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Resumo 

No presente trabalho, avaliou-se o potencial de mitigação 

da RAA através da adição de sílica ativa em substituição 

parcial do cimento Portland, pelo método do ensaio 

acelerado das barras de argamassa. Os resultados 

mostram que as argamassas de 0% e de 5% de sílica 

ativa classificam-se como deletérias aos 20 dias. Já as 

substituições de 10 e 15% são eficientes para mitigar a 

reação. 

Introdução  

O concreto deve ser um material durável, mantendo sua 

resistência mecânica e sua condição de utilização. 

Porém, a durabilidade não é somente função do material, 

mas sim, da interação do material com o meio em que 

está inserido (METHA; MONTEIRO, 2008). 

A reação álcali-agregado (RAA) apresenta como produto 

um gel viscoso higroscópico e expansivo, gerando 

fissuras no entorno dos agregados, que podem 

comprometer as estruturas de concreto. Para evitar a 

ocorrência da RAA, deve-se utilizar cimentos com baixo 

teor de álcalis, assim como adições pozolânicas, com o 

objetivo de potencializar a capacidade de inibição ou 

diminuição das expansões causadas pela RAA 

(HAYSPARKY, 2005). Entre os materiais usados para 

adição, apresenta-se a sílica ativa, que é um material 

muito reativo, devida à sua capacidade pozolânica 

gerada pela alta finura e composição à base de silício 

amorfo. (KHAN; SIDDIQUE, 2011).  

Material e Métodos 

A análise da reatividade álcali-agregado, foi realizada 

conforme à norma americana ASMT C – 1260, 2007. As 

barras foram moldadas com uma argamassa de traço 

constante, sendo este 1:2,25:0,47, para as porcentagens 

de adição de sílica ativa em substituição do aglomerante, 

sendo elas de 0%, 5%, 10% e 15%. Para análise das 

resistências mecânicas e absorções por imersão, foram 

moldados 48 corpos de prova de argamassa, atendendo 

as recomendações da norma NBR 7215 (ABNT, 1996). 

As propriedades no estado fresco foram analisadas 

conforme a NBR 13276 (ABNT, 2016). 

Resultados e Discussão 

Pode-se observar nos resultados obtidos no ensaio de 
índice de consistência (Tabela 1), que quanto maior a 
substituição de sílica ativa menor é a consistência da 
argamassa. A resistência à compressão, aos 28 e aos 60 

dias, diminui conforme o aumento do teor de substituição 
parcial de sílica ativa. Isso pode ser explicado pelo fato 
da ocorrência de reações pozolânicas ainda não terem 
ocorrido completamente ou que os produtos formados 
pela RAA podem tamponar os poros e aumentar a 
resistência em estágios iniciais (PEREIRA, 2018). 
Tabela 1. Resistência à compressão (MPa) 

Porcentagem/
Dias 

0% 5% 10% 15% 

28 dias  38,9 41,44 37,14 29,7 
60 dias  37,43 29,71 26,31 25,67 

 

Para o método acelerado, as barras com 0% e 5% de 

substituição passam a apresentar características de 

potencialmente deletérias aos 10 dias e deletérias aos 20 

dias. Já as substituições de 10% e 15% mostraram-se 

suficientes para mitigar a reação. O resultado é 

apresentado na figura 1. 

 
Figura 1. Expansão (%) x Tempo (dias) 

Conclusão  

A substituição parcial de sílica ativa apresentou potencial 

de mitigação da reação álcali-agregado. Porém, deve-se 

atentar ao fato de que quanto maior a porcentagem de 

substituição, para uma mesma relação água cimento, as 

propriedades mecânicas das argamassas tendem a 

serem afetadas. 
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