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2. Resumo do Trabalho
Normalmente a reação química, que determina o comportamento de argamassas e concretos de cimento
Portland, ocorre entre o cimento Portland e a água, denominada de pasta. Por esse motivo, muitos
estudos são realizados primeiramente em pastas de cimento Portland para depois avaliar as propriedades
em argamassas e os concretos. O comportamento destas pastas é muito influenciado pela eficiência do
misturador utilizado para homogeneização desses dois materiais. O misturador deve produzir pastas
homogêneas, isto é, sem a aglomeração das partículas de cimento Portland no meio aquoso de água. O
cimento Portland por ser um material pulverulento (pó muito fino) tende a aglomerar as partículas devido
as forças de atração. Uma das maneiras de avaliar a eficiência do misturador é avaliando a fluidez da
pasta, de modo, que quanto maior a desaglomeração das partículas, maior a fluidez da pasta. Assim, o
objetivo deste estudo foi avaliar a influência de dois misturadores na fluidez de pasta com cimento
Portland. A fluidez foi determinada pelo espalhamento obtido pelo mini-slump, também conhecido com
cone de Kantro. Foram avaliados dois misturadores: misturador A (liquidificador com capacidade de 3,1l e
potência de 1400W) e misturador B (misturador de alta eficiência que consiste de uma “tupia” com
velocidade de no mínimo 10000 rpm). As pastas foram confeccionadas com cimento Portland composto
com fíler (CP II - F – 32) e três relações água/ cimento pré-estipulada (0,40, 0,45 e 0,50). Com os
resultados obtidos, independemente do misturador, a fluidez foi influencia pela quantidade de água das
pastas, onde as pastas com maior relação água/ cimento também apresentaram a maior fluidez, como já
era esperado. Observou-se uma excelente correlação entre a quantidade de água e a fluidez das pastas
considerando cada tipo de misturador. Em relação ao tipo de misturador, o misturador B foi o que
apresentou maior capacidade de desaglomeração de partículas, possivelmente em função da energia
empregada (maior velocidade – maior potência), formato da lâmina/ hélice (auxiliou na quebra das forças
de atração das partículas sólidas), posição e distância entre a lâmina e a cuba. No entanto, para a menor
relação água/ cimento (0,40) não houve diferença significativa da fluidez obtida em função do tipo de

misturador. Assim conclui-se que é necessário avaliar o tipo de misturador para obter uma pasta com
cimento Portland homogênea e garantindo a dispersão completa das partículas antes da determinação
das propriedades dessa pasta.
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