
DURABILIDADE É DESAFIO DE  
TODOS OS AGENTES DA CADEIA DO 
CONCRETO. GARANTA A VIDA ÚTIL 
DA SUA OBRA, USE SÍLICA ATIVA.



SÍLICA ATIVA
A Sílica Ativa é um pó fino pulverizado obtido do processo de fabricação do silício metálico ou ferro silício. Portanto
é um produto de origem metalúrgica, o que lhe confere maior estabilidade quanto a sua composição química e física. 

No processo de fabricação do silício metálico, é gerado um gás (Si-O) que, ao sair do forno elétrico oxida-se
formando a sílica amorfa (SiO  ), que é captada em filhos de manga, em seguida  armazenada em silos adequa-
dos e embalada em big bags e sacos de craft.

 
 

As partículas da Sílica Ativa são esféricas, viteras e possuem um diâmetro médio menor do que 1µm.  

 
reatividade com os produtos decorrentes da hidratação do cimento, conferindo melhor desempenho em concretos 
e argamassa.

VANTAGENS DE UTILIZAR TECNOSIL: SÍLICA ATIVA

A adição de teores entre 5 e 8% de Sílica Ativa da Tecnosil em relação ao peso do cimento melhora as  
características dos concretos e argamassas, tanto no estado fresco quanto no endurecido, proporcionando:

. Melhor desempenho inibindo agressões químicas, penetração ions cloreto, RAA;

. Baixa permeabilidade, porosidade, absorvidade;

. Maior resistência mecânica;

. Melhor aderência pasta/armaduras e pasta/agregados;

. Alta resistência a ambientes agressivos;

. Possibilita uma maior espessura de aplicação no concreto projetado;

. Aumenta a coesão;

. Diminui a exsudação;

. Melhor desempenho a abrasão e erosão.

ZONA DE TRANSIÇÃO AGREGADO-AGLOMERANTE

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
E QUÍMICAS
. Alto teor de SiO2 > 85%

2 / kg
. Formato da partícula: Esférico

3

APLICAÇÕES
. Grandes estruturas;
. Estrutura de edifícios;
. Obras marítimas;
. Obras hidraúlicas;
. Reparos em obras de concreto;
. Pisos industriais;
. Peças mecânicas;
. Grautes, argamassas;
. Controle do calor de hidratação, etc.Sem adição de Sílica Ativa Com adição de Sílica Ativa



A Sílica Ativa contribui para 
a redução de energia e emis-
são de CO2 com valores que 
variam de 25% a 35%, para 
concretos de mesma classe  
de resistência pelo simples 
fato de reduzir o consumo de  
aglomerante.

CRESCIMENTO ECONÔMICO EM HARMONIA COM O MEIO AMBIENTE

Para suprir a demanda da arquitetura, urbanismo, infraestrutura entre outros, oferecemos um Produto No-
bre - Sílica Ativa - cuja a fabricação é  fruto da Preservação Ambiental e a sua utilização resulta em concretos  
e estruturas de alta performance.

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA E CO2 .

Diversos estudos demonstram que durante a vida útil 
funcional, econômica e técnica de uma construção, 
o consumo de energia é de 40% em sua etapa de  
construção e 60% durante a utilização ao longo de seus 
50 anos de vida. Por isso, se conseguirmos projetar  
estruturas mais duráveis, vamos economizar recursos 
naturais e gerar uma diluição maior do consumo de  
energia na etapa inicial de implantação. 

AUMENTO DE VIDA ÚTIL

Uma análise fundamental é compararmos o consumo de energia e emissão de CO2 de materiais constituintes 
do concreto com e sem adição de Sílica Ativa, utilizando o cimento CPII-F-32 como aglomerante. 

SUSTENTABILIDADE

CO2 (kg/m3)

CO2 (kg/m3)(kWh/m3)

(kWh/m3)



CURA TÉRMICA
Melhor desempenho e rapidez na desmoldagem de peças de concreto, com o intuito de melhorar a 
produtividade dos canteiros e indústrias de pré-moldados é uma busca constante dos tecnologistas de 
concreto. Com este objetivo há décadas vem sendo empregado o recurso da cura térmica, buscando 
sempre o equilíbrio entre o custo e benefício desta tecnologia, frente às necessidades de produtividade.

. Quanto maior a resistência requerida, maior a redução de cimento;

.    Pelos ganhos de resistência apresentados pelos concretos com adição de sílica ativa é possível empregar menos  
energia na cura térmica, ou por um ciclo menor de cura, ou por uma menor temperatura no processo. 

. Possibilidade no aumento das resistências iniciais e consequentemente maiores vãos em peças protendidas.

VANTAGENS EM UTILIZAR TECNOSIL SÍLICA ATIVA:

VANTAGENS DE UTILIZAR TECNOSIL: SÍLICA ATIVA

CONSUMO DE AGLOMERANTE X DESEMPENHO

CURA TÉRMICA
(tempo x temperatura)

C3S + H2O  C S H + Ca(OH)2

C2S + H2O C S H + Ca(OH)2

PRODUTO RESISTENTE CSH

SÍLICA ATIVA SiO2 

AÇÃO POZOLÂNICA

com e sem adição de Sílica Ativa (SA)
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Relação água/aglomerante
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A penetração de íons cloreto, medida pelo método da ASTM C1202, em argamassas  
diminui, em média, 7 vezes, conforme a relação água/aglomerante, quando  
compara-se argamassas sem adição com argamassas com 15% de adição de Sílica Ativa.  

CORROSÃO DE ARMADURAS

A deterioração de inúmeras obras devido à corrosão das armaduras é um dos principais problemas associados à 
durabilidade do concreto, o que evidencia a necessidade de soluções que contribuam para minimizar a incidência 
e evolução da corrosão nas estruturas de concreto. A adição de Sílica Ativa ao concreto promove uma diminuição  
da porosidade, resultando em um material mais resistente aos agentes agressivos desencadeadores da corrosão. 

SÍLICA ATIVA X CORROSÃO DE ARMADURAS 

PENETRAÇÃO ACELERADA DE ÍONS CLORETO 
EM CONCRETO 

Quanto menor a relação água/aglomerante e maior o teor de adição, menor a probabili-
dade de corrosão. A adição de 10% de Sílica Ativa ao concreto diminui, em média, 52% 
o potencial de corrosão da armadura. 

Relação Água/Aglomerante

Em geral, a Sílica Ativa, comparada com a cinza volante e a cinza de casca de arroz, é a adição 
mineral que apresenta o melhor desempenho em relação à espessura de carbonatação. 

CARBONATAÇÃO

(SEIDLER, 1999)
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A resistividade elétrica, medida em diferentes condições de exposição, aumenta em 
média 26 vezes em concretos com adição de sílica ativa. 
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RESISTIVIDADE ELÉTRICA 

A diminuição da alcalinidade de argamassas com adição de Sílica Ativa não atinge os  
valores para despassivar a armadura no concreto. Mesmo teores elevados de 30% de 
adição de sílica ativa mantém o meio alcalino necessário à proteção da armadura. 

ALCALINIDADE DE ARGAMASSAS
           pH de argamassas - 126 dias

             0                     10                   20                   30
Teor de adição de sílica ativa (%) (SEIDLER, 1999)

cloreto, medida pelo método da ASTM C1202. Ao comparar concretos sem adição com 
concretos com 10% de adição de sílica ativa pode-se obter uma redução de até 66%  
na penetração de íons cloreto. 
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PENETRAÇÃO ACELERADA DE ÍONS CLORETO 
EM ARGAMASSA
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     ECONOMIA DE RECURSOS NATURAIS

                                                                      OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

                                                                                 DURABILIDADE

PRODUÇÃO
SÍLICA ATIVA

FABRICAÇÃO DE UM PRODUTO
NOBRE, FRUTO  

DE UMA PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL.

UTILIZAÇÃO
SÍLICA ATIVA

AUMENTO DA
PRODUTIVIDADE DE RECURSOS

NA CADEIA PRODUTIVA
DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
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DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO EM HARMONIA  
COM MEIO AMBIENTE



REAÇÃO  

A reação álcalis-agregado (RAA) é de origem química, na qual um dos componentes mineralógicos do 

 
agregado empregado na confecção do concreto, reagem com hidróxidos alcalinos (OH

-

)presentes na solução 
dos poros do concreto. O produto desta reação é um gel característico e higroscópico, que promove a expansão 
interna do material. Esta ação deletéria provacada pelo RAA apresenta-se de várias formas na estrutura, tais 

A RAA é distinguida em três tipos: Reação álcali-sílica, reação álcali-silicato e reação álcali-carbonato.
Como todas as manifestações deletérias que ocorrem em estruturas de concreto a melhor forma de combate 
é a prevenção, mitigando os riscos de sua manifestação antes da construção.

Hoje a melhor forma de mitigar estes riscos é seguir as recomendações da NBR 15577 reatividade álcali  
agregado, no qual estão previstos análises e ensaios dos agregados e do conjunto agregado-aglomerante.

A Sílica Ativa, devido a sua característica superpozolânica, reage com os hidróxidos alcalinos dissolvidos  
na água, neutralizando a reação álcalis-agregado (RAA).  Faz-se necessário, que para cada tipo de agregado e
cimento Portland a ser empregado,  deve ser realizado ensaios para determinação do teor de  Sílica Ativa ideal 
para a devida mitigação da reação álcali-agregado.

EXPANSÃO EM ARGAMASSA

TEOR DE TECNOSIL SÍLICA ATIVA POR PESO DE CIMENTO
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Tempo de exposição 

                          16 dias
                          30 dias

como: expansões, movimentações, fissurações, aglomeração e exsudação do concreto, entre outros.  Conse-
quentemente há redução das resistências à tração e compressão.
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