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Resumo: Quando agregados porosos ou com elevada capacidade de absorção de água são
adicionados em matrizes à base de cimento, estes sofrem significativas alterações
em termos de propriedades físicas, mecânicas e microestrutura. Embora a resistência
mecânica das argamassas podem reduzir quando comparado as aquelas produzidas
com agregados tradicionais, a resistência ao fogo, a diminuição da expansão térmica,
condutividade e da densidade são apenas algumas das vantagens a serem
mencionadas. Tais resultados são reflexos da elevada porosidade presente nesses
materiais e do nível de empacotamento que é alcançado pela matriz cimentícia.
Nesse sentido, o aumento da porosidade do material pode ser também um fator
positivo para um maior desempenho fotocatalítico e controle térmico, uma que vez
que estas dependem do nível de exposição ao qual está inserido. A vermiculita,
perlita, pedra-pomes, diatomita, cinzas volantes e vulcânicas, xisto, argilas, ardósia e
escória de alto forno são apenas alguns exemplos de agregados leves de origem
natural/artificial frequentemente utilizados em argamassas e concretos.
Este projeto tem por objetivo produzir formulações em pastas e argamassas de
cimento com adições porosas ou com elevada capacidade de absorção de água.
Argamassas e pastas de cimento serão preparadas em laboratório com base nas
formulações selecionadas através da mesa de consistência. O processo de hidratação
será acompanhado por difração de raio X (DRX) e calor de hidratação, enquanto a
microestrututa será avaliada através do microscópio eletrônico com a análise química
(MEV/EDS). O comportamento mecânico e as propriedades físicas serão também
analisadas. Para validação dos resultados obtidos, será utilizado o planejamento
estatístico de experimentos (DOE - design of experiments) em todas as etapas de
produção, a fim de otimizar os parâmetros relativos ao custo/benefício do produto
final.
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Participantes

Part. externo: João António Labrincha Universidade de Aveiro - Portugal

Outras Considerações

Pretende-se obter uma argamassa com características físicas e mecânicas distintas das tradicionais capaz de interagir com o
meio ambiente inserido, favorecendo o conforto humano e uma construção ambientalmente mais eficiente. Além disso,
pretende-se ampliar o nível de interação com o parceiro Português, favorecendo a transferência de conhecimento/tecnologia
para o nosso país.
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