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RESUMO 
O fator relevante na qualidade do concreto é sua dosagem, ou seja, a quantidade adequada de cada material 
que o compõe, de acordo com a necessidade estrutural do concreto e os requisitos das normas vigentes. A 
durabilidade e o desempenho mecânico das estruturas de concreto são afetados diretamente pela exposição 
a ambientes agressivos. Em razão disso, o presente trabalho tem por objetivo analisar mecanicamente os 
corpos de prova com diferentes traços de dosagens de concreto expostos a ácido sulfúrico. Desta maneira, a 
metodologia experimental deste trabalho, consistiu na execução dos cálculos de dosagem de três traços do 
concreto pelo método ABCP com três diferentes faixas de resistências características à compressão. Em 
seguida, foi realizado em laboratório os ensaios de caracterização dos agregados miúdo e graúdo. 
Posteriormente, foi realizada a mistura e o preparo dos corpos de prova de concreto, para verificação da 
resistência à compressão nas idades de 7, 14 e 28 dias. Por meio dos resultados pode-se constatar que o 
traço A não atingiu a resistência aos 28 dias, tanto no meio ácido quanto na água. Enquanto que o traço B 
conseguiu atingir a média nos dois meios de cura, e por fim o traço C conseguiu atingir a resistência apenas 
no meio com água. Constatando-se que o contato do ácido com a amostra desencadeou uma redução da 
massa, incremento da porosidade, e consequentemente a redução da resistência mecânica, pois quanto 
maior o tempo de exposição maior a ação danosa do meio agressivo as estruturas de concreto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ácido sulfúrico; Dosagem do concreto; Relação água/cimento; Resistência à 
compressão; Teor de cimento.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

 O concreto é o material mais largamente utilizado em todo o mundo devido à sua 
alta resistência à compressão e facilidades no seu preparo e moldagem (MAGALHÃES, 
2010, p. 01). 
 Carnio (2009) ainda ressalta que a resistência à água é um dos benefícios do 
concreto. Possibilitando o uso do mesmo nos mais variados tipos de construções, tais como 
lajes, vigas, pilares, pisos, barragens, elemento de fundação, canais, além de elementos 
estruturais expostos à umidade. 
 Em vista disso, Silva (2004) alega que o fator relevante na qualidade do concreto é 
sua dosagem, ou seja, a quantidade de cada material que o compõe na medida certa e de 
acordo com a necessidade estrutural de cada tipo de construção. 

 
O concreto é originado da mistura de cimento, agregados, água e, por vezes, 
algum tipo de aditivo. Usualmente no concreto é utilizado o cimento Portland. 
As misturas são listadas a seguir: pasta de cimento (cimento Portland com 
adição de água); argamassa (pasta de cimento com adição de agregado 
miúdo); e concreto (argamassa com adição de agregado graúdo) 
(VASCONCELOS, 2012, p. 10). 
  

 A combinação adequada destes materiais, de acordo com Andolfato (2002) propicia 
características mecânicas extremamente importantes. No concreto o material ligante é 
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constituído de cimento e água, chamado de pasta, que em proporções adequadas reagem 
quimicamente e juntam os agregados da mistura em uma massa sólida.  
 Andolfato (2002) ainda salienta que os agregados dentro da mistura ocupam de 60% 
a 80% do volume do material, e estes são considerados materiais inertes pois não 
desenvolvem reações químicas com a pasta (cimento e água), entretanto desempenham 
papel fundamental na resistência mecânica e no desgaste do concreto, pois dentro do 
concreto comportam-se como o “esqueleto” da mistura 
 Silva (2004) alega que a dosagem adequada é aquela que permite um concreto com 
boa trabalhabilidade. Por consequência deste rigor de dosagem o concreto poderá atingir 
níveis de resistência elevados, rigidez condizente com sua natureza, impermeabilidade e 
durabilidade.  
 Andolfato (2002) destaca, que para se obter um concreto de boa propriedade é 
necessário empregar insumos de boa qualidade, dosar os materiais em proporções 
adequadas e compactar o concreto por vibração nas fôrmas sem provocar a segregação 
dos materiais constituintes. 
 Do ponto de vista estrutural as propriedades do concreto endurecido têm grande 
importância para os projetos. A resistência é uma informação importante para o material, 
sendo grande sua capacidade em resistir à compressão (CARNIO, 2009, p.06).  
 As estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as 
condições ambientais previstas na época do projeto, e quando utilizadas conforme 
preconizado em projeto, conservem sua segurança, estabilidade e aptidão em serviço 
durante um determinado período, sem exigir medidas extras de manutenção e reparo 
(ABNT NBR 6118:2014).  
 Segundo Helene (1997), a durabilidade das estruturas de concreto deve ser uma 
resultante das ações realizadas em todas as etapas do processo construtivo (concepção 
ou planejamento, projeto, fabricação de materiais e componentes, execução e uso da 
estrutura). Nesta última etapa são realizadas as vistorias, monitoramento e manutenções 
preventivas e corretivas, indispensáveis numa consideração acerca da vida útil da estrutura.  
 A durabilidade do concreto é afetada diretamente pelo ambiente no qual está 
inserido, pois de acordo com a ABNT NBR 6118:2014 o meio e as classes de agressividade 
estão ligados com o tipo de ambiente a que a edificação ficará exposta quando finalizada 
sua construção.  

A norma acima descrita estipula os parâmetros necessários para a produção do 
concreto de acordo com a classe de agressividade ambiental, o nível de agressividade, a 
classificação do ambientem para efeito de projeto e o risco de deterioração da estrutura.  

 
A NBR 6118 (ABNT, 2014) não especifica os materiais para serem aplicados 
a estas estruturas sujeitas a ataque por ácido sulfúrico ou ácido sulfúrico 
biogênico, em particular. As especificações apenas remetem a algumas 
propriedades dos materiais utilizando o quesito de classificação por 
agressividade ambiental e, então, delimitam a resistência à compressão 
mínima, relação água/cimento máxima e o cobrimento mínimo das 
armaduras. Em outra parte da NBR 6118 (ABNT, 2014) é especificado que 
para prevenir a expansão por sulfatos, deve-se utilizar um cimento resistente 
a sulfatos, sendo este regulamentado pela NBR 5737 (ABNT, 1992) e é 
especificado ainda o ensaio da NBR 13583 (ABNT, 2014) para testar a 
expansão em ambiente com sulfato de sódio. As normas técnicas não 
especificam as características deste tipo de estrutura quanto ao tipo de 
agregado que deve ser utilizado, tipo de impermeabilização ou até mesmo 
outras especificações para essas estruturas em particular (SILVA et al., 
2017, p.218). 
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 Segundo Gaier (2006), o concreto é um material básico com o valor de pH em torno 
de 12,5 a 13,5, ou seja, um ambiente com pH menor que 12,5 já se torna nocivo a 
durabilidade do mesmo. A camada superficial do material é a primeira a ser atacada pela 
presença de ácidos, uma vez que dissolvem a parte externa do concreto favorecendo a 
lixiviação das partes internas. Após isso, os ácidos reagem com o Ca(OH)2

 do concreto, 
originando sais solúveis que são carregados pela presença da água. Em consequência, 
ocorre a desintegração da pasta de cimento, favorecendo o aumento da porosidade, perda 
de massa e redução do desempenho mecânico. 
 Na pesquisa desenvolvida por Ferreira, Lima e Meira (2013), foi avaliado o 
comportamento da matriz cimentícia quanto submetida a um ambiente com ácido sulfúrico 
e cloretos. Foram moldados corpos de provas cilíndricos com relação água/cimento de 0,3, 
0,4 e 0,5. Estas amostras foram submetidas aos ensaios de perda de massa, absorção total 
e resistência à compressão axial nas idades de 56, 140 e 280 dias.  
 Por meio desse estudo pode-se constatar as amostras expostas em meios com ácido 
sulfúrico, o desempenho dessas estruturas é afetado diretamente pelo pH da solução, o 
tempo de exposição ao meio e também pelas características iniciais do concreto.  
 Os autores puderam constatar que as amostras submetidas ao ataque do ácido 
sulfúrico apresentaram uma perda de massa maior quando comparado com o cloreto. Ainda 
verificaram que houve um aumento da porosidade, dissolução dos produtos de hidratação 
e redução da resistência à compressão ao longo do tempo de exposição ao ácido, além do 
aumento do índice de absorção do material. 
 O presente projeto justifica-se pela necessidade de estudo do comportamento do 
concreto frente ao ataque de ácido sulfúrico, uma vez que, influencia diretamente na 
durabilidade e vida útil das estruturas, resultando na degradação prematura do mesmo.  
 As estruturas fechadas submetidas a baixas trocar de ar, como por exemplo, as 
redes coletoras de esgoto, de acordo com Silva et al., (2017) é mais atuante a presença do 
ácido sulfúrico nestes locais, devido a presença de sulfatos nos dejetos. Assim, o ácido 
ataca a pasta de cimento e desenvolve um processo de deterioração e redução da 
durabilidade da estrutura.  
 Pois de acordo com a ABNT NBR 6118:2014, a definição de durabilidade do concreto 
é a capacidade da estrutura de resistir às influências ambientais previstas e definidas em 
conjunto pelo autor do projeto estrutural, o responsável técnico da obra e o contratante, no 
início dos trabalhos de elaboração do projeto estrutural.  
 Visto que há necessidade de especificações técnicas de insumos para essas 
estruturas, é relevante que os estudos nessa área sejam realizados com o intuito de 
entender os processos de degradação neste tipo de estrutura e, assim, gerar conhecimento 
técnico e científico acerca dos materiais que atendam mais satisfatoriamente as 
características de vida útil nestes ambientes.  
 O objetivo principal desta pesquisa foi analisar mecanicamente os corpos de prova 
com diferentes traços de dosagens de concreto expostos ao ácido sulfúrico, através do 
ensaio de resistência à compressão. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 Serão apresentados a seguir os materiais que foram utilizados e os métodos 
realizados para se atingir o objetivo geral do trabalho. 
 
2.1 MATERIAIS 
 
 Os materiais utilizados foram: ácido sulfúrico, cimento, agregado miúdo, agregado 
graúdo, água. A seguir têm-se os detalhes de cada material empregado na pesquisa. 
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2.1.1 Ácido Sulfúrico 
 
 O ácido utilizado da pesquisa foi o ácido sulfúrico (H2SO4) PA ACS (1840g)1000ml. 
O ácido de concentração de 18 mol/L e densidade de 1,84 kg/L.  
 
2.1.2 Cimento 
 
 O cimento utilizado na pesquisa foi o CP II-Z-32, que possui possibilidades de 
aproveitamento, sendo assim um dos cimentos mais utilizados no Brasil. Suas propriedades 
atendem desde estruturas em concreto armado até argamassas de assentamento e 
revestimento, concreto massa e concreto para pavimentos. Este material leva, em sua 
composição, de 6 a 14% de pozolana.  
 
2.1.3 Agregado Miúdo 
 
 O agregado miúdo utilizado foi areia quartzosa proveniente de fornecedores da 
região de Paranavaí – PR. 
 
2.1.4 Agregado Graúdo 
 
 O agregado graúdo utilizado é de origem basáltica, proveniente de fornecedores da 
região de Paranavaí – PR. 
 
2.1.5 Água 
 
 A água empregada é potável proveniente do abastecimento de água da cidade de 
Paranavaí, fornecida pela Companhia de Abastecimento de Água do Paraná – SANEPAR. 
 
2.2 MÉTODOS 
 
 A seguir serão apresentados os métodos a serem utilizados para se cumprir os 
objetivos específicos. 
 
2.2.1 Caracterização do Agregado Miúdo 
 
A caracterização do agregado miúdo foi realizada seguindo as seguintes normas:  

• ABNT NBR NM 248:2003: Agregados – Determinação da composição granulométrica;  

• ABNT NBR NM 45:2006: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de 
vazios;  

• ABNT NBR NM 52:2009 – Agregado miúdo – Determinação da massa específica e massa 
específica aparente.  
  
2.2.2 Caracterização do Agregado Graúdo 
 
Para a caracterização do agregado graúdo foram executados ensaios de acordo com as 
seguintes normas:  

• ABNT NBR NM 248:2003: Agregados – Determinação da composição granulométrica;  

• ABNT NBR NM 45:2006: Agregados – Determinação da massa unitária e do volume de 
vazios;  

• ABNT NBR NM 53:2003 – Agregado graúdo – determinação da massa específica, massa 
específica aparente e absorção de água.  
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2.2.3 Dosagem dos concretos 
 
 Para a confecção do concreto foram calculados os traços pelo Método de Dosagem 
ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland). Foram definidos os seguintes 
parâmetros iniciais de dosagem:  

• Relação água/cimento (em massa) ≤ 0,60, referente a concreto armado com classe de 
agressividade II (ABNT NBR 6118:2014);  

• Resistência à compressão acima de 20 MPa, valor mínimo estipulado pela (ABNT NBR 
6118:2014) para concreto exposto à classe de agressividade I;  

• Desvio padrão de 4 MPa, condição de preparo A: os materiais são medidos em massa 
(ABNT NBR 12655:2015); 

• Resistência característica do concreto à compressão, em megapascals aos 28 dias (Fck): 

20, 25 e 30 MPa; 

• Abatimento do tronco de “slump Test”: 90 ± 10; 

• Massa especifica do cimento: 2,889 g/cm³; 

• Determinação aproximada do consumo de água (Ca): Abatimento de 80 a 100 (mm) → 

diâmetro máximo agregado graúdo:205 (mm); 

• Determinação de consumo do agregado: 0,750. 

 O cálculo dos traços (em massa) com diferentes faixas de resistência mecânica, 
foram obtidas através da alteração da relação água/cimento (a/c) e das resistências 
características do concreto aos 28 dias. Portanto foram confeccionados três diferentes tipos 
de traços, chamados de traço TA, TB e TC. 
 
Tabela 1: Composição dos traços  

Nomenclatura Traço (cimento: areia: brita: a/c) Consumo do cimento (kg/m³) 

TA (1,00: 1,68: 3,28: 0,56) 366,07 

TB (1,00: 1,45: 2,98: 0,51) 401,96 

TC (1,00: 1,17: 2,63: 0,45) 455,55 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 Em seguida, foi realizada a moldagem e a curas dos corpos de prova de acordo com 
a norma ABNT NBR 5738:2015. Após a moldagem, os corpos de prova permaneceram em 
seus moldes por 24h e, depois desse período, foram desmoldados e acondicionados 
metade dos C.P’s em um tanque de água e a outra metade em outro tanque com ácido 
sulfúrico dosado para atingir o pH (entre 3 e 4), as amostras foram acondicionadas a 
temperatura de 23 ± 2 ºC e umidade relativa 95 ± 5º C até a idade de ruptura. O pH da 
solução com H2SO4 era monitorado constantemente pelo aparelho medidor de pH, com o 
intuito de monitorar e manter a solução com valor próximo de 4.  
 
2.2.4 Ensaio no estado endurecido 
 
2.2.4.1 Resistência à compressão 
  
 Os ensaios de resistência à compressão foram realizados segundo a ABNT NBR 
5739:2018 nas idades de 7, 14 e 28 dias, em corpos-de-prova cilíndricos com dimensões 
de (10x20) cm, sendo 3 amostras por idade, que foram comprimidos axialmente até a 
ruptura conforme procedimentos norma vigente. Os corpos de prova foram retificados 
quando submetidos aos ensaios de resistência à compressão, para regularizar a superfície 
de contato, com o objetivo de distribuir uniformemente a carga aplicada pela prensa. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 Os resultados dos ensaios de caracterização dos materiais (agregado miúdo e 
agregado graúdo) e os testes no concreto endurecido estão apresentados a seguir.  
 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO MIÚDO 
 
 O agregado miúdo é classificado de acordo com a NBR 7211:2009 como sendo um 
agregado cujo os grãos passam pela peneira com abertura de 4,75 mm. A tabela 2 
apresenta os resultados dos ensaios de caracterização granulométrica da areia. E por meio 
da figura 1 é possível visualizar a curva de distribuição granulométrica juntamente com os 
limites inferiores e superiores da zona ótima e utilizável. 
 
Tabela 2: Análise granulométrica do agregado miúdo 

Composição granulométrica do agregado miúdo 

Abertura 
das 

Peneiras 

Massa retida 
(%) 

Média 
das 

massas 
retidas 

Massa 
retida 

acumulada 

Faixas em relação as % retidas 
acumuladas 

Limites Inferiores Limites 
Superiores 

Ensaio Ensaio Zona 
Utilizável 

Zona 
Ótima 

Zona 
Utilizável 

Zona 
Ótima (mm) nº 1 nº 2 (%) (%) 

9,5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 

6,3 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 7 

4,75 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0 0 5 10 

2,36 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0 10 20 25 

1,18 6,4% 4,3% 5,4% 6,1% 5 20 30 50 

0,6 14,6% 18,6% 16,6% 22,7% 15 35 55 70 

0,3 46,9% 49,7% 48,3% 70,9% 50 65 85 95 

0,15 31,4% 26,7% 29,1% 100,0% 85 90 95 100 

Fundo 0,0% 0,0% Módulo 
de finura  

2,00 Dimensão máxima 
característica (mm) 

2,36 

 Fonte: Dados da pesquisa  
 
 

 
Figura 1: Curvas granulométricas do agregado miúdo 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Os limites inferior e superior da zona granulométrica foram estipulados conforme a 
ABNT NBR 7211:2009. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO AGREGADO GRAÚDO 
 
 O agregado graúdo é classificado segundo a NBR 7211:2009 como sendo um tipo 
de agregado cujo os grãos passam pela peneira com abertura de 75 mm e ficam retidos na 
peneira com abertura de 4,75 mm. A tabela 3 apresenta os resultados dos ensaios de 
caracterização da brita.   
 
Tabela 3: Caracterização do agregado graúdo 

MASSA UNIDADE 

Massa unitária do agregado graúdo  1,49 kg/m³ 

Massa unitária compactada do agregado graúdo  1,6 kg/dm³ 

Massa especifica do agregado graúdo 2,795 kg/dm³ 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 A tabela 4 fornece a análise granulométrica do agregado graúdo e por meio da figura 
2 é possível visualizar a curva de distribuição granulométrica juntamente com os limites da 
composição granulométrica do agregado graúdo.  
 
Tabela 4: Análise granulométrica do agregado graúdo 

Composição granulométrica do agregado graúdo 

Abertura 
das 

Peneiras 

Massa retida 
(%) 

Médias 
das % 
retidas 

Massa 
retida 

acumulada 

Faixas em relação as % retidas 
acumuladas 

Brita 0 
4,8/12,5 

Brita 1 
9,5/25 

Brita 2 
19/32 Ensaio Ensaio 

(mm) nº 1 nº 2 (%) (%) 

38 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 0 

32 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 5 

25 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0 0 0 5 5 24 

19 10,68 67,70 3,9% 3,9% 0 0 2 15 65 95 

12,5 945,48 868,12 90,7% 94,6% 0 5 40 65 92 100 

9,5 42,79 62,73 5,3% 99,9% 2 15 80 100 95 100 

6,3 0,40 0,69 0,1% 99,9% 40 65 92 100 100 100 

4,75 0,00 0,00 0,0% 99,9% 80 100 95 100 100 100 

2,36 0,00 0,00 0,0% 99,9% 100 100 100 100 100 100 

Fundo 0,00 0,60 0,1% 100,0% 
Dimensão máxima 
característica (mm) 

19 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 2: Curvas granulométricas do agregado graúdo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 O agregado foi classificado como brita 1, sendo que tem sua dimensão máxima 
característica DMC = 19 mm.  Com base na ABNT NBR 7211:2009, os limites que melhor 
se enquadram na brita utilizada é o da zona granulométrica 9,5/25. Os limites da 
composição granulométrica do agregado graúdo foram estipulados conforme a ABNT NBR 
7211:2009. 
 

3.3 DOSAGEM DO CONCRETO 
 
 É mostrado na tabela 5 a dosagem dos concretos obtidas em laboratório, utilizando 
os traços desenvolvidos na pesquisa. 
 
Tabela 5: Dosagem dos concretos 

Traço 
Cimento 

(kg) 
Areia 
(kg) 

Brita 
(kg) 

Água/cimento 

TA 1 1,68 3,28 0,56 

TB 1 1,45 2,98 0,51 

TC 1 1,17 2,63 0,45 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Já a tabela 6 ilustra a quantidade de materiais utilizados em cada traço, para um 
volume de concreto de 28,27 litros referente a 54 corpos de prova cilíndricos (10x20) cm. 
 

Tabela 6: Dosagem dos concretos 

Traço 
Cimento 

(kg) 
Areia 
(kg) 

Brita 
(kg) 

Água/cimento 
Consumo 

de cimento 
(kg/m³) 

TA 10,35 17,39 33,96 5,79 366,07 

TB 11,38 16,50 33,92 5,80 401,96 

TC 12,91 15,10 33,95 5,81 455,55 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

3.4 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
 
 O ensaio de resistência à compressão foi feito em laboratório com uso de prensa 
hidráulica. 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Os valores obtidos nos ensaios de resistência à compressão axial são apresentados 
na tabela 7. 
 
Tabela 7: Resistência média à Compressão dos corpos de prova  

Traço 

Resistência à Compressão (MPa) 

7 dias 14 dias 28 dias 

Água Ácido Água Ácido Água Ácido 

TA 14,4 14,0 16,6 15,5 17,4 18,5 

TB 17,4 14,4 17,5 16,9 34,8 25,4 

TC 18,6 17,8 18,7 20,2 35,8 29,2 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Os gráficos 1, 2 e 3 apresentam a representação gráfica das resistências à 
compressão aos 7, 14 e 28 para cada traço de concreto. 
 

 
Gráfico 1: Resistência à compressão do concreto aos 7 dias 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 É possível verificar que as resistências à compressão dos corpos de prova com 
rompimento aos 7 dias, não houve variações significativas entre as amostras curadas na 
água e as curadas no ácido sulfúrico que pode ser associado ao curto tempo de exposição 
das amostras a presença do ácido. 

 
Gráfico 2: Resistência à compressão do concreto aos 14 dias 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Na idade de rompimento de 14 dias o traço C apresentou um aumento da resistência 
à compressão na cura ácida, sendo este traço o de maior consumo de cimento e baixa 
relação a/c. Nos demais corpos de prova houve uma redução da resistência na solução 
ácida. 

 
Gráfico 3: Resistência à compressão do concreto aos 28 dias 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Por fim, no gráfico 3 foi possível constatar uma maior variação das resistências das 
amostras curadas em água e ácido aos 28 dias, evidenciando a queda das resistências à 
compressão.  

O traço A não atingiu a resistência estipulada na dosagem, tanto nas amostras 
curadas em água quanto das curadas em ácido. Sendo este traço o de menor consumo de 
cimento e maior relação água/cimento, dentre os outros analisados.  
 O traço B conseguiu atingir a resistência nos dois meios de cura, ao mesmo tempo 
que expos uma redução de 27,01 % na solução ácida.  

Já o traço C atingiu 35,8 MPa, sendo este o maior valor obtido no ensaio, enquanto 
que na presença do ácido o mesmo traço apresentou uma redução de 18,44% na 
resistência, não atingindo o estipulado na dosagem.  

Este resultado evidencia o efeito deletério do ácido em contato com o concreto em 
maiores tempos de exposição, favorecendo a redução do seu desempenho mecânico.  
 Não obstante, nas amostras em contato com o ácido sulfúrico aos 28 dias foi 
realizada uma análise visual e foi possível constatar uma alteração da superfície, um 
aumento da aspereza, verificando-se ainda um esfarelamento da superfície dos corpos de 
prova, além de apresentaram uma coloração amarelada, conforme é visto na figura 3. 

 
Figura 3: Corpos de prova aos 28 dias 

Fonte: Dados da pesquisa  
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4 CONCLUSÃO 
 
 O desempenho das amostras no ambiente de cura na presença do ácido sulfúrico 
foi diretamente influenciado pelo tempo de exposição ao meio agressivo e o traço do 
concreto estipulado. Por meio do estudo evidenciou a necessidade de se especificar 
materiais mais resistentes para a composição do traço para estruturas de concreto expostas 
à locais sujeitos ao ataque de ácido sulfúrico. 
 Verificou-se também que o concreto com a menor relação água/cimento foi o que 
apresentou menor resistência mecânica e maior porosidade. Já o traço intermediário foi o 
que apresentou uma redução maior da resistência em solução ácida quando comparado 
com a amostra curada em água.  
 Constatando-se que o contato do ácido com a amostra desencadeou uma redução 
da massa, incremento da porosidade, e consequentemente a redução da resistência 
mecânica, pois quanto maior o tempo de exposição maior a ação danosa do meio agressivo 
as estruturas de concreto, além de reduzir o pH da solução no interior dos poros e propiciar 
a degradação da estrutura cimentícia.  

O ataque do ácido sulfúrico abrange a decomposição de produtos hidratados e não 
hidratados da pasta de cimento, dissociando os componentes do composto. Ressalta-se 
que uma análise química deve ser realizada para confirmar esse comportamento. 
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