC 

Natureza Meta-ígnea Meta-ígnea Metamórfica 
Nome da rocha Hornblenda 

granodiorito 
milonitizado  

Granodiorito/Granito 
milonitizado 

Granoblastito 

Cor Cinza esverdeada Cinza Avermelhada 
Estrutura Anisotrópica e 

inequigranular 
Anisotrópica e 
inequigranular 

Isotrópica e 
equigranular 

Granulação Fina Fina Fina 
 

A figura 8 mostra um panorama da lâmina do agregado GRA, com nicóis cruzados e luz 

plana. A orientação presente foi gerada por anisotropismo tectônico (foliação 

milonítica). O aspecto inequigranular é dado pela presença de fenoclastos de feldspatos 

e de uma matriz que ocupa 38% do volume da amostra. A granulação dos minerais é 

fina, apresentando grãos com dimensões variando entre 0,01 e 4,5 mm, dominando 

aqueles entre 0,8 e 1,4 mm.  

 

O quartzo, representando 31% da amostra, apresentou seus grãos anédricos, estirados 

(ribbon de quartzo – figura 9), com forte extinção ondulante e com contatos suturados, 

com dimensões variando entre 0,05 e 1,6 mm, porém, menos de 10% são inferiores a 

150 µm.  

 

Nota-se, nas figuras 9 e 10, que no processo de milonitização, os grãos de quartzo 

mostraram-se recristalizados com alguns subgrãos já individualizados e outros em 

formação.  
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Figura 8 – Panorama da lâmina do agregado GRA. (a) Usando nicóis cruzados; e (b) 
Usando luz plana. (qtz=quartzo; mcl=microclina; mat=matriz tectônica; opc=mineral 
opaco; hb=hornblenda verde). 

Figura 9 – Grãos de quartzo estirados do agregado GRA (RQ = ribbon de quartzo). 
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A microclina (30,6%) constituiu os fenoclastos - grãos consideravelmente maiores que 

os demais - mais abundantes, exibindo algumas vezes a forma sigmoidal e fraturados 

(figura 11). Seus grãos se apresentaram anédricos com dimensões variando entre 0,01 e 

4,5 mm, muitos alterados para mica branca.  

 

 

 

Figura 10 – Grão de quartzo recristalizado do agregado GRA. (Sg = subgrão; Sgf = 
subgrão em formação). 

Figura 11 – Grão de microclina do agregado GRA. 
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Os plagioclásios (34,4%) apresentaram, também, seus grãos anédricos com dimensões 

entre 0,01 e 0,8 mm, alguns com alterações formando um mistura de epídoto, mica 

branca e carbonato. Como minerais subordinados, o agregado GRA apresentou 

hornblenda verde (3,1%) e minerais opacos (0,9%). O carbonato representou menos de 

0,1% da amostra. 

 

O agregado GRB (panorama da lâmina na figura 12) mostrou, também, orientação 

gerada por anisotropismo tectônico (foliação milonítica), porém, em menor intensidade 

que o GRA. Apresentou-se, também, inequigranular, com granulação fina e com matriz 

tectônica ocupando 25 a 30% do volume da amostra, em menor volume que a 

encontrada no GRA, mais uma indicação da menor orientação dos seus grãos. 

 

 

O quartzo (28,8%) do agregado GRB apresentou grãos anédricos, com contatos 

suturados, com dimensões variando entre 0,01 e 0,3 mm, porém, menos de 10% 

Figura 12 – Panorama da lâmina do agregado GRB. (qtz=quartzo; mat=matriz 
tectônica). 
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inferiores a 150 µm, com extinção ondulante de intensidade moderada a forte, 

raramente formando fenoclastos estirados e recristalizados (figura 13). 

 

 

A microclina (35,8%) apresentou-se anédrica com dimensões entre 0,08 a 0,4 mm e 

muitos grãos apresentaram-se alterados para a mica branca. Os plagioclásios (30,4%) 

mostraram-se como grãos anédricos, subédricos e raramente euédricos, com dimensões 

entre 0,01 e 1,8 mm e com alteração saussurítica muito desenvolvida. A biotita marrom 

(2,8%) apareceu como mineral subordinado com granulação entre 0,01 e 0,2 mm e em 

alguns grãos ocorreu alteração para clorita. A figura 14 mostra a microclina e o 

plagioclásio com alguns grãos fraturados no agregado GRB. 

 

 

Figura 13 – Grãos de quartzo do agregado GRB. 

Figura 14 – Microclina e plagioclásio no agregado GRB. (mcl=microclina; plg = 
plagioclásio) 
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No GRB, como minerais subordinados, ocorreu a hornblenda (1,4%) e os minerais 

opacos (0,6%), e o carbonato representou menos de 0,1% da amostra. 

 

Em resumo, percebeu-se que os agregados GRA e GRB apresentaram características 

texturais semelhantes, porém em intensidades diferentes. As características 

correlacionadas às deformações ocorreram bem mais intensas em GRA, como 

estiramento do quartzo, com formação de subgrãos, fraturas dos feldspatos e grande 

volume da matriz tectônica.  

 

Já o agregado GRC apresentou características texturais completamente distintas das 

demais. Ao contrário dos agregados GRA e GRB, ficou claramente visível no panorama 

da lâmina, na figura 15, a ausência de orientação dos grãos e de matriz tectônica, 

demonstrando que a rocha de origem esteve isenta de tensões mecânicas. 

 

 

 

O quartzo (20,5%) do GRC, com grãos anédricos, apresentaram dimensões variando 

entre 0,02 e 0,3 mm (aproximadamente 20% menores que 150 µm), com extinção 

ondulante de pouca intensidade. Apesar de não apresentar os típicos sinais de 

Figura 15 – Panorama da lâmina do agregado GRC. 
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deformação, como verificados no GRA, muitos dos seus grãos mostraram-se 

recristalizados em subgrãos individualizados menores que 20 µm, por provável 

metamorfismo termal (figura 16).  

 

 

 

 

Figura 16 – Quartzo recristalizado em subgrãos no agregado GRC: (a) Usando nicóis 
cruzados; e (b) Usando luz plana. (qtz=quartzo; plg = plagioclásio; mcl = microclina; 
opc = mineral opaco; cl=clorita). 
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A microclina (35,4%) do GRC ocorreu como grãos anédricos, entre 0,01 e 2 mm, 

predominando aqueles com 0,8 mm, muitos alterados para mica branca. Os 

plagioclásios apareceram como grãos anédricos e subédricos com dimensões variando 

entre 0,01 e 0,8 mm. Apresentaram alterações bem pronunciadas para saussurita, 

mostrando grãos com até 0,5 mm de epídoto. As micas estiveram presentes como biotita 

marrom (1,8%), intersticial, com forte alteração para clorita (figura 17) e granulação 

inferior a 0,1 mm e como mica branca (menos que 0,1%) na forma de palhetas, entre 

0,03 e 0,2 mm, geralmente associada à microclina. Minerais opacos e carbonato 

representaram menos de 0,1% da amostra. A figura 17 mostra, também, um grão de 

quartzo recristalizado em subgrãos com dimensões próximas a 100 µm, ao centro da 

figura. 

 

 
Figura 17 – Clorita intersticial e quartzo recristalizado no agregado GRC: (a) Usando 
nicóis cruzados; e (b) Usando luz plana. (qtz=quartzo; plg = plagioclásio; 
mcl=microclina; mcl*=microclina alterada; ep=epídoto; cl=clorita). 
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Para confirmar a correlação entre textura dos agregados e o comportamento frente à 

RAA, foram feitas medidas de sílica dissolvida e de expansão em barras de argamassa, 

com identificação dos produtos formados por MEV/EDS. 

 

Os resultados da sílica dissolvida (figura 18), após tratamento térmico em solução de 

NaOH,  evidenciaram que o agregado GRC apresentou dissoluções mais rápidas e mais 

elevadas até 96 horas de exposição, chegando a apresentar neste período dissolução 2,5 

vezes maior que as demais amostras, atingindo o equilíbrio em até 192 horas de 

tratamento. Observa-se que os agregados GRA e GRB iniciaram a dissolução com 

valores mais baixos e somente com 192 horas alcançaram valores semelhantes ao GRC, 

mostrando que a cinética de reação deste é diferenciada dos agregados GRA e GRB.  

 

Esse comportamento é coerente com os resultados das expansões em barras de 

argamassa (figura 19) que mostraram que as barras feitas com o GRC apresentaram 

expansões próximas a 0,27% aos 30 dias, enquanto as barras feitas com GRA e GRB 

evidenciaram expansões médias iguais a 0,18 e 0,10%, respectivamente.  

 

Segundo a NBR 15577-4 (2008) um agregado é considerado potencialmente reativo 

quando apresenta expansões em barras de argamassa superiores a 0,19% após 30 dias de 

ensaio. Isso indica que, tendo como referência a NBR 15577-4 (2008), os agregados 

GRA e GRB seriam considerados potencialmente inócuos e o agregado GRC 

potencialmente reativo.  
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Figura 18 – Gráfico da sílica dissolvida em função do tempo. 

Figura 19 – Gráfico das expansões das barras de argamassa em função do tempo. 
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Os resultados foram confirmados pela análise morfológica dos produtos de reação 

formados nas barras de expansão. As imagens por MEV e as analises químicas por EDS 

(figura 20) mostraram a formação de produtos da RAA nos poros das barras de 

argamassa produzidas com o agregado GRC, com morfologia e composição (Si, Na, K e 

Ca) de acordo com outros autores (LEEMANN & HOLZER, 2005, PUERTAS et al., 

2009). Imagens do interior das barras de argamassa produzidas com os agregados GRA 

e GRB mostraram, essencialmente, poros vazios (figura 21a) ou preenchidos com 

produtos da hidratação do cimento, como os cristais hexagonais de portlandita - 

(CaOH)2 - mostrados na figura 21b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – (a) Imagem por MEV do interior de barra de argamassa produzida com o 
agregado GRC; (b) Detalhe de um poro; e (c) EDS do produto de reação. 
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Os resultados das expansões das barras de argamassa e das medidas da sílica dissolvida 

apresentaram coerência entre si e indicaram a maior propensão do agregado GRC em 

desenvolver a RAA. As análises por MEV/EDS, registrando poros fissurados e 

preenchidos por produtos de reação no interior das barras contendo o GRC colaboraram 

com a afirmação de que as expansões das suas barras estiveram correlacionadas à RAA.  

 

As análises por DRX e EDX mostraram que as diferenças nos comportamentos 

expansivos e de dissolução da sílica não estiveram associadas às composições química e 

mineralógica dos agregados, porém, a análise petrográfica mostrou que estas diferenças 

estiveram correlacionadas às suas características texturais. No GRC, a presença de 

subgrãos de quartzo menores que 20 µm (figura 16), descritos na literatura como 

partículas de quartzo reativas a muito reativas (ALAEJOS & LANZA, 2012, JENSEN, 

2012), resultantes do processo de recristalização dos grãos maiores, estiveram 

relacionadas, portanto, às maiores e mais rápidas dissoluções nos primeiros dias e 

maiores expansões das barras de argamassa. No caso do agregado GRC, a redução do 

tamanho dos subgrãos de quartzo, quando comparado ao GRA e GRB, implicou em 

área superficial maior e maior quantidade de contornos de grãos, com aceleração da 

Figura 21 – Imagens por MEV do interior de barra de argamassa: (a) produzida com 
o agregado GRA; (b) produzida com o agregado GRB. 
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reação na interface sólido-líquido, coerente com um comportamento cinético de uma 

reação química heterogênea. 

 

Além disso, a biotita marrom, alterada para clorita, mostrando-se intersticial no GRC, 

pode ter colaborado para a rápida dissolução da sílica, mesmo apresentando-se em 

pequena proporção (1,8% do volume da amostra). Em FERNANDES (2009), a mica 

intersticial esteve presente no agregado de uma estrutura recente severamente afetada 

pela RAA.  

 

Os agregados GRA e GRB apresentaram comportamento cinético semelhante. Seus 

componentes reativos dissolvem-se mais lentamente e por isso podem apresentar 

reações expansivas mais demoradas não pronunciadas em trinta dias de ensaio das 

barras de argamassa. Estes resultados estão em consonância com a classificação quanto 

à velocidade de reação, que insere os agregados deformados no grupo dos agregados de 

reações lentas (PONCE & BATIC, 2005, JENSEN, 2012). Diversos estudos mostraram 

que agregados deformados podem apresentar expansões maiores após os trinta dias de 

ensaio (HASPARIK et al., 2008, TIECHER et al., 2010).  

 

4.2. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS EM MICROONDAS 

USANDO O AGREGADO GRC 

Os resultados das medições das concentrações de silício nas soluções, por ICP/OES, 

após os tratamentos estão apresentados na tabela 9, em partes por milhão (ppm). 
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Tabela 9 – Resultados da concentração de silício em solução, por ICP/OES, após o uso 
da técnica de microondas com o agregado GRC. 
Experimento Abreviatura Parâmetros experimentais Valores 

médios de Si 
por ICP/OES 

(ppm) 

Conc. 
NaOH 
(mol/L) 

Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(minutos) 

1 C/0,1/80/10 0,1 80 10 12,55 

2 C/1/80/10 1 80 10 36,75 

3 C/0,1/200/10 0,1 200 10 229,15 

4 C/1/200/10 1 200 10 13393,60 

5 C/0,1/80/60 0,1 80 60 18,65 

6 C/1/80/60 1 80 60 99,65 

7 C/0,1/200/60 0,1 200 60 1385,70 

8 C/1/200/60 1 200 60 26943,70 

9 PM1 0,55 140 35 1298,6 

10 PM2 0,55 140 35 1382,6 

11 PM3 0,55 140 35 1319,8 

PM=ponto médio 

 

Para melhor análise e visualização dos resultados, neste trabalho foi escolhida uma 

forma simples usando gráficos de barras, avaliando a influência das variáveis 

(concentração, temperatura e tempo).  

 

Primeiramente, a figura 22 exibe três gráficos representando o efeito da mudança da 

temperatura, de 80 a 200 °C, para diferentes combinações entre concentração e tempo. 

Para qualquer combinação, o aumento da temperatura de 80 a 200 °C elevou 

extremamente as dissoluções, medidas pelo teor de silício em solução. 
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Observou-se, portanto, que o uso da temperatura de 80°C, para qualquer combinação, 

traz muito baixos teores de silício em solução. Já a figura 23 mostra o efeito do aumento 

da concentração de 0,1 a 1 mol/L, considerando apenas a temperatura de 200°C 

combinada com os tempos 10 e 60 minutos. Notou-se que o aumento da concentração 

de NaOH levou a expressiva elevação dos teores de silício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Gráficos do efeito da variação da concentração no processo de dissolução da 
sílica. 
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Desta forma, mantendo a temperatura e a concentração máximas, a variação do tempo 

de exposição mostrou um incremento do teor de silício menos expressivo que a variação 

dos demais fatores, como mostra a figura 24. 

 

 

A figura 25, finalmente, compara os maiores resultados dos experimentos em forno de 

microondas, com os resultados dos pontos médios (média do PM1, PM2 e PM3), e com 

o tratamento em banho por 192 horas (C/1/80/8d). Os resultados dos pontos médios 

foram similares ao da condição C/0,1/200/60. Nota-se que as condições experimentais 

C/1/200/10 e C/1/200/60 permitiram dissoluções significativamente mais elevadas que 

192 horas em banho. 

 

Figura 24 – Gráfico do efeito da variação do tempo no processo de dissolução da sílica. 
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Em todos os tratamentos, os materiais sólidos se apresentaram, ao final, com aspecto 

similar ao verificado antes das exposições, apenas com ligeira descoloração nas 

condições C/1/200/10 e C/1/200/60. Os tratamentos apenas com água deionizada não 

apresentaram resultados significativos de dissolução. Após a exposição por 60 minutos 

a 200°C, o teor de silício em solução foi de apenas 67,9 ppm. 

 

 Diversos trabalhos (CAI et al., 2008, SOMARATNA et al., 2010, MATLOB et al., 

2012), resumidos na tabela 2, estudaram tratamentos com materiais a base de sílica, em 

condições extremas, em alguns casos até com a digestão completa dos materiais. No 

estudo aqui divulgado, a escolha das condições de ensaio tornou-se uma ação mais 

criteriosa, em busca de procedimentos mais eficientes que os métodos tradicionais em 

banho, e até em autoclave, para acelerar a formação de produtos da RAA. Intentou-se 

Figura 25 – Gráficos dos valores de sílica dissolvida após tratamentos em microondas e 
em banho. 
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acessar fases reativas com um tratamento mais agressivo que os convencionais, porém, 

sem descartar a preocupação de, indesejavelmente, acessar aquelas que não seriam 

acessadas nas estruturas reais, ou seja, fases mais bem cristalizadas, como cita GAO et 

al. (2013a). 

 

Os resultados se mostraram muito satisfatórios. A temperatura de 80°C, escolhida por 

ser a mesma utilizada na maioria dos métodos químicos convencionais em banho, 

inclusive pela ASTM C289 (2007) e pelo método acelerado em barras de argamassa 

(NBR 15577-4, 2008), mostrou-se ineficiente. As pressões registradas no interior nos 

tubos de PTFE, para esta temperatura, foram inferiores a 1 psi. Já para 200°C a pressão 

interna se aproximou a 250 psi.  

 

O efeito da concentração também foi preponderante, porém o aumento do tempo de 

ensaio de 10 para 60 minutos mostrou ser menos significativo, isso quer dizer que os 

resultados esperados podem ser alcançados em muito curto espaço de tempo. O estudo 

apontou o maior potencial de dissolução para as condições C/1/200/10 e C/1/200/60, 

que foram os únicos superiores ao tratamento em banho por 192 horas (8 dias).  

 

4.3. ANÁLISE DO AGREGADO GRC APÓS O USO DA TÉCNICA DE 

MICROONDAS COM AS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS C/1/200/10 e 

C/1/200/60 

Para esta fase experimental, como explicado na metodologia, mais um ensaio foi 

realizado nas condições C/1/200/10 e C/1/200/60, obtendo, assim, os resultados por 

ICP/OES em triplicata. A tabela 10 mostra os resultados dos teores médios de silício em 

solução e as reduções dos teores de sódio calculados em relação ao branco. Percebe-se 
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que juntamente com o aumento da dissolução, medida pelo teor de silício, ocorreram 

crescentes e significativas reduções do teor de sódio nas soluções. 

 
Tabela 10 - Teor médio de silício em solução e redução do teor de sódio para as 
condições experimentais C/1/200/10 e C/1/200/60. 

Condição experimental Teor médio de silício 

(ppm) 

Redução do teor de sódio 

(%) 

C/1/200/10 13.717,47 19,89 

C/1/200/60 26.971,07 26,92 

 

Os resultados dos experimentos em Fluorescência de Raios-X (FRX), na figura 26, 

mostraram que a redução do teor de silício nos sólidos chegou a até 7,6% do teor inicial, 

na condição C/1/200/60, mostrando que, globalmente, o agregado foi pouco degradado.  

 

Observou-se, também, que o teor de sódio nos sólidos apresentou acréscimo de 

aproximadamente 32% em 60 minutos, sugerindo, juntamente com a redução do teor de 

sódio nas soluções (26,92%), por ICP-OES, que produtos de reação foram formados e 

retidos no material sólido, mesmo após a filtragem e a lavagem. Esta análise é análoga 

ao esperado nos resultados da ASTM C289 (2007) quando mede a sílica dissolvida, por 

espectroscopia na região do ultravioleta visível (UV-Vis), e a redução da alcalinidade da 

solução, por titulação, para avaliar o potencial reativo dos agregados. 
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A não redução dos teores de Al, Ca, K e Fe nos ensaios de FRX sugeriram a isenção ou 

menor participação dos feldspatos no processo de dissolução, e as análises por DRX 

concordaram com estes resultados.   

 

A figura 27 compara os difratogramas das amostras não tratada e tratadas, indicando a 

redução gradativa dos picos do quartzo em relação aos picos da microclina e do 

plagioclásio, especialmente o pico em 2Ɵ = 26,7°, após 60 minutos de tratamento. 

Notou-se que não houve a redução do pequeno pico referente à mica, encontrada em 

menor quantidade no agregado. Não foram detectadas novas fases cristalinas, nem 

verificada a amorfização do material como acontecido em tratamentos térmicos intensos 

Figura 26 – Teor de óxidos nos sólidos, por FXR, do agregado GRC não tratado e após 
os tratamentos nas condições C/1/200/10 e C/1/200/60. 
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com agregados ou silicatos extremamente reativos (BULTEEL et al., 2004, LU et al., 

2006, BOINSKI et al., 2010). 

 

 

 

 

Corroborando os resultados por DRX, alterações importantes nas bandas do quartzo 

foram evidenciadas nos espectros de transmitância por FTIR, principalmente após 60 

minutos de tratamento (figura 28).  

Figura 27 – Difratogramas de raios X do agregado GRC não tratado e após os 
tratamentos nas condições C/1/200/10 e C/1/200/60. 
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Notou-se, inicialmente, que os picos duplos de quartzo, em aproximadamente 783 e 795 

cm-1, referentes às vibrações das suas ligações Si-O (SATO & MCMILLAN, 1987, DE 

BENEDETTO et al., 2002, BANDOPADHYAY, 2010, MOHAMMADNEJAD et al, 

2013, RAMASAMY et al., 2014), eram proeminentes e, após o tratamento, foram 

suprimidos por dissolução expressiva deste mineral. Com isso, pequenas bandas entre 

700 e 800 cm-1 (entre as linhas tracejadas), referenciadas como pertencentes aos 

feldspatos alcalinos - albita (plagioclásio) e/ou microclina (DE BENEDETTO et al., 

2002, SERRA et al., 2003, RAVISANKAR et al., 2013) - foram evidenciadas, 

denotando a menor dissolução dos feldspatos durante o tratamento.  

 

A pequena banda em 696 cm-1, também referente ao quartzo (SATO & MCMILLAN, 

1987, MOHAMMADNEJAD et al, 2013), foi reduzida, enquanto a banda em 644 cm-1, 

referente à albita (DE BENEDETTO et al., 2002, MAKRESKI et al., 2009, HECKER 

et al., 2010, RAVISANKAR et al., 2013), manteve-se praticamente inalterada.  

 

A intensa banda entre 900 e 1300 cm-1, referente à sobreposição de várias bandas 

originadas pelo estiramento assimétrico das ligações químicas dos vários silicatos 

presentes no material (SERRA et al., 2003), não apresentou alterações relevantes.  

 

Os resultados de RMN contribuíram com a interpretação daqueles encontrados por 

FTIR. Porém, permitiu obter informações importantes sobre a formação de produtos, 

não detectadas nas técnicas de DRX e FTIR e a melhor diferenciação de fases com 

diferentes graus de interconectividade dos átomos. 
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Os isótopos escolhidos para a análise por RMN foram o 29Si e o 27Al. Convém salientar, 

previamente, que os desvios químicos a serem apresentados são determinados pelo 

número de pontes Si-O-Si e Si-O-Al, além de perturbações menores causadas por 

cátions coordenando os oxigênios restantes. Os tetraedros dos silicatos são identificados 

pela nomenclatura QnmAl, onde “n”, que varia de 0 a 4, é o número de oxigênios em 

Figura 28 – Espectros do FTIR do agregado GRC não tratado e após os tratamentos nas 
condições  C/1/200/10 e C/1/200/60. 
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ligações Si-O-Si e “m” o número de oxigênios em ligações Si-O-Al. Cada sítio Qn 

apresenta uma distribuição de desvios químicos causados por desordem estrutural 

(FLORINDO, 2009). Os oxigênios não ligados podem estar conectados a cátions 

diferentes do Si ou a um próton, como no grupo OH (MITCHELL et al., 2004). Para o 

tetraedro de sílica o valor do desvio químico é próximo de -107 ppm e a tendência é que 

na inserção de átomos diferentes do silício, como o alumínio, o sódio e o potássio, os 

desvios químicos fiquem mais positivos, deslocando-se para a esquerda nos espectros. 

A tabela 11 mostra os intervalos de desvios químicos para os sítios Qn. 

 
Tabela 11 - Intervalos de desvios químicos para os sítios Qn. Adaptado de MITCHEL et 
al.(2004) e FLORINDO (2009). 

Sítios Qn
 Intervalo de desvios 

Q4 -103 a -115 ppm 

Q3 -91 a -98 ppm 

Q2 -79 a -92 ppm 

Q1 -62 a -85,3 ppm 

Q0 -60 a -80 ppm 

 

A tabela 12 mostra os intervalos de desvios para um granito estudado por FLORINDO 

(2009). 

 
Tabela 12 - Intervalos de desvios químicos para os sítios Qn

m. Adaptado de FLORINDO 
(2009). 

Sítios Qn
m  Intervalo de desvios 

Q4 -105 a -110 ppm 

Q3, Q4
mAl (feldspatos) -92 a -100 ppm 

Q3
3Al -75,6 ppm 

Q0 -65,7 ppm 
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Os espectros de RMN para o agregado GRC, referentes ao 29Si, antes e após o 

tratamento na condição C/1/200/60 são mostrados na figura 29. Antes do tratamento 

(figura 29a), a base dos espectros mostrou-se mais estreita que os espectros de quartzo 

de milonitos estudados por TIECHER (2010), e de basalto e granito estudados por 

FLORINDO (2009) que apresentaram bases mais largas. Essas bases largas, nos 

quartzos estudados por TIECHER (2010) foram atribuídas à presença de uma rede 

amorfa, constituída de quartzos nanométricos. Porém, mais geralmente, picos largos são 

atribuídos à desordem estrutural dos silicatos (HOU et al., 2004, HASPARIK, 2005).  

Isto corrobora com a análise petrográfica do agregado GRC que indicou sua pouca 

orientação de grãos, indicando baixa desordem estrutural, acarretando em linhas de 

espectros mais estreitas. Alguns picos do agregado GRC ficaram bem definidos como o 

pertencente ao sítio Q4, em -107 ppm, estreito, referente ao quartzo. Isso confirma que, 

mesmo após a recristalização em subgrãos, o quartzo desta amostra apresenta estrutura 

cristalina com baixa desordem. 

 

A região dos sítios Q3 e Q2 (aproximadamente entre -80 e -100 ppm) apresentou 

sobreposição de picos, obviamente em virtude da grande quantidade de fases minerais 

que fazem parte desta faixa de espectros, especialmente os feldspatos alcalinos e os 

feldspatos plagioclásios. Porém, ficaram salientes os ombros em -93 e -100 ppm, além 

do pico em -97 ppm. Desvios iguais a -93 e -97 ppm foram referenciados por 

MAcKENZIE & SMITH (2002) como sendo, mais especificamente, referentes ao 

plagioclásio albita, e o desvio em -100 ppm como sendo referente ao feldspato alcalino 

microclina. Os picos em -93 e -97 ppm podem estar associados, também, aos grupos 

silanóis com duas pontes de oxigênio (Q2OH) e com três pontes de oxigênio (Q3OH), 

respectivamente (LEEMANN et al., 2011, BULTEEL et al., 2002). 
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Figura 29 - Espectros de RMN do 29Si para o agregado GRC : (a) não tratado; e (b) 
tratado na condição C/1/200/60. 
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Após o tratamento com a condição C1/200/60 (figura 29b), notaram-se significativas 

mudanças nos espectros, fato não ocorrido em tratamentos mais brandos, como o 

utilizado em TIECHER (2010), com quartzos selecionados de agregados graníticos e de 

milonitos, usando KOH (1 mol/L), a 80°C, por 3 dias.  No estudo aqui apresentado, o 

pico referente ao sítio Q4, em -107 ppm, foi significativamente reduzido o que indica a 

forte dissolução da fase quartzo do agregado GRC, como explicitado por DRX e FTIR. 

Porém, foram mantidos os picos em -93, -97 e -100 ppm,  indicando a não supressão 

dos sítios Q3. Além disso, pequenos picos em -80 e -85 ppm se sobressaíram, como 

também em -105 ppm, este último podendo ser referente ao plagioclásio (MAcKENZIE 

& SMITH, 2002) que se sobressaiu após a redução do quartzo.  

 

O surgimento dos sítios de menor conectividade (-80 e -85 ppm) após o tratamento pode 

estar associado aos produtos de reação formados. A inserção dos íons Na+ e OH- 

durante as reações pode gerar a despolimerização da rede dos silicatos, produzindo 

grupos Qn de menor interconectividade (n=0,1,2), com ligações Si-O-Na+ ou Si-OH, o 

que explicaria o aumento dos espectros ressonantes nesta faixa de desvios químicos, 

como o ocorrido em FLORINDO (2009)  após o tratamento de um basalto e um granito 

em  KOH (1 mol/L), por até 30 dias, a 45 e 80°C. Outros estudos indicaram, também, 

que os produtos formados em uma reação podem apresentar sítios com diferentes graus 

de interconectividade, evidenciando sítios desde Q0 até Q4, como também mais ou 

menos cristalinos evidenciados por picos mais ou menos alargados.  Em estudos por 

HASPARIK (2005), quatro tipos de géis extraídos de estruturas afetadas pela RAA, 

apresentaram picos alargados com linhas centrais em -79, -88, -97 e -106 ppm, 

evidenciando estrutura desordenada (picos alargados) com diferentes graus de 

conectividade. Um dos géis apresentou, além das bandas largas, mais um sítio Q4, 
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representado por um pico mais estreito, referente a uma fase mais cristalina. Ainda em 

HASPARIK (2005) o pico em -97 ppm (Q3) foi o mais proeminente em todos os géis e 

FLORINDO (2009) confirmou que esse sítio é o responsável por aproximadamente 

56% da parte amorfa do gel. HOU et al. (2004) indicaram que géis da RAA, 

denominados A-S-H, formados a partir de reações entre opala e vidro com NaOH, KOH 

e Ca(OH)2, por até 360 dias em temperatura ambiente, apresentaram, com o aumento do 

tempo de tratamento, estruturas mais organizadas evidenciadas pelo aumento da 

intensidade de desvios químicos mais negativos. Para o agregado GRC tratado, notou-se 

que o pico em -97 ppm aumentou consideravelmente, além do surgimento dos picos em 

-80, -85  e -105 ppm que podem denotar a presença dos produtos de reação com 

diferentes graus de interconectividade. O aumento do pico em -97 ppm pode estar 

associado, também, ao acréscimo dos grupos silanóis, Q3OH. 

 

Os espectros de RMN para o agregado GRC, referente ao 27Al, antes e após o 

tratamento com microondas, são mostrados na figura 30. 

 

Na figura 30a, o pico em 58 ppm é atribuído na literatura ao alumínio tetracoordenado 

que ocupa um sítio tetraédrico, similar ao tetraedro de silício, que forma, quando ligado 

a outros tetraedros, a estrutura de um aluminossilicato (ANBALAGAN et al., 2009), 

neste trabalho representado principalmente pelos feldspatos. Já o pico em 5 ppm é 

atribuído ao alumínio hexacoordenado, que ocupa um sítio octaédrico (LEITE et al, 

2000, AGUIAR et al., 2002, ANBALAGAN et al., 2009), pertencente à estrutura dos 

filossilicatos, compostos de camadas tetraédricas e octaédricas (KLEIN & HURLBUT 

JR, 1999). Para o agregado GRC, o pico em 5 ppm ficou evidente e pode ser atribuído a 

presença da biotita e/ou clorita intersticial detectadas na análise petrógrafica. 
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Após o tratamento na condição C/1/200/60, na figura 30b, o pico em 58 ppm mostrou-

se inalterado, mostrando que os feldspatos alcalinos e plagioclásios não foram afetados 

pelo tratamento e o pico em 5 ppm  apresentou suave declínio denotando a dissolução 

parcial dos filossilicatos, mais provavelmente a clorita intersticial. 

 

 

 
Figura 30 - Espectros de RMN do 27Al para o agregado GRC: (a) não tratado; e (b) 
tratado na condição C/1/200/60. 
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As análises por MEV/EDS consolidaram os resultados apresentados pelas demais 

técnicas de caracterização e confirmaram as seguintes respostas: a) a maior eficiência do 

tratamento em forno de microondas, em relação aos métodos tradicionais em banho, 

para expor as principais fases responsáveis pela reatividade do agregado em muito curto 

espaço de tempo; b) a maior vulnerabilidade do quartzo à dissolução, em especial 

aqueles na forma de subgrãos com dimensões inferiores a 20 µm, em relação às demais 

fases predominantes; e c) a formação de produtos da RAA associados, principalmente, a 

esta forma de quartzo. 

 

Para confirmar estas respostas, a figura 31, inicialmente, mostra o aspecto geral das 

partículas do agregado GRC antes e após os tratamentos em banho e em forno de 

microondas. Antes do tratamento, as partículas apresentaram arestas vivas com 

irregularidades decorrentes do processo de moagem (figura 31a). A figura 31b mostra o 

estado das partículas após o tratamento em banho, por 192 horas, a 80°C (condição 

experimental C/1/80/8d), evidenciando alguma degradação e arredondamento das 

arestas. Após 10 minutos de tratamento em microondas (condição experimental 

C1/200/10), na figura 31c, as partículas mostraram alterações morfológicas mais 

evidentes, com partes lixiviadas e com produtos de reação, e outras não lixiviadas. Após 

o tratamento na condição C/1/200/60 (figura 31d) intensa lixiviação  foi verificada, 

predominando partículas com cantos arredondados, com aumento da porosidade e 

recobertas com produtos de reação. Como já sugerido nas técnicas de caracterização 

anteriores, as partículas não foram completamente digeridas, porém expuseram as fases 

mais vulneráveis ao ataque alcalino. 
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A degradação heterogênea das partículas do agregado GRC, sob qualquer tratamento, 

provou que suas fases minerais apresentaram comportamentos diferenciados 

dependentes do tipo de mineral e de suas características morfológicas. 

 

Quanto ao tipo de mineral, o quartzo, em todas as análises, mostrou-se mais vulnerável 

à dissolução, a sua morfologia teve efeito preponderante na reação e os produtos 

formados se mostraram associados a este.  

 

As modificações morfológicas ocorridas no quartzo neste estudo se mostraram de 

acordo com GAUTIER et al. (2001), que relataram duas importantes modificações no 

Figura 31 – Imagens por MEV do agregado GRC: (a) não tratado; (b) tratado na 
condição C/1/80/8d; tratado na condição C/1/200/10; e (d) tratado na condição 
C/1/200/60. Destaques associados a imagens posteriores. 



75 

 

quartzo durante a sua dissolução: o arredondamento dos grãos e a formação de cristais 

negativos como os pites de lixiviação, visivelmente expressadas nas micrografias deste 

estudo. 

 

O arredondamento dos grãos, segundo GAUTIER et al. (2001), ocorre como 

consequência do fato que os limites e cantos dos cristais são compostos de tetraedros de 

sílica (unidades estruturais do quartzo) ligados a um, dois ou três outros tetraedros, e 

não a quatro como ocorreria no interior do mineral. Aqueles com apenas uma ligação 

com outro tetraedro são altamente reativos, porém, as superfícies do quartzo são 

tomadas principalmente por duas ou três ligações com outros tetraedros de sílica. 

 

A figura 32 esquematiza o processo de dissolução, em escala atômica, de um canto de 

um cristal. A unidade estrutural, por simplificação, é atribuída a um pequeno quadrado 

com dois lados ligados a duas outras unidades e dois lados “livres”. No esquema, com a 

dissolução de uma unidade, outras duas ficam expostas e, assim, consecutivamente, 

“arredonda-se” a borda. 

 

 

 

A formação de pites poliédricos no quartzo, como um tipo de cristal negativo, foram 

relatados em vários trabalhos. Estudos indicaram que os pites podem nuclear partindo 

Figura 32 – Esquema do processo de dissolução, em escala atômica, de um canto de 
cristal. (U.E. = unidade estrutural). Adaptado de GAUTIER et al. (2001). 
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de microfissuras, defeitos pontuais, contornos de grãos, porém as principais explicações 

estão ligadas à presença de defeitos na estrutura cristalina, mas especificamente à 

ocorrência de discordâncias (BRANTLEY et al., 1986, GRATZ et al., 1990, GAUTIER 

et al., 2001), que são defeitos lineares em torno dos quais alguns átomos estão 

desalinhados (CALLISTER JR, 2006). Morfologicamente, os pites se assemelham a 

furos com faces prismáticas na superfície do mineral.  

 

Diante do exposto, as figuras 33 a 37 exploram o comportamento da dissolução do 

quartzo do agregado GRC, especialmente em função da sua morfologia. A figura 33a 

(destaque da figura 31a) mostra, primeiramente, a superfície do quartzo de uma 

partícula do agregado GRC antes do tratamento, isenta de degradação e recoberta por 

micropartículas provenientes do processo de redução, não eliminadas durante a 

lavagem.  

 
Figura 33 – (a) Imagem por MEV da superfície do quartzo do agregado GRC antes do 
tratamento; (b) EDS da superfície do quartzo. 
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Já a figura 34a (destaque da figura 31b) mostra grãos de quartzo, com dimensões 

próximas a 10 µm, após o tratamento em banho (C/1/80/8d), iniciando o processo de 

lixiviação em seus contornos, com arredondamento das suas bordas.  

 

 

 
Figura 34 – (a) Imagem por MEV dos grãos de quartzo do agregado GRC após o 
tratamento C/1/80/8d; (b) EDS da região selecionada do quartzo. (qtz = quartzo). 
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Após os tratamentos em forno de microondas, as mudanças morfológicas das partículas 

foram muito mais sensíveis. A figura 35a mostra subgrãos individualizados de quartzo 

com dimensões entre 10 e 20 µm, após o tratamento C/1/200/10, lixiviados em seus 

contornos e associados à intensa formação de produtos de reação, enquanto que a figura 

35b mostra alguns contornos preenchidos por produtos com morfologia lamelar e a 

formação de esparsos pites de lixiviação poliédricos na superfície.  

 

Confirmando a dissolução preferencial dos grãos de quartzo de dimensões 

microscópicas, a figura 36a (destaque “1” da figura 31c) mostra a região degradada de 

uma partícula evidenciando grãos de quartzo com até 10 µm, fortemente lixiviados das 

bordas ao interior dos grãos, com arredondamento das arestas, associados a produtos de 

reação com morfologia lamelar. Fenômeno de dissolução semelhante foi relatado por 

LEEMANN & HOLZER (2005) após duas semanas de exposição de um agregado 

complexo, em 2 mol/L NaOH, a 38°C. 

 

A pouca incidência de lixiviação na superfície dos subgrãos, por pites ou outro tipo de 

manifestação, indica que os subgrãos individualizados possuem estrutura cristalina com 

baixa desordem e tem como região mais vulnerável os contornos de grãos. 
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Figura 35 – Imagens por MEV: (a) do agregado GRC após o tratamento C/1/200/10; (b) 
dos contornos dos subgrãos de quartzo; e (c) EDS do quartzo e do produto de reação. 
(qtz = quartzo; pr = produtos de reação; pt = pites de lixiviação). 
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Já os grãos de quartzo com maiores dimensões, livres de deformação e de 

recristalização, mostraram-se menos vulneráveis ao ataque alcalino ou com taxas de 

dissolução mais lentas. A figura 37a mostra duas partículas com diferentes graus de 

lixiviação após o tratamento C/1/200/60, indicando comportamentos diferenciados. A 

partícula na parte inferior da figura, identificada como um fragmento de quartzo com 

dimensão aproximada de 200 µm, apresentou arestas vivas e alguns pites de lixiviação 

poliédricos menores que 5 µm (figura 37b). Este comportamento, mais uma vez, está de 

acordo com a informação que os pites de lixiviação estão associados a defeitos na rede 

cristalina, pouco comum nos grãos de quartzo do agregado GRC. 

 

Figura 36 – (a) Imagem por MEV dos subgrãos de quartzo do agregado GRC após o 
tratamento C/1/200/10 (10.000 x); (b) EDS da região selecionada do quartzo. (qtz = 
quartzo; pr = produtos de reação). 
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Em contrapartida, a partícula na parte superior da figura 37a mostra degradação 

avançada indicando que fases minerais mais vulneráveis foram lixiviadas. Na figura 37c 

(destaque da figura 37a) detectou-se a presença de grãos de quartzo com 

aproximadamente 10 µm, lixiviados das bordas ao interior, e de pequenas lâminas de 

filossilicatos lixiviadas.  

 

 

 

 

 

Quanto aos feldspatos, todos os registros micrográficos mostraram pouca ou nenhuma 

participação destes no processo de lixiviação. Nas vizinhanças dos grãos de quartzo 

fortemente lixiviados e com produtos de reação, os feldspatos mostraram-se muito 

pouco alterados. 

Figura 37 – (a) Imagem por MEV de partículas do agregado GRC após o tratamento 
C/1/200/60; (b) Detalhe da superfície do quartzo; (c) Detalhe da partícula degradada; (d) 
EDS do quartzo. (qtz = quartzo; fl = filossilicatos). 
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A figura 38 mostra a ampliação da interseção entre as regiões mais e menos afetadas da 

partícula da figura 31c (destaque 2), indicando a intensa concentração de produtos em 

torno do quartzo lixiviado (parte inferior da imagem). Os feldspatos (parte superior da 

imagem) mostraram muito poucos poros que podem ser atribuídos à lixiviação, porém 

sem produtos de reação associados a estes.  

 

Notou-se, por EDS na figura 38, que o quartzo (identificado nas regiões com a 

predominância do silício) está encoberto por produtos de reação, sugerindo que as 

reações ocorram nas superfícies e/ou nos contornos de grãos após o processo de 

dissolução e não por precipitação como sugerido por LEEMANN & HOLZER (2005). 

Isto mostra que as superfícies alteradas, carregadas negativamente, atraem os cátions, 

especialmente o Na+, iniciando a formação dos produtos (géis) da RAA, como sugere o 

mecanismo básico da reação. 

 

Em todas as análises, os produtos de reação se apresentaram sob três morfologias 

distintas: esponjoso, em lâminas e em partículas aproximadamente esféricas. Porém é 

muito provável que estas evoluam de uma forma a outra durante o tratamento, tornando-

se mais organizadas ao longo do tempo, como comentado na análise dos resultados por 

RMN. 

 

As formações lamelar e esponjosa foram registradas surgindo preferencialmente dos 

grãos de quartzo, nos contatos entre os grãos, ou em alguns casos em sua superfície 

(figuras 35 e 38), e as formações aproximadamente esféricas surgiram dos produtos 
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preexistentes (figura 35) e, em alguns registros, partindo diretamente da superfície dos 

subgrãos de quartzo.  

 

 

Outros estudos que envolveram a análise dos produtos da RAA mostraram grande 

variedade de morfologias, evidenciando a complexidade das reações. Produtos 

esponjosos similares foram verificados preenchendo fissuras em grãos de granito após 

testes em barras de argamassa por 30 dias, em OWSIAK (2007). Produtos com 

morfologia lamelar foram registrados em LU et al. (2006) na superfície de um agregado 

reativo após exposição a 1.8 mol/L de NaOH, em autoclave, a 150 °C, por 150 horas.  

 

Figura 38 – (a) Imagem por MEV de uma partícula do agregado GRC após tratamento na 
condição C/1/200/10; (b) EDS no modo mapeamento. (qtz = quartzo; F1 e F2 = 
feldspatos; pr = produto de reação). 
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A figura 39 registra formações aproximadamente esféricas, com diâmetros próximos a 

10 µm, desenvolvidas com o agregado GRC.  Na figura 39a, estas crescem partindo de 

uma superfície recoberta por produtos com morfologia esponjosa após tratamento na 

condição C/1/200/60. A figura 39b mostra essas formações partindo de produtos 

visivelmente associados a grãos de quartzo com dimensões próximas a 10 µm. A figura 

39c evidencia a formação dessas partículas como uma aglomeração de camadas ou 

folhas. E a figura 39d mostra estas surgindo diretamente de grãos de quartzo com 

dimensões entre 5 e 10 µm.  

 

Formações aproximadamente esféricas foram verificadas em FENG et al. (2010), porém 

caracterizada pelos autores como “morfologia de difícil discernimento”, após a imersão 

de discos polidos de riolito em 1mol/L de NaOH, por 28 dias, a 80  °C.  

 

As análises químicas qualitativas por EDS mostraram que os produtos, sob qualquer 

forma, são ricos em silício, com sódio em menor proporção e com uma presença 

significante de alumínio. Esta composição é similar a de produtos encontrados em 

barras e em peças estruturais afetadas pela RAA e produzidas com agregados graníticos, 

descritas na literatura (FERNANDES et al., 2004, OWSIAK, 2004, OWSIAK, 2007, 

FERNANDES, 2009). 

 

O quartzo mostrou-se, em todas as técnicas, como o maior fornecedor de silício para a 

formação dos produtos.  As soluções com elevadas concentrações de sódio, simulando o 

ambiente alcalino do concreto, obviamente, foram as principais responsáveis pela 

doação de Na+.  
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Figura 39 - Imagens por MEV e análises por EDS de produtos de reação no agregado 
GRC após tratamento em microondas. (Q = quartzo; F = feldspato; pr = produto de 
reação). 
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A presença do alumínio na composição dos produtos pode ser atribuída à dissolução dos 

filossilicatos, como a clorita intersticial, porém não há resultados suficientes para essa 

conclusão. Nenhuma técnica aqui empregada apontou a participação dos feldspatos no 

processo de dissolução e formação de produtos, apesar de alguns estudos, com 

metodologias diferentes, defenderam a participação dos feldspatos e das micas na RAA 

(BÉRUBÉ et al., 2002, CONSTANTINER & DIAMOND, 2003, LAGERBLAD, 2012, 

MENÉNDEZ et al. 2012).  

 

É importante salientar que com a redução das partículas para os testes em laboratório, as 

rupturas das ligações dos grupos químicos dos silicatos nas superfícies, podem 

favorecer a dissolução dos feldspatos, como já explicado para o quartzo. Além disso, a 

presença de feldspatos fraturados, alterados e deformados durante o metamorfismo pode 

interferir no seu processo de dissolução.  

  

Além da similaridade com produtos da RAA caracterizados em outros estudos, a 

indicação dos produtos aqui registrados como sendo expansivos e deletérios pode estar 

vinculada ao volume de material aglomerado formado que, em ambiente confinado, 

como no caso do interior do concreto, levaria à provável fissuração entre o agregado e a 

pasta de cimento. 

 

As análises por MEV e EDS, após os ensaios de expansão em barras de argamassa, 

mostraram a formação e aglomeração de produtos aproximadamente esféricos, com 

alguma similaridade aos encontrados nesta etapa, porém com menores dimensões 

(aproximadamente 3 µm), partindo de uma fina camada de um produto de reação.  Estes 

foram registrados em alguns poros fissurados das barras de argamassa confeccionadas 
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com o agregado GRC (figura 40). Por EDS estes produtos apresentaram menor teor de 

sódio e alumínio que os produzidos com microondas, porém, com significativo maior 

teor de cálcio, o que era de se esperar em um ambiente supersaturado de Ca(OH)2 

provindo da pasta de cimento hidratada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Imagem por MEV e análise por EDS de produtos de reação no interior de 
barra de argamassa produzida com o agregado GRC. (n = nucleação; cp = camada de 
produto; fs = fissura). 
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4.4. ANÁLISE DOS AGREGADOS GRA E GRB APÓS O USO DA TÉCNICA DE 

MICROONDAS COM AS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS A/1/200/60 e 

B/1/200/60 

As análises dos resultados da caracterização dos agregados GRA e GRB após os 

tratamentos em forno de microondas, nas mesmas condições que o agregado GRC (1 

mol/L NaOH, 200°C, 60 minutos), complementaram as análises sobre o comportamento 

dos agregados graníticos ao longo do tempo, na primeira parte experimental (item 4.1.). 

Porém, os resultados desta etapa foram mais sensíveis e explícitos. Apesar dos três 

agregados possuírem composições química e mineralógica similares, as diferenças 

morfológicas - especialmente do quartzo - causaram expressivas diferenças nos 

resultados, principalmente das técnicas de espectrometria (FTIR e RMN), confirmadas 

pelas análises por MEV.  

 

Os agregados GRA e GRB apresentaram resultados muitos semelhantes entre si e 

sensivelmente distintos do GRC. Ficou claro que as deformações impostas aos grãos de 

quartzo nos agregados GRA e GRB, durante o metamorfismo, causaram alterações nas 

vizinhanças de cada átomo, modificando distâncias interatômicas e ângulos de ligação, 

sendo estas mudanças sensíveis nas análises em níveis molecular e atômico, por FTIR e 

RMN, que permitem avaliar a desordem estrutural em curtas e médias distâncias. 

 

As análises por DRX dos agregados GRA e GRB, antes a após os tratamentos 

(A/1/200/60 e B/1/200/60), são mostrados nas figuras 41 e 42. Os picos principais do 

quartzo do agregado GRA foram reduzidos, em virtude dos seus grãos com estrutura 

mais deformada, enquanto apenas uma suave supressão foi observada nos picos do 

agregado GRB em virtude dos seus grãos de quartzo menos deformados. Com a 
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dissolução parcial do quartzo, os picos referentes aos feldspatos ficaram mais 

proeminentes, evidenciando sua pouca ou insignificante dissolução em relação ao 

quartzo. 

 

 

 

Figura 41 – Difratogramas de raios X do agregado GRA não tratado e após o 
tratamento  A/1/200/60. 

Figura 42 – Difratogramas de raios X do agregado GRB não tratado e após o 
tratamento  B/1/200/60. 



90 

 

 

Este comportamento frente à dissolução é mostrado quantitativamente, por ICP/OES, na 

figura 43, que compara os valores do silício em solução após os tratamentos com os três 

agregados. Como era de se esperar, a dissolução foi maior para o GRC, seguido do 

GRA e do GRB.  

 

 

Quanto aos espectros de transmitância por FTIR (figuras 44 e 45), os resultados 

mostraram que os picos duplos de quartzo para os agregados GRA e GRB, antes do 

tratamento, apresentaram-se muito similares entre si, menos proeminentes e em bases 

mais largas que o GRC (figura 28). Isto mostra que a intensidade e forma das bandas do 

quartzo estão diretamente relacionadas à sua morfologia. O quartzo no agregado GRC, 

com menos defeitos em sua rede cristalina, gerou picos duplos mais intensos e estreitos, 

ao contrário dos quartzos deformados em GRA e GRB, que apresentaram picos mais 

brandos e alargados. 

Figura 43 – Comparação dos teores de silício em solução, por ICP/OES, após os 
tratamentos em microondas com os agregados GRA, GRB e GRC. 



91 

 

  

 

Figura 44 – Espectros de FTIR do agregado GRA não tratado e após o tratamento 
A/1/200/60. 

Figura 45 – Espectros de FTIR do agregado GRB não tratado e após o tratamento 
B/1/200/60. 
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Após os tratamentos, as mudanças nestes dois agregados foram menos sensíveis que no 

GRC. Percebeu-se, para o GRA, a suave redução de intensidade nos picos duplos de 

quartzo, em 778 e 798 cm-1, e a evidência dos pequenos picos, entre 700 e 800 cm-1, 

referente aos feldspatos, confirmando a menor dissolução dos feldspatos durante o 

tratamento. A redução da pequena banda do quartzo em 696 cm-1 e a permanência da 

banda em 646 cm-1, referente às vibrações das ligações do plagioclásio albita, reforçam 

essa afirmação.  

 

Apesar da similaridade entre os espectros dos agregados GRA e GRB, este último  

mostrou alterações mais brandas em virtude das suas fases minerais – em especial, o 

quartzo - serem menos deformadas e por isso mais estáveis. Por fim, a intensa banda 

entre 900 e 1300 cm-1, referente à sobreposição de bandas originadas pelo estiramento 

assimétrico das ligações químicas dos vários silicatos presentes no material, não 

apresentou alterações relevantes para estes dois agregados, como também ocorrido com 

o agregado GRC.  

 

Quanto às análises por RMN dos agregados GRA e GRB, verificou-se que, antes dos 

tratamentos, estes apresentaram espectros com comportamentos semelhantes entre si 

(figuras 46a e 47a) e significativamente diferenciados em relação ao GRC. Nestes dois 

agregados os picos referentes aos sítios Q4 apresentaram-se mais largos e brandos que 

no GRC indicando desordem estrutural. No agregado GRB, a banda referente aos sítios 

Q4 é mais estreita e esse comportamento é coerente com a análise petrográfica que 

indicou fases minerais, incluindo o quartzo, menos deformadas no agregado GRB que 

no GRA. É provável que nestes dois agregados, as fases minerais pertencentes aos sítios 
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Q4 estejam representadas em diferentes desvios químicos em decorrência das diferentes 

configurações estruturais (mais ou menos ordenadas).  

 
 

 

 
Figura 46 - Espectros de RMN do 29Si para o agregado GRA: (a) não tratado; e (b) 
tratado na condição A/1/200/60. 
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Figura 47 - Espectros de RMN do 29Si para o agregado GRB: (a) não tratado; e (b) 
tratado na condição B/1/200/60. 
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Após os tratamentos (figuras 46b e 47b), os dois agregados apresentaram mudanças 

pouco sensíveis quando comparadas às ocorridas com o GRC. Para o agregado GRA, 

um pequeno ombro em -110 ppm foi exposto após a dissolução, reforçando que é 

possível que o quartzo nestes dois agregados seja representado por picos em diferentes 

desvios químicos, em virtude de apresentarem estruturas cristalinas mais ou menos 

organizadas, sendo dissolvidas as mais instáveis, permanecendo aquelas mais estáveis.  

 

Ao contrário do agregado GRC, não foram apresentados novos picos referentes aos 

sítios de menor conectividade (Q2 e Q3), mostrando que novas fases (produtos de 

reação) possivelmente não foram formadas.  

 

Os espectros do 27Al para os agregados GRA e GRB (figuras 48a e 49a) não 

apresentaram pico no desvio 5 ppm, não sendo detectados, então, sítios octaédricos. 

Após os tratamentos (figuras 48b e 49b) não foram detectadas alterações significativas 

nos sítios tetraédricos, em 58 ppm, indicando que os feldspatos não foram afetados pelo 

tratamento, como indicado nas demais técnicas de caracterização. 
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Figura 48 - Espectros de RMN do 27Al para o agregado GRA: (a) não tratado; e (b) 
tratado na condição A/1/200/60. 
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Figura 49 - Espectros de RMN do 27Al para o agregado GRB: (a) não tratado; e (b) 
tratado na condição B/1/200/60. 
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Como nas outras técnicas de caracterização, as análises por MEV, representadas nas 

figuras 50 e 51, mostraram a semelhança de comportamento dos agregados após os 

tratamentos A/1/200/60 e B1/200/60. Diferentemente do GRC, estes dois agregados, 

globalmente, mantiveram arestas vivas, com baixo grau de degradação e ausência de 

produtos de reação.  

 

A figura 50a mostra uma partícula de plagioclásio inalterada. Porém, alterações 

morfológicas, semelhantes nos dois agregados, foram identificadas em alguns dos seus 

grãos de quartzo (figuras 50b, 50c, 51c e 51d), com intensa formação de pites alongados 

e profundos, enquanto outros se apresentaram inalterados, mais expressivamente o 

quartzo do agregado GRB (51a e 51b). 

 

Este efeito de degradação do quartzo é muito similar ao verificado em grãos de quartzo 

de um agregado granítico em FERNANDES et al. (2004), responsável pela 

manifestação da RAA em uma barragem portuguesa com mais de 50 anos. Os autores 

denominaram o fenômeno como “corrosão do quartzo”. 

 

Como já explicado na análise do agregado GRC, os pites de lixiviação têm sido associados a 

defeitos na estrutura cristalina, mais especificamente às discordâncias (BRANTLEY et al., 

1986, GRATZ et al., 1990, GAUTIER et al., 2001), o que é perfeitamente aceitável 

para esses dois agregados, em especial ao GRA, com grãos de quartzo 

consideravelmente mais orientados por deformação que o GRB.  
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Figura 50 – Imagens por MEV e análises por EDS do agregado GRA após o tratamento 
A/1/200/60 mostrando: (a) Plagioclásio (à esquerda) e quartzo (à direita); (b) pites de 
lixiviação no quartzo; e (c) detalhe dos pites de lixiviação. 
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Figura 51 – Imagens por MEV e análises por EDS do agregado GRB após o tratamento 
B/1/200/60 mostrando: (a) e (b) superfície do quartzo; (c) pites de lixiviação no quartzo; e (d) 
detalhe dos pites de lixiviação. 
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WENK & MONTEIRO (2008) estudaram agregados graníticos com diferentes graus de 

deformação e concluíram, com auxílio da Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(MET), que a deformação progressiva é acompanhada pelo aumento da densidade de 

discordâncias no quartzo, que as discordâncias são possíveis sítios favoráveis para a 

dissolução, e que expansões em barras de argamassa cresceram com o aumento da 

densidade. Em alguns casos a densidade de discordâncias alcançou 3.3 x 108 

discordâncias/cm2, chegando a formar emaranhados de linhas, porém, não foi registrado 

por microscopia o processo de dissolução em função da densidade de discordâncias. 

 

Essa hipótese torna-se mais concreta quando se comparam com o agregado GRC, com 

quartzo muito pouco deformado, que apresentou muito pouco pites de lixiviação em 

seus grãos. Notou-se que os pites alongados são orientados em direções específicas 

(figuras 50c e 51d) possivelmente dependentes das orientações das falhas estruturais.  

 

Para os agregados GRA e GRB não foram registrados produtos de reação nas regiões 

afetadas pela dissolução, estando de acordo com os resultados por RMN que não 

apresentaram sítios Q2 e Q3 após os tratamentos, ao contrário do ocorrido com o 

agregado GRC.  

 

Porém, nas análises quantitativas por ICP/OES, as soluções filtradas apresentaram 

redução no teor de sódio em torno de 10%, como mostra a figura 52, que compara o 

comportamento dos três agregados. Isso mostra que produtos de reação podem ter sido 

formados, mas não foram detectados nos sólidos com as técnicas usadas. De qualquer 

forma, os resultados mostraram que os mecanismos de formação dos produtos da RAA 
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pelo quartzo dos agregados GRA e GRB são similares entre si e completamente 

distintos do agregado GRC. 

 

 

O uso do método proposto permitiu, em muito curto espaço de tempo, verificar que os 

processos de reação dos três agregados, apesar de diferenciados entre si, estiveram de 

acordo com a proposta de mecanismo básico.  

 

Após este estudo pôde-se verificar que silicatos com microestruturas afetadas pelo 

metamorfismo - como os grãos de quartzo recristalizados em subgrãos de reduzidas 

dimensões e os grãos de quartzo deformados por tensões mecânicas - permitem a 

interação entre os íons OH- e Na+ e os grupos químicos no interior dos silicatos. Isto 

leva à forte lixiviação do mineral e a formação de produtos de reação, como 

esquematizado na figura 52.  

 

Verificou-se, também, que o agregado GRC não necessitou do Ca(OH)2  para formação 

dos produtos de reação, ao contrário do exposto por alguns autores (e.g. CHATERJI, 

Figura 52 – Redução do teor de sódio em solução, por ICP/OES, após os tratamentos em 
microondas com os agregados GRA, GRB e GRC. 
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2005, SIMS & POOLE, 2003). É possível que a formação de produtos nos agregados 

GRA e GRB esteja condicionada à presença do Ca(OH)2, hipótese não averiguada neste 

trabalho. Assim, a condição de formação dos produtos da RAA não depende, 

necessariamente, da presença do Ca(OH)2. 

 
Figura 53 – Representação esquemática do mecanismo da RAA. 
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5. CONCLUSÕES 

Com os estudos realizados, pode-se concluir que: 

a) Quanto à influência das características composicionais, mineralógicas e 

texturais dos agregados graníticos na previsão da RAA. 

� Os resultados dos ensaios de expansão em barras de argamassa, por 30 dias, e da 

evolução da dissolução da sílica por 192 horas, em consonância com a análise 

petrográfica em lâminas delgadas e com as técnicas de caracterização 

complementares (DRX, EDX e MEV/EDS), apontaram que os agregados 

graníticos GRA e GRB (granodioritos) são pertencentes à classe dos agregados 

de reações lentas e o agregado granítico GRC (granoblastito) pertencente à 

classe dos agregados de reações rápidas; 

� As diferenças nos comportamentos reacionais dos três agregados graníticos não 

estiveram associadas às suas composições química e mineralógica, mas, 

principalmente, correlacionadas às características texturais dos agregados. Pode-

se então afirmar que a caracterização da textura e morfologia dos minerais é 

estritamente necessária para a previsão da RAA, denotando o grau de 

sofisticação do controle de qualidade dessas matérias primas. 

 

b) Quanto ao potencial de aplicabilidade da técnica de microondas para 

identificação e previsão da formação de produtos da RAA a partir de 

agregados graníticos. 

� A condição experimental mais favorável para identificar as fases minerais 

reativas e os produtos da RAA no agregado de reações rápidas (GRC) foi a que 

utilizou 1 mol/L de NaOH, a 200°C, por 10 minutos. Esta condição apresentou 
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dissolução de sílica 66% mais elevada que no tratamento em banho isotérmico 

com base na ASTM C289 (2007), por 192 horas; 

� Para os agregados de reações lentas (GRA e GRB), 1 mol/L de NaOH, a 200°C, 

por 60 minutos foi a condição experimental necessária para identificar as suas 

fases reativas; 

� As análises por ICP/OES, DRX, FTIR, RMN e MEV/EDS, após o tratamento 

em microondas, permitiram verificar que os três agregados graníticos estudados 

possuem comportamentos diferenciados perante o processo de dissolução da 

sílica e formação de produtos da RAA. Todos os resultados apontaram para as 

mais rápidas e elevadas dissolução da sílica e formação de produtos no agregado 

GRC que nos agregados GRA e GRB; 

 

c) Quanto à influência do tratamento por microondas nas características 

composicionais, microestruturais e morfológicas dos agregados graníticos 

com consequência na previsão da RAA. 

� Após o tratamento em microondas, as técnicas de DRX, FRX, FTIR e RMN 

identificaram que a rápida reação do agregado GRC esteve diretamente 

relacionada ao mineral quartzo. Mais especificamente, com o auxílio das 

imagens por MEV e análises qualitativas por EDS, a sua rápida reação se 

mostrou relacionada à presença de subgrãos de quartzo individualizados 

inferiores a 20 µm obtidos por recristalização de grãos maiores; 

� Por MEV e EDS, evidenciou-se que a reatividade dos subgrãos de quartzo do 

agregado GRC esteve associada aos seus contornos de grãos que se mostraram 

intensamente lixiviados e preenchidos com produtos da RAA; 
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� A biotita intersticial também pode ter contribuído para a rápida dissolução da 

sílica no agregado GRC. Porém, não ocorreram evidências suficientes para a 

confirmação da sua participação na RAA com as técnicas aqui utilizadas; 

� A previsão da RAA com o agregado GRC foi validada pela comparação com 

processos de lixiviação do quartzo similares aos verificados na literatura após 

duas semanas de exposição em banho, a 38°C e com resultados similares obtidos 

neste trabalho após 192 horas em banho, a 80°C. Produtos da RAA identificados 

e analisados por MEV/EDS no agregado GRC, apresentaram aspecto 

morfológico e composição química similares aos verificados no estudo com 

barras de argamassa neste trabalho e em outros da literatura. Mostraram-se 

similares, também, a produtos na literatura obtidos após métodos químicos em 

autoclave por 150 horas e em banho por 28 dias; 

� As técnicas de DRX, FTIR e RMN mostraram que a reatividade dos agregados 

GRA e GRB esteve correlacionada, também, ao quartzo. Os resultados por 

MEV/EDS e RMN evidenciaram o quartzo com diferentes graus de 

suscetibilidade à RAA. E, com base nas demais evidências do conjunto de 

técnicas empregadas, concluiu-se que os grãos mais deformados são os 

responsáveis pela reatividade destes agregados e estiveram associados a pites 

profundos e direcionados, em virtude de sua estrutura mais desorganizada e com 

defeitos na rede cristalina; 

� A previsão da RAA com os agregados GRA e GRB pode ser validada pela 

degradação do quartzo com aspecto morfológico similar ao encontrado na 

literatura, em agregado granítico de uma estrutura de concreto afetada pela 

RAA, após 50 anos da sua construção. Isso significa que o método desenvolvido 
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é eficiente para prever reações que somente em tempos longos em ambiente real 

poderiam ser observados. 

 

Finalmente, a metodologia empregada nesta pesquisa mostrou o enorme potencial 

da técnica de microondas para a preparação das amostras de agregados para 

identificação e análise da sua microestrutura e previsão da RAA. Laboratórios de 

materiais, com estrutura compatível à apresentada neste estudo, especialmente com 

acesso às técnicas de microscopia, podem rapidamente preparar as amostras e 

identificar as fases minerais reativas e os produtos da RAA. Estudos com outros 

tipos de agregados colaborarão para a catalogação de fases reativas. 

 

A técnica acelerada em barras de argamassa, regida pela NBR 15577-4 (2008), 

usualmente empregadas na determinação da RAA, é útil para identificar agregados 

com reações muito rápidas, sendo os demais categorizados como inócuos, porém 

com reações que podem se estender por anos. Diante disso, de acordo com a NBR 

15577-4 (2008), os agregados GRA e GRB seriam considerados potencialmente 

inócuos, enquanto que pelo método aqui empregado verificou-se que os mesmos 

pertencem à classe dos agregados com reações lentas. O método químico pela 

ASTM C289 (2007), que quantifica a RAA pelos valores de sílica dissolvida e 

redução da alcalinidade, já demonstrou ser ineficiente para alguns tipos de 

agregados e sua condição de ensaio não permite o acesso às fases reativas dos 

agregados de lenta reatividade e seu estudo microestrutural.  

 

Verificou-se que os diferentes tipos de agregados necessitarão de diferentes 

condições experimentais em microondas para a correta análise e espera-se que este 
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estudo possa contribuir para a consolidação de um método rápido e eficaz, e para o 

incentivo a busca do controle de qualidade dos materiais constituintes e da previsão 

da vida útil das estruturas de concreto, por projetistas e responsáveis pelas 

edificações na construção civil. 
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6. ESTUDOS FUTUROS 

Partindo das conclusões obtidas neste trabalho, sugerem-se os seguintes estudos: 

� Estudo da microestrutura de prismas de concreto produzidos com os três 

agregados graníticos, submetidos a expansões de longa duração (até 1 ano) para 

correlação com os resultados aqui encontrados; 

� Estudo das manifestações da RAA na microestrutura de concretos em campo 

para correlação com aquelas verificadas no presente estudo; 

� Análise dos agregados por MET (Microscopia Eletrônica de Transmissão) 

visando correlacionar a sua reatividade com defeitos na rede cristalina do 

quartzo; 

� Estudo com os três agregados graníticos e a técnica de microondas, 

incorporando Ca(OH)2 para a compreensão do seu papel na formação dos 

produtos da RAA; 

� Mapeamento das pedreiras que fornecem agregados para concreto em Sergipe 

para efeito de validação do método estudado. 
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