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RESUMO
A construção Civil é um setor que demanda diversos materiais, como areia, água, cimento, cal, entre outros, gerando
desta forma, problemas ambientais graves. A busca por sustentabilidade desencadeou a procura por materiais e
tecnologias menos agressivas ao meio ambiente. A argamassa é um dos elementos que vem utilizando essas
tecnologias, tanto para melhorar as suas propriedades como para torná-la mais sustentável. A incorporação de carbono
na argamassa de revestimento é uma maneira sustentável de melhorar as suas características físicas, químicas e
mecânicas. Assim, esta pesquisa tem por objetivo estudar a viabilidade da utilização de óxido de grafite em argamassa
de revestimento. Para isso, será realizada a caracterização química, física e mecânica dos materiais utilizados, como a
areia, o grafite, e o óxido de grafite. Espera-se a obtenção de resultados satisfatórios com relação a estas propriedades,
possibilitando o desenvolvimento de uma argamassa de revestimento mais durável, consequentemente sustentável e
com maior qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Matriz cerâmica; Compósitos; Nanomateriais.
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INTRODUÇÃO

Um dos grandes problemas atuais e frequentemente debatido é a poluição ambiental. Ela
surge por vários motivos, dentre eles destacam-se o desenvolvimento urbano, consumismo, alta
escala de produção de resíduos sólidos como o cimento, entre outros. O cimento é um dos materiais
mais utilizados em escala global, devido ao aumento de sua demanda para a confecção de concreto
e argamassa nos últimos anos, porém sua produção é considerada uma das mais poluentes
(BONATO, 2014).
Os países em desenvolvimento têm produzido cimento em grande quantidade, em especial a
China e a Índia. A produção de cimento no mundo excedeu 3,6 bilhões de toneladas sendo
aproximadamente 1 m3 por pessoa no mundo (CHUAH et al., 2014; FERRO et al., 2014).
Mesmo que seja muito utilizado e tenha alta resistência a compressão, os valores de
resistência a tração e à flexão são baixos (LV et al., 2013; FERRO et al., 2014; SAAFI et al., 2015;
WANG; HAN; LIU, 2013). Considera-se que o cimento é muito frágil, apresentando durabilidade
reduzida e consequentemente provocando fissuras nas estuturas e permitindo deformações
(CHUAH et al., 2014; LI et al., 2016).
Atualmente há diversos estudos na aplicação de materiais de reforços como os nanomateriais
em compósitos cimentícios (LI et al., 2017). Os nanomateriais, entre eles: nanotubos, nanofibras,
nanosílicas ou nanoclay aos serem adicionados aos compósitos cimentícios, permitem melhorias
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nas propriedades mecânicas como resistência à compressão, flexão e à tração num curto prazo,
pois apresentam mais ligações com a matriz (CHUAH et al., 2014; LI et al., 2016).
Os nanotubos de carbono incorporados à argamassa podem auxiliar na diminuição de
fissuras e poros devido as suas propriedades físicas e químicas (SAHEB; JOG, 1999).
Dessa forma, este trabalho tem por objetivo o estudo das propriedades físicas e químicas de
óxido de grafite, que será obtido segundo metodologia descrita em YANG et al. (2013), visando a
economia e melhoria das características químicas, físicas e mecânicas de argamassa de
revestimento.
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MATERIAL E MÉTODOS

2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS
A Tabela 1 apresenta as análises que serão realizadas nas amostras das matérias primas.
Tabela 1 - Análises que serão realizadas e suas respectivas metodologias utilizadas para a caracterização
dos materiais
pH
Absorção de água
Análises Físicas

Granulometria³
FTIR-ATR1,2

Análise Calorimétrica

Análise Termogravimétrica
Análise por meio
Óptico
Análise de Superfície

pHmetro
ASTM-E-104
NBR 7181/1984 (ANEXO III)
NBR 7211 (ABNT, 2009)
NBR NM 248 (ABNT,2003)
espectrofotômetro Bruker, Vertex 70V.

1,2

Os termogramas serão obtidos sob taxa de
aquecimento de 10ºC/min, na faixa de
temperatura de 25 a 350ºC, em um
equipamento Shimadzu DSC-50.

1,2

TGA

Equipamento Shimadzu TGA-50,com taxa
de aquecimento de 10°C/min de uma
temperatura de 25°C até 1000°C, com fluxo
de nitrogênio de 50 mL/min.

RAMAN1,2

Espectrofotômetros Raman

MEV1,2

Equipamento Superscan SS - 550 marca
Shimadzu

DSC

1 – Análises realizadas na amostra de óxido de grafite.
2- Ensaio que será utilizado o laboratório da UEM
3- Análises realizadas na areia.

O ensaio granulométrico de areia natural média será disposto em distribuição percentual de
acordo com a NBR 7211 (ABNT, 2009) e a NBR NM 248 (ABNT,2003). As análises físicas seguirão
a normativa ASTM-E-104 para absorção de água, e o pH será determinado pelo uso do pHmetro. Os
ensaios de caracterização da areia serão representados pela curva de composição granulométrica,
dimensão máxima das partículas e o módulo de finura. Com os ensaios serão determinadas a
massa específica, absorção, porcentagem de material pulverulento e cor da matéria orgânica.
O ensaio de caracterização para o óxido de grafite utilizará a Microscopia Eletrônica De
Varredura (MEV), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e análise Termogravimétrica (TGA)
ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

com o microscópio marca Shimadzu, modelo SS-550, DSC-50 e TGA-50, respectivamente. Serão
utilizados os espectrofotômetros Raman, espectrofotômetro Bruker, Vertex 70V.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação de nanomateriais em compósitos cimentícios é considerada uma nova geração de
materiais de alta tecnologia. Possibilita a produção de materiais mais resistentes e com maior
durabilidade. Desta forma, permite o desenvolvimento de materiais da construção civil mais
duráveis, diminuindo a necessidade de intervenções nas edificações e consequentemente reduz-se
a geração de resíduos sólidos que são lançados no meio ambiente.
Após a obtenção da síntese de óxido de grafite, descrita por YANG et al. (2013), pretende-se
obter ótimos resultados físicos e químicos para este material.
A argamassa de revestimento convencional quando aplicada, atinge a secagem muito
rapidamente, ocasionando trincas nas edificações. A proposta da adição de óxido de grafite em
pequenas proporções busca retardar a cura da argamassa e tornar esse material mais resistente,
evitando-se trincas, descolamento e patologias oriundas de infiltrações.
4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As aplicações de óxido de grafite podem melhorar o desempenho de uma matriz cerâmica.
Seja nas características visuais podendo diminuir as fissuras, quanto na melhoria das propriedades
físicas e químicas promovendo um aumento de resistência. Assim, uma argamassa de revestimento
torna-se ambientalmente correta, pois diminui a necessidade de intervenções nas construções.
Desta forma, torna-se essencial a utilização de materiais de boa qualidade na obtenção da
síntese, pois interferem diretamente na qualidade do produto final.
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